
 

 

 

 

 1.º Aditamento à LICENÇA AMBIENTAL n.º 688/0.0/2017 

 

Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), é 
emitido o 1º aditamento à Licença Ambiental do operador 

 
 

Mundotêxtil – Indústrias Têxteis, SA. 
 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 500 388 407, para a instalação 
 
 

Mundotêxtil – Indústrias Têxteis, SA. 
 

em Rua da Saudade, freguesia de S. João e concelho de Vizela 

 

A licença ambiental é válida até 11 de outubro de 2025. 

 

 

 

Amadora, 25 de maio de 2018 

 

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P. 
 
 
 
 

                                                                                    Nuno Lacasta 
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Este aditamento é parte integrante da Licença Ambiental (LA) n.º 688/0.0/2017, 
emitida em 11 de outubro 

1 - Âmbito 

Atualização da Licença Ambiental (LA) n.º 688/0.0/2017, decorrente da alteração da frequência de 
monitorização do parâmetro Compostos Orgânicos Voláteis (COV) das fontes de emissão JET’s 
(Fontes Atmosféricas FF1 a FF10), resultante da análise dos resultados dos relatórios de 
monitorização, sendo que se verificou o cumprimento das condições estabelecidas no n.º 4 do Art.º 
19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. Deste modo, a monitorização do referido poluente 
poderá passar a ser efetuada uma vez de três em três anos, desde que a instalação mantenha 
inalteradas as suas condições de funcionamento. 

2 - Alterações e complementos à LA 

Os aspetos abordados no presente documento substituem o anteriormente indicado para a referida 
instalação, mantendo-se, no entanto, as condições previstas na LA n.º 688/0.0/2017, que não se 
encontrem expressas no presente documento. 

2.1 - Alteração ao ponto “2.2.1.2 – Monitorização” 

O Quadro 8 é integralmente substituído pelo seguinte quadro: 

 

Quadro 8 - Condições de monitorização associadas às fontes pontuais FF1 a FF10 

Parâmetro 
VLE 

(1) 

(mg/m
3
N) 

Frequência de Monitorização 

Compostos orgânicos voláteis (COV), expressos em 
carbono total

 200 Uma vez de 3 em 3 anos 
(2)

  

(1) Os valores limite de emissão (VLE) dos poluentes atmosféricos são expressos em mg/Nm3, referidos às 
condições normalizadas de pressão (101,3 kPa), temperatura (273,15 K) e gás seco. Os VLE referem-se 
se ao teor de O2 efetivamente medido, desde que dentro da gama de valores expectável para o processo 
em causa, e gás seco nos efluentes gasosos; 

(2) A ultrapassagem dos limiares mássicos mínimos constantes da Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro 
(ou outra legislação que a substitua) conduzirá à necessidade de o operador passar a efetuar 
monitorização duas vezes em cada ano civil, com intervalo mínimo de dois meses entre as medições. 
Simultaneamente essa alteração deverá ser comunicada à APA. 
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