LICENÇA AMBIENTAL
LA n.º 681/1.0/2017
Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais aplicável à Prevenção
e Controlo Integrados da Poluição, é concedida a Licença Ambiental ao operador

Schreiber Foods Portugal, S.A.
com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 510 825 818, para a instalação

Schreiber Foods Portugal, S.A.
sita na Zona Industrial de Castelo Branco, freguesia e concelho de Castelo Branco, para o
exercício da atividade de

Fabricação de produtos lácteos
Incluída na categoria 6.4c do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e
Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, e classificada com a CAERev.3
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1 – Introdução Geral
A presente Licença Ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de
agosto (Diploma REI), com a redação dada pela Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29
de outubro, que estabelece o regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo
integrados da poluição (PCIP), para a instalação Schreiber Foods Portugal, S.A..
Esta LA resulta da renovação da LA n.º 27/2005, de 30.09.2005, ao abrigo do artigo 21.º do
Diploma REI, sendo a presente licença emitida para a instalação no seu todo e substituindo a
anterior LA emitida para a instalação.
A atividade PCIP realizada na instalação deve ser explorada e mantida de acordo com o projeto
aprovado e com as condições estabelecidas nesta LA.
Os relatórios periódicos a elaborar pelo operador, nomeadamente o Relatório Ambiental Anual
(RAA), constituem mecanismos de acompanhamento da presente LA.
Nenhuma alteração relacionada com a atividade, ou com parte dela, pode ser realizada ou iniciada
sem a prévia notificação à Entidade Coordenadora - EC (Direção Regional de Agricultura e Pescas
do Centro – DRAP Centro) e análise por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA).
A presente LA reúne as obrigações que o operador detém em matéria de ambiente e será
integrada na licença ou autorização de atividade a emitir pela EC, não substituindo outras licenças
emitidas pelas autoridades competentes nomeadamente a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) competente em razão da área de localização da instalação.
Sempre que se verifique o incumprimento de alguma das condições desta licença, o operador
deve atuar de acordo com o descrito no ponto 4 desta LA.
Esta LA será reajustada aos limites e condições sobre prevenção e controlo integrados da
poluição sempre que a APA entenda por necessário. É conveniente que o operador consulte
regularmente a página da APA, www.apambiente.pt, para acompanhamento dos vários aspetos
relacionados com este assunto.
O operador deverá garantir o cumprimento dos valores limite de emissão (VLE), fixados na
presente LA, cujo grau de exigência mínimo permitido consta das disposições legais e
regulamentares ambientais em vigor. Caso venham a ser estabelecidos, através da legislação
nacional ou europeia, VLE mais restritivos que os agora definidos, deverá ser garantida a
adaptação a estes novos VLE, dentro dos prazos legalmente previstos, sobrepondo-se esses VLE
aos atualmente definidos.
O Anexo I apresenta uma descrição sumária do processo produtivo e fluxograma das atividades
desenvolvidas na instalação.
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1.1 – Identificação e Localização da Instalação
1.1.1 – Identificação
Quadro 1 – Dados de identificação
Operador

Schreiber Foods Portugal, S.A.

Instalação

Schreiber Foods Portugal, S.A.

NIPC

510 825 818

Morada

Zona Industrial de Castelo Branco
Rua A
6000-459 Castelo Branco

1.1.2 – Localização
Quadro 2 – Características e localização geográfica
Coordenadas do ponto médio da instalação (M; P) (m)

(1)

52 550; 15 400

Tipo de localização da instalação

Áreas
(m2)

(1)

Zona Industrial
Área total

28.032,90

Área coberta

5.600,83

Área impermeabilizada

16.553.81

Coordenadas M e P, expressas em metros, lidas na correspondente carta militar à escala 1:25000, no sistema
de projeção Transverse Mercator, Datum de Lisboa, tendo como origem das coordenadas o Ponto Fictício.

1.2 – Atividades da instalação e Processo Produtivo
1.2.1 – Atividades
Quadro 3 – Atividades desenvolvidas na instalação

(1)

Atividade
Económica

CAEREV. 3

Principal

10510

Designação CAE
Indústrias
derivados

do

leite

e

Categoria
PCIP

Capacidade Instalada

6.4c (1)

336 toneladas de leite/dia

Instalações destinadas a tratamento e transformação exclusivamente de leite, sendo a quantidade de leite recebida
superior a 200 t por dia (valor médio anual).
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1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos
Quadro 4 – Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação
Regime jurídico

Identificação do documento

Observações

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio, que estabelece o regime da
utilização dos recursos hídricos

Captações de água subterrânea:
 AC1 - Autorização de Utilização dos Recursos
Hídricos - Captação de Água Subterrânea n.º
A001569.2016.RH5, emitida em 2016/02/02
pela APA/ARH Tejo e Oeste.
 AC2 - Autorização de Utilização dos Recursos
Hídricos - Captação de Água Subterrânea n.º
A001567.2016.RH5, emitida em 2016/02/02
pela APA/ARH Tejo e Oeste.
 AC3 - Autorização de Utilização dos Recursos
Hídricos - Captação de Água Subterrânea n.º
A001570.2016.RH5, emitida em 2016/02/02
pela APA/ARH Tejo e Oeste.
 AC4 - Autorização de Utilização dos Recursos
Hídricos - Captação de Água Subterrânea n.º
A001568.2016.RH5, emitida em 2016/02/02
pela APA/ARH Tejo e Oeste.

Títulos de
Utilização dos
Recursos
Hídricos
(TURH)
integrados no
Anexo IV
desta LA

Registo PRTR

Abrangência
pela categoria
PRTR:
8c

Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de
julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º
6/2011, de 10 de janeiro, relativo às
condições
nacionais
para
o
cumprimento do Regulamento (CE) n.º
166/2006, de 18 de janeiro, relativo à
criação de um Registo Europeu de
Emissões e Transferência de Poluentes
e Resíduos (Diploma PRTR)

Em matéria de legislação ambiental, a instalação apresenta ainda enquadramento no âmbito de
outros diplomas, melhor referenciados ao longo dos pontos seguintes da LA, em função das
respetivas áreas de aplicação específicas.

1.4 – Validade
Esta Licença Ambiental é válida por um período de 10 anos, exceto se ocorrer, durante o seu
prazo de vigência, alguma das situações previstas no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de
30 de agosto e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, que motive a sua
caducidade.
O pedido de renovação terá de incluir todas as alterações de exploração que não constem da
atual Licença Ambiental, seguindo os procedimentos legalmente previstos no artigo 21.º do REI,
em conjugação com o previsto nos artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2015 (LUA), de 11 de
maio, ou outra legislação em vigor à data.

2 – Condições Operacionais de exploração
A instalação deve ser operada de forma a serem aplicadas todas as regras de boas práticas e
medidas de minimização das emissões durante as fases de arranque e paragens, bem como no
que se refere a emissões difusas e/ou fugitivas, durante o funcionamento normal da instalação.
Deverão ser adotadas todas as medidas adequadas ao nível do funcionamento do sistema de prétratamento de águas residuais, da manutenção de equipamentos (nomeadamente do equipamento
de extração da captação de água, do sistema de bombagem do efluente, dos sistemas de
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descarga de águas e das máquinas de limpeza das instalações), de modo a evitar emissões
excecionais, fugas e/ou derrames, bem como minimizar os seus efeitos. Nesta medida, o operador
deve assegurar, como parte integrante do plano geral de manutenção da instalação, a realização
de operações de inspeção e de manutenção periódicas a estes equipamentos/sistemas. Sempre
que sejam efetuadas estas operações de manutenção deverá ser realizado um registo sobre o
referido controlo.
Incluída no perímetro da instalação PCIP (Schreiber Foods Portugal), encontra-se uma entidade
jurídica distinta (Logoplaste – Castelo Branco), que é responsável pelo fabrico de garrafas e copos
vazios para produtos lácteos, necessários à atividade da instalação PCIP.
A instalação PCIP é responsável pelo fornecimento de energia elétrica e de água (ambas
provenientes da rede pública) à Logoplaste, sendo esta última responsável pela gestão dos
resíduos decorrentes da sua atividade, com exceção para os resíduos sólidos urbanos que são
temporariamente acondicionados em contentores (disponibilizados pela Câmara Municipal de
Castelo Branco), instalados no recinto da Schreiber bem como os resíduos de cartão produzidos
pela Logoplaste, que por facilidade de gestão, são assumidos pela Schreiber como seus, e
integrados na sua gestão global de resíduos.
Qualquer alteração do regime de funcionamento normal da instalação deverá ser comunicada à
APA.

2.1 – Gestão de Recursos e Utilidades
2.1.1 – Matérias-primas, produtos e subprodutos
A principal matéria-prima da instalação é o leite inteiro. Como matérias subsidiárias temos: açúcar,
aromas, leite em pó, proteínas lácteas, concentrados e fruta, etc.
Na instalação são produzidos gelificados, batidos e líquidos.
Decorrente da atividade da instalação é gerado um produto não conforme: essencialmente produto
rejeitado pelo Departamento de Qualidade da fábrica (por exemplo, por rótulos trocados, peso a
menos, troca de fruta, troca de aroma), produto resultante de ensaios do Departamento de
Investigação e Desenvolvimento, da entrada exterior (retirada de produto) e também as purgas
líquidas decorrentes das mudanças de produto.
Deverá ser dado cumprimento ao mencionado no ponto 6.2 da presente LA.
Qualquer alteração decorrente de modificação das matérias-primas ou subsidiárias utilizadas que
possa apresentar eventual repercussão ao nível do tipo de poluentes a emitir para o ar ou para a
água terá de ser comunicada à APA.

2.1.2 – Águas de abastecimento
2.1.2.1 – Consumos e caracterização das captações
A água consumida na instalação para utilização no processo produtivo é proveniente da rede
pública de abastecimento, que abastece também as instalações sociais da fábrica (balneários,
sanitários e cantina).
Na instalação existem também quatro captações de água subterrânea (designadas por AC1, AC2,
AC3 e AC4) que são utilizadas para rega dos espaços verdes dos exteriores da fábrica, para
lavagens do exterior de viaturas após descarga da matéria-prima e também lavagens de
contentores destinados aos resíduos sólidos urbanos e equiparados.
O consumo total de água, em 2016, foi de 146 409 m3/ano, dos quais 143 361 m3/ano foram
provenientes da rede pública.
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Quadro 5 – Captações de água subterrânea
Código

Tipo

Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos

AC1

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água
Subterrânea n.º A001569.2016.RH5

AC2

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água
Subterrânea n.º A001567.2016.RH5
Furo

AC3

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água
Subterrânea n.º A001570.2016.RH5

AC4

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água
Subterrânea n.º A001568.2016.RH5

Na eventualidade de ser necessária a realização de captações de água adicionais, deverá o
operador proceder ao seu licenciamento, junto da autoridade competente, obrigando-se ainda a
comunicar previamente à EC a proposta de alteração de exploração da instalação, nos termos do
artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto.
2.1.2.2 – Controlo das captações
A utilização dos recursos hídricos para captação de água subterrânea a partir das captações
referidas no Quadro 5 está autorizada de acordo com as condições expressas nos respetivos
Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), referenciados no quadro anterior e incluídos
no Anexo IV desta LA.
Caso haja alguma alteração ao regime de exploração das captações atrás mencionadas, deverá a
mesma ser comunicada à APA.
Deverão ser mantidos registos relativos aos consumos de água da instalação em conformidade
com o mencionado no ponto 6.2 da presente LA.
2.1.2.3 – Redes de abastecimento e tratamento
A água extraída de 3 captações é encaminhada para um depósito de 95 m3 de capacidade de
armazenamento, para onde também é encaminhada a água reutilizada (a partir das torres de
refrigeração, por exemplo), sendo depois encaminhada para rega ou para lavagens de áreas do
processo (que não contactam diretamente com o produto). Esta água não é sujeita a qualquer
sistema de tratamento. Por sua vez, a água proveniente da captação AC4, situada na ETEI, é
direcionada para dois depósitos com 30 m 3 de capacidade.

2.1.3 – Energia
Os tipos, usos e consumos médios anuais das diferentes formas de energia utilizadas na
instalação são apresentados no Quadro 6.
Quadro 6 – Consumos de Energia
Tipo de
combustível

Energia Elétrica

Gás natural

Consumo anual
estimado (1)

6 330 966 kWh
(2049 tep/ano) (2)

761 427 m3
(700 tep/ano) (2)

Capacidade de
armazenamento

Licenciamento
de depósitos

Destino/Utilização

-

n.a.

Iluminação,
equipamentos, motores
elétricos

-

n.a.

Caldeiras de produção
de vapor

(1) Dados

de 2016.
Tep – tonelada equivalente de petróleo. Para as conversões de unidades de energia foram utilizados os fatores de
conversão constantes do Despacho n.º 17313/2008, publicado no Diário da República, II série, n.º 122, de 2008.06.26.
n.a. – não aplicável
(2)
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Na instalação existe ainda um gerador de emergência que funciona a gasóleo, o qual é
armazenado em bidão de 200 litros.
Qualquer alteração de combustível tem de ser previamente participada à APA.

2.1.4. Sistema de refrigeração
A utilização de equipamentos que utilizem como agente frigorígeneo substâncias incluídas no
âmbito da aplicação do Regulamento (EU) n.º 517/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de abril, relativo aos gases fluorados com efeito de estufa, devera respeitar as disposições
de registo referidas nos n.ºs 1 e 2 do artigo 6.º do referido diploma. As deteções periódicas de
fugas deverão ser efetuadas com a periodicidade mínima referida no artigo 4.º do citado
Regulamento, podendo para o efeito o operador consultar a ferramenta disponível na página da
APA,I.P. (https://formularios.apambiente.pt/conversor/). Para mais informações neste âmbito
deverá ser consultado o sítio de internet da Agência Portuguesa do Ambiente, em
www.apambiente.pt (Instrumentos  Gases Fluorados  Legislação  Operadores).
No âmbito das obrigações decorrentes da aplicação do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 56/2011, os
operadores dos equipamentos abrangidos pelo referido artigo deverão comunicar à APA, I.P., até
ao dia 31 de março de cada ano, os dados relativos ao ano civil anterior no que diz respeito à
utilização de gases fluorados com efeito de estufa, devendo ser mantida a cópia da declaração de
dados submetidos.
A utilização de equipamentos que utilizam como agente frigorígeneo, substâncias incluídas no
âmbito da aplicação do Decreto-Lei n.º 85/2014, de 27 de maio, que assegura a execução para a
ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1005/2009 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, relativo às substâncias que
empobrecem a camada de ozono, o operador deverá cumprir as disposições constantes deste
diploma.
Os sistemas de arrefecimento existentes na instalação deverão obrigatoriamente funcionar tendo
em conta a utilização das técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD)
previstas no Documentos de Referência sobre as MTD aplicáveis aos Sistemas de Arrefecimento
Industrial (BREF ICS – Document on the Best Available Techniques in Industrial Cooling Systems,
2001), bem como as boas práticas estabelecidas no documento “Prevenção e Controlo de
Legionella nos Sistemas de Água” (2.ª edição, Instituto Português da Qualidade em parceria com a
EPAL, S.A.).
O operador deverá garantir que as ações preventivas neste tipo de equipamento são exercidas,
desde a conceção das instalações até à sua operação e manutenção.
O operador deverá possuir protocolos de operação e manutenção que devem ter como base um
bom conhecimento de todo o sistema e equipamentos, abrangendo uma inspeção regular a todas
as partes do sistema, um programa de controlo e de tratamento da água do ponto de vista físicoquímico e microbiológico, um programa de limpeza e desinfeção de todas as instalações e, por
fim, a existência de registo para cada um destes protocolos e sua aplicação.
Deve ser assegurada uma boa circulação hidráulica, evitando zonas de águas paradas, ou de
armazenamento prolongado, nos diferentes sistemas; deverão ser acionados mecanismos de
combate aos fenómenos de corrosão e incrustação através de uma correta operação e
manutenção, adaptados à qualidade da água e às características das instalações; deve ser
efetuado o controlo e monitorização da qualidade da água do processo, quanto ao residual de
biocida, ao pH, à dureza, à alcalinidade, ao número de colónias a 22 e a 37 ºC e à Legionella (com
uma periodicidade trimestral em situação de rotina) e deve ser mantido um registo completo das
intervenções técnicas efetuadas a este tipo de equipamento (onde se assinale todas as
incidências, atividades realizadas, resultados obtidos e das datas de paragem e arranque da
instalação, incluindo a causa da ocorrência).
No caso de funcionamento em contínuo, a limpeza e desinfeção do sistema, deve efetuar-se pelo
menos duas vezes por ano e, de preferência, no início da primavera e do outono. Deve também
ser realizada sempre que se registe uma paragem do sistema superior a um mês, após uma
modificação/reparação estrutural ou no início do funcionamento da instalação.
Os resultados das intervenções e análises efetuadas de acordo com os procedimentos previstos
nos documentos acima indicados, deverão ser mantidos em arquivo e disponibilizados sempre que
solicitados pelas autoridades competentes.
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2.2 – Emissões
2.2.1 – Emissões para o ar
O operador deve efetuar a exploração e manutenção adequadas dos sistemas de retenção,
drenagem, tratamento e controlo das emissões provenientes da instalação, de modo a permitir
mantê-los a um nível de eficiência elevado, reduzindo os respetivos períodos de indisponibilidade
ao tempo mínimo possível. Deverá ser elaborado um plano de manutenção dos sistemas
instalados, que inclua a indicação sobre a periodicidade das operações realizadas e detalhe dos
respetivos procedimentos.
O operador deve assegurar o acesso permanente e em segurança aos pontos de amostragem e
de monitorização.
Os equipamentos de monitorização, de medição ou amostragem, deverão ser operados,
calibrados e mantidos, de acordo com as recomendações expressas e devem ser operados de
modo a que a monitorização reflita, com precisão, as emissões e as descargas, respeitando os
respetivos programas de calibração e de manutenção.
2.2.1.1 – Pontos de Emissão
Na instalação estão identificadas 2 fontes pontuais de emissões para a atmosfera ( Quadro 7):


FF1: Instalação de combustão 1;



FF2: Instalação de combustão 2;

Existem ainda chaminés associadas a exaustões de matérias-primas subsidiárias:


3 chaminés associadas a depósitos CIP de ácido nítrico 2%;



3 chaminés associadas a depósitos CIP de soda 8%;



2 chaminés associadas ao armazenamento de Peróxido de Hidrogénio.

Na instalação existe ainda uma chaminé associada a uma Hotte (FF3) e outra a um gerador de
emergência (FF4).
Quadro 7 – Identificação das fontes de emissões atmosféricas existentes na instalação

Unidades contribuintes

Potência
térmica
(MW)

Combustível
utilizado

Altura da
chaminé acima
do nível do solo
(m) (1)

FF1

Instalação de combustão 1

2,9

Gás natural

20

FF2

Instalação de combustão 2

2,0

Gás natural

20

Código da
Fonte

(1)

Altura da chaminé, correspondente à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo.

(2)

n.a. – não aplicável

No que se refere à altura das chaminés, considera-se que as chaminés das fontes pontuais FF1 e
FF2 apresentam uma altura adequada à correta dispersão dos poluentes.
Em cada chaminé, a secção de amostragem deverá apresentar pontos de amostragem com
orifício normalizado, de acordo com o estabelecido na Norma Portuguesa NP 2167:2007, relativa
às condições a cumprir na “Secção de amostragem e plataforma para chaminés ou condutas
circulares de eixo vertical”. Caso se verifique dificuldade de aplicação desta Norma, o operador
deve solicitar aprovação das secções de amostragem alternativas, com indicação dos
fundamentos considerados relevantes e respetivos elementos técnicos.
Na instalação existem ainda duas chaminés, associadas à Hotte do laboratório e ao gerador de
emergência, que se encontram excluídas do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3
de abril, por aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do referido Diploma, exceto no que
respeita o disposto no artigo 7.º e n.º 4.º do artigo 21.º.
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2.2.1.2 Monitorização
As condições de monitorização das emissões para a atmosfera devem ser efetuadas de acordo
com o Quadro 8, não devendo nenhum parâmetro de emissão exceder os valores limite de
emissão (VLE) aí mencionados.
Quadro 8 - Valores Limite de Emissão (VLE) e Frequência de Monitorização para as fontes FF1 e FF2
Parâmetro (1)

VLE (2)
(mg/Nm3)

Óxidos de azoto (NOx),
expressos em NO2

300

Compostos Orgânicos Voláteis (COV),
expressos em carbono total

200

Frequência de
Monitorização

Uma vez, de 3 em 3
anos (3)

(1)

Adicionalmente aos parâmetros abaixo indicados deverá também considerar-se a avaliação do parâmetro
monóxido de carbono (CO), por forma a avaliar a eficiência da combustão. A frequência de monitorização deste
parâmetro deverá cumprir o regime previsto para os restantes parâmetros.

(2)

VLE definidos na Portaria n.º 677/2009, de 23 de junho e na Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho. Os VLE dos
poluentes atmosféricos são expressos em mg/Nm 3, referidos às condições normalizadas de pressão (101,3 kPa),
temperatura (273,15 K) e gás seco. Todos os valores limite de emissão (VLE) referem-se a um teor de O2 de 3%.

(3)

A monitorização deverá ser efetuada uma vez, de três em três anos. No entanto, se se verificar uma alteração do
funcionamento da atividade e/ou da fonte de emissão que conduza a um aumento do caudal mássico emitido para
valores superiores aos limiares mássicos mínimos constantes do Anexo da Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, então
a monitorização desse(s) poluente(s) deverá passar a ser realizada duas vezes em cada ano civil, com um intervalo
mínimo de dois meses entre as medições (i.e., monitorização pontual prevista no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º
78/2004, de 3 de abril).

De acordo com o previsto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, a comunicação
dos resultados da monitorização pontual deverá ser efetuada à CCDR, até um máximo de 60 dias
após a sua realização e deverá conter toda a informação constante do Anexo II, ponto 1 desta
LA.
Para todas as fontes sujeitas a monitorização pontual e uma vez, de três em três anos, deverá o
operador efetuar uma medição pontual recorrendo a uma entidade externa acreditada, apara
cumprimento do disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril.
Na determinação de parâmetros e poluentes atmosféricos emitidos por fontes pontuais, a recolha
e análise das emissões deverão ser efetuadas recorrendo normas europeias (CEN) ou nacionais,
sempre que disponíveis.
Se for verificada alguma situação de incumprimento nas avaliações efetuadas devem ser de
imediato adotadas medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser efetuada uma nova
avaliação da conformidade. Deve ainda ser cumprido o estipulado no Ponto 4 desta LA
(Prevenção e controlo de acidentes / Gestão de situações de emergência).

2.2.2 – Emissões de Águas Residuais e Pluviais
As águas residuais (de origem doméstica e industrial) produzidas na instalação, são
encaminhadas para tratamento na Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI) da
instalação, sendo depois descarregadas no coletor municipal dos Serviços Municipalizados de
Castelo Branco (SMCB) que, por sua vez as encaminha para a Estação de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR) de Castelo Branco, onde são sujeitas a tratamento secundário por lamas
ativadas.
As águas pluviais são encaminhadas, por rede de drenagem própria, para o coletor de águas
pluviais da Câmara Municipal de Castelo Branco.
2.2.2.1 – Tratamento de águas residuais
Os efluentes líquidos (domésticos e industriais) são encaminhados para pré-tratamento na ETEI
da instalação, onde são sujeitos a tratamento físico e biológico, passando pelas seguintes
etapas/órgãos:
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1. Gradagem e desarenação, sendo promovida a separação de sólidos do efluente líquido;
2. Desengorduramento, onde são removidas as gorduras;
3. Neutralização, onde é realizado o doseamento de ácido sulfúrico;
4. Floculação-coagulação, sendo as lamas resultantes encaminhadas para o espessador de
lamas;
5. Arejamento, é promovida a recirculação das lamas de decantação, de modo a manter uma
concentração adequada no tanque de arejamento;
6. Decantação, sendo promovida a separação das lamas do efluente líquido pré-tratado, que é
encaminhado para a ETAR de Castelo Branco;
7. Espessamento de Lamas, obtendo-se lamas desidratadas, as quais são recolhidas pelos
serviços municipalizados.
2.2.2.2 – Pontos de Emissão
Depois do tratamento na ETEI os efluentes são descarregados no coletor municipal, no ponto ED1
(1)
, com um caudal médio diário de 450 m3/dia, existindo um medidor de caudal instalado à entrada
da ETEI, antes do desoleador, e um medidor de caudal à saída da ETEI, após o decantador.
Após descarga no coletor municipal gerido pelos SMCB, os efluentes são encaminhados para a
Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Castelo Branco, onde são sujeitas a
tratamento secundário por lamas ativadas.
A descarga dos efluentes residuais industriais (após tratamento na ETEI da instalação) no coletor
municipal dos SMCB, está autorizada de acordo com a Declaração dos Serviços Municipalizados
de Água, Saneamento e Resíduos Urbanos, datada de 11.05.1993.
As águas pluviais são encaminhadas, por rede de drenagem própria, para o coletor de águas
pluviais do SMCB, sendo descarregadas em 4 pontos de descarga (ED2, ED3, ED4, ED5) (2).
2.2.2.3 Monitorização
A descarga de efluentes residuais industriais (após tratamento na ETEI) da instalação, na rede de
coletores dos SMCB deve obedecer às condições constantes no Regulamento dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, nomeadamente no que respeite aos critérios de admissão de
águas residuais industriais na rede de coletores do sistema municipal de Castelo Branco,
indicados no Anexo III do referido regulamento.
Se for verificada alguma situação de incumprimento nas medições efetuadas devem ser adotadas
de imediato medidas corretivas adequadas após as quais deverá ser efetuada uma nova avaliação
da conformidade. Deve ainda ser cumprido o estipulado no ponto 4 (Prevenção e controlo de
acidentes / Gestão de situações de emergência).
2.2.2.4 Reutilização ou recirculação de águas
A água proveniente do arrefecedor de natas é reencaminhada para um depósito, sendo depois
reutilizada para rega dos espaços verdes e lavagens.

2.2.3 – Ruído
A gestão dos equipamentos utilizados na atividade deve ser efetuada tendo em atenção a
necessidade de controlar o ruído.
(1)

Ponto de descarga ED1: Coordenadas: M = 39.024379 m, P = -7.518331, Carta Militar n.º 292, Escala 1:25 000.

(2)

Coordenadas [M, P] (m), (Carta Militar n.º 292, Escala 1:25 000), dos pontos de descarga de águas pluviais ED2, ED3,
ED4 e ED5:
ED2: Coordenadas: M = 39.805403 m, P = -7.520388;
ED3: Coordenadas: M = 39.805543 m, P = -7.519363;
ED4: Coordenadas: M = 39.805888 m, P = -7.517502;
ED5: Coordenadas: M = 39.804726 m, P = -7.518821.
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A gestão dos equipamentos utilizados na atividade da instalação deve ser efetuada tendo em
atenção a necessidade de controlar o ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de
exposição máxima e de incomodidade, à luz do disposto no Regulamento Geral do Ruído (RGR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação
n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto.
Regra geral, as medições de ruído deverão ser repetidas sempre que sejam registadas
reclamações relativas a ruído ou caso ocorram alterações na instalação ou na sua envolvente, que
possam ter implicações ao nível do ruído, de forma a verificar o cumprimento do critério de
exposição máxima (valores limite de exposição) e do critério de incomodidade, de acordo com o
previsto nos artigos 11.º e 13.º do RGR. Cópias dos relatórios dos ensaios acústicos deverão ser
integrados no RAA.
No caso de se verificar a necessidade de adoção das medidas de redução de ruído previstas no
n.º 2 do artigo 13.º do RGR, e de modo a cumprir os critérios definidos no n.º 1 daquele artigo,
deverá o operador tomar também em consideração o disposto no n.º 3 do mesmo artigo. Caso
seja necessária a implementação de medidas de minimização, deverá posteriormente ser efetuada
nova caracterização de ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade e
de exposição máxima.
Caso se verifique impossibilidade de cessar o funcionamento da instalação para a medição dos
níveis de ruído residual, deverá o operador proceder de acordo com disposto no n.º 6 do artigo
13.º, do RGR.
No caso de serem utilizados equipamentos de exterior abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 221/2006,
de 8 de novembro, o operador deve ter em conta as regras em matéria de emissões sonoras de
equipamento para utilização no exterior.
As campanhas de monitorização, medições e a apresentação dos resultados deverão cumprir os
procedimentos constantes no Anexo I do RGR e no “Guia Prático para Medições de Ruído
Ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996”, emitido
pela APA em outubro de 2011 (disponível em www.apambiente.pt ), bem como as diretrizes do
IPAC – Instituto Português de Acreditação, I.P., que fazem parte do documento “Requisitos
Específicos de Acreditação – Laboratórios de Ensaios de Acústica e Vibrações”, OEC013, de
2014.05.08 (disponível em www.ipac.pt).

2.3 – Resíduos e Monitorização
2.3.1 – Armazenamento temporário
O armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação, e que aguardam
encaminhamento para destino final, deverá ser sempre efetuado em locais destinados a esse
efeito (parques/zonas de armazenamento de resíduos), operados de forma a impedir a ocorrência
de qualquer derrame ou fuga, evitando situações de potencial contaminação do solo e/ou da água.
Estes parques/zonas de armazenamento de resíduos deverão apresentar piso impermeabilizado
bem como, em função do mais adequado em cada caso específico, serem cobertos, equipados
com bacia de retenção e/ou com rede de drenagem com encaminhamento adequado. Neste
armazenamento temporário devem igualmente ser respeitadas as condições de segurança
relativas às características que conferem perigosidade ao(s) resíduo(s), de forma a não provocar
qualquer dano para o ambiente nem para a saúde humana, designadamente por meio de incêndio
ou explosão.
No acondicionamento dos resíduos deverão ser utilizados contentores, outras embalagens de
elevada resistência ou, nos casos em que a taxa de produção de resíduos o não permita,
big-bags. Deverá também ser dada especial atenção à resistência, estado de conservação e
capacidade de contenção das embalagens, bem como atender aos eventuais problemas
associados ao empilhamento desadequado dessas embalagens. Em particular salienta-se que, se
forem criadas pilhas de embalagens, estas deverão ser arrumadas de forma a permitir a circulação
entre si e em relação às paredes da área de armazenamento. Deverá ser também assegurada a
adequada ventilação dos diferentes locais de armazenamento temporário de resíduos,
enfatizando-se ainda a necessidade do acondicionamento de resíduos permitir, em qualquer
altura, a deteção de derrames ou fugas.
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Adicionalmente, os resíduos produzidos deverão ser armazenados tendo em consideração a
respetiva classificação em termos dos códigos da Lista Europeia de Resíduos – LER (Decisão
2014/955/UE3, de 18 de dezembro de 2014), as suas características físicas e químicas, bem como
as características que lhe conferem perigosidade. Os dispositivos de armazenamento deverão
permitir a fácil identificação dos resíduos acondicionados, mediante rótulo indelével onde conste a
identificação dos resíduos em causa de acordo com os códigos LER, o local de produção e,
sempre que possível/aplicável, a indicação de nível de quantidade, das características que lhes
conferem perigosidade e da respetiva classe de perigosidade associada.
A armazenagem de resíduos no próprio local de produção por período superior a um ano carece
de licença a emitir pela entidade competente, nos termos do previsto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 73/2011, de 17 de junho. Caso esta situação venha a ser aplicável à instalação, no RAA
respetivo deverá ser efetuado ponto de situação deste licenciamento específico, com
apresentação dos devidos elementos comprovativos.
Caso na instalação sejam gerados resíduos cujo código LER não se enquadre nos resíduos atrás
identificados, deverá o operador proceder à criação de parques/zonas de armazenamento
temporário desses resíduos.
A instalação dispõe de onze (11) áreas/parques de armazenamento temporário, para resíduos
perigosos e não perigosos, cujas principais características e tipologia de resíduos armazenados
encontram-se sistematizados no quadro seguinte.

123

123

S

N

N

PA2

92

0

0

N

N

N

Cartão, plásticos e misturas de plásticos (em fardo
e/ou granel).

PA3

34

0

34

N

S

S

Resíduos equivalentes a urbanos.

PA4

102

102

102

S

S

S

Óleos usados provenientes dos equipamentos fabris
(tambor aço 0,2 m3); absorventes contaminados
(contentor plástico 80 litro).

PA5

18

18

18

S

N

S

Solventes make up datadoras (tambor de aço)

PA6

250

250

250

S

N

N

Cartão (contentor plástico de 80 litros); Plástico
(contentor plástico de 80 litros).

S

Zona da oficina de manutenção:
Solvente lava peças (tambor de aço); absorventes
contaminados (contentor plástico 80 litros); plástico
(contentor plástico 80 litros); REEE (contentor plástico
80 litros).

PA7

14

14

14

Vedado (S/N) (1)

123

Impermeabilizada

PA1

Embalagens compósitas, embalagens contaminadas,
absorventes contaminados, embalagens sob pressão,
equipamentos elétricos e eletrónicos, lâmpadas,
pilhas,
produtos
químicos
de
laboratório,
tinteiros/toneres, vidro.

Coberta

Tipologia de resíduos armazenados e seu
acondicionamento

Código

Total

Bacia de retenção
(S/N) (1)

Área (m2)

Sistemas de drenagem
(S/N) (1)

Quadro 9 – Parques/zonas de armazenamento temporário de resíduos gerados na instalação

S

S

3

Altera a Decisão 2000/532/CE, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, obrigatória e diretamente aplicável pelos
Estados Membros a partir de 1 de junho de 2015.
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PA8

104

0

65

N

S

N

Embalagens de madeiras

PA9

20

20

20

S

S

N

Lamas provenientes da ETEI (saco de plástico em
reboque) e produtos químicos de laboratório (barrica
de plástico)

PA10

10

0

10

N

N

N

Ferro e aço, inox, alumínio e cabos elétricos,
acondicionados em big-bags

PA11

490

20

20

S

S

N

Embalagens de madeiras; equipamentos elétricos e
eletrónicos, metais (ferro, aço e inox), misturas de
metais, RCD (contentor 7 m3 específico).

(1)

S – sim, N – não.

2.3.2 – Transporte
O transporte de resíduos pode ser realizado pelo produtor ou detentor dos resíduos ou, ainda, por
entidades que procedam à gestão de resíduos e deve observar os requisitos estabelecidos na
legislação específica de resíduos bem como os requisitos constantes no art.º 4.º da Portaria n.º
145/2017, de 26 de abril. Salienta-se a obrigatoriedade de utilização de uma Guia Eletrónica de
Acompanhamento de Resíduos (e-GAR) de acordo com as condições constantes na Portaria
anteriormente referida.
O transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas
deve ainda obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 206 A/2012, de 31 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 19-A/2014, de 7 de fevereiro.
Especificamente para o transporte de óleos usados, o operador terá de dar cumprimento às
disposições aplicáveis constantes do Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho, na sua redação
mais atualizada, relativo à gestão de óleos novos e óleos usados e da Portaria n.º 1028/92, de 5
de novembro, que estabelece as normas de segurança e identificação para o transporte de óleos
usados.
Se aplicável, a transferência de resíduos para fora do território nacional deverá ser efetuada em
cumprimento da legislação em vigor em matéria de movimento transfronteiriço de resíduos,
nomeadamente o Regulamento (CE) n.º 1013/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14
de junho, na sua atual redação, e o Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de março.

2.3.3 – Controlo
Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, deverá ser assegurado que os resíduos
resultantes da instalação, incluindo os resíduos equiparados a urbanos das atividades
administrativas, sejam encaminhados para operadores devidamente legalizados para o efeito,
devendo ser privilegiadas as opções de reciclagem e outras formas de valorização e o princípio da
proximidade e autossuficiência a nível nacional. Neste sentido, o operador deverá assegurar o
envio para destino final adequado de todos os resíduos produzidos na instalação.
O operador deverá encontrar-se inscrito no SILiAmb - Sistema Integrado de Licenciamento do
Ambiente e efetuar o preenchimento, por via eletrónica, dos mapas de registo referentes aos
resíduos produzidos na instalação, até 31 de março do ano seguinte àquele a que se reportam os
dados (MIRR).

3 – MTD Utilizadas e Medidas a Implementar
3.1 – MTD implementadas
O funcionamento da atividade da instalação prevê, de acordo com o processo de licenciamento
apresentado pelo operador, a aplicação de várias técnicas identificadas como Melhores Técnicas
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Disponíveis (MTD) nos Documentos de Referência (BREF) 4, no âmbito PCIP, para aplicação
setorial e transversal, nomeadamente:
Aplicação setorial:


BREF FDM - “Reference Document on Best Available Techniques in Food, Drink and Milk
Industry”, Comissão Europeia (JOC 257 de 16 de agosto de 2006).

Aplicação transversal:


BREF EFS – “Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from
Storage”, Comissão Europeia (JOC 253, de 19 de outubro de 2006).



BREF ENE – “Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency”,
Comissão Europeia (JOC 41, de 19 de fevereiro de 2009).



BREF ICS – “Reference Document on the application of Best Available Techniques to
Industrial Cooling Systems”, Comissão Europeia (JOC 12, de 16 de janeiro de 2002).

As MTD implementadas na instalação encontram-se identificadas no Quadro do Anexo III
desta LA.

3.2 – Medidas a implementar
Deverão ser periodicamente reanalisados pelo operador os BREF aplicáveis às diferentes
atividades/processos desenvolvidos – verticais e transversais - de forma a melhor equacionar as
eventuais MTD constantes nesses documentos e com potencial de aplicação à instalação, ainda
não avaliadas e/ou ainda não implementadas.
O operador deve manter mecanismos de acompanhamento dos processos de elaboração e
revisão dos BREF aplicáveis à instalação, permitindo a avaliação de futuras MTD que venham a
ser adotadas nesse âmbito.
A adoção de técnicas consideradas MTD pelos Documentos de Referência, que sejam adequadas
à instalação e para as quais os elementos de projeto não evidenciam a sua utilização, deverá ser
sistematizada no âmbito do RAA, devendo ainda ser incluída a análise e calendário de
implementação das várias medidas. Para eventuais técnicas, referidas nos Documentos de
Referência, aplicáveis à instalação mas não implementadas, deverá o operador apresentar a
fundamentação desse facto, tomando por base nomeadamente as especificidades técnicas dos
processos desenvolvidos.

4 – Acidentes e Emergências
Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento desta licença, nomeadamente nas
situações tipificadas no Quadro 10, o operador deverá:
a) Informar a EC e a APA, IP, e a CCDR no prazo máximo de 48 horas, por qualquer via
disponível que se mostre eficiente;
b) Executar imediatamente as medidas necessárias para reestabelecer as condições da licença
num prazo tão breve quanto possível;
c) Executar as medidas complementares que as autoridades referidas na alínea a) considerem
necessárias.
d) Caso o acidente, incidente ou incumprimento esteja associado a uma descarga não conforme
para o sistema de drenagem coletivo, o procedimento de notificação indicado no parágrafo
anterior, além das entidades referidas, incluirá, adicionalmente, a entidade gestora do sistema
coletivo de drenagem, sem prejuízo das condições específicas em matéria de “situações de
emergência” e/ou “descargas não conformes” eventualmente impostas pela referida entidade.

4

Disponíveis no sítio Internet http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/.
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Quadro 10 – Situações de que obrigam a notificação
1 - Falha técnica detetada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução da poluição
2 - Disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis de conduzir a
perdas de controlo dos sistemas de redução da poluição
3 - Falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilização, drenagem ou retenção
4 – Falha técnica nos sistemas de redução/tratamento de emissões existentes na instalação
5 - Libertação não programada para a atmosfera, água, solo ou coletor de terceiros, por outras causas,
nomeadamente falha humana e/ou causas externas à instalação (de origem natural ou humana)
6 - Registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença

A notificação a enviar às diversas entidades deve incluir a informação constante no Quadro 11. Se
não for possível o envio imediato de toda a informação referida, deverá ser enviado
posteriormente um relatório que complete a notificação, até 15 dias após a ocorrência.
Quadro 11 – Informação a contemplar no relatório de ocorrência
1 - Data e a hora da ocorrência;
2 – Análise dos factos que deram origem à ocorrência;
3 - Caracterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à ocorrência;
4 - Eventuais reclamações devidas à ocorrência;
5 - Plano de ações para correção a curto prazo da situação;
6 - Ações preventivas implementadas de imediato e outras ações previstas implementar.

Se a ocorrência configurar uma situação de emergência deverão ainda ser alertadas as
autoridades adequadas, nomeadamente bombeiros, proteção civil, ou outras com a maior
brevidade possível, dependendo da gravidade e das consequências expectáveis da emergência.
Se a APA, IP considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser alterados
notifica-o dando um prazo de resposta que considere adequado, face às características de
emergência.

5 – Gestão de informação/Registos, documentação e formação
O operador deve proceder de acordo com o definido no seguinte Quadro 12.
Quadro 12 - Procedimentos a adotar pelo operador
Registar todas as amostragens, análises, medições e exames, realizados de acordo com os requisitos
desta licença.
Registar todas as ocorrências que afetem o normal funcionamento da exploração da atividade e que
possam criar um risco ambiental.
Elaborar por escrito todas as instruções relativas à exploração, para todo o pessoal cujas tarefas
estejam relacionadas com esta licença, de forma a transmitir conhecimento da importância das tarefas
e das responsabilidades de cada pessoa para dar cumprimento à licença ambiental e suas
atualizações. O operador deve ainda manter procedimentos que concedam formação adequada a todo
o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com esta licença.
Registar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a exploração da atividade,
devendo ser guardado o registo da resposta a cada queixa.

Relativamente às queixas o operador deve incluir no RAA um quadro resumo das queixas e
reclamações. Deste quadro deve constar, no mínimo, a informação contante no Quadro 13.
Quadro 13 - Informação a incluir no relatório referente às queixas
Data e hora
Natureza da queixa
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Nome do queixoso
Motivos que deram origem à queixa
Medidas e ações desencadeadas

Os relatórios de todos os registos, amostragens, análises, medições e exames devem ser
verificados e assinados pelo Técnico Responsável da instalação e mantidos organizados em
sistema de arquivo, devidamente atualizado. Todos os relatórios devem ser conservados na
instalação por um período não inferior a 5 anos e, sempre que necessário, devem ser
disponibilizados para inspeção.

6 – Relatórios
6.1 – Relatório de Base
De acordo com o previsto no artigo 42.º do Diploma REI, as instalações onde se desenvolvem
atividades que envolvem a utilização, produção ou libertação de substâncias perigosas relevantes,
devem submeter à APA, um Relatório de Base. Este relatório destina-se a permitir estabelecer
uma comparação quantitativa com o estado do local após a cessação definitiva das atividades.
De modo a determinar a necessidade de elaboração do Relatório de Base, consta do processo de
licenciamento, a avaliação das substâncias perigosas relevantes, efetuada de acordo com o
previsto nas Diretrizes da Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de base nos termos do
artigo 22.º, n.º 2, da Diretiva 2010/75/UE relativa às emissões industriais (publicadas a 6 de maio
de 2014, com o número 2014/C 136/03 e disponível para consulta em http://eur-lex.europa.eu/).
De acordo com os dados apresentados, considera a APA que o risco de contaminação de solos e
águas subterrâneas é mínimo, pelo que a instalação encontra-se em condições de usufruir da
dispensa de apresentação do Relatório de Base previsto no artigo 42.º do Diploma REI.
No caso de existirem novas substâncias na instalação (matérias-primas, subsidiárias,
combustíveis e/ou outras) cuja utilização e/ou manuseamento, envolva e/ou provoque a libertação
de substâncias perigosas relevantes, tendo em conta a possibilidade de poluição do solo e das
águas subterrâneas no local da instalação, deverá ser apresentada à APA a reavaliação de
necessidade de apresentação do Relatório de Base, de modo a verificar se se mantém a
possibilidade de dispensa de apresentação do Relatório de Base.

6.2 – Relatório Ambiental Anual
O operador deverá elaborar o Relatório Ambiental Anual (RAA) que reúna os elementos
demonstrativos do cumprimento desta licença, incluindo os sucessos alcançados e dificuldades
encontradas para atingir as metas acordadas.
O RAA deverá ser enviado à APA em formato digital (em CD ou através do e-mail
ippc@apambiente.pt), deverá reportar-se ao ano civil anterior e dar entrada na APA até 30 de abril
do ano seguinte a que se reportam os dados.
O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no Quadro 14.
Quadro 14 - Estrutura do RAA
Âmbito.
Ponto de situação relativamente às condições de operação.
Ponto de situação relativamente à gestão de recursos (água, energia e matérias primas).
Ponto de situação relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo e pontos de
emissão (quando aplicável).
Ponto de situação relativamente à monitorização e cumprimento dos VLE associados a esta licença,
com apresentação da informação de forma sistematizada e ilustração gráfica da evolução dos
resultados das monitorizações efetuadas.
Síntese das emergências verificadas no último ano, e subsequentes
implementadas.

ações corretivas

Síntese de reclamações apresentadas.
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Sempre que possível os dados devem ser apresentados na forma de quadros e tabelas,
acompanhados de ilustração gráfica. Perante o envio de cópias de relatórios de ensaio e
monitorizações, os mesmos deverão ser apresentados em anexo ao RAA, devidamente
identificados. Sempre que se registem desvios aos normais consumos e/ou emissões por parte da
atividade PCIP desenvolvida na instalação e que não se enquadrem no âmbito do ponto 5 desta
LA, deverá ser incluída, no respetivo ponto do RAA, análise devidamente fundamentada.
Adicionalmente, e relativamente a cada uma das secções da LA abaixo indicadas, deverá ser
incluída no RAA a informação abaixo solicitada:
Matérias-primas, produtos e subprodutos (cf. Ponto 2.1.1)
No RAA deve ser incluído um relatório síntese compreendendo:


Quantidades mensais de matérias-primas e/ou subsidiárias processadas/consumidas,
podendo os dados ser agrupados por tipologia de matéria-prima e/ou subsidiária.



Volumes de produção mensal de produto(s) acabado(s), podendo os dados ser
apresentados por tipologia de produto. Os dados deverão ser expressos em litro e/ou
tonelada.



Quantidades mensais de subprodutos expedidos, por tipo de subproduto.

Águas de abastecimento (vide Ponto 2.1.2 da LA)
No RAA devem ser incluídos relatórios síntese compreendendo:


Volumes mensais de água da rede pública consumida na instalação, discriminado o volume
consumido no processo de fabrico.



Volumes mensais de água extraídos de cada captação (m 3/mês) e informação quanto ao
seu período de funcionamento anual.



Consumo mensal de água no processo de fabrico, expresso em m 3 de água consumida por
tonelada de produto acabado/final.



Consumos mensais de água resultantes da atividade da Logoplaste.



Deverá ainda ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados.

Energia (cf. Ponto 2.1.3)
No RAA a elaborar pelo operador deverá ser incluído:


Consumo energéticos mensais da instalação para as diferentes formas de energia utilizadas
na instalação (em MWh, Nm 3 ou tonelada e em Tep).



Consumos mensais de combustível do gerador de emergência e de cada gerador de vapor
(caldeiras).



Consumos mensais de energia da atividade da Logoplaste.



Consumo energético mensal no processo industrial da Schreiber, expresso em MWh por
tonelada de produto acabado/final.



Deverá ainda ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados.

Emissões (cf. ponto 2.2)
O RAA deverá incluir:


A explicitação do plano de manutenção efetuado aos sistemas retenção, drenagem,
tratamento e controlo de emissões instalados, incluindo indicação sobre a periodicidade das
operações realizadas e detalhe dos respetivos procedimentos.



A indicação, relativamente ao ano civil anterior, do número de horas correspondente a
situações de funcionamento deficiente ou avaria nos sistemas/equipamentos de retenção,
drenagem, tratamento e controlo de emissões para os diferentes meios.

Emissões para o ar (cf. Ponto 2.2.1)
Um relatório síntese das emissões para o ar deve ser integrado como parte do RAA contendo a
seguinte informação:
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 Número de horas de funcionamento anual do gerador de emergência.
 Número de horas de funcionamento anual de cada gerador de vapor.
 Para cada parâmetro monitorizado aos efluentes gasosos provenientes das fontes de
emissão este relatório deverá ainda apresentar, por fonte de emissão/parâmetro:
o Os valores de concentração medidos (mg/Nm3), os caudais mássicos (kg/h) e a
respetiva carga poluente (expressa em ton ou kg/ano);
o Indicação das emissões específicas expressas em massa por unidade de
produção;
Deverá ainda ser apresentada a metodologia seguida para o cálculo de todos os valores
apresentados.
Emissões de Águas Residuais e Pluviais (vide Ponto 2.2.2)
Um relatório síntese da descarga de águas residuais industriais deve ser integrado como parte do
RAA, contendo a seguinte informação:


Volumes mensais (m3) de água residuais descarregadas no coletor municipal, apresentando
uma estimativa das frações doméstica e industrial.



Volumes específicos mensais de águas residuais industriais descarregadas no coletor,
expressos em m3 de água residuais industriais por tonelada de produto final/acabado.



Resultados das análises do controlo efetuado aos efluentes residuais à saída da ETEI,
tendo em consideração os valores paramétricos definidos no Anexo III do Regulamento dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB). Em particular, e para os parâmetros
considerados no Quadro abaixo, este relatório deverá apresentar:
o

os valores de concentração medidos (expressos em valores médios mensais) e a
respetiva carga poluente (expressa em ton ou kg/ano);

o

Indicação das emissões específicas mensais, expressas em massa/quantidade de
produto final/acabado.

Quadro – Parâmetros do Anexo III do regulamento dos SMCB, a considerar para o RAA
Parâmetros
Carência bioquímica de oxigénio (CBO5), expressa em mg/L O2
Carência química de oxigénio (CQO), expressa em mg/L O2
Sólidos suspensos totais (SST), expressos em mg/L
Óleos e gorduras, expressos em mg/L

Deverá ainda ser apresentada a metodologia seguida para o cálculo de todos os valores
apresentados.
Sempre que se verifiquem alterações nas condições de descarga impostas à instalação pela
entidade gestora, deverá ser incluída cópia dos documentos relevantes no RAA respetivo.
Ruído (vide Ponto 2.2.3)
As medições de ruído devem ser repetidas sempre que ocorram alterações na instalação que
possam ter implicações ao nível do ruído ambiente, devendo ser apresentado, no RAA respetivo, o
relatório da avaliação efetuada. Na sequência desta avaliação, e caso se verifique a necessidade
de implementação de medidas de minimização, deverão estas ser implementadas e,
posteriormente, efetuada nova caracterização de ruído, de forma a verificar o cumprimento do
regulamento Geral do Ruído (RGR).
Resíduos e Monitorização -> Armazenamento temporário (vide Ponto 2.3.1)
Em caso de alterações aos locais de armazenamento temporário de resíduos deverá ser
apresentado no RAA memória descritiva sobre as ações implementadas, assim como planta(s), a
escala adequada e devidamente legendada(s), evidenciando as obras realizadas.
Caso se verifique haver armazenamento temporário por períodos superiores a um ano deverá ser
efetuado ponto de situação deste licenciamento específico, com apresentação dos devidos
elementos comprovativos.
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Resíduos e Monitorização -> Controlo (vide ponto 2.3.3)
O RAA deverá incluir indicação de qualquer alteração efetuada relativamente ao destino dado aos
resíduos produzidos na instalação, face ao inicialmente previsto no processo de licenciamento.
MTD Utilizadas e Medidas a Implementar (vide ponto 3.2)
Cada RAA deverá incluir relatório síntese do acompanhamento dos diferentes BREF aplicáveis à
instalação, incluindo nomeadamente a adoção de novas MTD.
Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência (vide ponto 4)
Deve ser integrado no RAA um relatório síntese dos acontecimentos, respetivas consequências e
ações corretivas.
Gestão de informação/Registos, documentação e formação (vide ponto 5)
Uma síntese do número e da natureza das queixas recebidas deve ser incluída no RAA.
Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva (cf. ponto 8)
No caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação e/ou equipamentos isolados
e/ou de menor relevância, o respetivo destino previsto e a calendarização das ações a realizar
deverão ser incluídos no RAA. Em cada caso concreto, e em função da especificidade do
equipamento em causa, deverá ser também apresentada no RAA evidência de se encontrarem
tomadas as devidas medidas com vista à minimização dos potenciais impactes ambientais mais
relevantes decorrentes da ação isolada de desativação ou desmantelamento em causa.

7 – E-PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes
O operador deverá elaborar um relatório de emissões anual, segundo modelo e procedimentos
definidos pela APA em concordância com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de
julho (Diploma PRTR), alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/2011, de 10 de janeiro, e com o
Regulamento n.º 166/2006, de 18 de janeiro referente ao Registo Europeu de Emissões e
Transferências de Poluentes (PRTR).
Na elaboração deste relatório deverá também o operador tomar atenção às disposições
constantes dos artigos 4.º, 5.º e 6.º do Diploma PRTR e demais diretrizes disponibilizadas no site
da APA na internet.

8 – Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva
Deverá ser elaborado um Plano de Desativação da instalação, ou de partes desta, a apresentar à
APA, para aprovação, com o objetivo de adotar as medidas necessárias, na fase de desativação
definitiva parcial ou total da instalação, destinadas a evitar qualquer risco de poluição e a repor o
local da exploração em estado ambientalmente satisfatório e compatível com o futuro uso previsto
para o local desativado. Este plano deverá ser apresentado com a brevidade que seja possível
tendo em consideração o planeamento da gestão que o operador prevê para a sua instalação.
A paragem de laboração da instalação ou de partes desta deve ser efetuada de forma segura,
tanto para a saúde humana como para o ambiente, em todas as suas componentes/descritores,
eliminando focos de potenciais emergências a estes níveis.
Após a paragem, o desmantelamento de equipamentos, demolição de estruturas e outras ações
integradas, o encerramento definitivo só deverá ocorrer após a aprovação do plano de
desativação.
O plano de desativação deverá conter no mínimo os elementos evidenciados no Quadro 15.
Quadro 15 - Itens a incluir no Plano de Desativação
Âmbito do plano
Critérios que definem o sucesso da desativação da atividade ou de parte dela, de modo a
assegurarem um impacte mínimo no ambiente
Programa para alcançar aqueles critérios, que inclua os testes de verificação
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Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável

Após o encerramento definitivo o operador deverá entregar à APA, um relatório de conclusão do
plano, para aprovação.
No caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação, o respetivo destino previsto e
a calendarização das ações a realizar deverão ser incluídos no RAA correspondente. Em cada
caso concreto, e em função da especificidade da alteração em causa, deverá ser também
apresentada no RAA evidência de se encontrarem tomadas as devidas medidas com vista à
minimização dos potenciais impactes ambientais mais relevantes decorrentes da ação isolada de
desativação ou desmantelamento em causa.
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Abreviaturas
APA, I.P. – Agência Portuguesa do Ambiente
ARH

– Administração de Região Hidrográfica

BREF – Reference Document on Best Available Techniques
CAE

– Código das Atividades Económicas

CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
EC

– Entidade Coordenadora

IGAMAOT – Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
LA

– Licença Ambiental

LER

– Lista Europeia de Resíduos

MTD

– Melhores Técnicas Disponíveis

NIPC

– Número de Identificação de Pessoa Coletiva

PCIP

– Prevenção e Controlo Integrados da Poluição

RAA

– Relatório Ambiental Anual

RGR

– Regulamento Geral do Ruído

SGA

– Sistema de Gestão Ambiental

SILiAmb - Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente
tep

– Toneladas equivalente de petróleo

TURH – Título de Utilização de Recursos Hídricos
VEA

– Valores de Emissão Associados às Melhores Técnicas Disponíveis

VLE

– Valor Limite de Emissão
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ANEXO I – Exploração da atividade industrial
1.

Descrição do processo produtivo

A instalação Schreiber Foods Portugal, S.A., localizada na zona industrial de Castelo Branco,
labora 24 horas por dia, durante 5 ou 6 dias por semana, tem como atividade o fabrico de produtos
lácteos, nomeadamente iogurtes, leites fermentados, nata pasteurizada e sobremesas lácteas.
O processo de fabrico inicia-se na secção de Receção de Leite, sendo diariamente recebidos
cerca de 200.000 litros de leite, o qual é tratado termicamente e desnatado, após serem realizadas
as análises laboratoriais necessárias. Do tratamento desta matéria-prima resultam leite desnatado,
nata e leite concentrado. Para além do leite, são rececionadas outras matérias-primas no
armazém geral, nomeadamente, açúcar, leite em pó, proteínas lácteas, aromas, concentrados de
fruta, entre outras.
Seguidamente, o leite desnatado, a nata, o leite concentrado, o açúcar, o leite em pó e os
concentrados de proteína são encaminhadas para secção de Normalização, procedendo-se à sua
mistura, de acordo com as fórmulas respeitantes aos vários produtos finais que se pretendem
produzir. O produto resultante da Normalização é denominado por leitada e/ou semielaborado, que
depois de devidamente analisado é encaminhado para a secção de Processos, onde se divide
para a preparação de iogurtes batidos e para a preparação de iogurtes sólidos:
 Iogurtes batidos: o processo de produção do iogurte batido consiste no tratamento térmico
da leitada, na posterior adição de fermento e na sua fermentação em depósito de 20000 l.
Após a fermentação a pasta obtida é arrefecida e são adicionados os concentrados de fruta,
sendo o produto obtido encaminhado para uma das cinco linhas de enchimento da unidade
fabril, consoante a família a que pertence. Os iogurtes são acondicionados em caixas, que
são organizadas em paletes, num equipamento chamado paletizador, que passam por um
túnel de arrefecimento, seguidamente permanecem cerca de 24 horas nas câmaras que se
encontram entre 0 °C e 6 °C;
 Iogurtes sólidos: o processo de produção de iogurte sólido, consiste também no tratamento
térmico e na posterior adição de fermento. Ao produto obtido pode, ou não, ser adicionado
aroma, procedendo-se de seguida ao enchimento numa linha. Os iogurtes são
acondicionados em caixas, que por sua são organizadas em paletes, num equipamento
chamado paletizador. As paletes são colocadas numa estufa, durante cerca de 4 horas, de
modo a que se processe a fermentação, e por fim são encaminhadas para o túnel de
arrefecimento, seguidamente permanecem cerca de 24 horas nas câmaras que se encontram
entre 0 °C e 6 °C;
 Sobremesas Lácteas: o processo de produção de sobremesas lácteas, consiste também no
tratamento térmico, que no caso das sobremesas se denomina esterilização, é promovido o
cozimento dos amidos de modo a imprimir maior consistência ao produto, seguido de um
arrefecimento para posterior enchimento
Por fim, os produtos obtidos são encaminhados para Expedição, para o respetivo operador
logístico.
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ANEXO II – Informação a incluir nos relatórios referentes à caracterização das
emissões para o ar

_______________________________________
1. Especificações sobre o conteúdo do relatório de autocontrolo.
Um 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 do estabelecimento;
b) Identificação da(s) fonte(s) alvo de monitorização (instalação a que está associada) e
denominação interna (código);
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
(exemplo: capacidade nominal, combustíveis utilizados, equipamentos de redução, etc.);

j)

Condições relevantes de operação durante o período de realização do ensaio (exemplo:
capacidade utilizada, matérias-primas, etc.);

k) Informações relativas ao local de amostragem (exemplo: 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 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) No caso de fontes múltiplas, deverá ser apresentada a estimativa das emissões das
fontes inseridas no plano, com o respetivo fator de emissão, calculado a partir das
fontes caracterizadas;
p) Indicação dos equipamentos de medição utilizados.
q)

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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ANEXO III – MTD implementadas na instalação
Documento de Referência: Melhores Técnicas Disponíveis para as Indústrias de Produtos
Alimentares, Bebidas e Laticínios (BREF FDM)
Descrição da MTD de acordo com o BREF

Observações

5.1 - MTD de aplicação geral

1. Garantir, através de ações de formação, que os funcionários têm
conhecimento dos aspetos ambientais da instalação e das suas
responsabilidades pessoais.

Através do levantamento
das
necessidades
de
formação,
e
planeado
periodicamente
a
realização de ações de
formação/sensibilização na
área do ambiente.

2. Escolher equipamentos que otimizem os consumos e os níveis de
emissões, e que facilitam a correta operação e manutenção.

Todo o processo é gerado
por intermédio de circuitos
integrados
comandados
por autómatos pelo que a
interferência
humana
direta é cada vez menor.

3. Controlo das emissões de ruído na fonte através da conceção,
seleção, funcionamento e manutenção de equipamentos, incluindo
veículos, a fim de evitar ou reduzir a exposição e, sempre que são
necessárias reduções nos níveis de ruído, encapotar equipamentos
ruidosos.

Estão identificadas as
principais fontes emissoras
de ruído e existe um plano
detalhado de manutenção.
A monitorização existente
efetuada
ao
ruído
ambiental emitido, permite
evidenciar o cumprimento
dos VLE.

4. Programas de manutenção preventiva (regulares).

5. Aplicar e manter metodologias destinadas a prevenir e minimizar os
consumos de água, energia e a produção de resíduos, através de:
5.1 Obtenção de compromissos de gestão, organização e planeamento;
5.2 Análise dos processos de produção, incluindo as etapas individuais
do processo para identificar zonas de elevado consumo de energia e
água, e elevada produção de resíduos, para identificar oportunidades
para os minimizar, tendo em conta a qualidade da água exigida em cada
aplicação, os requisitos de higiene e segurança alimentar;
5.3 Avaliação dos objetivos, metas e limites do sistema;
5.4 Identificar as opções de minimização dos consumos de água e
energia, e produção de resíduos usando uma abordagem sistemática,
tal como tecnologia mais económica;
5.5 Realização de uma avaliação e estudo faseado de viabilidade;
5.6 Implementação de um programa para minimizar o consumo de
água, energia e produção de resíduos;
5.7 Monitorização contínua dos consumos de água, energia, produção
de resíduos e eficácia das medidas de controlo. Isto pode envolver
avaliação e inspeção visual.
6. Implementação de um sistema de monitorização e de análise do
consumo e dos níveis de emissão das etapas individuais do processo, ao
nível local, para permitir a otimização dos níveis atuais de performance.
Exemplos de parâmetros a monitorizar incluem: consumo de energia,
consumo de água, volume de águas residuais, emissões para o ar e
água, produção de resíduos sólidos, rendimento do produto e
subprodutos, consumo de substâncias perigosas e frequência e
severidade das descargas inesperadas e derrames. Um bom

Implementado um plano de
manutenção preventiva.

A produção de resíduos é
minimizada.
Adicionalmente, estes são
separados na origem, sendo
encaminhados
prioritariamente
para
reciclagem em operadores
autorizados.
O controlo da adição de
reagentes é automático
pelo que a sua utilização é
otimizada.

Existe um contador de água
em cada ponto de captação,
bem como nos pontos de
consumo ao longo do
processo.
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conhecimento das entradas e saídas do processo é necessário para
identificar áreas prioritárias e opções para melhorar o desempenho
ambiental. Um bom sistema de monitorização incluirá registo das
condições de funcionamento, métodos de amostragem e análise, e
assegurará que o equipamento de monitorização está bem calibrado.

16. Aplicar boas práticas de gestão na instalação

Existem práticas de gestão
de stocks implementadas
que reduzem ao mínimo as
substâncias armazenadas
no local.

17. Redução do ruído proveniente dos veículos e equipamentos.
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 gestão de topo, de uma política ambiental para a
instalação;
- Planear e estabelecer os procedimentos necessários;

Está
implementado
um
Sistema
de
Gestão
Integrado de Qualidade,
Ambiente, Segurança e
Segurança
Alimentar,
certificado
por
uma
Entidade Externa.

5.1.2 Colaboração com as atividades a montante e jusante

Colaboração com atividades a montante e a jusante (fornecimento de
matérias-primas e outros ingredientes). Procura-se estabelecer uma
colaboração e corresponsabilização ambiental entre os diversos
intervenientes, isto é, em toda a cadeia, no sentido de minimizar a
poluição e proteger o ambiente no seu todo.

São desenvolvidas ações,
tanto de sensibilização,
como de transmissão de
requisitos
aos
seus
fornecedores no sentido de
promover a diminuição de
eventuais
impactes
ambientais.
Por outro lado, a Schreiber
Foods
Portugal
está
também
recetiva
ao
cumprimento
de
imposições
ambientais
impostas
pelos
seus
clientes, por forma a
garantir
uma
gestão
holística do meio ambiente

5.1.3 Limpeza de equipamentos e instalações
1. Limpar as áreas de armazenamento das matérias-primas com
frequência.

2. Gerir e minimizar o uso da água, energia e detergentes.

Estão
estabelecidos
procedimentos e instruções
de trabalho que incluem as
operações de limpeza, os
métodos e utensílios com
vista à minimização e
otimização dos recursos.

3. Otimização e promoção da limpeza a seco, com redução do consumo
de água, consequente redução do volume de água residual rejeitada e
redução das quantidades de poluentes na água residual. Reduz, também,
o consumo de energia necessária ao aquecimento de água para limpezas
e a utilização dos detergentes.

Utilização
de
água
pressurizada
nas
operações de limpeza, com
tendência para utilizar cada
vez mais métodos de
limpeza a seco, com
recurso a aspiração e ao
menor uso possível de
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água.

4. Aplicação de cleaning-in-place (CIP) em equipamentos fechados: a
higienização das linhas de enchimento é feita através de sistemas CIP.

Estão implementados CIP
com
recuperação
dos
químicos
usados
no
processo
de
limpeza
(produtos
básicos
e
ácidos).

5.1.4 MTD adicionais, aplicáveis para alguns processos e operações unitárias

5.1.4.1 Receção de materiais/expedição de cargas
Durante as operações de descarga e de carga de materiais e produto
acabado, a ignição dos veículos é mantida desligada e é providenciada
outra fonte de energia para as unidades de refrigeração, caso existam.

Sempre que não existe a
necessidade manter um
sistema de refrigeração em
funcionamento,
existem
instruções para que os
motoristas desliguem os
motores dos camiões.
Existe manual de conduta
para
fornecedores
e
prestadores de serviços.

5.1.4.7 Sistemas de refrigeração
1. Prevenir a emissão de substâncias prejudiciais à camada de ozono
através, por exemplo, da não utilização de substâncias halogenadas
como fluídos refrigerantes.
2. Evitar manter as zonas com ar condicionado e refrigeradas mais frias
do que o necessário;

A
temperatura
dos
sistemas é controlada
automaticamente, pelo que
todos
os
ciclos
de
temperatura
são
otimizados.
Encontra-se implementado
um
programa
de
manutenção e verificação
dos GFEE existentes nos
equipamentos
de
refrigeração.

5.1.4.9 Embalagem
3. Otimização do design das embalagens, incluindo o peso e volume do
material e a percentagem de material reciclado, com o objetivo de
reduzir as quantidades utilizadas e a produção de resíduos;
4. Efetuar a recolha seletiva dos resíduos de embalagens;
5. Minimizar o desperdício de produto durante o enchimento;

O design do produto e das
embalagens do mesmo é
da responsabilidade do
cliente. A Schreiber Foods
Portugal apenas cumpre
com os requisitos do
cliente.
A aquisição de matérias
subsidiárias é gerida de
acordo com o stock para
dar resposta aos pedidos
dos clientes.

5.1.4.12 Sistemas de ar comprimido
1. Minimização dos níveis de pressão;
2. Otimização da temperatura do ar à entrada;
3. Implementar ou ajustar silenciadores do ar de admissão e de
exaustão para reduzir os níveis de ruído.

A
manutenção
dos
equipamentos
de
ar
comprimido está incluída no
Plano de Manutenção da
instalação.

5.1.4.13 Sistemas de vapor
1. Maximizar a recuperação de condensados;
2. Evitar perdas de vapor de expansão a partir da recuperação dos
condensados;
3. Isolar tubagens não utilizadas;
4. Melhorar a recolha de vapor;
5. Reparar as fugas de vapor;
6. Minimizar as purgas das caldeiras.

Recolha de condensados e
a sua utilização na entrada
das caldeiras, minimizando:
- entrada de água da rede e,
- consumo de gás para o
seu aquecimento.

5.1.6 Tratamento de águas residuais
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É MTD efetuar o tratamento das águas residuais utilizando uma
combinação adequada das seguintes técnicas:
1. Remover óleos e gorduras usando equipamento de recolha de
gorduras, se as águas residuais contiverem gordura animal pu
vegetal;
2. Equalização de carga e caudal;
3. Aplicar neutralização às águas residuais fortemente ácidas ou
alcalinas;
4. Aplicar flotação com ar dissolvido;
1.1.7

Instalado um sistema de pré
tratamento
do
efluente
residual previamente à sua
descarga
no
coletor
municipal.

Derrames acidentais

1. Identificação de potenciais acidentes: informação acerca de
potenciais acidentes, incluindo:
- Informação acerca das substâncias utilizadas nos locais;
- Identificação
das
emissões
das
unidades
processamento/inventário de emissões;
- Plano da instalação/local;
- Localização de recetores ambientais;
- História do local;
- Técnicas estruturadas;
- Outras informações.

de

2. Identificação de riscos:
- Determinação da severidade/gravidade;
- Determinação da probabilidade de ocorrência;
- Determinação do nível de risco;
3. Identificação de acidentes potenciais que necessitem de ser
controlados;

Existe um procedimento de
gestão de emergências
previsto no Sistema de
Gestão implementado e
certificado.
Está também implementado
um Plano de Segurança
Interno que prevê situações
deste tipo, e que estipula
meios
e
medidas
de
combate a emergências.

4. Identificação e implementação de medidas de controlo necessárias:
medidas de controlo típicas que podem ser implementadas:
Procedimentos de gestão;
Procedimentos operacionais;
Técnicas preventivas;
Retenção/contenção (de derrames, etc.);
- Design do processo/controlo do processo.
-

Documento de Referência: Melhores Técnicas Disponíveis para as Emissões do Armazenamento
(BREF EFS)
Observações

Descrição da MTD de acordo com o BREF

5.1 Armazenamento de líquidos e gases liquefeitos
5.1.1. Reservatórios -princípios gerais para prevenir e reduzir emissões:
1. No design dos reservatórios tomar em consideração, pelo menos:
- as propriedades físico-químicas da substância a armazenar;
- de que forma a armazenagem é realizada, o nível de instrumentação
necessária, quantos operadores são necessários e a respetiva carga
de trabalho;
- a forma como o armazenamento é protegido de desvios às condições
normais de processo (instruções de segurança, sistemas de
interligação, dispositivos de descompressão, deteção e contenção de
fugas, etc.);
- o tipo de equipamento a ser instalado, tendo em particular
consideração o histórico do produto (materiais de construção,
qualidade de válvulas, etc.);
- o plano de manutenção e inspeção a ser implementado e de que forma

Equipamentos incluídos no
plano
de
manutenção
preventiva da instalação.
Os tanques localizados no
exterior
são
utilizados
apenas
para
o
armazenamento de ácido
nítrico, soda cáustica e
ácido sulfúrico (ETEI).
Os tanques são de cor clara
“branco”.
O

armazenamento

de
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pode ser facilitado o trabalho de manutenção e inspeção (acesso,
layout, etc.).

amoníaco é efetuado em
tanques
acoplados
ao
próprio
sistema
de
2. Inspeção e manutenção, minimização de emissões de armazenamento refrigeração industrial, e
num tanque: implementar uma metodologia para definir planos de estão localizados em salas
manutenção preventiva e para desenvolver planos de inspeção baseados próprias, segregadas.
na possibilidade de risco, como por exemplo a abordagem de manutenção
baseada no risco e fiabilidade.
3. Localização e Layout: instalar à superfície os reservatórios que operam
aproximadamente ou à pressão atmosférica.
4. Cor do reservatório: aplicar ao reservatório uma cor com uma
refletividade à radiação térmica ou luminosa de pelo menos 70 %, ou uma
proteção solar em reservatórios superficiais que contenham substâncias
voláteis.
5.1.3 – Transferência e manuseamento de líquidos e gases liquefeitos
5.2.1. Princípios gerais para prevenção e redução de emissões no
armazenamento em reservatórios
Minimizar as emissões associadas a atividades de armazenamento em
reservatórios, transferência e manuseamento que tenham um efeito
negativo significativo no ambiente.

Não são armazenados
produtos químicos em
grandes quantidades.
As tubagens e todos os
seus constituintes fazem
parte
do
plano
de
manutenção preventiva
Existem procedimentos de
emergência.

Documento de Referência: Melhores Técnicas Disponíveis para a Eficiência Energética
(BREF ENE)
Descrição da MTD de acordo com o BREF

Observações

4.2.1 – Gestão da eficiência energética
1. Constitui MTD aplicar e respeitar um sistema de gestão da eficiência
energética (energy efficiency management system ou ENEMS) que
inclua, entre outros:
- Empenho dos quadros superiores;
- Política de eficiência energética para a instalação;
- Planeamento e definição de objetivos e metas;
- Desenvolvimento de tecnologias eficientes em termos energéticos e o
acompanhamento da evolução das técnicas de eficiência energética.

Foi realizada uma auditoria
energética, e com base nos
seus
resultados
implementado um plano de
racionalização de energia
(PREn),
aprovado
pela
DGEG.

4.2.2 – Planeamento e estabelecimento de objetivos e metas
4.2.2.1 Melhoria contínua do ambiente
Minimizar de forma contínua o impacte ambiental de uma instalação
através do planeamento de ações e de investimentos de forma integrada e
a curto, médio e longo prazo, tomando em consideração os custosbenefícios e os efeitos cruzados.

-

4.2.2.2. Identificação dos aspetos relacionados com a eficiência
energética de uma instalação e oportunidades de poupança de energia:
Do PREn constam os
- Realizar auditorias para identificar os aspetos que influenciam a
diversos objetivos e metas
eficiência energética da instalação. É importante que essa auditoria seja
energéticas.
coerente com as abordagens de sistema.
- Identificar as possibilidades de otimização da recuperação de energia da
instalação no seu todo, entre sistemas no interior da mesma instalação
e/ou com o envolvimento de terceiros.
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4.2.2.3 - Abordagem de sistema da gestão energética:
Otimizar a eficiência energética adotando uma abordagem de sistema da
gestão energética da instalação. Os sistemas a tomar em consideração
para a otimização do todo são, por exemplo: sistemas de aquecimento
vapor e água quente.
4.2.3 - Integração da eficiência energética na fase de projeto (EED)
Constitui MTD otimizar a eficiência energética aquando do projeto de uma
nova instalação, unidade ou sistema ou de uma modernização significativa
dos mesmos, tomando em consideração vários elementos: planeamento
inicial, seleção tecnologias eficientes, monitorização e consistência de
dados, especialistas em energia, previsão de consumo.

O estabelecimento é já
existente.
Na
eventualidade
de
implementação de novos
projetos, será tida em
conta
a
eficiência
energética
dos
equipamentos a instalar.

4.2.5 - Manter a dinâmica das iniciativas no domínio da eficiência
energética
Constitui MTD manter a dinâmica do programa de eficiência energética
através de diversas técnicas, como por exemplo:
- Aplicação de um sistema específico de gestão da energia;
- Contabilização da energia com base em valores reais (medidos),
transferindo as obrigações e as vantagens da eficiência energética para o Implementado o PREn.
utilizador/consumidor pagante;
- Criação de centros de lucro financeiro para a eficiência energética;
- Avaliação comparativa;
- Um novo olhar sobre os sistemas de gestão existentes;
- Utilização de técnicas de gestão da evolução organizativa.
4.2.6 - Preservação das competências

A organização recorre a
Constitui MTD conservar as competências em eficiência energética e em técnicos
externos
sistemas consumidores de energia através de:
especializados
para
a
realização
do
PREn.
- Recrutamento de pessoal especializado e/ou formação do pessoal.
- Retirada periódica de pessoal da linha de produção, para que possa Fazendo parte de uma
proceder a investigações de duração determinada / específicas (na companhia
multinacional,
instalação de origem ou noutras instalações);
existe
a
troca
de
indicadores
entre
as
- Partilha dos recursos internos da instalação entre os diferentes locais da diversas unidades por forma
mesma;
a promover a eficiência do
- Recurso a consultores com as competências necessárias em processo.
investigações de duração determinada;
- Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados.
4.2.7 - Controlo efetivo dos processos
Constitui MTD garantir um controlo efetivo dos processos através da
periódico
dos
aplicação de técnicas como: implantação de sistemas que garantam que Controlo
os procedimentos sejam conhecidos, entendidos e cumpridos; garantia da indicadores energéticos
identificação, da otimização em termos de eficiência energética e do
seguimento dos principais parâmetros de desempenho dos processos; a
documentação ou o registo desses parâmetros.
4.2.8 - Manutenção
Constitui MTD proceder à manutenção das instalações de modo a otimizar
Plano
de
manutenção
a sua eficiência energética, aplicando todos os seguintes instrumentos:
preventiva implementado.
- Atribuição clara das responsabilidades pelo planeamento e execução
das ações de manutenção;
- Estabelecimento de um programa estruturado de manutenção, com base
na descrição técnica dos equipamentos, normas, etc., bem como nas
eventuais falhas dos equipamentos e nas respetivas consequências.
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Poderá ser preferível programar determinadas atividades de manutenção
para os períodos de paragem da instalação;
- Apoio do programa de manutenção através de sistemas de conservação
de registos e de testes de diagnósticos adequados;
- Identificação, nas operações de manutenção de rotina, avarias e/ou
anomalias de funcionamento, de eventuais perdas de eficiência energética
ou de situações em que a mesma possa ser melhorada;
- Deteção de fugas, equipamentos avariados, rolamentos gastos, etc., que
possam condicionar o consumo de energia e retificação tão rápida quanto
possível dessas situações.
Estão instaladas 2 caldeiras
para produção de vapor
(4102 + 2000 kWth).

4.3.2. Otimizar a eficiência energética de sistemas de vapor

As
caldeiras
são
alimentadas a gás natural, e
alvo
de
manutenção
periódica por forma a
assegurar o seu bom
desempenho.
Uma caldeira atua como
principal, sendo a segunda
apenas backup.
O
sistema
isolado.

4.3.7. Otimizar os sistemas de ar comprimido

encontra-se

O sistema é sujeito a
manutenção regular por
forma a manter o seu bom
funcionamento.
São
efetuados
periodicamente ajustes na
tentativa de otimizar o
sistema.

Sistema
sujeito
a
e
4.3.8. Otimizar os sistemas de bombagem, recorrendo, por exemplo, às manutenção
acompanhamento regular.
seguintes técnicas:
- Sistema de controlo e regulação;
- Desligar as bombas não utilizadas;
- Manutenção regular.

Sempre
que
existe
necessidade
de
trocar
equipamentos, opta-se pela
aquisição de equipamentos
com
menor
consumo
energético,
e
maior
eficiência.

4.3.9. Otimizar os sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar
condicionado), por exemplo, através de:
Apenas existem aparelhos
pequenos.
- Parar ou reduzir a ventilação, sempre que possível;
Sujeitos
a
manutenção
- Assegurar que o sistema não tem perdas de ar, e verificar as juntas;
regular
por
forma
a
- Otimizar a filtração de ar através de reciclagem eficiente, evitar as assegurar o seu bom
perdas de pressão, limpeza e substituição regular dos filtros, limpeza funcionamento.
regular do sistema.

4.3.10. Otimizar a iluminação artificial

Existem indicações e boas
práticas para a poupança
energética de sistemas de
iluminação.
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Documento de Referência: Melhores Técnicas Disponíveis para os Sistemas de Refrigeração
(BREF ICS)
Descrição da MTD de acordo com o BREF

Observações

4.3 – Redução do consumo de energia

4.3. Redução do consumo de energia

Os sistemas de refrigeração
e arrefecimento são tidos
em conta nas medidas
energéticas a adotar no
âmbito
do
Plano
de
Racionalização de Energia
(PREn).

4.4. Redução do consumo de água

Recirculação de água no
sistema de arrefecimento.

4.6. Redução de emissões para a água

Existência de torres de
refrigeração abertas, com
recirculação de água.

4.7 Redução de emissões para a atmosfera

As torres de refrigeração
estão localizadas em local
resguardado, afastadas de
local de insuflação de ar.
Sujeitas
a
limpeza
e
desinfeção periódica por
forma
a
mitigar
a
propagação
de
microrganismos.
Adição de anticorrosivos.

4.9 Redução do risco de derrames

4.10 Redução do risco biológico

O sistema de refrigeração
por amoníaco é alvo de
constante monitorização e
acompanhamento.
Adicionados
bactericidas
aos sistemas como forma
de controlo da propagação
de micro-organismos.
Limpeza
circuitos.

periódica

dos
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ANEXO IV – Títulos de Utilização de Recursos Hídricos (TURH)

Captação de Água Subterrânea
 Captação AC1: Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água
Subterrânea n.º A001569.2016.RH5, emitida em 2016/02/02 pela APA/ARH Tejo e Oeste (5
páginas);
 Captação AC2: Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água
Subterrânea n.º A001567.2016.RH5, emitida em 2016/02/02 pela APA/ARH Tejo e Oeste (5
páginas);
 Captação AC3: Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água
Subterrânea n.º A001570.2016.RH5, emitida em 2016/02/02 pela APA/ARH Tejo e Oeste (5
páginas).
 Captação AC4: Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água
Subterrânea n.º A001568.2016.RH5, emitida em 2016/02/02 pela APA/ARH Tejo e Oeste (5
páginas).
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Processo n.º: 450.10.02.02.001680.2016.RH5
Utilização n.º: A001569.2016.RH5
Início: 2016/02/02

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00353965

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

510825818

Nome/Denominação Social*

SCHREIBER FOODS PORTUGAL, S.A.

Morada*

Zona Industrial de Castelo Branco - Apartado 1093

Localidade*

Castelo Branco

Código Postal

6000-001

Concelho*

Castelo Branco

Telefones

272339000

Fax

272339090

Localização
Designação da captação

Captação - AC1 - em Zona Industrial de Castelo Branco (SCHREIBER FOODS),
Castelo Branco

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Zona Industrial de Castelo Banco - Sede

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Beira Interior Sul / Castelo Branco / Castelo Branco

Longitude

-7.52014

Latitude

39.80543

Região Hidrográfica

RH5 :: Tejo

Bacia Hidrográfica

1452 :: Ocreza

Sub-Bacia Hidrográfica

05TEJ0859 :: Ribeira da Liria

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

A0x1RH5 :: Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo

Classificação do estado/potencial ecológico
Bom
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

1/5 A001569.2016.RH5

Profundidade (m)

50.0

Diâmetro máximo (mm)

200.0

Profundidade do sistema de extração (m)

45.0

Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

50.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

3.0

Volume máximo anual (m3)

1500.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

300

Finalidades
Rega
Área total a regar (ha)

0.2000

Área atual a regar (ha)

0.1000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)
Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Outra

Tipo de tratamento
Finalidade da rega
Finalidade da rega
Espaços verdes
Especificação das culturas
Tipo de cultura

Tipo de rega

Jardins e relvado

Aspersão

Atividade Industrial
Tipo de indústria

Industria de laticínios

CAE Principal

10510 : Indústrias do leite e derivados

CAE Secundária

46331 : Comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

2/5 A001569.2016.RH5

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.
18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Condições Específicas
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um
sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido
no Anexo.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A008580.2015.RH5.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

300 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade trimestral.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

3/5 A001569.2016.RH5

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta

4/5 A001569.2016.RH5

Localização da utilização
Peças desenhadas da localização

5/5 A001569.2016.RH5

Processo n.º: 450.10.02.02.001677.2016.RH5
Utilização n.º: A001567.2016.RH5
Início: 2016/02/02

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00353965

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

510825818

Nome/Denominação Social*

SCHREIBER FOODS PORTUGAL, S.A.

Morada*

Zona Industrial de Castelo Branco - Apartado 1093

Localidade*

Castelo Branco

Código Postal

6000-001

Concelho*

Castelo Branco

Telefones

272339000

Fax

272339090

Localização
Designação da captação

Captação - AC2 - em Zona Industrial de Castelo Branco (SCHREIBER FOODS),
Castelo Branco

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Zona Industrial de Castelo Banco - Sede

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Beira Interior Sul / Castelo Branco / Castelo Branco

Longitude

-7.51952

Latitude

39.80552

Região Hidrográfica

RH5 :: Tejo

Bacia Hidrográfica

1452 :: Ocreza

Sub-Bacia Hidrográfica

05TEJ0859 :: Ribeira da Liria

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

A0x1RH5 :: Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo

Classificação do estado/potencial ecológico
Bom
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Caracterização
Uso

Coletivo

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Reforço

Perfuração:
Método

Rotopercussão

1/5 A001567.2016.RH5

Profundidade (m)

50.0

Diâmetro máximo (mm)

200.0

Profundidade do sistema de extração (m)

45.0

Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

50.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

5.0

Volume máximo anual (m3)

4500.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

500

Finalidades
Rega
Área total a regar (ha)

0.2000

Área atual a regar (ha)

0.1000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)
Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Outra

Tipo de tratamento
Finalidade da rega
Finalidade da rega
Espaços verdes
Especificação das culturas
Tipo de cultura

Tipo de rega

Jardins e relvado

Aspersão

Atividade Industrial
Tipo de indústria

Industria de lacticínios

CAE Principal

10510 : Indústrias do leite e derivados

CAE Secundária

46331 : Comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

2/5 A001567.2016.RH5

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Condições Específicas
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um
sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido
no Anexo.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A008581.2015.RH5.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

500 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade trimestral.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

3/5 A001567.2016.RH5

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta

4/5 A001567.2016.RH5

Localização da utilização
Peças desenhadas da localização

5/5 A001567.2016.RH5

Processo n.º: 450.10.02.02.001681.2016.RH5
Utilização n.º: A001570.2016.RH5
Início: 2016/02/02

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00353965

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

510825818

Nome/Denominação Social*

SCHREIBER FOODS PORTUGAL, S.A.

Morada*

Zona Industrial de Castelo Branco - Apartado 1093

Localidade*

Castelo Branco

Código Postal

6000-001

Concelho*

Castelo Branco

Telefones

272339000

Fax

272339090

Localização
Designação da captação

Captação - AC3 - em Zona Ibndurstrial de Castelo Branco (SCHREIBER FOODS),
Castelo Branco

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Zona Industrial de Castelo Banco - Sede

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Beira Interior Sul / Castelo Branco / Castelo Branco

Longitude

-7.52026

Latitude

39.80486

Região Hidrográfica

RH5 :: Tejo

Bacia Hidrográfica

1452 :: Ocreza

Sub-Bacia Hidrográfica

05TEJ0859 :: Ribeira da Liria

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

A0x1RH5 :: Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo

Classificação do estado/potencial ecológico
Bom
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

1/5 A001570.2016.RH5

Profundidade (m)

70.0

Diâmetro máximo (mm)

200.0

Profundidade do sistema de extração (m)

65.0

Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

70.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

5.0

Volume máximo anual (m3)

2400.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

300

Finalidades
Rega
Área total a regar (ha)

0.2000

Área atual a regar (ha)

0.1000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)
Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Outra

Tipo de tratamento
Finalidade da rega
Finalidade da rega
Espaços verdes
Especificação das culturas
Tipo de cultura

Tipo de rega

Jardins e relvado

Aspersão

Atividade Industrial
Tipo de indústria

Indústria de lacticínios

CAE Principal

10510 : Indústrias do leite e derivados

CAE Secundária

46331 : Comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
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4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.
18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Condições Específicas
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um
sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido
no Anexo.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A008582.2015.RH5.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

300 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade trimestral.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.
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O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta

4/5 A001570.2016.RH5

Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.001679.2016.RH5
Utilização n.º: A001568.2016.RH5
Início: 2016/02/02

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00353965

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

510825818

Nome/Denominação Social*

SCHREIBER FOODS PORTUGAL, S.A.

Morada*

Zona Industrial de Castelo Branco - Apartado 1093

Localidade*

Castelo Branco

Código Postal

6000-001

Concelho*

Castelo Branco

Telefones

272339000

Fax

272339090

Localização
Designação da captação

Captação em Zona Ibndurstrial de Castelo Branco (SCHREIBER FOODS), Castelo
Branco - AC4

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio/Parcela

Zona industrial de Castelo Branco - ETAR

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Beira Interior Sul / Castelo Branco / Castelo Branco

Longitude

-7.51828

Latitude

39.82383

Região Hidrográfica

RH5 :: Tejo

Bacia Hidrográfica

1452 :: Ocreza

Sub-Bacia Hidrográfica

05TEJ0859 :: Ribeira da Liria

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

A0x1RH5 :: Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo

Classificação do estado/potencial ecológico
Bom
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão
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Profundidade (m)

90.0

Diâmetro máximo (mm)

200.0

Profundidade do sistema de extração (m)

80.0

Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

90.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

2.0

Volume máximo anual (m3)

5000.0

Mês de maior consumo

agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

550

Finalidades
Rega
Área total a regar (ha)

0.2000

Área atual a regar (ha)

0.2000

Área a regar no horizonte de projeto (ha)
Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega

Não existe

Tipo de tratamento
Finalidade da rega
Finalidade da rega
Espaços verdes
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Industria de lacticínios

CAE Principal

10510 : Indústrias do leite e derivados

CAE Secundária

46331 : Comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
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5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.
18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Condições Específicas
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um
sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido
no Anexo.

Outras Condições
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A008583.2015.RH5.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

550 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade trimestral.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.
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O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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