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Nº TUA TUA20181109000607

REQUERENTE European Seafood Investments Portugal, SA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507642074

ESTABELECIMENTO European Seafood Investments Portugal, lda

LOCALIZAÇÃO Av. Monsenhor Manuel Bastos Ap. 15

CAE
10203 - Conservação de produtos da pesca e da aquicultura em azeite e outros óleos 
vegetais e outros molhos

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA
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Regime Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento
Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

PCIP PL20170718001746 X X

Categoria 6.4 biii 
do Anexo I do DL 
127/2013, com 
uma capacidade 
instalada de 
produção de 
produto acabado 
de 100 toneladas 
por dia

09-11-
2018

07-11-
2026 - Não

Favorável 
condicionad
a

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

Norte Estrada Nacional 114

Sul Rua da Escola da Pesca

Este Estrada Nacional 114

Oeste Rua da Escola da Pesca

Área impermeabilizada não coberta (m2) 15961.00

Área coberta (m2) 24294.00

Área total (m2) 41355.00

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Confrontações

Área do estabelecimento
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Localização Utilização industrial

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, discriminando 
o número de horas em produção efetiva e em limpeza/manutenção.

Período de Exploração RAA

Registar o número de horas correspondente a situações de funcionamento 
deficiente ou avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, 
tratamento e/ou controlo de emissões para os diferentes meios (emissões para o 
ar, produção de águas residuais, etc).

Período de Exploração RAA

Registar os procedimentos adotados para as operações de manutenção e limpeza 
dos equipamentos, nomeadamente os que integram os processos produtivos, com 
indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado 
às substâncias geradas (matérias-primas, produtos, efluentes líquidos, resíduos, 
etc.).

Período de Exploração RAA

Explicitar e registar os procedimentos de manutenção dos sistemas de retenção, 
drenagem, tratamento e controlo de emissões existentes na instalação, com 
indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado 
às substâncias geradas, de modo a permitir mantê-los a um nível de eficiência 
elevado e assegurando os respetivos períodos de indisponibilidade ao tempo 
mínimo possível.

Período de Exploração RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, caso 
ocorra um acidente ou incidente.

Período de Exploração RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, caso se 
verifique incumprimento das condições do TUA.

Período de Exploração RAA

Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas. Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Atendendo a que se encontra em processo de revisão o Documento de Referência 
de aplicação setorial (BREF FDM - Reference Document on Best Available 
Techniques in Food, Drink and Milk Industry), deverá o operador desencadear 
mecanismos de acompamento do mesmo, no sentido de avaliar quais as Melhores 
Técnicas Disponíveis (MTD) eventualmente aplicáveis à instalação, que serão 
estabelecidas nesse âmbito, com vista à sua implementação.

Período de Exploração RAA

Localização

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

Medidas / Condições específicas a cumprir
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Ponto de situação do grau de implementação das MTD previstas no documento de 
referência setorial (BREF FDM, vide Anexo 1) e documentos transversais 
aplicáveis (nomeadamente BREF ICS, BREF ENE e BREF EFS) e/ou das medidas 
técnicas equivalentes. Apresentar evidências da manutenção da adequada 
implementação das referidas técnicas.

Período de Exploração RAA

Requerer a atualização das condições de licenciamento no prazo máximo de 4 
anos após a publicação das conclusões MTD referentes à atividade principal da 
instalação (BREF FDM).

4 anos após a publicação das 
Conclusões MTD (período de adaptação) RAA

Elaborar o relatório de base, de acordo com as Diretrizes da Comissão Europeia 
respeitantes aos relatórios de base - Comunicação da Comissão 2014/C 136/03, 
JOUE de 06.05.2014 - a documentação submetida pelo operador neste âmbito 
(avaliação das substâncias perigosas relevantes), encontra-se ainda em análise, 
não sendo ainda possível concluir se a instalação se encontra em condições de 
usufruir da dispensa de apresentação do Relatório de Base previsto no Artigo 42º 
do diploma REI. A conclusão desta análise, será aditada ao TUA.

Relatório de Avaliação da Necessidade 
de Elaboração de Relatório de Base - em 
avaliação

Relatório de Base (RB), caso venha a 
ser decidido pela APA

Matéria(s)-prima(s) e ou subsidiária
(s) Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Todas
Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e
/ou subsidiárias. Os dados podem ser agrupados por 
tipologia de matéria-prima e/ou subsidiária.

Período de exploração RAA

Produtos intermédios e ou finais Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Produto acabado/final Registar a quantidade mensal/anual de produto acabado, 
discriminando por tipologia de produto acabado.

Período de Exploração RAA

Caraterização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Código interno

N.º de cadastro
/identificação 

da fonte 
atribuído pela 

CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 

nominal (MWt) Combustível

Método de 
tratamento
/redução - 
descrição 

STEG Eficiência (%) Parâmetro

FF1 FF1
Caldeira 1 
(Luís 
Gonçalves)

10.80 Fuelóleo s/STEG

Caldeira 2 

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais

Ar

Ar - Emissões pontuais
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Código da 
fonte Código interno

N.º de cadastro
/identificação 

da fonte 
atribuído pela 

CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 

nominal (MWt) Combustível

Método de 
tratamento
/redução - 
descrição 

STEG Eficiência (%) Parâmetro

FF2 FF2 (Babcock 
Wanson)

6.49 Gás Natural s/STEG

FF3 FF3 Grelhadores 0.09

Gases de 
Petróleo 
Liquefeitos 
(GPL)

s/STEG

FF4 FF4 Grelhadores 0.11

Gases de 
Petróleo 
Liquefeitos 
(GPL)

s/STEG

FF5 FF5 Grelhadores 0.11

Gases de 
Petróleo 
Liquefeitos 
(GPL)

s/STEG

FF6 FF6
Lavador de 
Gases

Não aplicável

Monitorização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF1
Dióxido de 
Enxofre (SO2) 1700 mg/Nm3 2x por ano 3.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF1
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 2x por ano 3.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF1

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 2x por ano 3.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF1

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3
1 vez de 3 em 
3 anos 3.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF1
Sulfureto de 
Hidrogénio 
(H2S)

5 mg/Nm3
1 vez de 3 em 
3 anos 3.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF1

Metais I 
(Cádmio, 
Mercúrio, 
Tálio)

0,2 mg/Nm3 2x por ano 3.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF1

Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

1 mg/Nm3 2x por ano 3.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF1

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 
Antimónio, 
Estanho, 
Manganês, 
Paládio, Zinco)

5 mg/Nm3 2x por ano 3.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

Normas CEN, 
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF1

Monóxido de 
Carbono (CO)

s/VLE mg/Nm3

Sempre que 
sejam 
monitorizados 
os restantes 
parâmetros 
nesta fonte

3.0

ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho (N.º 3 
do artigo 13.º)

FF2
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

300 mg/Nm3 2x por ano 3.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF2

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 2x por ano 3.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho 
(Parte 2 do 
Anexo III)

FF2
Monóxido de 
Carbono (CO) s/VLE mg/Nm3

Sempre que 
sejam 
monitorizados 
os restantes 
parâmetros 
nesta fonte

3.0

Normas CEN, 
ou em caso de 
inexistência de 
normas CEN, 
aplicam-se as 
normas da 
ISO, ou 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente.

Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho (N.º 3 
do Art. 13º)

FF3

Excluída do 
âmbito de 
aplicação do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho, pela 
alínea e) do N.
º 1 do Artigo 2.
º

Excluída do 
âmbito de 
aplicação do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho, pela 
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF4 alínea e) do N.
º 1 do Artigo 2.
º

FF5

Excluída do 
âmbito de 
aplicação do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho, pela 
alínea e) do N.
º 1 do Artigo 2.
º

FF6

Avaliação 
qualitativa e 
quantitativa a 
apresentar em 
sede de PDA

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o número de horas de funcionamento (anual) de cada fonte pontual de 
emissão de poluentes e o respetivo consumo de combustível (se aplicável).

Período de Exploração RAA

Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões pontuais, durante o 
funcionamento normal dos equipamentos e nos arranques e paragens.

Período de Exploração RAA

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores de concentração (mg
/Nm3) medidos, procedendo a uma comparação com os VLE, os caudais mássicos 
(kg/hora) e a respetiva carga poluente (expressa em ton ou kg/ano). Deve ser 
incluída a metodologia seguida para o cálculo dos valores apresentados.

Período de Exploração RAA

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: emissões específicas para o ar, 
expressas em massa por volume de produção (e.g. de poluente emitido
/quantidade de produto produzido), incluindo a metodologia seguida para o cálculo 
de todos os valores apresentados.

Período de Exploração RAA

Para as fontes de emissão pontual da instalação, a frequência de monitorização 
dos parâmetros anteriormente definidos, poderá ser alterada desde que cumpra os 
requisitos constantes do Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho. O 
operador deve comunicar a alteração da frequência de monitorização em sede de 
RAA.

Período de Exploração RAA

A avaliação do parâmetro CO (monóxido de carbono) no efluente das fontes 
associadas a equipamentos de combustão visa avaliar a eficiência da combustão. 
No RAA devem ser evidenciadas as ações de manutenção/verificação dos 
equipamentos de combustão.

Período de Exploração RAA

Os aspetos construtivos das chaminés da instalação devem cumprir os requisitos 
estabelecidos no Artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.

Período de Exploração RAA

Chaminé do sistema de desodorização da ETAR: deve ser dotada de toma(s) de 
amostragem para captação de emissões e respetiva plataforma fixa.

Período de Exploração RAA

FF6 (Chaminé associada ao sistema de desodorização da ETAR): deverá ser 
apresentada uma avaliação qualitativa e quantitativa dos poluentes existentes no 
efluente gasoso tendo em atenção os poluentes previstos na legislação relativa ao 
regime de prevenção e controlo de emissões de poluentes para o ar, com vista a 
definir pela APA, se necessário, condições de monitorização para esta fonte. Da 
avaliação a efetuar deverão constar os parâmetros característicos do efluente, 
devendo o operador incluir ainda os seguintes parâmetros: sulfureto de hidrogénio 
(H2S, mercaptanos e COV).

6 meses após a emissão do TUA PDA

O operador deve adaptar-se aos requisitos e obrigações constantes do Decreto-Lei 
n.º 39/2018, de 11 de junho, relativo ao regime de emissões para o ar nos prazos 
aí definidos.

Período de Exploração RAA



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 16/11/2018

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20181109032687

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 4a98-3a02-dcac-81b7

PÁG. 
/9 14

Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Adotar boas práticas e medidas de minimização nas emissões difusas, durante o 
funcionamento normal e nos arranques e paragem, as quais deverão incluir as 
medidas preconizadas no n.º 1 do Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de 
junho.

Período de Exploração -

Avaliação detalhada de todos os potenciais equipamentos/etapas de processo 
geradores de emissões difusas (e.g. partículas, COV, etc.) e avaliar a necessidade 
do seu confinamento através de uma chaminé.

- PDA

Medidas / Condições a cumprir relativamente a odores

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

O armazenamento temporário dos subprodutos de origem animal (SPOA) deve ser 
efetuado em local próprio, coberto, impermeabilizado e devidamente confinado e 
refrigerado.

Período de Exploração -

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia utilizadas na 
instalação (expresso em MWth, Nm3 e/ou tonelada). Devem ainda ser 
evidenciados os equipamentos/etapas de processo onde é utilizada (incluindo 
geradores de emergência, caso aplicável).

Período de Exploração RAA

Registar o consumo específico mensal de energia para as diferentes formas de 
energia utilizadas na instalação (expresso em kWh energia / tonelada de produto 
acabado). Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados.

Período de exploração RAA

Efetuar a avaliação das medidas tomadas e resultados alcançados para otimizar 
os consumos de energia.

Período de Exploração RAA

Registar o funcionamento de cada gerador de emergência existente na instalação 
(nº de horas de funcionamento/ano) e o consumo (mensal/anual) de combustível.

Período de exploração RAA

Emissões difusas

Odores

Energia

Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos sistemas de arrefecimento
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Garantir o bom funcionamento dos sistemas de arrefecimento tomando em 
consideração as medidas/técnicas identificadas como MTD e previstas no BREF 
ICS.

Período de Exploração RAA

Garantir o cumprimento das boas práticas estabelecidas para a prevenção e 
controlo da Legionella nos sistemas de água, nos termos do estabelecido nos 
documentos técnicos aplicáveis e nos termos do estabelecido pela entidade 
competente nesta matéria.

Período de Exploração RAA

Manter em arquivo e disponibilizar, sempre que solicitado pelas autoridades 
competentes, os resultados das intervenções e análises efetuadas de acordo com 
os procedimentos previstos nos documentos acima indicados.

Período de Exploração

As evidências de cumprimento destas 
medidas deverão ser mantidas em 
arquivo e disponibilizadas sempre que 
solicitado pelas autoridades 
competentes.

Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o consumo mensal/anual de água discriminando por utilizações (processo 
industrial, lavagens e consumo humano).

Período de Exploração RAA

Registar o consumo específico de água no processo produtivo (expresso em m3 
de água / tonelada de produto acabado). Deve ser explicitada a forma de 
determinação dos valores apresentados.

Período de Exploração RAA

Avaliar medidas tomadas e resultados alcançados para otimizar os consumos de 
água.

Período de Exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em coletor

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o número de horas mensal/anual correspondente à descarga de águas 
residuais industriais.

Período de Exploração RAA

Registar o volume mensal/anual de efluentes industriais gerados, descriminando 
(se possível) pelas diferentes linhas de produção.

Período de Exploração RAA

Registar as emissões específicas de águas residuais industriais geradas e 
descarregadas (mensal/anual), expresso em m3 de efluente produzido / tonelada 
de produto acabado. Deve ser incluída a metodologia seguida para o cálculo dos 
valores apresentados.

Período de Exploração RAA

Registar o autocontrolo a realizar às águas residuais industriais tratadas, nos 
termos da autorização da entidade gestora do sistema de recolha e tratamento das 
águas residuais, indicando, para cada parâmetro monitorizado:- datas de 
amostragem, valores de concentração medidos (valores médios mensal/anual), 
carga poluente mensal/anual (ton/mês ou ton/ano) e as respetivas emissões 

RH

RH - Captação

RH - rejeição em coletor
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

específicas expressas em massa / unidade de produção (e.g., tonelada de 
poluente / tonelada de produto acabado). Devem igualmente ser apresentados os 
procedimentos efetuados para assegurar a representatividade das medições 
efetuadas e metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados.

Período de Exploração RAA

Pontos de descarga ED5, ED6 e ED7: efetuar a avaliação da composição 
qualitativa e quantitativa do efluente; Ponto de descarga ED4 (instalações 
sanitárias existentes na portaria da Docapesca): devem ser apresentadas 
evidências das obras de manutenção da infraestrura (podem ser remetidos 
registos fotográficos e/ou desenho técnico); Ponto de descarga ED5: 
demonstração do encaminhamento das águas que confluem a ED6, para o ponto 
de descarga ED5, já que as características qualitativas do efleunte inviabilizam a 
sua junção às águas pluviais; Ponto de descarga ED7: demonstração da 
segregação das fontes de contaminação das águas pluviais.

- PDA

Sempre que se verifiquem alterações nas condições de descarga impostas à 
instalação pela entidade gestora do sistema de recolha e tratamento das águas 
residuais (SMAS de Peniche) e/ou envio de renovação do Título de Descarga, 
deverá ser incluída cópia dos documentos relevantes no RAA respetivo.

Período de Exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativa a reutilização de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o volume mensal/anual de água reutilizada, discriminando (se possível) 
pela sua utilização final.

Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar a quantidade mensal/anual de SPOA produzidos e indicação do seu 
destino final.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Reutilização de águas residuais

Efluentes_pec

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos efluentes pecuários e ou subprodutos de origem animal 
produzidos

Resíduos

Resíduos gerados na atividade
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras. Período de Exploração -

Deverá garantir a existência de parques/zonas para o armazenamento temporário 
de resíduos em número suficiente face à produção de resíduos na instalação, não 
podendo em situação alguma existir resíduos não acondicionados.

Período de Exploração -

Todo e qualquer resíduo produzido e/ou existente na instalação (espaços interiores 
e exteriores) deve ser recolhido, identificado, separado, acondicionado e 
encaminhado para destino final adequado à sua tipologia.

Período de Exploração -

Sistematizar os quantitativos de resíduos/ LER gerados no processo produtivo 
evidenciando a etapa onde são produzidos.

Período de exploração RAA

Efetuar o registo da produção específica de resíduos do processo produtivo 
(quantidade de resíduos gerados/quantidade de produto acabado).

Período de exploração RAA

Registar o volume mensal/anual de lamas desidratadas provenientes da ETAR e 
indicação do destino das mesmas.

Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Efetuar avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio, se: tiverem 
sido registadas reclamações relativas a ruído; ocorrerem alterações na instalação 
que possam ter interferência direta com os níveis sonoros anteriormente 
existentes; o aumento de equipamentos com emissões sonoras para o exterior; o 
aumento do número de horas de funcionamento de equipamentos ou alteração da 
sua disposição, que faça prever o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es) 
sensível(eis).

Período de exploração RAA

Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário proceder à 
implementação de medidas de minimização, deverá(ão) posteriormente ser 
efetuada(s) nova(s) caraterização(ões) de ruído, de forma a verificar o 
cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima.

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Elaborar e submeter o plano de desativação total ou parcial da instalação para 
aprovação.

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial da instalação 
(com 6 meses de antecedência).

Plano de desativação total ou parcial

Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do plano de desativação total ou Aquando da conclusão da desativação Relatório final de conclusão do plano de 

Ruido

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

parcial da instalação para aprovação. de acordo com o plano previamente 
aprovado.

desativação total ou parcial.

Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Relatório Ambiental Anual (RAA)

Formato digital até 10 MB ou 
através de plataforma online 
de transferência de ficheiros 
para o endereço eletrónico: 
ippc@apambiente.pt

RAA a remeter até 30 de abril 
do ano seguinte àquele a que 
se reportam os dados.

APA

Plano de Desempenho Ambiental (PDA)

Formato digital até 10 MB ou 
através de plataforma online 
de transferência de ficheiros 
para o endereço eletrónico: 
ippc@apambiente.pt

6 meses após a emissão do 
TUA APA

Relatório de Base

Formato digital até 10 MB ou 
através de plataforma online 
de transferência de ficheiros 
para o email 
ippc@apambiente.pt. 
Diretrizes da Comissão 
Europeia respeitantes aos 
relatórios de base - 
Comunicação da Comissão 
2014/C 136/03, JOUE de 
06.05.2014

Aguardar parecer da APA 
quanto ao Relatório de 
Avaliação de Necessidade de 
Relatório de Base.

APA

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

Formulário Único (PRTR) Em data a definir APA

Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) Formulário MIRR (SILiAmb)
Até 31 de março do ano 
seguinte àquele a que se 
reportam os dados.

APA

Plano de Desativação total ou parcial

Formato digital ou através de 
Plataforma online de 
transferência de ficheiros para 
o email: ippc@apambiente.pt

Aquando da previsão da 
cessação definitiva total ou 
parcial das atividades.

APA

Relatório Final de Conclusão do Plano de Desativação (total ou 
parcial)

Formato digital ou através de 
Plataforma online de 
transferência de ficheiros para 
o email: ippc@apambiente.pt

Aquando da conclusão da 
desativação de acordo com o 
plano aprovado.

APA

Situações de emergência (acidentes e incidentes)
Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

(Sem PAG) Comunicação no 
prazo máximo de 48 horas 
após a ocorrência; Relatório 
num prazo de 15 dias após a 
ocorrência.

APA, IGAMAOT, EC

Situações de incumprimento de condições do TUA
Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente.

(Sem PAG) Comunicação no 
prazo máximo de 48 horas 
após a ocorrência; Relatório 
num prazo de 15 dias após a 
ocorrência.

APA, EC, CCDRLVT

Monitorização pontual: 
comunicação até 45 dias 
corridos contados da data da 

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração
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Emissões Ar - Resultados monitorização pontual SILiAmb Emissões Ar/Formato 
de envio Autocontrolo Ar

realização da monitorização. A 
forma de transmissão e o 
conteúdo dos relatórios de 
autocontrolo da monitorização 
devem ser efetuadas de 
acordo com o preconizado na 
Portaria n.º 221/2018, de 1 de 
agosto.

CCDRLVT

Código Anexo Descrição

C022105 Anexo 1 - MTD_ESIP.pdf Anexo 1 - MTD BREF - ESIP
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ANEXO 1 - MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF FDM (Setor dos Alimentos, bebidas e leite)

n.º atribuído (pode 

não estar de acordo 

com o documento 

BREF)

MTD 

implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa 

implementada
VEA/VCA Condições

Proposta de valor a atingir dentro 

da gama de VEA/VCA

Calendarização da implementação 

(mês.ano)

5.1 (1) Sim

É dada formação a todos os colaboradores, sendo informados das medidas em curso (já implementadas e previstas),
relativamente ao processo de Licenciamento Ambiental, dos actuais elevados consumos de água e electricidade, os objectivos
anuais ambientais, a importância fundamental da colaboração de todos no cumprimento dos objectivos ambientais, como por
exemplo, separação correcta dos resíduos, comunicação de avarias nos equipamentos ou torneiras, uso racional e adequado
de água, produtos químicos, encerramento de equipamentos quando não necessários.

5.1 (2) Sim
Substituição de Caldeira a fuelóelo por gás natural 

5.1 (3) Sim

Da avaliação de ruído efetuada por empresa acreditada, foram dimensionadas as seguintes medidas:
- Colocação de material absorsor sonoro na chaminé do sistema de desodorização da ETAR (medida já implementada);
- Colocação de barreira acústica para redução do ruído emitido pelas torres de arrefecimento (em fase de implementação).

5.1 (4) Sim
A manutenção realiza manutenções periódicas aos equipamentos de Produção, havendo registos dos mesmos.

5.1 (5)

5.1. (5.1) Sim

5.1. (5.2) Sim

5.1. (5.3) Sim

5.1. (5.4) Sim

5.1. (5.5) Sim

5.1. (5.6) Sim

5.1. (5.7) Sim

5.1 (6) Sim

Como referido, encontram-se implementados contadores em vários equipamentos, para controlo diário dos consumos de água.
Com base neste dado, têm vindo a ser efectuadas análises custo/benefício, de forma a verificar se é preferível adoptar outras
soluções, diferentes das existentes. As emissões são monitorizadas na chaminé da Caldeira e nos grelhadores.
O consumo de energia e produção de resíduos são controlados mensalmente.
Sempre que ocorra alguma situação de não conformidade, é efectuado o respectivo registo e definidas as ações corretivas a
implementar.

5.1 (7) Sim
Mensalmente são contabilizados os consumos, em termos de matérias primas utilizadas, resíduos produzidos, consumos de
fuel, gás, electricidade e água. A avaliação de impactes está a ser actualizada, para cada área.

5.1 (8) Sim

Está implementada a checklist "Utilities", na qual os operadores desligam, nos intervalos para lanches/refeições, ou final de
turno, os equipamentos / torneiras que não estão em utilização. Os resíduos produzidos são separados, transportados para o
Parque de resíduos e recolhidos por operadores licenciados (para valorização, deposição ou tratamento adequado). Apenas no
final da Produção, são efetuadas lavagens aos equipamentos utilizados durante o processo produtivo.

5.1 (9) Sim

As matérias primas chegam à ESIP por via terrestre. Os subprodutos e resíduos são recolhidos por operadores licenciados,
mediante recolha por transporte terrestre. 
O pescado é proveniente de diversos países, sendo uma parte do percurso realizada por via marítima e outra parte por via
terrestre. De referir ainda que todo o produto final acabado é exportado para Inglaterra, França, Itália, EUA, sendo igualmente o
percurso realizado por via terrestre e marítima.

5.1 (10) Sim
Semanalmente não analisados os consumos e, mediante as necessidades, são adquiridos os materiais e produtos perecíveis
(matérias primas)

5.1 (11) Sim

Os resíduos produzidos são separados, transportados para o Parque de Resíduos e recolhidos por Operadores Licenciados.
São valorizados os resíduos de papel / cartão, plástico limpo, sucata, inox, metal (latas), paletes de madeira, subprodutos de
pescado.

5.1 (12) Sim
Existem/ têm vindo a ser colocados tabuleiros para evitar que as matérias caiam / derramem nos pisos. O Projecto Lean está
no entanto a ser desenvolvido, garantindo melhorias significativas neste aspecto.

5.1 (13) Sim
A ESIP recolhe as águas do processo de esterilização e da purgas dos condensadores evaporativos, para realizar limpezas
exteriores e dos contentores de resíduos. É também recirculada a água das lavadoras de lata.

5.1 (14) Sim
Existe recolha de condensados (do processo de esterilização para a Caldeira). As águas de escorrência da esterilização são
reutilizadas para limpeza de pavimentos, dornas e contentores de resíduos.

5.1 (15) Sim
Os processos de aquecimento e arrefecimento são controlados com precisão (controlo de temperatura), sem pôr em perigo a
conformidade dos produtos, de acordo com as exigências do HACCP

5.1 (16) Sim

A fábrica encontra-se dividida em várias áreas. Em todas estas áreas existe um responsável (owner) e um responsável de SST.
Os responsáveis pela área têm como responsabilidade, entre outros aspectos, zelar pelo housekeeping da sua área. Para cada
área existe uma checklist específica de housekeeping, que é verificada mensalmente. Diariamente também é atribuída uma
pontuação, que se encontra afixada em cada área.

5.1 (17) Sim
A grande maioria dos colaboradores trabalham durante o período diurno (7:00 às 15:30). Os transportes de descarga de
matéria prima e transporte de produto final são realizados durante o período diurno. 

5.1 (18) Sim

Os produtos químicos e óleos encontram-se armazenados sobre bacias de retenção. Sempre que possível o doseamento é
realizado de forma automática. A transferência de produtos é realizada sobre solo impermeabilizado, utilizando os EPIs
adequados (óculos ou viseira, luvas, manguitos). O transporte é realizado com recurso a empilhador.

5.1 (19)

5.1 (19.1) Sim
Existem controladores de temperatura, controlo de níveis e de pressão.

5.1 (19.2) Sim

5.1 (19.3) Sim

5.1 (19.4) Sim
Neste momento encontram-se instalados 50 contadores de água, em diferentes equipamentos, para quantificação real de
consumos, sensibilização dos colaboradores para a poupança e análise para implementação de soluções de menor consumo. 

5.1 (19.4.1) Não aplicável

Os produtos químicos de limpeza são utilizados pelas respectivas equipas, já em solução diluída. As soluções são previamente 
preparadas na Casa dos Químicos, por colaboradores com formação adequada. 
De acordo com análises realizadas ao efluente industrial, verifica-se que o mesmo é caracterizado essencialmente por matéria
orgânica, não se verificando necessidade de proceder à sua neutralização. 

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Setor dos alimentos, bebidas e leite (FDM) | Data de adoção: 08/2006

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Análise dos processos de produção, nomeadamente das etapas individuais de forma a identificar as áreas que apresentem consumos elevados de energia e água e elevadas 
emissões de resíduos, para identificar oportunidades de as minimizar, tendo em conta os requisitos de qualidade da água, higiene e segurança alimentar para cada aplicação;

Prevenir a queda de materiais no chão, através da colocação de sistemas de retenção;

Avaliação e definição de objetivos, metas e limites;

Identificação de opções que minimizem o consumo de água e energia e a produção de resíduos, usando uma abordagem sistemática/tecnologia pinch (momento crítico);

Realização de uma avaliação e estudo faseado de viabilidade;

Implementação de um programa para minimizar o consumo de água, energia e produção de resíduos;

Monitorização contínua dos consumos de água, energia, produção de resíduos e eficácia das medidas de controlo. Isto pode envolver avaliação e inspeção visual.

Implementação de um sistema de monitorização e revisão dos consumos e níveis de emissão para todos os processos de produção, incluindo os seguintes parâmetros:
• Consumo de energia e água;
• Volume de efluentes;
• Emissões para ar e água;
• Produção de resíduos;
• Entradas e saídas do processo produtivo;
• Consumo de substâncias nocivas;
• Frequência e gravidade de fugas não programadas e derrames;
• Condições de operação;
• Métodos de amostragem, análise e garantia de calibração do equipamento;
• Rendimento do processo.

Manter um inventário atualizado das entradas e saídas em todas as fases do processo, desde a receção de matérias-primas até à expedição do produto final, incluindo tratamentos 
de fim de linha;

Utilizar o planeamento da produção para minimizar a produção de resíduos associados e a frequência das limpezas;

Transportar as matérias primas, produtos, subprodutos e resíduos no estado sólido, evitando o transporte com água exceto quando este transporte envolve a reutilização de água 
bem como quando o transporte com água é necessário para evitar danos no material a ser transportado;

Minimização do tempo de armazenagem de materiais perecíveis;

Separação de outputs  para otimizar o uso, reutilização, valorização, reciclagem e destino final (e minimizar a contaminação de águas residuais);

Medir o pH para controlar as adições de ácidos ou bases e monitorizar o fluxo de águas residuais para controlar a mistura e neutralização antes do tratamento e descarga

Otimizar a separação dos fluxos de água para melhorar a reutilização e tratamento;

Recolha de fluxos de água como condensados e águas de arrefecimento de forma a otimizar a sua reutilização;

Garantir, através de ações de formação, que os funcionários têm consciência e conhecimento dos aspetos ambientais da unidade industrial e das suas responsabilidades 
pessoais;

5.1 MTDS GERAIS APLICÁVEIS A TODO O SETOR

Seleção de equipamentos que permitam a otimização dos consumos, a minimização das emissões, a facilidade de operação e manutenção e a minimização de perdas;

Controlo das emissões de ruído na fonte, através do desenho, seleção, operação e manutenção do equipamento, incluindo veículos, de forma a evitar ou a reduzir a exposição 
sonora e, se ainda necessário adicionalmente, recorrer ao encapsulamento de equipamentos ruidosos;

Execução de planos de manutenção preventiva, com regularidade;

Implementar e manter uma metodologia de prevenção e minimização dos consumos de água, energia e a produção de resíduos, através de:

Obtenção de compromissos de gestão, organização e planeamento;

Evitar usar mais energia que aquela que é necessária, nos processos de aquecimento e arrefecimento, sem prejudicar o produto;

Implementação de um bom programa de higienização;

Minimização do ruído proveniente dos veículos;

Aplicar métodos de armazenamento e manuseamento referifos no BREF EFS (Documento de Referência sobre as MTD no que respeita às emissões provenientes do 
armazenamento, de Outubro de 2006). Alguns controlos adicionais podem ser requeridos para prevenir e manter os requisitos de higiene e segurança alimentar exigidos;

Otimizar a aplicação e utilização de controlos do processo, para por exemplo, prevenir e minimizar o consumo de água e energia, e minimizar a produção de resíduose em 
particular:

Onde estão aplicados processos térmicos e/ou onde os materiais são armazenados ou transferidos a temperaturas elevadas, controlar a temperatura atraves de medições dedicadas e 
correções;

Onde os materiais são bombeados ou drenados, controlos os fluxos e/ou níveis, através de medição dedicada da pressão e/ou medição dedicada do fluxo e/ou medição dedicada do 
nível, utilizando dispositivos de controlo, tais como válvulas;

Nos tanques/depósitos onde os líquidos são armazeados ou onde reagem, durante o processo de fabrico ou de limpeza, utilizar sendores detetores de nivel e sensores de medição do 
nível;

Usar técnicas analíticos de medição e controlo para reduzir o desperdício de materiais e água e diminuir o consumo de água gerado no processo e na limpeza, e em particular

Em curso: plano para redução consumos de água e plano de racionalização de consumos de energia.
Os consumos de água têm vindo a ser monitorizados e implementadas medidas para redução dos mesmos. Como exemplo, a
utilização de válvulas de gatilho nas mangueiras de limpeza, a utilização de águas do processo de escorrência dos autoclaves,
para realização de lavagem de pavimentos exteriores e contentores de resíduos. Está também implementada, em cada área de
produção, uma checklist para garantir o encerramento dos equipamentos sempre que ocorram pausas ou no final da produção.
Estão ainda em estudo algumas ações de reutilização de água em alguns processos (descongelação) após sistema de
tratamento.

Os tanques de matérias primas, como azeites, marinadas, assim como o tanque de fuelóleo possuem controlo de nível. 
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ANEXO 1 - MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF FDM (Setor dos Alimentos, bebidas e leite)

5.1 (19.4.2) Não aplicável

5.1 (19.4.3) Não aplicável

5.1 (20) Sim

Existem instalados alguns temporizadores para abastecimento de água. As checklists "Utilities", garantem que os
equipamentos eléctricos e torneiras, que não estão a ser utilizados são desligados.
Existem válvulas de gatilho nas mangueiras de limpeza.

5.1 (21) Sim

As matérias primas chegam à ESIP em embalagens de 10 a 20 kg, reduzindo desta forma o número /quantidade de
embalagens. 
Está prevista (Maio 2018) a substituição do fuelóleo e do GPL por gás natural, de forma a reduzir as emissões.
Os resíduos perigosos (óleos usados, panos contaminados) são recolhidos em recipientes próprios e enviados para
operadores licenciados.

5.1 (22) Sim
Todos os resíduos produzidos na ESIP são valorizados, com excepção do pescado ou ingredientes impróprios para consumo,
que têm como destino o depósito no solo (D1). A quantidade produzida deste resíduo é muito reduzida. Todos os resíduos são
recolhidos e tratados por operadores licenciados.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

5.1.2 (1) Sim

A ESIP tem como objectivo a produção de conservas utilizando pescado classificado como MSC (garantia de sustentabilidade).
Dada a elevada produção atual, e a disponibilidade dos mercados, não é ainda, à data de hoje, possível garantir 100% de
pescado MSC. Existe no entanto esta preocupação e este objectivo, considerado como fundamental para o futuro do Grupo.

5.1.3 (1) Sim
Diariamente é efectuada limpeza a todas as áreas de Produção, após a sua finalização.

5.1.3 (2) Não
Medida que neste momento não é de fácil implementação, podendo ser avalida no futuro

5.1.3 (3) Não
As limpezas são actualmente realizadas com água (produto alimentar perecível - pescado, e fonte de odores).

5.1.3 (4) Sim
Devido à sua utilização diária, com utilização de água durante todo o processo produtivo, os equipamentos e pisos encontram-
se molhados ou humedecidos.

5.1.3 (5) Sim

Na primeira fase do Plano de Ação para redução dos consumos de água, foram implementadas as seguintes ações:
1. Aquisição de contadores de água para contabilização do consumo real de água. Tendo este levantamento serão analisados,
de forma faseada, para os equipamentos com maior consumo, soluções alternativas (análise custo/ benefício), que exijam
menor consumo de água e/ou energia
2. Reutilização água de escorrência da esterilização, para lavagem de pavimentos, dornas e contentores;
3. Reutilização água processo de descongelação atum;
4. Instalação de temporizadores nos lava aventais Sardinha Filetes e Sardinha Inteiros;
5. Retirar o abastecimento água mesas de limpeza e enlatamento Cavala Sem Pele e Cavala Plong, para um único ponto de
abastecimento de cada lada das mesas;
6. Instalação de válvulas de gatilho nas mangueiras das equipas de limpeza.
A redução de consumo de água foi de: 
2016: 18,2 m3/ton produto produzido
2017: 16,4 m3/ton produto produzido 
Para a segunda fase está prevista a implementação de novas ações, para as quais estão a ser analisadas e solicitadas as
respectivas propostas. 
Os colaboradores estão sensibilizados para o uso racional de água, energia e produtos químicos em excesso.
Existe também uma checklist, em cada área de produção, com o objectivo de garantir que os equipamentos ficam desligados
nos períodos de pausas e final de turno.
Está a ser desenvolvido o software para registo e análise de contadores de horas de funcionamento de equipamentos
eléctricos.

5.1.3 (6) Sim

5.1.3 (7) Sim

5.1.3 (8) Não

As águas de refrigeração (arrefecimento do pescado), ao entrar em contacto com o pescado, não apresentam condições para a 
sua reutilização. Já foi testada a recirculação desta água, não tendo no entanto tido o aval dos auditores que anualmente (no
âmbito da Segurança Alimentar) avaliam o processo produtivo / produto final da Empresa.

5.1.3 (9) Não
A seleção de agentes de limpeza não está neste momento a ser realizada tendo em consideração a minimização dos seus
efeitos sobre o ambiente

5.1.3 (10) Não

5.1.3 (11) Não

5.1.3 (12) Não aplicável
O valor do pH é controlado nas águas residuais, encontrando-se dentro dos limites estabelecidos pelos SMAS de Peniche
(entre 6 a 9). 

5.1.3 (13) Sim
Não são utilizados produtos com EDTA.

5.1.3 (14) Sim
Os produtros utilizados na ESIP encontram-se autorizados pelas entidades competentes.

5.1.4.1 (1) Sim

Encontra-se implementado o Procedimento de Segurança em que os motoristas são obrigados a pendurar as chaves dos
veículos num chaveiro que se encontra no interior da instalação. Desta forma, além da redução das emissões, garante-se que
não ocorrerá nenhum acidente devido ao arranque dos veículos durante a operação de carga / descarga dos empilhadores. 

5.1.4.2 (1) Não aplicável
Não existem centrífugas.

5.1.4.3 (1) Não aplicável
A caldeira é utilizada para produção de vapor para o processo produtivo. A chaminé é monitorizada semestralmente e os
resultados enviados à CCDR.

Utilização de mecanismos de controlo automático de fornecimento de água de processo, para que o abastecimento seja feito apenas quando necessário;

Selecionar matérias-primas e materiais auxiliares que minimizem a produção de resíduos sólidos e as emissões nocivas para o ar e água;

O espalhamento no solo é uma opção de destino para os matérias provenientes do setor alimentar, sujeito a legislação nacional.

5.1.1 Gestão Ambiental

Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que incorpore:

Compromisso da gestão, incluindo a gestão de topo;

Definição pela direção da instalação, de uma política ambiental;

Planeamento e estabelecimento dos procedimentos necessários;

Implementação dos procedimentos, com particular atenção à: estrutura e responsabilidade; formação, sensibilização e competências; comunicação; envolvimento dos trabalhadores; 
documentação; controlo eficiente do processo; programas de manutenção; preparação e resposta a emergências; salvaguardar o cumprimento da legislação ambiental;

Medir a condutividade para monitorizar o nível de sais dissolvidos antes da reutilização da água e detetar o nível de detergentes antes da sua reutilização

Onde os fluxos podem estar baços ou opacos devido à presença de matérias suspensas, medir a turgidez para monitorizar a qualidade da água no processo e para otimizar 
a recuperação de material/produto na água e para a reutilização da água limpa;

Quando os veículos estão estacionados durante operações de carga e descarga, desligar o motor e a unidade de refrigeração (caso exista), e fornecer uma fonte de energia 
alternativa;

5.1.4.2 Centrifugação/separação

Em todas as instalações FDM onde se realize a operação  de centrifugação, é MTD operar as centrífugas de forma a minimizar a descarga de produto no fluxo de resíduos.

5.1.4.3 Combustão

Em todas as instalações FDM onde exista combuistão, é MTD atingir um nível de emissão de COT <50 mg/m3.

Otimizar a reutilização da água de arrefecimento em circuitos abertos, por exemplo, para limpeza;

Revisão periódica pela gestão de topo.

5.1.2 Colaboração com as atividades a montante e jusante

Procurar a colaboração dos parceiros a jusante e montante, para criar uma cadeia de responsabilidade ambiental, reduzir a poluição e proteger o meio ambiente como um todo.

5.1.3 Limpeza de equipamentos e da instalação

Remoção dos resíduos das matérias-primas depois do processamento, o mais rápido possível, e limpeza frequente das áreas de armazenamento dos materiais;

Utilização de grelhas/caixas de receção na rede de esgotos do chão e garantir a sua inspeção e limpeza frequente, com vista a prevenir a entrada de materiais para as águas 
residuais;

Otimização do uso de limpeza a seco (incluindo sistemas de vácuo) de equipamentos e instalações, incluindo a sua utilização após situações de derrame, antes da limpeza com 
água, quando esta for necessária para atingir os níveis de higiene requeridos;

Pré-humedecer os pavimentos e equipamentos abertos, com o objetivo de desincrustar a sujidade, antes da limpeza com água;

Gerir e minimizar o uso da água, energia e detergentes;

Equipar as mangueiras, usadas na limpeza manual, de dispositivos manuais de controlo de fluxo;

Utilizar sistemas de regulação da pressão da água, nomeadamente através de bicos;

5.1.1 (1)

Verificar o desempenho e aplicar medidas corretivas, tendo particular atenção:
- Monitorização e medição (Documento de Referência sobre as MTD sobre "Os Princípios Gerais de Monitorização" – BREF MON);
- Ações preventivas e corretivas;
- Manutenção dos registos;
- Auditorias internas independentes, para determinar se o sistema de gestão ambiental está ou não de acordo com o planeado e se está a ser corretamente implementado e mantido.

Encontra-se neste momento em curso o Processo de Licenciamento Ambiental. Para o Sistema de Gestão Ambiental o ponto
de situação é o seguinte:
Em curso:
1. Definição de todos os requisitos legais aplicáveis;
2. Identificação dos impactes ambientais para cada área
3. Classificação dos impactes ambientais (avaliação da significância)
4. Impactes significativos: Definição de projectos de melhoria e/ou elaboração de procedimentos de controlo operacional
5. Desenvolvimento de Procedimentos e Instruções de Trabalho
Desenvolvido:
1. Política Ambiental;
2. Plano de Monitorização;
3. Formação por área.

Os equipamentos são lavados manualmente, com recurso a mangueiras ou máquinas de pressão, por equipas de limpeza com
essa função específica. 

Seleção e utilização de agentes de limpeza e desinfeção que causem menos danos ao ambiental, mas com uma ação efetiva de limpeza;

Operar um sistema de limpeza “cleaning-in-place” (CIP) para equipamentos fechados, assegurando que o uso do mesmo é otimizado através de monitorização dos parâmetros de 
funcionamento e do ajuste automático do doseamento dos agentes químicos necessários;

Usar sistemas de utilização única para instalações pequenas (ou raramente utilizadas) ou onde a solução de limpeza se torne altamente poluente, como as unidades UHT ou 
unidades de separação por membrana, e também na limpeza preliminar de evaporadores e secadores de pulverização;

Onde existirem variações adequadas entre o pH dos efluentes dos sistemas CIP e o pH de efluentes de outras origens, promover a autoneutralização dos vários efluentes, através 
da sua mistura num tanque de homogeneização;

Minimizar o uso de EDTA, utilizando-o apenas quando for necessário, com a frequência necessária e minimizando a quantidade utilizada, por exemplo, através da reciclagem das 
soluções de limpeza;

(Na escolha de químicos para desinfeção e esterilização de equipamentos e instalações ) Evitar a utilização de biocidas oxidantes halogenados, exceto nos casos em que as 
alternativas não são eficazes.

5.1.4 MTD adicionais, para alguns processos e operações unitárias, aplicadas num grande número de instalações FDM

5.1.4.1 Receção de materiais-primas/despacho de cargas

A água reutilizada provém da esterilização do produto. Neste processo não há adição de qualquer detergente, havendo apenas
contacto da água da rede com a lata fechada e limpa. Desta forma, e dado que a água é apenas utilizada para lavagem de
pavimentos exteriores e contentores de resíduos, não se considera necessário realizar esta medição.

Todas as mangueiras de limpeza têm instaladas válvulas de gatilho, com o objectivo de eliminar desperdícios (consumos de
água).
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ANEXO 1 - MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF FDM (Setor dos Alimentos, bebidas e leite)

5.1.4.4 (1) Não aplicável
Não existem frituras

5.1.4.5 (1) Sim

A limpeza e colocação do pescado na lata é efectuado de forma manual. Apenas a colocação de molhos / azeite é integrado
de forma automática. Desta forma garante-se o doseamento apenas da quantidade necessária. No final do processo produtivo,
os molhos que sobejam são recolhidos em IBC como resíduo, para encaminhamento para operador licenciado.

5.1.4.5 (2) Não aplicável

5.1.4.6 (1). Não aplicável

5.1.4.7 (1) Sim
O fluido de refrigeração utilizado no processo produtivo (câmaras de refrigeração e conservação) é o amoníaco

5.1.4.7 (2) Sim

Os AC encontram-se instalados apenas no escritórios.
Nas restantes áreas refrigeradas (câmaras de refrigeração e conservação), a manutenção é realizada sempre que necessário.
De acordo com regras HACCP, as câmaras utilizadas para conservar ou refrigerar o pescado devem garantir temperaturas
adequadas de modo a garantir boa conservação da matéria prima.  

5.1.4.7 (3) Sim Os condensadores evaporativos garantem uma pressão de condensação otimizada.

5.1.4.7 (4) Sim Diariamente procede-se à descongelação dos sistemas de frio, para limpeza de máquinas.

5.1.4.7 (5) Sim A limpeza é realizada semestralmente

5.1.4.7 (6) Sim
Os condensadores evaporativos encontram-se afastados de áreas quentes. O ar que entra encontra-se à temperatura
ambiente.

5.1.4.7 (7) Não aplicável

5.1.4.7 (8) Sim Os evaporadores têm sistemas automáticos a gás quente.

5.1.4.7 (9) Não aplicável

5.1.4.7 (10) Sim
As câmaras de congelação e refrigeração encontram-se hermeticamente isoladas, com ventilação constante.

5.1.4.8 (1) Não
Os 2 condensadores evaporativos e torres existentes existentes possuem sistema de controlo automático de purgas.

5.1.4.8 (2) Não aplicável

5.1.4.8 (3) Não

5.1.4.9 (1) Sim
A grande maioria do cartão adquirido para embalagem é constituído por material reciclado.

5.1.4.9 (2) Sim
O material de embalagem é adquirido à unidade / peso

5.1.4.9 (3) Sim No Armazém de embalagem são recolhidos, para valorização, cartão e plástico limpo

5.1.4.9 (4) Não aplicável
Os resíduos recolhidos são sólidos. O embalamento é efectuado formando packs com latas de conserva, não havendo
derrames.

5.1.4.10 (1) Não
Não está prevista a implementação desta medida.

5.1.4.10 (2) Não Não está prevista a implementação desta medida.

5.1.4.10 (3) Sim As cheklists implementadas garantem o desligar dos equipamentos quando não estão a ser utilizados

5.1.4.10 (4) Sim

5.1.4.10 (5) Sim

5.1.4.10 (6) Sim

Existe variação de velocidade no sistema de extração (tecto falso). Motores de maior potência (a partir de 7,5 kW) possuem
sistema de arranque suave, permitindo eliminar picos e reduzir consumos. Também os compressores de ar comprimido
possuem este sistema.

5.1.4.10 (7) Sim
As tubagens de NH3 são isoladas com poliuretano e chapa de alumínio. As tubagens de vapor são isoladas com lã mineral e
chapa de alumínio.

5.1.4.10 (8) Sim

Existe variação de velocidade no sistema de extração (tecto falso). Motores de maior potência (a partir de 7,5 kW) possuem
sistema de arranque suave, permitindo eliminar picos e reduzir consumos. Também os compressores de ar comprimido
possuem este sistema.

5.1.4.11 (1) Não aplicável
Água tem origem na rede de abastecimento público.

5.1.4.12 (1) Sim
Os 2 compressores (90 kW e 110 kW) têm variador de velocidade. A pressão é de 6,8 bar.

5.1.4.12 (2) Sim
A admissão de ar aos compressores é realizada de forma forçada, com o objectivo de permitir uma redução da temperatura de
arrefecimento.

5.1.4.12 (3) Sim
Existe em alguns locais. Prevê-se analisar soluções que permitam a redução do ruído nestes equipamentos.

5.1.4.13 (1) Sim Existe um tanque de condensados, recuperado do processo de esterilização.

5.1.4.13 (2) Sim Esta medida encontra-se implementada na área da esterilização (autoclaves).

5.1.4.13 (3) Não aplicável As tubagens existentes encontram-se a uso.

5.1.4.13 (4) Os purgadores de vapor são automáticos.

5.1.4.13 (5) Sim As fugas de vapor são reparadas, sempre que seja necessário

5.1.4.13 (6) Não aplicável Apenas existem purgas pontuais e manuais.

Isolar tubagens não utilizadas;

Melhorar o funcionamento dos purgadores de vapor;

Reparar as perdas/fugas de vapor;

Minimizar as purgas das caldeiras

Para reduzir o nível de ruído, utilizar silenciadores na entrada e saída de ar.

5.1.4.13 Sistemas de vapor

Maximizar o retorno dos condensadores;

Evitar perdas de vapor de expansão a partir da recuperação dos condensados;

Captar unicamente a quantidade de água necessária

5.1.4.12 Sistemas de ar comprimido

Verificar o nível de pressão e, se possível, reduzi-lo;

Otimizar a temperatura de entrada do ar;

Minimizar as perdas nos motores;

Utilizar motores com velocidade ajustável, para redução da carga em ventoinhas e bombas;

Aplicar isolamento térmico em equipamentos usados para conduzir, armazenar ou tratar substâncias acima ou abaixo da temperatura ambiente, e em equipamentos usados em 
processos que envolvam aquecimento ou arrefecimento;

Aplicar controladores de frequência a motores;

5.1.4.11 Utilização de água

5.1.4.10 Utilização e produção de energia

Em instalações onde existe um uso para o calor e energia produzida (e.g. refinação de açúcar, produção de leite em pó e café instantâneo, secagem de soro de leite, destilação e 
produção de cerveja), usar cogeração de calor e energia;

Usar bombas de calor para recuperação de calor;

Desligar os equipamentos quando não são necessários;

Minimizar a carga nos motores;

Otimizar o design  da embalagem, incluindo o peso e volume do material e a incorporação de materiais reciclados, com o objetivo de reduzir o consumo de material de 
embalamento e a produção de resíduos;

Adquirir matérias a granel;

Recolher os materiais de embalagem separadamente;

Minimizar derrames nas operações de enchimento.

Otimizar a operação dos sistemas de arrefecimento de água de forma a evitar purgas excessivas na torre de arrefecimento;

Instalar placas permutadoras de calor para pré-arrefecimento da água gelada com amónia, antes do arrefecimento final num tanque de acumulação de água gelada com um 
evaporador de serpentina;

Recuperar o calor do equipamento de arrefecimento.

5.1.4.9 Embalagem

Otimizar a temperatura dos condensados;

Utilizar sistemas automáticos de descongelamento;

Operar sem sistemas automáticos de descongelamento durante paragens curtas de produção;

Minimizar as perdas de ventilação de espaços e armazéns refrigerados.

5.1.4.8 Arrefecimento

Otimizar a pressão de condensação dos sistema de frio;

Descongelar periodicamente os sistemas de frio;

Efetuar periodicamente operações de limpeza dos condensadores dos sistemas de frio;

Garantir que o ar de admissão aos condensadores se encontra o mais frio possível;

Em todas a instalações FDM onde ocorra evaporação, é MTD recorrer a evaporadores de multi-efeito de forma a otimizar a recompressão do vapor, em função da disponibilidade 
de calor e vapor na instalação, para concentrar líquidos.

5.1.4.7 Congelação e refrigeração

Prevenir a emissão de substâncias que provocam a depleção da camada de ozono, não utilizando substâncias halogenadas como fluidos de refrigeração.

5.1.4.4 Fritura

Evitar a manutenção de áreas com ar condicionado ou refrigeradas com temperaturas inferiores às necessárias;

Cada motor encontra-se ligado a um equipamento único. O tipo de motor (de maior ou menor potência) é seleccionado de
acordo com o trabalho necessário (adequação do mesmo ao tipo de equipamento em que está instalado).

5.1.4.5 Conservação em latas, garrafas, frascos e jarros

Em todas as instalações FDC onde se proceda à conservação em latas, garrafas, frascos e jarros, é MTD:

Utilizar sistemas de enchimento automático das latas, garrafas, frascos e jarros que incorporem um circuito fechado de recuperação dos líquidos derramados;

Nas indústrias do óleo, dos alimentos conservados com óleo vegetal ou dos alimentos oleosos, utilizar tanques com dispositivos de recuperaçaõ de óleo.

5.1.4.6 Evaporação

Em todas as instalações FDM opnde ocorram frituras, é MTD recircular e queimar os gases de exaustão.
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ANEXO 1 - MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF FDM (Setor dos Alimentos, bebidas e leite)

5.1.5. (1)

5.1.5 (1.1) Sim

5.1.5 (1.2) Sim

5.1.5 (1.3) Sim

5.1.5 (1.4) Sim

5.1.5. (2) Sim

A EPTAR da ESIP possui um sistema de desodorização, para eliminação de odores na sua fonte. Ainda não existe sistema de
captação e eliminação de poeiras/ gases, devido às operações de soldadura, rebarbagem. De referir tratar-se de operações
muito pontuais.

5.1.5. (3) Não aplicável
A Caldeira encontra-se afinada. Esta afinação é realizada 1 vez/ano ou sempre que os resultados da monitorização o
justifiquem.

5.1.5. (4) Não aplicável

Dada a substituição prevista de fuelóleo por gás natural, e os benefícios em termos de qualidade do ar que daí advêm, não se
prevê ser necessária a implementação equipamentos para remover partículas

5.1.5. (5) A implementar

Neste momento encontra-se instalado sistema de desodorização na EPTAR.
Está a ser analisado projecto para alteração da área de recolha, lavagem de contentores e carregamento de subprodutos para
uma área fechada, mais afastada de área residencial, com sistema de desodorização incorporado. Este projecto pretende
melhorar a questão dos odores.

5.1.6 (1) Sim
Antes de o efluente sofrer tratamento biológico na EPTAR, existe uma primeira gradagem, e posterior tamisação, para remoção
de sólidos das águas residuais.

5.1.6 (2) Sim
Na EPTAR ocorre um tratamento físico-químico, no qual são adicionados agentes floculantes e coagulantes (Ambifloc), com o
objectivo de remover partículas sólidas e gorduras em suspensão.

5.1.6 (3) Sim

Existe um tanque de homogeneização (antes do tratamento) que permite equalizar todo o efluente. Antes do efluente ser
bombeado para a EPTAR, é rececionado num tanque subterrâneo e bombeado de forma gradual para a EPTAR. O caudal na
EPTAR é de 40 m3/h.

5.1.6 (4) Não aplicável
O pH das águas residuais é monitorizado, encontrando-se sempre dentro dos limites estabelecidos pelos SMAS de Peniche
(entre 6 a 9)

5.1.6 (5) Sim

Após o tratamento físico-químico na EPTAR, a recolha de sólidos suspensos (lamas) é efectuada num tanque próprio. A este
tanque é adicionado cal, para retirar o excesso de humidade e gorduras. As lamas são posteriormente desidratadas e
recolhidas por operador licenciado.
Na fase inicial de gradagem e tamisação, a recolha de sólidos suspensos  é realizada para contentores próprios.

5.1.6 (6) Sim

O processo de flotação ocorre após a homogeneização. No processo de flotação e coagulação, ocorre o tratamento físico-
químico, com adição de agente floculante e coagulante, que favorece a agregação das partículas em flocos, mais facilmente
sedimentáveis e separáveis do efluente líquido. Após este processo o efluente segue para o tratamento biológico.
Após o tratamento biológico, o efluente sofre novamente tratamento físico-químico, com adição dos mesmos agentes, para
nova separação de sólidos. Após este tratamento o efluente é descarregado no colector municipal.

5.1.6 (7) Sim Existem dois tanques para o tratamento biológico aeróbico

5.1.6 (8) Não aplicável O tratamento biológico é aeróbico (sem aproveitamento de biogás) 

5.1.6 (9) Não aplicável

5.1.6 (10) Não aplicável

5.1.6 (11) Não aplicável

5.1.6 (12) Não aplicável

5.1.6 (13) Não aplicável

5.1.6 (14) Não aplicável A água residual tratada é descarregada nos colectores municipais, e sofre novo tratamento na EPTAR de Peniche.

5.1.6 (15) Sim

5.1.6 (16) Sim

5.1.6 (17) Sim

5.1.6 (18) Sim

5.1.7 (1) Sim

5.1.7 (2) Sim

5.1.7 (3) Sim

5.1.7 (4) Sim

5.1.7 (5) Sim
Anualmente é realizado um simulacro, para verificação da resposta a eventuais situações de emergência (exemplo: derrame de
produto químico)

5.1.7 (6) Sim
A ESIP regista a ocorrência de não conformidades ambientais, analisando as suas causas e definição e implementação de
Planos de Ação

5.2.2 (1) Sim

5.2.2 (2) Sim

5.2.2 (3) Sim Todas as etapas da produção contribuem para a garantia da qualidade do produto final. 

5.2.2 (4)

5.2.2 (5)

5.2.2 (6) Não aplicável
Não há produção com camarões

Utilizar peixe de alta qualidade, assegurando colaboração com fornecedores a montante.

Operar programas de manutenção regulares para garantir esfola eficiente.

Descongelar cavala, imergindo-a e fazendo borbulhar ar através dela, em recipientes cheios com água. O nível da água é mantido por recirculação e usando interruptores de nível, 
atingindo um consumo de água <2 m3/t de peixe cru.

Descongelar peixe-branco, imergindo- e fazendo borbulhar ar através dele, em recipientes cheios com água. O nível da água é mantido usando interruptores de nível, atingindo um 
consumo de água de 1,8 - 2,2 m3 / t de peixe cru.

Descongelar camarões, imergindo-os em recipientes cheios com água da casca filtrada, se disponível. O nível da água é mantido por recirculação e utilizando interruptores 
accionado de nível (ver Secção 4.2.2.1), ou usando comutadores accionados de nível (ver Secção 4.2.2.2)

5.2.2 Setor do peixe e marisco

Minimizar o tempo de armazenamento para manter a qualidade ótima do peixe

Desenvolver, implementar e testar, com regularidade, um plano de emergência;

Investigar todos os acidentes e “quase acidentes” ocorridos e manter todos os registos.

5.2 MTD adicionais para alguns setores da indústria alimentar

Identificação de potenciais fontes de descargas incidentes/acidentais que possam causar dano no ambiente;

Avaliação da probabilidade das potenciais descargas incidentes/acidentais ocorrerem e respetiva severidade, por exemplo, através de um estudo de risco;

Identificar potenciais descargas incidentes/acidentais para as quais são necessárias medidas de controlo adicionais para evitar a sua ocorrência;

Identificação e implementação de medidas de controlo necessárias para prevenir acidentes e minimizar os seus danos no ambiente;

Remoção inicial de sólidos;

Remoção de gorduras, usando equipamento de recolha de gorduras, se as águas residuais contiverem gordura animal ou vegetal;

Estabilização;

Espessamento;

Desidratação;

Secagem, caso possa ser utilizado calor natural ou calor recuperado a partir dos processos da instalação.

5.1.7 Derrames acidentais

Em geral, para prevenir acidentes e minimizar os seus danos no ambiente, é MTD:

Remover prioritariamente as substâncias perigosas e de alto risco;

Aplicação de filtração por membranas.

Reutilizar a água depois de ter sido esterilizada e desinfetada, evitando o uso de cloro ativo.

Utilizar o metano (CH4) produzido durante o tratamento anaeróbio para produção de calor e/ou energia.

Remoção do azoto por via biológica;

Aplicar precipitação para remoção do fósforo, simultaneamente com o tratamento por lamas ativadas (quando aplicável);

Utilizar filtração no tratamento de águas residuais;

Aplicar equalização de carga e caudal;

Aplicar neutralização às  águas residuais fortemente ácidas ou alcalinas;

Aplicar sedimentação às águas residuais que contêm sólidos suspensos;

Aplicar flotação com ar dissolvido;

Aplicar tratamento biológico

5.1.6 Tratamento de águas residuais

Avaliação e seleção de técnicas para controlar as emissões atmosféricas;

Recolher emissões gasosas, odores e poeiras na fonte e conduzi-los a tratamento ou equipamento de redução;

Otimizar os procedimentos de arranque e encerramento do equipamento de redução de emissões de modo a assegurar que a sua operação seja permanentemente eficiente, 
quando necessária;

Dever-se-ão aplicar técnicas de redução das emissões gasosas, nas situações em que se ultrapassem:
• 5-20 mg/Nm3 para partículas secas,
• 35-60 mg/Nm3 para partículas húmidas e/ou colantes,
• < 50 mg/Nm3 de COT

Caso as MTD integradas no processo não eliminem odores desagradáveis deve ser realizado tratamento.

Aplicar e manter uma estratégia de controlo de emissões para o ar, incorporando, se necessário:

Definição do problema;

Inventário das emissões no local, incluindo operações anormais;

Medição das principais emissões;

5.1.5 Minimizar as emissões para o ar

As emissões atmosféricas são emitidas pela chaminé da Caldeira e pelas 3 chaminés dos grelhadores. A chaminé da Caldeira
é actualmente monitorizada 2 vezes por ano. As 3 chaminés dos grelhadores foram monitorizadas em Novembro de 2017 e
serão monitorizadas 2 vezes em 2018.
Relativamente a esta última monitroização, todos os parâmetros de encontram dentro dos valores limite.
Relativamente às emissões da Caldeira a fuelóleo, que excede alguns valores limite, dada a substituição prevista, de fuelóleo
por gás natural, para Maio de 2018, prevê-se uma redução substancial nos poluentes das emissões, com melhoria substancial
na qualidade do ar.
A Caldeira principal será a de gás natural, ficando a de fuelóleo como reserva, a utilizar apenas se a de gás natural avariar.

As águas residuais são, após pré-tratamento na EPTAR encaminhadas para descarga no coletor. Anualmente é solicitado aos
SMAS de Peniche autorização de descarga.

Com o objectivo de quantificar um valor para criação de um Fundo de Garantia Ambiental, foi realizada uma avaliação de risco
da instalação. Foi considerada a área de implantação e sua envolvente, todos os produtos químicos e combustíveis utilizados,
os volumes totais de armazenamento, o n.º de tanques de superfície e subterrâneos existentes e as medidas actualmente
implementadas para minimizar eventuais situações de derrame (ex. piso impermeabilizado, existência de bacias de retenção,
equipas com formação para actuação em caso de emergência, etc). Esta avaliação de risco considerou todas as fontes
potenciais de incidentes / descargas que possam causar danos para o ambiente.
Existe ainda um Plano de Emergência Interno, no qual estão previstas possíveis situações de acidentes e respectivo Plano de
Atuação.

É MTD  efetuar o tratamento de águas residuais, utilizando uma combinação adequada dos seguintes processos:

Quando é necessário tratamento adicional para atingir os níveis de emissão dentro da gama de VEA do BREF ou, para atingir determinados limites de descarga, as seguintes técnicas estão disponíveis:

Quando a qualidade da água residual seja apropriada para a reutilizaçaõ nos processos, é MTD:

É MTD efetuar o tratamento das lamas utilizando uma combinação adequada das seguintes técnicas:

Todos os produtos químicos com perigosidade para o ambiente encontram-se sobre bacias de retenção. Em todas as oficinas,
Gerador de Emergência e Casa dos Empilhadores existe material absorvente, para contenção de derrames. Os colaboradores
conhecem os riscos de contaminação de água e solos, associados aos produtos que utilizam e realizam a separação, para
recipientes próprios, a ser recolhidos por operadores licenciados.

As lamas da EPTAR são recolhidas e é adicionada cal para retirar o excesso de humidade e gorduras e estabilização do pH.
As lamas são posteriormente tratadas com produto químico e sofrem desidratação em equipamento específico (decanter)

A ESIP encontra-se certificada pelas normas IFS, BRC e 22000. São realizadas análises com elevada regularidade e
cumpridas as exigências regulamentares, de forma a garantir a qualidade / salubridade do produto final.
A ESIP tem como preocupação fundamental garantir um produto final de elevada qualidade. Para garantir este produto é
necessária também adequada qualidade das matérias primas e ingredientes.

O pescado é descongelado por imersão em equipamentos próprios, descongeladoras. Trata-se de recipientes cheios com
água, nos quais se faz borbulhar ar através dela. Não existem interruptores de nível e não existe recirculação, ocorrendo
renovação / substituição da água. O consumo de água diário é de  cerca de 20 - 70 m3/dia, em cada equipamento.
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ANEXO 1 - MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF FDM (Setor dos Alimentos, bebidas e leite)

5.2.2 (7) Não aplicável

O pescado é descabeçado e eviscerado recorrendo a equipamentos próprios para o efeito. Se se tratar de sardinha inteira, o
pescado é colocado na lata, e cozido dentro desta. Se se tratar de cavala, o pescado é cozido e posteriormente limpo, para
colocação no interior da lata.

5.2.2 (8) Não
Os equipamentos de evisceração (remoção de cabeça e vísceras) do pescado utilizam água corrente não reciclada. Após
cozimento o pescado passa por um tanque de arrefecimento, também com água corrente não reciclada.

5.2.2 (9) Não
As lavagens são realizadas com água da rede (máquinas de pressão).

5.2.2 (10) Não As lavagens são realizadas com água da rede (máquinas de pressão).

5.2.2 (11) Sim
Para transporte de matéria prima, na área de preparação do pescado. Nas outras áreas esta questão (separação da água) não
se aplica.

5.2.2 (12)

5.2.2 (12.1) Não

Relativamente à sardinha filetes, existem dois equipamentos, com facas rotativas que realizam esta tarefa.
Relativamente à cavala, a filetagem do pescado é realizada manualmante, com recurso a facas tradicionais, não rotativas.

5.2.2 (12.2) Não As lavagens são realizadas com água da rede (máquinas de pressão) ou mangueiras de água com válvulas de gatilho.

5.2.2 (12.3)

5.2.2 (12.3.1 Não

5.2.2 (12.3.2 Não

5.2.2 (12.3.3 Não

5.2.2 (12.3.4 Não

5.2.2 (12.3.5 Não

5.2.2 (12.3.6 Não
Este método não é aplicado.

5.2.2 (12.4) Não Não se encontram instalados bicos de pulverização.Reduzir tanto o número quanto o tamanho de bicos de pulverização (economia de água de cerca de 75%).

Substituindo os bicos de pulverização que levam o peixe do corte da cauda por um dispositivo mecânico;

Substituindo os bicos de pulverização para a limpeza das rodas motrizes por parte da filetagem com dispositivos mecânicos;

Substituindo os bicos existentes por bicos com menor consumo de água;

Usando bicos de pulverização de água pulsante, isto é, alternando a abertura e o fecho do abastecimento de água usando uma válvula automática;

Substituindo o dreno de resíduos pelos cinturões de drenagem e fechando os bicos no dreno de resíduos. Os resíduos serão separados da água do processo diretamente 
perto da máquina de filetagem, resultando num curto tempo de contato.

Ao filetar:

Remover as espinhas e as restantes partes dos filetes de peixe por dois conjuntos de facas rotativas;

Onde são necessários bicos de água ou sistemas de limpeza por pulverização, instalá-los com sensores de presença (ou seja, operação intermitente);

Uma redução de 60 a 75% no consumo de água pode ser obtida por:

Removendo bicos de pulverização desnecessários para que a água só seja adicionada quando necessário;

Evitar escalar o peixe se o mesmo for posteriormente esfolado.

Quando a escala é realizada, ou seja, onde o peixe não é subsequentemente esfolado, usar água residual limpa reciclada recirculada para lavagem prévia de peixe e ajustar 
adequadamente a operação do escalador pesando a quantidade certa de escamas para um fluxo de água específico.

Remover e transportar a pele e a gordura do tambor de esfoliação usando sucção a vácuo.

Remover e transportar gordura e vísceras da cavala por sucção a vácuo.

Usar correias transportadoras de malha fina para transportar produtos sólidos, subprodutos e resíduos, para permitir a separação da água.

Não se encontram instalados bicos de pulverização.
As lavagens são realizadas com água da rede (máquinas de pressão) ou mangueiras de água com válvulas de gatilho.
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Autocontrolo das emissões para a atmosfera – monitorização pontual 

Especificações sobre o conteúdo dos relatórios de autocontrolo 

O relatório de caracterização de efluentes gasosos para verificação da conformidade com a legislação 

sobre emissões de poluentes atmosféricos deve conter, no mínimo, a seguinte informação: 

a) Nome e localização da instalação; 

b) Identificação da(s) fonte(s) alvo de monitorização (atividade/processo a que está associada) e 

denominação (código do TUA e, se aplicável, código interno); 

c) Dados da entidade responsável pela realização dos ensaios, incluindo a data da recolha e da 

análise; 

d) Data do relatório; 

e) Data de realização dos ensaios, diferenciando entre recolha e análise; 

f) Identificação dos técnicos envolvidos nos ensaios, indicando explicitamente as operações de 

recolha, análise e responsável técnico; 

g) Objetivo dos ensaios; 

h) Normas utilizadas nas determinações e indicação dos desvios, justificação e consequências; 

i) Descrição sumária da instalação incluindo, sempre que possível, o respetivo layout (eg. capacidade 

nominal, combustíveis utilizados, equipamentos de redução de emissões, etc.); 

j) Condições relevantes de operação durante o período de realização do ensaio (eg. capacidade 

utilizada, matérias-primas, etc.); 

k) Informações relativas ao local de amostragem (eg. dimensões da chaminé/conduta, número de 

pontos de toma, número de tomas de amostragem, etc.); 

l) Condições relevantes do escoamento durante a realização dos ensaios (teor de oxigénio, pressão 

na chaminé, humidade, massa molecular, temperatura, velocidade e caudal do efluente gasoso - 

efetivo e PTN, expressos em unidades SI); 

m) Resultados e precisão considerando os algarismos significativos expressos nas unidades em que 

são definidos os Valores Limite de Emissão (VLE), indicando concentrações «tal-qual» medidas e 

corrigidas para o teor de O2 adequado; 

n) Comparação dos resultados com os VLE aplicáveis. Apresentação de caudais mássicos; 

o) Indicação dos equipamentos de medição utilizados. 

Anexos: Detalhes sobre o sistema de qualidade utilizado; certificados de calibração dos equipamentos de 

medição; cópias de outros dados de suporte essenciais. 
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