LICENÇA AMBIENTAL
LA nº 674/0.0/2017
Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP),
é concedida a Licença Ambiental ao operador

Empresa Figueirense de Pesca, Lda.
com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 500 875 774, para a instalação

Empresa Figueirense de Pesca, Lda.
sita em Rua da Voltinha, Armazém de Lavos, freguesia de Lavos, concelho de Figueira da
Foz, para o exercício da atividade de

Transformação de subprodutos de origem animal
incluída na categoria 6.5 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
n.º 10204 (Salga, secagem e outras atividades de transformação de produtos da pesca e
aquicultura) e de acordo com as condições fixadas no presente documento.

A presente licença é válida até 3 de agosto de 2024.

Amadora, 3 de agosto de 2017

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P.
de forma digital por
NUNO SANCHEZ Assinado
NUNO SANCHEZ LACASTA
Dados: 2017.08.22 14:45:33
LACASTA
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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, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, relativo ao regime de
emissões industriais aplicável à Prevenção e ao Controlo Integrados da Poluição (diploma REI),
para a instalação Empresa Figueirense de Pesca, Lda, sendo a licença emitida para a instalação
no seu todo.
A instalação deverá ser explorada e mantida de acordo com o projeto aprovado e com as
condições estabelecidas nesta LA.
Sempre que se verifique o incumprimento de alguma das condições desta licença o operador
deve atuar de acordo com o descrito no ponto 4.
Os relatórios periódicos a elaborar pelo operador (ver ponto 6), nomeadamente o Relatório
Ambiental Anual (RAA) constituem mecanismos de acompanhamento da presente Licença.
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) e análise por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
A presente LA reúne as obrigações que o operador detém em matéria de ambiente e será
integrada na licença da atividade a emitir pela EC e não substitui outras licenças emitidas pelas
autoridades competentes nomeadamente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional (CCDR) competente em razão da área da instalação.
Esta LA será reajustada aos limites e condições sobre prevenção e controlo integrados da
poluição, sempre que a Agência Portuguesa do Ambiente (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 ponto 1 do anexo I apresenta uma descrição sumária do processo.
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.

1.1 – Identificação e Localização
1.1.1 – Identificação
Quadro 1 – Dados de identificação
Operador

Empresa Figueirense de Pesca, Lda

Instalação

Empresa Figueirense de Pesca, Lda

NIPC

500 875 774

Morada

Rua da Voltinha Armazém de Lavos
3090-451 - Lavos
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1.1.2 – Localização da Instalação
Quadro 2 – Caraterísticas e localização geográfica
Coordenadas do ponto médio da instalação (M; P) (m) 1

139.939; 349.405
Zona rural (1)

Tipo de localização da instalação
Área total
Áreas

(m2)

3.927,8

Área coberta

1169

Área impermeabilizada não coberta

2758,8

(1) De acordo com o PDM encontra-se classificada em espaço agrícolas.

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

CAE Rev3

Designação da
atividade

Categoria
PCIP

Capacidade Instalada

Principal

10204

Salga, secagem e
outras atividades de
transformação de
produtos da pesca e
aquicultura (1)

6.5

40t/dia (2)

Secundária

10411

Produção de óleos e
gorduras animais
brutos (3)

-

(1)

8t/dia (4)

Processamento de SPOA (Pescado) da Cat. 3.

(2)

Refere-se à capacidade de tratamento, tal como definido na categoria 6.5 do anexo I do diploma REI.

(3)

Produção de óleos e gorduras animais brutos (que não se destinam ao consumo humano) e fabrico de óleo
de peixe para Consumo Humano.

(4)

Refere-se à capacidade de produção (3 t de óleo de peixe não destinado a consumo humano e 5 t de óleo de
peixe destinado a consumo humano). Ainda assim valor inferior ao limiar PCIP definido na categoria 6.4b) i)
do anexo I do diploma REI.

1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos
Quadro 4 – Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação
Regime jurídico

Identificação do documento

Observações

Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do
Parlamento Europeu e do Conselho,
de 21 de outubro de 2009
(Regulamento dos Subprodutos)

-

Define regras sanitárias relativas a
subprodutos animais e produtos
derivados não destinados ao
consumo humano

Decreto-Lei n.º 127/2008 de 21 de
julho, alterado pelo Decreto-lei n.º
6/20011, de 10 de janeiro

PRTR

Categoria 5e)

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

Autorização de Utilização dos
Recursos Hídricos para a
Captação de Água
Superficial/Subterrânea n.º
A014940.2015.RH4

Integrada no Anexo III desta LA

Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de
abril, na sua redação atual, relativo
aos consumidores intensivos de
energia (SGCIE)

OP1756-PREN (2016-2023)

Plano de Racionalização de
Energia, aprovado para 20162023

1
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.
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Decorrente dos regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação, sempre
que aplicável e necessário, poderá ser efetuado aditamento à presente LA.
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 7 anos, exceto se ocorrer durante, o seu
prazo de vigência, alguma das situações previstas no artigo 19.º no Decreto-Lei n.º 127/2013, de
30 de agosto, que motive a sua renovação.
O pedido de renovação ou alteração terá de incluir todas as alterações de exploração que não
constem da atual Licença Ambiental, seguindo os prazos e procedimentos legalmente previstos
na 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
tratamento de águas residuais e dos sistemas de tratamento de efluentes gasosos, da
manutenção de equipamentos (nomeadamente do equipamento de extração da captação de
água, do sistema de bombagem do efluente, dos sumidouros/caleiras existentes nos pavimentos,
dos sistemas de descarga de águas e das máquinas e equipamentos de produção), 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 relatório sobre o referido controlo.
Adicionalmente, o operador deverá adotar todas as medidas adequadas ao nível do
armazenamento de substâncias/matérias-primas/produtos finais de modo a evitar emissões
excecionais, fugas e/ou derrames, bem como minimizar os seus efeitos. Neste sentido, e em
particular para as áreas de armazenamento a céu aberto ou outros locais de armazenagem de
produto não conforme e resíduos não identificados, deverá o operador tomar medidas de
reavaliação, com vista à adoção de melhores práticas nas diferentes vertentes associadas à
correta gestão deste tipo de operações, incluindo procedimentos que permitam minimizar a
ocorrência de derrames e fugas e que permitam evitar a contaminação do solo ou águas.
Em caso da ocorrência de acidente com origem na operação da instalação deverá ser efetuado
o previsto no ponto 4 da licença (Prevenção e controlo de emergências/ Gestão de situações de
emergência), salientando-se que a notificação deverá incluir os períodos de ocorrência e, sempre
que aplicável, os caudais excecionais descarregados.
Qualquer alteração do regime de funcionamento normal deverá ser comunicada à APA.

2.1 – Gestão de Recursos e Utilidades
2.1.1 – Matérias-primas e produtos
Na atividade de transformação de subprodutos de origem animal (SPOA) são processadas
matérias-primas que se classificam como de categoria 3 (subprodutos de pescado), de acordo
com o Regulamento dos Subprodutos, estando esta atividade aprovada pela DGAV (NCV BSP
11).
Os produtos finais obtidos são produtos derivados de origem animal de categoria 3,
nomeadamente, farinha e óleo de peixe não destinados a consumo humano.
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Existe ainda uma outra atividade na instalação, que consiste em produzir óleo de peixe para
consumo humano a partir de géneros alimentícios da indústria da pesca e transformação de
pescado - óleos de peixe e fígados de peixe, aprovada pela DGAV, e por isso detentora do NCV
C2610.
2.1.2 – Águas de abastecimento
A água consumida na instalação para o processo industrial e lavagens é proveniente de uma
captação de água subterrânea, discriminada com o código AC1 (Quadro 5). O consumo médio
diário é de 85 m3/dia (dados de 2014). A água para consumo humano é proveniente da rede
pública, sendo consumidos cerca de 2417 m 3/ano.
A rede existente na instalação é separativa, ou seja, a água para consumo humano possui uma
rede independente da água para processo industrial.
Quadro 5 – Pontos de captação de água subterrânea
Código

AC1

Coordenadas (M;P) (m)

M: 140 086; P: 349 294

Tipo

Furo vertical

Utilizações

Lavagens e higienização de contentores de
transporte de subprodutos de peixe de cat.3

Autorização/Licença de Utilização dos
Recursos Hídricos para Captação de Água

Licença n.º A014940.2015.RH4, de 12 de outubro de
2015

Caso haja alguma alteração ao regime de exploração da captação deverá a mesma ser
comunicada à APA,I.P.
2.1.2.1 - Tratamento
Toda a água captada em AC1 é sujeita a tratamento que consiste na passagem por um filtro
multimédia de autolimpeza, com uma rotina típica que consiste na inversão do sentido da
circulação da água, não sendo produzido qualquer tipo de resíduo.
2.1.2.2 – Monitorização
O autocontrolo deve ser realizado em conformidade com o descrito na Autorização de Utilização
dos Recursos Hídricos para Captação de Água Superficial/Subterrânea n.º A014940.2015.RH4
(vide Anexo III).
Deverão ser mantidos registos relativos aos consumos de água da instalação, em conformidade
com o mencionado no Ponto 6.2 (Relatório Ambiental Anual), desta LA.
2.1.4 – Energia
O Quadro 6 identifica os consumos energéticos registados na instalação e relaciona a utilização
dada a cada fonte de energia. As capacidades de armazenamento existentes na instalação para
cada combustível e o respetivo licenciamento encontram-se identificados neste mesmo quadro,
sempre que seja aplicável. Qualquer alteração de combustível tem de ser previamente
participada à APA.
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Quadro 6 – Consumos de Energia
Tipo de
combustível

Consumo anual (a)

Capacidade de
armazenamento

Licenciamento
de depósitos

Destino/Utilização

Energia
Elétrica

792.740 kWh
(170 tep2/ano)

-

-

Funcionamento geral da
instalação

Gasóleo

75.287 l
(68 tep/ano)

n.a.

-

Frota de veículos

Gás natural

643.462 m3
(586 tep/ano)

n.a.

-

Caldeiras e Incinerador

a)

Dados de 2014.

O consumo médio global de energia estima-se em cerca 820 tep/ano, pelo que de acordo com o
n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de abril, a instalação encontra-se abrangida
pelo Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE).
2.1.5 – Sistemas de refrigeração
Caso existam na instalação equipamentos de refrigeração e ar condicionado que contenham
gases fluorados com efeito de estufa, o operador deverá respeitar as disposições de registo
referidas nos n.ºs 1 e 2 do art.º 6º do Regulamento (UE) n.º 517/2014, de 16 de abril.
Poderá ser consultado no sítio de internet da Agência Portuguesa do Ambiente um modelo de
registo em www.apambiente.pt (Instrumentos> Gases Fluorados – Legislação> Operadores).
As deteções periódicas de fugas deverão ser efetuadas com a periodicidade mínima referida no
art.º
4.º
do
Regulamento
(UE)
n.º
517/2014,
de
16
de
abril
(https://formularios.apambiente.pt/conversor/ ).
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.
Estas operações deverão ser efetuadas por técnicos certificados no âmbito do Decreto-lei n.º
56/2011, de 21 de Abril.
Até indicação em contrário por parte APA,I.P., as fichas de registo (no caso de gases fluorados
com efeito de estufa) devem ser mantidas e enviadas à APA,I.P, sempre que solicitado por esta.
As duas torres de refrigeração existentes na instalação deverão obrigatoriamente funcionar tendo
em conta a utilização das técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD)
previstas no Documento de Referência sobre as Melhores Técnicas Disponíveis aplicáveis aos
Sistemas de Arrefecimento Industrial (BREF ICS, vide ponto 3.1 desta LA), bem como as boas
práticas estabelecidas no documento “Prevenção e Controlo da legionella nos sistemas de água”
Edição 2014, do Instituto Português da Qualidade em parceria com a EPAL.
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.

2
Tep – Toneladas equivalente de petróleo. Para as conversões de unidades de energia foram utilizados os fatores de conversão
constantes do Despacho n.º 17313/2008, de 2008.06.03, da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), publicado no D.R. n.º 122,
2ª série, de 2008.06.26.
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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 nº de colónias a 22 e 37º C 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 as 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.

2.2 – Emissões
O operador deve realizar as amostragens, medições e análises de acordo com o mencionado
nesta licença e especificações constantes nos pontos seguintes. Todas as análises referentes
ao controlo das emissões devem preferencialmente ser efetuadas por laboratórios acreditados.
O operador deve assegurar o acesso permanente e em segurança aos pontos de amostragem e
de monitorização.
O equipamento de monitorização e de análise deve ser operado 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 – Emissões para o ar
2.2.1.1 – Pontos de Emissão
De acordo com o projeto apresentado a licenciamento, existem na instalação 5 fontes de emissão
pontual descritas no Quadro 7.
Quadro 7 – Caracterização das fontes de emissão pontual

Regime de
emissão

Altura
acima
do
nível
do
solo
(m)

Diâmetro
da
chaminé
(m)

Combustível

Código

Equipamento

Potência
Térmica
(MWt)

FF1

Caldeira
Termec

3,107

Esporádico

12,15

0,6

Gás natural

FF2

Incinerador Atividade
PCIP

0,232

Esporádico

11

0,2

Gás natural

FF3

Condensador
de Vapores

-

Esporádico

5,5

0,12

-

FF4

Caldeira VAP
600R

0,419

Esporádico

12,15

0,25

Gás natural

FF5

Caldeira TPC
400

0,465

Esporádico

12,15

0,30

Gás natural

Observações

Produz vapor
para a
atividade de
fabrico de
óleo de peixe
para consumo
humano
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Combustível

Observações

-

Para
arrefecimento
da farinha
proveniente
do moinho

Chaminé a construir pelo operador, pelo que deverá no 1º RAA indicar a altura final e o diâmetro da chaminé
e enviar evidências de que foi instalada.

Relativamente à altura das chaminés, o operador deverá apresentar no 1º RAA um estudo de
dimensionamento de todas as chaminés, elaborado na forma de cálculo justificativo, de acordo
com as disposições legais do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, e da Portaria n.º 263/2005,
de 17 de março. O mesmo terá de ser acompanhado de planta à escala adequada na qual
estejam representados, identificados e cotados todos os obstáculos, num raio de 300m de cada
chaminé. No que se refere ao cálculo das alturas Hp, o mesmo terá de ser efetuado com base
nos caudais mássicos máximos passíveis de emissão ou seja, os caudais de poluentes
correspondentes a concentrações iguais às dos Valores Limite de Emissão aplicáveis e à
capacidade de funcionamento nominal.
As chaminés da instalação deverão dar cumprimento às normas relativas à construção de
chaminés de acordo com o disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de
3 de abril.
Em cada chaminé, as secções da chaminé onde se proceda às amostragens e as respetivas
plataformas devem satisfazer os requisitos estabelecidos na norma portuguesa em vigor - NP
2167:2007 (2.ª Edição), ou norma posterior que a venha a substituir, relativa às condições a
cumprir na “Secção de amostragem e plataforma para chaminés ou condutas circulares de eixo
vertical”. Nos eventuais casos em que se verifique dificuldade de aplicação desta Norma, o
operador deverá solicitar junto da CCDR, respetiva em razão da área de localização, a aprovação
de secções de amostragem alternativas, devendo para o efeito remeter para a APA,I.P. a decisão
final desta entidade.
2.2.1.2 – Emissões difusas
As principais emissões difusas são libertadas na zona de receção de matéria-prima e na zona
de processamento de subprodutos animais.
De acordo com o projeto apresentado a licenciamento, o operador tem adotadas as seguintes
medidas para evitar as emissões de substâncias odoríferas:


os subprodutos são armazenados em contentor frigorífico, dentro de contentores
isotérmicos com tampa;



a tolva de matéria-prima encontra-se devidamente fechada e com um sistema de
ventilação ligado ao condensador de vapores (lavador de gases).



as emissões do cozedor, da tolva e da prensa são encaminhadas para o condensador
de vapores;



os gases do secador de discos são encaminhados para o evaporador, sendo que os
gases incondensáveis são encaminhados para o incinerador.

Uma vez que o óleo de peixe é armazenado em depósitos de plástico fechados e a farinha de
peixe em big bags, o operador prevê que não sejam emitidas substâncias odoríferas.
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As portas de acesso às áreas de armazenamento/carga e descarga de SPOA e produtos
derivados devem permanecer fechadas sempre que não se encontrem em uso. Segundo os
elementos disponibilizados pelo operador, as operações de descarga dos subprodutos ainda não
são efetuadas em espaço coberto, estando contudo prevista a construção de um telheiro na zona
de receção/ descarga de matérias-primas, logo que o operador disponha de despacho favorável
da CM de Figueira da Foz.
O operador deverá adotar, para redução das emissões de substâncias odoríferas da zona de
descarga de matéria-prima, as seguintes medidas minimizadoras:
a) Sempre que possível, os subprodutos de origem animal (peixe) devem ser
descarregados na tolva de receção em detrimento da pia.
b) Fechar o portão da pia, sempre que não esteja a ser efetuada descarga.
c) Os contentores de transporte dos subprodutos animais devem estar cobertos, quando
necessário refrigerados, e devem ser estanques.
O operador deverá ainda desencadear todos os procedimentos necessários à correta ventilação
da unidade de transformação, nomeadamente à limpeza do sistema.
O operador também tem adotadas várias medidas para as outras emissões difusas,
designadamente as decorrentes da utilização dos veículos e empilhadores e trasfega de
substâncias pulverulentas, das quais se destacam:
Locais de armazenamento de produtos pulverulentos

Confinamento (sempre que possível) do armazenamento de produtos com
características pulverulentas ou voláteis;

Minimização da altura de queda dos produtos com características pulverulentas
ou voláteis;

Evitar a dispersão de poeiras devido às atividades de carga e descarga ao ar
livre, por transferência, tanto quanto possível quando a velocidade do vento é baixa;
Infraestruturas


Limpeza regular das instalações fabris;


Cobertura dos recipientes de produtos com características pulverulentas durante
os processos de transporte, carga e descarga e armazenamento dos mesmos;
Transporte interno e externo


Manutenção e inspeções periódicas à frota de veículos;


Pavimentação das vias de circulação e locais de parqueamento, com pavimento
adequado de modo a evitar a contaminação dos solos e de fácil limpeza.
2.2.1.3 – Tratamento
Na instalação existem três equipamentos para tratar todos os gases do processo:
a) Incinerador
No incinerador são oxidados os gases incondensáveis provenientes da secagem da farinha de
peixe.
b) Condensador de vapores
No condensador de vapores procede-se à condensação dos gases provenientes do processo de
cozedura e prensagem da matéria-prima (subprodutos de pescado –M3) e eventuais gases
libertados na tolva de receção de matéria prima.
Este equipamento dispõe de uma torre para onde são encaminhados os vapores do processo
produtivo, através de um ventilador, que entram na parte inferior e sendo condensados em
contra-ciclo com recurso a um chuveiro de água proveniente da segunda etapa da ETARI. A
água contaminada com os gases condensados é então bombeada para a primeira etapa da
estação de tratamento de águas residuais da empresa.
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c) Evaporador
Este equipamento consiste essencialmente num conjunto de permutadores de calor de placas
(vide diagrama no anexo I), funcionando em duas etapas, servindo para evaporar a água
proveniente do separador de três fases (tricanter). Para realizar a 1ª etapa da evaporação é
utilizado calor residual proveniente do processo de secagem de farinha de peixe, ou seja, os
evaporados.
A água aqui evaporada é de seguida condensada, donde resulta água limpa que é encaminhada
para a ETAR e também concentrado proteico (de farinha de peixe), que é reintroduzido no
processo, através da sua injeção no processo de secagem. Os gases incondensáveis são
conduzidos ao incinerador de gases, passando num pré-aquecedor.
2.2.1.4 Monitorização
O controlo da emissão de gases deverá ser efetuado, de acordo com o especificado nos
Quadros 8 a 11 desta licença, não devendo nenhum parâmetro de emissão exceder os valores
limite de emissão (VLE) aí mencionados.
Quadro 8 – Condições de monitorização associadas à fonte pontual FF1, FF4 e FF5
(caldeiras: Termec, VAP 600R e TPC 400)
Parâmetro (1)

VLE (2)
(mg/m3N)

Óxidos de Azoto (NOx), expressos em NO2

300

Compostos orgânicos voláteis (COV), expresso em C

200

Frequência da
monitorização
1 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 da eficiência da combustão. A monitorização
deste parâmetro deverá cumprir o regime previsto neste quadro.

(2)

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 oxigénio de 3%.

(3)

A monitorização deverá ser efetuada uma vez de três em três anos, devendo a próxima campanha
decorrer em 2017, para os equipamentos de combustão VAP 600R e TPC 400. A ultrapassagem do
limiar mássico mínimo estipulado para os parâmetros deste quadro na Portaria 80/2006, de 23 de
janeiro (ou noutra legislação que a substitua), conduzirá à necessidade de o operador passar a efetuar
monitorização semestral dos mesmos. Simultaneamente essa alteração deverá ser comunicada à
APA.

Quadro 9 - Condições de monitorização associadas à fonte pontual FF2 (incinerador)
Parâmetro (1)

VLE (2)
(mg/m3N)

Óxidos de Azoto (NOx), expressos em NO2

300

Compostos orgânicos voláteis (COV)

200

Partículas totais em suspensão (PTS)

150

Amónia (NH3)

-

Frequência da
monitorização

1 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 da eficiência da combustão. A monitorização deste
parâmetro deverá cumprir o regime previsto neste quadro.
(2) 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 oxigénio de 3%.
(3) A monitorização deverá ser efetuada uma vez de três em três anos, devendo a próxima campanha
decorrer em 2018. A ultrapassagem do limiar mássico mínimo estipulado para os parâmetros deste quadro
na Portaria 80/2006, de 23 de janeiro (ou noutra legislação que a substitua), conduzirá à necessidade de o
operador passar a efetuar monitorização semestral dos mesmos. Simultaneamente essa alteração deverá
ser comunicada à APA.
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Quadro 10 – Condições de monitorização associadas à fonte pontual FF3 (condensador de
vapores)
Parâmetro (1)

VLE (2)
(mg/m3N)

Compostos orgânicos voláteis (COV)

200

Partículas totais em suspensão (PTS)

150

Sulfureto de hidrogénio (H2S)

5

Amónia (NH3)

-

Frequência da
monitorização

1 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 da eficiência da combustão. A monitorização deste
parâmetro deverá cumprir o regime previsto neste quadro.

(2)

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 oxigénio de 11%.

(3)

A monitorização deverá ser efetuada uma vez de três em três anos, devendo a próxima campanha
decorrer em 2018. A ultrapassagem do limiar mássico mínimo estipulado para os parâmetros deste quadro
na Portaria 80/2006, de 23 de janeiro (ou noutra legislação que a substitua), conduzirá à necessidade de
o operador passar a efetuar monitorização semestral dos mesmos. Simultaneamente essa alteração
deverá ser comunicada à APA.

Quadro 11 - Condições de monitorização associadas à fonte pontual FF6 (ciclone de
arrefecimento)
Parâmetro (1)

VLE (2)
(mg/m3N)

Compostos orgânicos voláteis (COV)

200

Partículas totais em suspensão (PTS)

150

Frequência da
monitorização
2 vezes/ano (3)

(1)

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

(2)

Os VLE dos poluentes atmosféricos são expressos em mg/Nm3, referidos às condições normalizadas de
pressão (101,3 kPa), temperatura (273,15 K) e gás seco. Todos os valores limite de emissão (VLE)
referem-se a um teor de oxigénio de 11%.

(3)

A monitorização deverá ser efetuada duas vezes em cada ano civil, com intervalo mínimo de 2 meses entre
as medições. A primeira medição deverá ser efetuada ainda em 2017.
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A comunicação dos resultados da monitorização pontual deverá ser efetuada à CCDR de acordo
com o previsto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004 e o estipulado no Anexo II, ponto 1desta
LA.
A amostragem deve ser representativa das condições de funcionamento normal da instalação e
deverá ser efetuada, sempre que possível, à carga máxima, com indicação no relatório de
caracterização do nível de atividade no período em causa. Relatórios dos resultados destas
monitorizações deverão ser submetidos no portal da CCDR Centro no prazo máximo de 60 dias
seguidos após a data de realização da monitorização.
No que se refere aos equipamentos de monitorização das emissões para a atmosfera, os
mesmos deverão ser submetidos a um controlo metrológico, com uma periodicidade anual, de
acordo com o disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril.
Em conformidade com o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, aos
métodos de medição, recolha e análise das emissões de poluentes atmosféricos das fontes
pontuais supra mencionadas, usados para a verificação da conformidade legal, aplicam-se
obrigatoriamente as normas europeias CEN ou, na falta destas, as normas nacionais ou
internacionais publicadas.
Uma vez de três em três anos, deverá o operador efetuar uma medição pontual recorrendo a
uma entidade externa acreditada, para cumprimento do disposto no artigo 23º do Decreto-Lei n.º
78/2004, de 3 de Abril.
Em termos gerais, todos os equipamentos de monitorização, de medição ou amostragem,
deverão ser operados, calibrados e mantidos, de acordo com as recomendações expressas
pelos respetivos fabricantes nos respetivos manuais de operação.
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 (Prevenção e
controlo de acidentes/ Gestão de situações de emergência).
2.2.2 – Emissões de Águas Residuais e Pluviais
Na instalação são gerados três tipos de efluentes líquidos, designadamente:
a) as águas residuais domésticas, provenientes das instalações sociais;
b) águas residuais industriais, que são constituídas pelas águas das lavagens das unidades
fabris, dos equipamentos e dos veículos; e
c) As águas pluviais contaminadas geradas no parque de viaturas.
Relativamente às escorrências que se geram na zona de descarga de SPOA, o operador deve
adotar todas as medidas para que as mesmas sejam encaminhadas ao sistema de tratamento
adequado.
As águas pluviais não contaminadas incluem as águas provenientes da drenagem quer das
coberturas das instalações, quer dos arruamentos e espaços impermeabilizados exteriores,
sendo drenadas por gravidade, através de uma rede de coletores, até à descarga no solo.
Qualquer alteração nas redes de drenagem das águas residuais ou das águas pluviais deverá
ser comunicada previamente à APA.
2.2.2.1 – Tratamento
As águas residuais industriais são encaminhadas para a Estação de Pré-tratamento de Águas
Residuais (EPTAR), antes de serem descarregadas no coletor municipal (vide diagrama
funcional no anexo I). Por sua vez, as águas residuais domésticas são encaminhadas para o
coletor mas não são sujeitas a qualquer tratamento.
As águas pluviais contaminadas, quando aplicável, e as escorrências geradas na zona de
viaturas (onde é descarregada a matéria-prima) são enviadas para um separador de gorduras e
posteriormente por um separador de hidrocarbonetos, antes do seu encaminhamento para a
EPTAR. Todos os resíduos gerados nestas etapas de tratamento devem ser encaminhados para
um operador licenciado, devendo o operador mencionar, no RAA respetivo, as quantidades
enviadas.
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O autocontrolo das águas residuais tratadas na EPTAR deve ser efetuado de acordo com as
condições fixadas pela entidade gestora do sistema de tratamento coletivo - Águas da Figueira,
SA. O operador tem estabelecido um protocolo com esta entidade, outorgado a 1 de junho de
2005, para a rejeição e devido encaminhamento das águas residuais pré-tratadas geradas na
instalação.
Relativamente aos procedimentos de manutenção do sistema de tratamento, o operador deve
assegurar condições de funcionamento otimizado e manutenção dos equipamentos do sistema.
As operações de limpeza e manutenção dos equipamentos do sistema de tratamento devem ser
registadas e descritas no RAA, conforme o ponto 6.2 da Licença Ambiental.
Qualquer alteração ao funcionamento da EPTAR deve ser comunicada previamente à APA,I.P.
2.2.2.2 – Pontos de Emissão
Os pontos de descarga existentes são referenciados no Quadro 12.
Quadro 12 - Pontos de descarga de águas residuais e águas pluviais
Ponto
de
descar
ga

Coordenadas
M (m)

P (m)

Tipo

Origem

Meio recetor

Regime de
descarga

EPTARI,
instalações
socias e
separador de
hidrocarbonetos

Coletor camarário
sob concessão da
Águas da Figueira,
S.A

Contínuo

ED1

139965

349432

Doméstica,
industrial e
pluviais
contaminadas

EH1

139 925

349 434

Pluviais

Estuário
Arruamentos e
telhados dos
edifícios

EH2

139 964

349 426

Pluviais

Esporádico
Estuário

O operador não se encontra autorizado pela APA,I.P. a proceder à descarga de qualquer tipo de
água residual na linha de água e/ou solo, pelo que todas as águas residuais devem ser
encaminhadas, após pré-tratamento na EPTAR, para o ponto de descarga ED1.
2.2.3 – Ruído
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.
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.
De uma forma geral, as medições de ruído deverão ser repetidas sempre que ocorram
reclamações ou alterações na instalação, no seu regime de funcionamento ou na sua envolvente,
com a localização de novos recetores sensíveis mais próximos da instalação, 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
pelos artigos 11.º e 13.º do RGR. Cópias dos relatórios dos ensaios acústicos deverão ser
integrados no RAA.
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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”, emitido pela APA,I.P. em outubro de 2011, disponível em www.apambiente.pt, bem
como as diretrizes do Instituto Português de Acreditação, I.P. (IPAC), disponíveis na página da
internet em www.ipac.pt do documento “Requisitos Específicos de Acreditação – Laboratórios de
Ensaios de Acústica e Vibrações”, OEC013, de 2014.05.08.
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 se verificar a necessidade de adoção das medidas de redução de ruído previstas no
n.º 2 do artigo 13.º do RGR, 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.

2.3 – Resíduos/produtos derivados produzidos e monitorização
2.3.1 - Armazenamento temporário
O armazenamento temporário dos resíduos rececionados e produzidos na instalação deverá
cumprir as seguintes condições:
-

-

-

-

Deverá ser efetuado de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem para
a saúde humana e de forma a evitar a possibilidade de derrame, incêndio ou explosão,
devendo ser respeitadas as condições de segurança relativas às características que
conferem perigosidade ao(s) resíduo(s) e que estão, regra geral, associadas com as
características de perigo da substância (ou mistura de substâncias) perigosa(s)
presentes no(s) resíduo(s) em questão;
Os locais destinados a esse efeito deverão, encontrar-se devidamente protegidos, sendo
prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames de modo a evitar a
possibilidade de dispersão, devendo ser tomadas as medidas necessárias à
minimização dos riscos de contaminação de solos e águas;
O armazenamento de resíduos deve ter em consideração a classificação do resíduo em
termos da LER, as suas características físicas e químicas, bem como as características
que lhe conferem perigosidade;
Os dispositivos de armazenamento deverão ter um rótulo indelével onde conste a
identificação dos resíduos, de acordo com a LER, e a classe de perigosidade quando
possível, o local de produção, as características que lhe conferem perigosidade, e a
indicação de nível de quantidade;

-

Os resíduos devem ser armazenados de forma que seja, sempre possível e em qualquer
altura, detetar derrames e fugas;

-

Deve ser assegurada a adequada ventilação dos locais de armazenagem;

-

-

Deverá ser dada especial atenção, entre outros aspetos, à resistência, estado de
conservação e capacidade de contenção das embalagens em que os resíduos são
acondicionados/armazenados, bem como às questões relacionadas com o
empilhamento dessas embalagens (ex: bidões);
O armazenamento temporário de resíduos em contentores, barricas, bidões ou outros
em altura não deverá ultrapassar as 3 paletes, devendo as pilhas ser arrumadas de
forma a permitir a circulação entre si e em relação às paredes da instalação.

Os resíduos produzidos na instalação são temporariamente armazenados nos parques de
armazenagem identificados no Quadro 13.
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Quadro 13 - Parques/zonas de armazenamento temporário de resíduos gerados na instalação
Código

PA1

PA2

PA3

Área total (m2)

20

51,5

2

Área coberta (m2)

0

0

0

Área
impermeabilizada
(m2)

20

51,5

2

Vedado

N

N

N

Sistema de
drenagem

N

S

N

Bacia de retenção

N

N

S

•
•
Resíduos
armazenados e
acondicionamento
(1)

Localização

•

Embalagens
de Plástico
Outros
resíduos
urbanos e
equiparados,
incluindo
misturas de
resíduos.

1 contentor de
RSU localizado na
zona de descarga
de SPOA

•

Lamas
provenientes
da lavagem e
limpeza
Misturas de
gorduras e
óleos, da
separação
óleo/água,
contendo
apenas óleos e
gorduras
alimentares.
Vários depósitos
localizados na
fábrica de óleo de
peixe

•
•

Metais
Outros óleos
de motores,
transmissões
e lubrificação

1 bidon localizado
na oficina

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.
Todo e qualquer resíduo produzido e/ou existente no interior da instalação deve ser recolhido,
separado, acondicionado e encaminhado para destino final adequado à sua tipologia. Os
resíduos, devidamente acondicionados, devem ser temporariamente armazenados numa zona
destinada para o efeito (de modo a ser evitada a existência de aglomerados de resíduos sem
acondicionamento) de acordo com as condições indicadas nesta LA.
O operador obriga-se a garantir a existência de parques/zonas para o armazenamento
temporário de resíduos em número suficiente face à produção de resíduos na instalação, não
podendo em situação alguma existir resíduos não acondicionados. O operador deverá
equacionar a necessidade de criação de mais parques para o armazenamento temporário de
resíduos de modo a garantir a existência de locais em número suficiente face à produção de
resíduos da instalação.
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 no artigo 32º do DecretoLei 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.
Relativamente ao armazenamento dos SPOA e produtos derivados, na zona de óleos de peixe
para alimentação animal (subprodutos), os tanques que existem no parque exterior encontramse inativos. Existem assim 3 tanques de armazenagem no interior da fábrica e a expedição deste
produto é feita em IBC cheios a partir desses depósitos. Todos os sumidouros existentes no
interior da unidade fabril estão encaminhados à ETAR através de sistema de bombagem, pelo
que em caso de derrame acidental, as gorduras podem ser recolhidas a partir dessas caixas.
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Na zona dos óleos de peixe para consumo humano, existem 20 depósitos para receção,
produção e stockagem de matérias-primas, produto intermédio e produto final. Todo o parque
tem um sistema de grelhas na sua envolvente, sendo que, em caso de derrame, essas grelhas
encaminham toda e qualquer escorrência a um separador de gorduras de 3 fases, ligado à
EPTAR da fábrica.
As eventuais escorrências que possam ocorrer no manuseamento e armazenamento dos SPOA
devem ser conduzidas para um sistema de tratamento adequado. O operador deve adotar as
medidas necessárias para evitar ou reduzir as emissões de odores incomodativos.
2.3.2 – Transporte
O transporte de resíduos deve ser realizado nos termos do previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei
n.º 73/2011, de 17 de junho, na sua atual redação, e de acordo com as condições estabelecidas
na Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que revoga a Portaria n.º 335/97, de 16 de maio.
Neste contexto salienta-se que, deverão ser utilizadas as guias de acompanhamento de resíduos
criadas no âmbito da referida portaria - Guias Eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos (e-GAR), e disponíveis na plataforma eletrónica da APA, I.P. – Sistema Integrado de Registo
Eletrónico de Resíduos (SIRER).
Não obstante, durante o período transitório previsto no artigo 18.º da Portaria n.º 145/2017, de
26 de abril (até 31.12.2017), a utilização das e-GAR apresenta caráter voluntário, podendo o
operador utilizar, em alternativa, o modelo de guias de acompanhamento de resíduos aprovado
pela Portaria n.º 335/97, de 16 de maio, exclusivo da Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM)
n.º 1428. A partir de 2018 as e-GAR são de utilização obrigatória, para o transporte nacional de
resíduos.
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, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto e o Decreto-Lei n.º 19-A/2014 de 7 de fevereiro.
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 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, na sua redação
atualizada.
2.3.3– Controlo
Em conformidade com o disposto no 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.
Deverá também o operador proceder à separação dos resíduos na origem de forma a promover
a sua valorização por fluxos ou fileiras, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de
junho.
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).
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3 – MTD Utilizadas e Medidas a Implementar
3.1 – MTD implementadas
O funcionamento da atividade prevê, de acordo com o projeto apresentado pelo operador, a
aplicação de algumas das técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD)
estabelecidas no Documento de Referência no âmbito PCIP para aplicação sectorial, Reference
Document on Best Available Techniques on Slaughterhouses and Animal By-products - (BREF
SA), com adoção publicada em JOC 107 de 3 de maio de 2005, disponível em http://eippcb.jrc.es.
As MTD implementadas na instalação encontram-se identificadas no Quadro 14.
Quadro 14 - MTD implementadas na instalação
Documento de
referência

MTD utilizadas
MTD nos processos gerais e operações da instalação


Prestar formação aos trabalhadores;



Implementação de um plano de manutenção;



Possuir medidores de caudal nos pontos de abastecimento de água;



Separação das águas residuais do processo;



Remoção ou reparação de todas as torneiras, canos, mangueiras e fontes de
água com fugas;



Uso de drenos com grelhas que previnam a entrada de sólidos nos circuitos
das águas residuais;



Limpeza a seco das instalações e transporte seco dos subprodutos, seguida
de limpeza a alta pressão usando controladores de pressão de pistola e, onde
for necessário, usando água quente a temperatura controlada;

Reference Document
on Best Available
Techniques on
Slaughterhouses and
Animal By-products (BREF SA).



Uso de vapor termostaticamente controlado e válvulas de mistura de águas;



Racionalização e isolamento térmico das canalizações de água quente e
vapor;



Isolar termicamente os equipamentos de água e vapor;



Armazenamento de subprodutos de origem animal por períodos de tempo
reduzido e se possível refrigerados;



Realização de avaliação (auditoria) aos odores



Desenho e construção de veículos, equipamentos e instalações de modo a
assegurar a sua fácil limpeza



Limpeza regular das áreas de armazenamento de materiais;



Implementação de medidas de redução de ruido



Substituição da utilização do combustível fuelóleo por gás natural, nas áreas
em que o seu acesso se encontra disponível



Cobertura dos recipientes de transporte de subprodutos durante os processos
de transporte, carga e descarga e armazenamento dos mesmos;

Integração de atividades no mesmo local


Partilha de equipamentos de fim de linha, quando necessários (ex. ETAR).

Colaboração com atividades a montante e a jusante da instalação
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MTD utilizadas


Colaboração com os parceiros a jusante e a montante da instalação de modo
a criar uma cadeia de responsabilidade, minimizar a poluição e proteger o
ambiente no seu todo.

Instalação e limpeza de equipamentos


Gerir e minimizar as quantidades de água e detergente consumidas



Selecionar os detergentes que minimizam o impacto no ambiente, sem
comprometer a eficácia da lavagem



Evitar, caso possível, o uso de detergentes e agentes desinfetantes contendo
cloro ativo.

Tratamento de águas residuais


Prevenir a existência de zonas de estagnação de água;



Aplicação de uma remoção prévia de sólidos na própria instalação, pelo uso
de grelhas nos drenos;



Remoção de gorduras das águas residuais pelo uso de um separador de
gorduras;



Uso de um tanque de equalização;



Prevenir a fuga de líquidos e a emissão de gases odoríferos dos tanques de
tratamento, através da estanquicidade das paredes laterais e da base e o uso
de uma cobertura ou seu eficaz arejamento;



Sujeitar o efluente a análises laboratoriais da sua composição e manter os
registos dos resultados;

MTD’s adicionais para instalações de subprodutos animais


Uso de recipientes selados para o armazenamento, manuseamento e
descarga de subprodutos animais;



Quando não é possível processar os subprodutos animais e tempo útil,
refrigerar o mais rapidamente possível e durante o menor tempo possível,
para minimizar a decomposição e a ocorrência de odores;



Queima dos gases incondensáveis e eliminação dos odores de baixa
intensidade/volume elevado através de um biofiltro;

MTD’s adicionais para processo de farinação de carcaças animais


O fecho total e completo da linha de cozedura



A redução das carcaças ou partes de animais prévia ao processo de cozedura



Para capacidades de tratamento da matéria-prima inferiores a 50 000
toneladas/ano, utilização de um evaporador de efeito simples;



Quando não é possível a utilização de matérias-primas frescas e por
conseguinte, minimizar o potencial de emissão de substâncias com odores,
deverão ser queimados todos os gases através das seguintes técnicas:
o

queimar os gases num oxidor regenerativo e passar os odores de baixa
intensidade/volume elevado através de um biofiltro



Uso de subprodutos de peixe frescos (teor total em azoto volátil reduzido);
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MTD utilizadas
Melhoria contínua do ambiente


Constitui MTD minimizar de forma contínua o impacte ambiental de uma
instalação através da programação das ações e dos investimentos de forma
integrada e a curto, médio e longo prazo, tendo em conta os custos E
benefícios e também os respetivos efeitos cruzados;

Identificação dos aspetos relacionados com a eficiência energética de uma
instalação e de oportunidades de poupança de energia


Constitui MTD 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. (*)

Uma abordagem de sistema da gestão energética


Constitui MTD 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, como por exemplo vapor e água quente. (*)

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, entre outras, a aplicação de
um sistema específico de gestão da energia

BREF ENE

Conservação das competências


Constitui MTD conservar as competências em eficiência energética e em
sistemas consumidores de energia através de técnicas como, por exemplo o
recrutamento de pessoal especializado e/ou formação do pessoal (*)

Controlo efetivo dos processos


Constitui MTD garantir um controlo efetivo dos processos através da aplicação
de técnicas como seja, entre outras, a implantação de sistemas que garantam
que os procedimentos sejam conhecidos, entendidos e cumpridos; (*)

Manutenção


Constitui MTD proceder à manutenção das instalações de modo a otimizar a
sua eficiência energética;

Monitorização e medição


Constitui MTD estabelecer e manter procedimentos documentados para o
seguimento e medição regulares das principais características das operações
e atividades que possam ter impacto significativo na eficiência energética.

Combustão


Constitui MTD otimizar a combustão utilizando técnicas adequadas como (*):
o

as específicas de cada sector, descritas nos BREF verticais;

o

e no BREF ENE (eficiência energética).
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MTD utilizadas
Sistemas de vapor


Constitui MTD otimizar a eficiências energética utilizando técnicas adequadas
como:(*)
o

as específicas de cada sector, descritas nos BREF verticais;

o

e no BREF ENE (eficiência energética).

Recuperação de calor


Constitui MTD manter a eficiência dos permutadores de calor através: (*)
o

da monitorização periódico da eficiência

o

da prevenção ou remoção dos resíduos acumulados

Abastecimento de energia elétrica


Constitui MTD aumentar o fator de potência em conformidade com os
requisitos do distribuidor local de energia elétrica, utilizando técnicas como as
descritas na secção 3.5.1 do BREF ENE. (*)



Constitui MTD verificar o fornecimento de energia elétrica para procurar
eventuais harmónicas e se necessário aplicar filtros (ver secção 3.5.2 do
BREF. (*)



Constitui MTD otimizar a eficiência do fornecimento de energia elétrica
utilizando técnicas como as descritas no presente documento, em função da
respetiva viabilidade. (*)

Sub sistemas que utilizam motores elétricos


Constitui MTD otimizar os motores elétricos na seguinte ordem:
o

otimizar todo o sistema em que o(s) motor(es) está(ão) integrado(s) (por
exemplo, o sistema de arrefecimento);

o

otimizar o(s) motor(es) presente(s) no sistema de acordo com os
requisitos de carga assim definidos, aplicando uma ou mais das técnicas
descritas, em função da respetiva viabilidade;

o

otimizar os restantes motores (ainda não otimizados) de acordo com

o

as técnicas descritas na secção 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.5

o

e 2.9 do BREF ENE.

Sistemas de ar comprimido


Otimizar os sistemas de ar comprimido utilizando as técnicas, de acordo com
a respetiva aplicabilidade previstas na tabela 4.6 de acordo com as secções
3.7.1 a 3.7.10 do BREF ENE.

Sistemas de bombagem


Otimizar os sistemas de bombagem utilizando as técnicas, de acordo com a
respetiva aplicabilidade previstas na tabela 4.7 de acordo com as secções
3.8.1 a 3.8.6 do BREF ENE. (1)

Sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)


Otimizar os sistemas AVAC utilizando as seguintes técnicas: (1)
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MTD utilizadas
o

Ventilação, aquecimento e arrefecimento de espaços;

o

Aquecimento

o

Bombagem;

o

Arrefecimento, chillers e permutadores de calor.

Iluminação


Otimizar os sistemas de iluminação artificial utilizando as técnicas, de acordo
com a respetiva aplicabilidade previstas na secção 3.10 do BREF ENE. (1)

Processos de secagem, separação e concentração


Otimizar os processos de secagem, separação e concentração utilizando as
técnicas, de acordo com a respetiva aplicabilidade previstas na secção 3.11
do BREF ENE, e procurar oportunidades de usar sistemas se separação
mecânica em conjunção com processos térmicos. (1)

Princípios gerais para prevenir e reduzir emissões


No projeto do reservatório ter em consideração

(1)

o

as propriedades físico-químicas da substância a armazenar;

o

a forma de operação, o nível de instrumentação necessária, quantos
operadores são necessário e a respetiva carga de trabalho;

o

a forma como os operadores são informados sobre desvios às condições
normais de processo (alarmes);

o

a forma como o armazenamento é protegido de desvios às condições
normais de processo (instruções de segurança, sistemas de

o

Interligação, dispositivos de descompressão, deteção e contenção de
fugas

o

o equipamento deve ser instalado, em grande parte, tendo em conta o
histórico do produto (materiais de construção, qualidade de válvulas etc.);

o

BREF EFS

plano de inspeção e manutenção devidamente implementado, de forma
a facilitar o trabalho da inspeção e manutenção (acesso, layout,etc.);

o

resposta a situações de emergência (distâncias a outros tanques,
instalações e para a fronteira, proteção contra incêndio, acesso a serviços
de emergência).

Sistemas dedicados:



Aplicação de sistemas dedicados de acordo com a secção 4.1.4.4 do BREF
EFS. Os sistemas dedicados, não são geralmente aplicáveis em locais onde
os reservatórios são usados para armazenamento de curto a médio prazo de
diferentes produtos.

Prevenção de incidentes e acidentes graves
Fugas devidas a corrosão e/ou erosão



Evitar a corrosão por (1)

o

Material de construção de seleção, resistente ao produto armazenado;
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MTD utilizadas
Aplicação de métodos de construção adequados, impedindo a

o

penetração da água das chuvas ou águas subterrâneas que entram no
reservatório e se necessário, a remoção da água que ficou acumulada;
o

Efetuar manutenção preventiva;

o

Se for caso disso, a adição de inibidores de corrosão.

Procedimentos operacionais e instrumentação para prevenir sobreenchimento



Implementar e manter procedimentos operacionais - por exemplo, por meio
de um sistema de gestão - como descrito na secção 4.1.6.1.5 do BREF EFS.
(1)

Instrumentação e automação para deteção de fugas



Deteção de fugas em reservatórios que contenham líquidos que podem
potencialmente causar contaminação do solo. A aplicabilidade das diferentes
técnicas depende do tipo de reservatório (ver secção 4.1.6.1.7 do BREF EFS)
(1)

.

Armazenamento de substâncias perigosas embaladas
Segurança e gestão de risco



Implementação de sistema de gestão de segurança, conforme descrito na
secção 4.1.6.1 do BREF EFS.(1)

Formação e responsabilidade



Identificação de pessoa responsável (s) com formação específica, em reposta
a emergências conforme descrito na Seção 4.1.7.1 do BREF EFS. (1)

Área de armazenagem



Utilizar armazéns interiores / exteriores cobertos, conforme descrito na seção
4.1.7.2 do BREF EFS. (1)



Para armazenar quantidades inferiores a 2500 litros ou quilogramas de
substâncias perigosas, devem ser aplicadas células de armazenamento,
conforme descrito na secção 4.1.7.2 do BREF EFS. (1)

Separação e segregação



Separar e / ou segregar substâncias incompatíveis. Para as combinações
compatíveis e incompatíveis ver anexo 8.3. e alguns exemplos da secção
4.1.7.4 do BREF EFS. (1)

Contenção de derrames



Instalação de um reservatório impermeável a líquidos de acordo com a
Secção 4.1.7.5 do BREF EFS, que pode conter a totalidade ou uma parte dos
líquidos perigosos armazenados. (1)

Equipamentos de combate a incêndios



Aplicar um nível de proteção adequado das medidas de prevenção de
incêndios e de combate a incêndios, conforme descrito na secção 4.1.7.6 do
BREF EFS. (1)

Prevenção da ignição



Evitar a ignição na fonte conforme descrito na seção 4.1.7.6.1 do BREF EFS.
(1)
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MTD utilizadas
Refrigeração industrial/Gestão do calor



Estabelecer uma abordagem integrada de forma a minimizar o impacte no
ambiente dos sistemas de refrigeração, mantendo um equilíbrio entre
impactes diretos e indiretos. (não existe atualmente uma relação mínima em
termos dos benefícios ambientais e possível perda de eficiência energética
que pode ser utilizada como referência para se chegar a técnicas que possam
ser consideradas MTD).

Sistemas de refrigeração e requisitos do processo



A seleção de uma tecnologia de refrigeração deve basear-se numa
comparação entre as diferentes alternativas viáveis dentro de todos os
requisitos do processo. Os requisitos do processo são, por exemplo, o controlo
de reações químicas, a fiabilidade do desempenho do processo e a
manutenção dos níveis de segurança exigidos.



Grande quantidade de calor dissipado (> 60 ºC): reduzir o consumo de água
e químicos e melhorar a eficiência energética; (pré) -refrigerar com ar seco.

Sistemas de refrigeração e requisitos do local


BREF ICS

Exemplos de características do local e MTD primária associada:
o

Clima: verificar a variação entre temperatura húmida e seca;

o

Disponibilidade de água superficial: recirculação;

o

Disponibilidade limitada de água subterrânea: arrefecimento a ar.

Redução do consumo energético
MTD’s para aumentar a eficiência energética global:



Em todos os sistemas aplicar a opção para variável de operação, por forma a

identificar o alcance do arrefecimento;


Em todos os sistemas, ajustar o caudal de ar/água; evitando a cavitação no
processo;



Para os sistemas húmido, proceder à otimização do tratamento do circuito da
água, com adequada monitorização;



Nas torres de refrigeração, por forma a reduzir o consumo específico de
energia, devem ser instaladas bombas e motores com reduzido consumo
energético.

Redução das necessidades de água
Em todos os sistemas húmidos de refrigeração:



otimizar a reutilização da energia;



o uso de água subterrânea não é uma MTD;



reduzir o uso da água, através da recirculação de água;



reduzir o uso da água onde se verifique obrigatoriedade de redução do
penacho, e reduzir a altura da torre, utilizando sistemas de arrefecimento
híbridos;



quando não existe água ou o seu acesso é muito limitado, utilizar sistema de
arrefecimento por via seca.
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MTD utilizadas
Em todos os sistemas com recirculação húmidos ou húmidos e secos de
arrefecimento:



redução do uso de água, através da otimização dos ciclos de concentração.

Redução das emissões para a água
Em todos os sistemas húmidos de arrefecimento:



Analisar o potencial de corrosão da água para escolha adequada dos
equipamentos e tubagens;



Projetar os sistemas de arrefecimento para evitar zonas estagnadas,
minimizando incrustações.

MTD’s para a redução de emissões para a água por meio de tratamento de água e
otimização da refrigeração, em todos os sistemas húmidos:



Monitorizar e controlar a qualidade da água;



Para minimizar a utilização de substâncias perigosas, não utilizar compostos
de

crómio

ou

mercúrio,

nem

compostos

organometálicos,

nem

mercaptobenzotiazol, nem substâncias biocidas (com exceção de cloro,
bromo, ozono e peróxido de hidrogénio).
Sistemas de passagem única e torres de refrigeração abertas:



Dosear criteriosamente a aplicação do biocida: monitorizar "macrofouling"
para otimizar a dose de biocida;

Torres de refrigeração abertas, via húmida:



Redução da quantidade de hipoclorito: operar o sistema de modo que o pH da
água arrefecida se situe entre 7 e 9;



Redução da quantidade de biocida e minimizar purgas: aplicar biofiltração;



Minimizar as emissões de biocidas facilmente hidrolisáveis: fechar purga após
doseamento;



Aplicação de ozono: concentração de tratamento até 0,1 mg O3/l.

Redução das emissões de ruído
Em torres de refrigeração com ventilação forçada(1)



Redução do ruído do ventilador: aplicar ventiladores silenciosos;



Otimização do projeto do difusor: insonorização do equipamento;



Redução do ruído: aplicação de medidas de atenuação do ruído.

Minimização do risco de fuga
Equipamento:



Redução da corrosão: temperatura do metal na parede que contacta com a
água < 60 ºC.

Minimização do risco biológico
MTD’s para reduzir o crescimento biológico - Todos os sistemas húmidos de
refrigeração com recirculação:



Redução da formação de algas: minimizar a quantidade de luz sobre a água
arrefecida;



Redução do crescimento biológico: evitar zonas estagnadas e otimizar o
tratamento químico a aplicar;



Limpeza após surto: efetuar limpeza mecânica combinada com limpeza
química;
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MTD utilizadas


Controlo de agentes patogénicos: monitorização periódica de agentes
patogénicos no sistema de refrigeração.

1

Técnicas parcialmente implementadas.

3.2 – Medidas a implementar
O operador deverá criar mecanismos de acompanhamento dos processos de elaboração e
revisão dos BREF aplicáveis à instalação, de forma a garantir a adoção pela instalação das MTD
a estabelecer nesse âmbito.
A adoção das 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 RAA.
Para eventuais técnicas referidas nos documentos mas não aplicáveis à instalação, deverá o
operador apresentar a fundamentação desse facto, tomando por base nomeadamente as
especificidades técnicas dos processos desenvolvidos.
Ainda no âmbito da avaliação das MTD a adotar deverá o operador equacionar também a
implementação na instalação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), incluindo nos RAA a
análise a efetuar sobre esta matéria. Nesta análise deverão ser identificados o conjunto de
aspetos característicos de um SGA que estão previstos implementar na instalação.
Seguidamente, a avaliação a efetuar deverá equacionar a implementação dos restantes itens
inerentes a um SGA considerado MTD (itens obrigatórios e facultativos previstos na respetiva
secção dos BREF), a avaliar, designadamente, de entre os seguintes aspetos obrigatórios,
a. Definição de uma política ambiental para a instalação ao nível mais elevado da sua
administração;
b. Planificação e definição dos procedimentos necessários (objetivos e metas);
c.

Aplicação dos procedimentos definidos de forma a atingir os objetivos e as metas
propostos;

d. Avaliação do desempenho da instalação, após implementação das medidas de ação
inicialmente propostas, e adoção de eventuais medidas corretivas necessárias;
e. Revisão do SGA pelos mais altos responsáveis da instalação.
assim como avaliar o seguinte conjunto de parâmetros adicionais, entendidos como facultativos
no âmbito das MTD à luz da PCIP:
1. Análise e validação do SGA por um organismo de certificação acreditado ou verificador
externo;
2. Preparação e publicação de uma declaração ambiental que descreva todos os aspetos
ambientais significativos da instalação;
3. Implementação e adesão a um SGA internacionalmente aceite, como o EMAS ou a EN
ISO 14001:2004.

4 – Acidentes e Emergências
Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento desta licença, nomeadamente nas
situações tipificadas no Quadro 15, 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.
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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.
Quadro 15 - Situações de que obrigam a notificação
Falha técnica detetada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução da poluição
Disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis de conduzir a perdas
de controlo dos sistemas de redução da poluição
Falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilização, drenagem ou retenção
Falha técnica nos sistemas de redução/tratamento de emissões existentes na instalação
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)
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 16.
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 16 - Informação a contemplar no relatório de ocorrência
Data e a hora da ocorrência
Análise dos factos que deram origem à ocorrência da emergência ou acidente
Caracterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à situação de emergência
Eventuais reclamações devidas à emergência
Plano de ações para correção a curto prazo da situação
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 seguinte quadro.
Quadro 17 - 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,
estabelecendo-se um procedimento de recolha, tratamento e encaminhamento de reclamações, que
verifique e responda às questões levantadas nessas reclamações, designadamente relacionadas com
odores, proliferação de moscas ou outros problemas ambientais.
Devem ainda ser identificadas as causas e implementadas ações que minimizem os efeitos associados,
informando o queixoso do que foi feito para resolver e evitar o problema no futuro.
Deverá ser mantido um registo datado das referidas reclamações que identifique os problemas
denunciados e o conjunto de ações desenvolvidas pelo operador, devendo ser guardado o registo da
resposta a cada queixa.
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Relativamente às queixas mencionadas no Quadro 17, o operador deve enviar um relatório à APA
no mês seguinte à existência da queixa, o qual deve integrar a informação, com detalhe, indicada
no Quadro 18.
Quadro 18 - Informação a incluir no relatório referente às queixas
Data e hora
Natureza da queixa
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 de acompanhamento
6.1 - Relatório de Base
Da análise à avaliação apresentada, tendo em conta as substâncias presentes, quantidades,
medidas de contenção e prevenção de derrames considera-se que o risco de contaminação do
solo e águas subterrâneas em situação de operação normal da instalação é mínimo.
Assim, a instalação está em condições de lhe ser concedida a dispensa de apresentação de
relatório de base, por se considerar que não se aplica o n.º 1 do Art.º 42.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.
Salienta-se que decisão sobre a dispensa de apresentação do relatório de base deverá ser
reavaliada sempre que sejam efetuadas alterações à instalação que impliquem a alteração do
risco de contaminação de solos e águas subterrâneas, devendo o operador apresentar nova
avaliação à APA sempre que tal aconteça.
Uma vez que não é exigida a elaboração do relatório de base, em fase de desativação da
instalação aplica-se o preconizado no n.º 8 do Art.º 42.º, do já referido Decreto-Lei.

6.2 – Relatório Ambiental Anual
O operador deve enviar à APA, através do e-mail ippc@apambiente.pt (máximo de 10 MB), o
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
reportar-se ao ano civil anterior e dar entrada na APA até 30 de Abril do ano seguinte. O 1º RAA
deverá reportar-se ao ano civil de 2017. O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no
Quadro 19.
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Quadro 19 – Estrutura do RAA
1.

Âmbito

2.

Ponto de situação relativamente às condições de operação, incluindo o relatório síntese das
condições de operação, referentes à gaseificação de resíduos com recuperação energética

3.

Ponto de situação relativamente à gestão de recursos (água, energia e matérias primas)

4.

Ponto de situação relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo e pontos de
emissão

5.

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

6.

Relatório de monitorização de ruido, quando aplicável

7.

Síntese das emergências verificadas no último ano, e subsequentes ações corretivas
implementadas

8.

Síntese de reclamações apresentadas

Sempre que possível os dados devem ser apresentados na forma de quadros e tabelas, não
sendo necessário enviar cópias de relatórios de ensaio e monitorizações que tenham sido ou
venham a ser enviados a outros serviços do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional (nomeadamente relatórios de monitorização em
contínuo ou outros). No entanto, caso o operador opte por enviar esses dados, os mesmos
deverão ser apresentados em anexo ao RAA, devidamente organizado.
Adicionalmente, e no âmbito das diferentes secções da LA seguidamente referenciadas, o RAA
deverá incluir a seguinte informação:
Condições Operacionais de exploração (vide ponto 2)
No RAA deverá ser incluído um ponto de situação relativo aos procedimentos adotados para as
operações de manutenção e limpeza dos equipamentos que integram o processo produtivo da
atividade PCIP, bem como das medidas adotadas ao nível do armazenamento de
substâncias/matérias-primas/produtos finais de modo a evitar emissões excecionais, fugas e/ou
derrames, bem como minimizar os seus efeitos.
Matérias-primas e produtos (vide Ponto 2.1.1)
O RAA, a elaborar pelo operador, deverá incluir um relatório síntese da quantidade mensal de
matérias-primas processadas e a produção mensal de produto acabado por atividade
desenvolvida na instalação, devendo os valores ser expressos em toneladas, nomeadamente:
a) Quantidade mensal de subprodutos de origem animal processados;
b) Quantidade mensal de produção de farinha e óleo de peixe;
Águas de abastecimento (vide Ponto 2.1.2)
No RAA deverá constar um quadro resumo dos resultados provenientes do controlo analítico às
águas de abastecimento. Devem ainda ser incluídos relatórios síntese compreendendo:
a) Volume extraído na captação de água (em m 3/mês), incluindo também, sempre que
possível e explicitando a forma de determinação dos valores apresentados,
discriminação em função da atividade;
b) Informação quanto ao período de funcionamento anual da captação.
Energia (vide Ponto 2.1.3)
Relatórios síntese compreendendo:
a) Dados relativos aos consumos mensais de energia (em Tep) utilizada na instalação
(energia elétrica e diferentes combustíveis) e dos consumos específicos mensais de
energia consumida, por tonelada de produto acabado, discriminados, sempre que
possível, pelos tipos de energia e os seus diferentes usos. Deverá ainda ser indicada a
forma de determinação dos valores apresentados. (expressos por ex., em quantidade de
energia consumida/quantidade de produto produzido).
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Sistemas de refrigeração (vide ponto 2.1.5)
No RAA correspondente devem ser enviadas cópias da análise efetuada à qualidade da água do
processo, quanto ao residual de biocida, ao pH, à dureza, à alcalinidade, ao nº de colónias a 22
e 37º C e à legionella.
Emissões (vide Ponto 2.2)
O RAA deverá incluir:
a)

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.

b)

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 (vide Pontos 2.2.1.4)
O operador deverá incluir no RAA um relatório síntese das emissões para a atmosfera,
compreendendo:
a) registo do número de horas de funcionamento anual e respetivo consumo de combustível
(com discriminação do tipo de combustível utilizado), associado a cada fonte de emissão
de poluentes atmosféricos;
b) resultados da monitorização pontual (todos os resultados do autocontrolo, indicando o
tipo de combustível utilizado) de todas as fontes pontuais, existentes na instalação;
c) em particular, para cada parâmetro monitorizado deverá ser apresentado:


os valores de concentração medidos, os caudais mássicos e a respetiva
carga poluente (expressa em kg/ano);



indicação das emissões anuais específicas para cada parâmetro, por
unidade de matéria-prima processada e por unidade de produto acabado,
expressa em Kg/tonelada.

d) Registo da periodicidade e procedimentos de manutenção dos equipamentos de
tratamento, incluindo igualmente as respetivas fichas técnicas;
e) Elementos relativos a alterações/substituições efetuadas nos equipamentos de
tratamento das emissões gasosas, incluindo a descrição do seu funcionamento e
eficiências de remoção (sempre que aplicável).
Adicionalmente, no 1º RAA deverão ser enviadas evidências da instalação da chaminé da fonte
pontual FF6.
Emissões de Águas Residuais e Pluviais (vide Ponto 2.2.2)
Um relatório síntese das emissões para o coletor municipal deve ser integrado como parte do
RAA, contendo a seguinte informação:
a)

Indicação da quantidade mensal e anual de água residual descarregada no coletor;

b)

Volumes específicos mensais e anuais de descarga (m 3 de água descarregada/t de
produto acabado), devidamente justificados;

c)

Indicação do número de horas anual correspondente à descarga de águas residuais no
coletor municipal;

d)

Em particular, para cada parâmetro monitorizado no efluente industrial, 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, expressas em massa por unidade de
produção (ton ou kg poluente/ton de produto acabado).

e)

Metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados;
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Ruído (vide Ponto 2.2.3)
Sempre que sejam feitas medições de ruído ambiente, deverá ser integrado no RAA
correspondente, cópia do relatório do ensaio acústico respetivo.
Na sequência das medições de ruído ambiente, caso se verifique necessária a implementação
de medidas de minimização, deverá posteriormente ser efetuada nova medição de ruído, de
forma a verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima.
Relatórios síntese destas novas avaliações deverão igualmente ser incluídos no RAA.
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 uma memória descritiva sobre as ações implementadas, assim como planta
(s), a escala adequada e devidamente legendada (s), evidenciando as obras realizadas.
Sempre que efetuada limpeza ao sistema de tratamento das águas pluviais contaminadas, deve
ser declarada a quantidade de resíduos enviada, por tipo de resíduo (LER).
MTD Utilizadas e Medidas a Implementar (vide Ponto 3)
Cada RAA deverá incluir relatório síntese do acompanhamento dos diferentes BREF aplicáveis
à instalação, incluindo nomeadamente a adoção de novas MTD.
Adicionalmente, enquanto aplicável, o operador deverá apresentar no RAA ponto de situação
relativo à implementação do SGA.
Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência (vide Ponto 4)
Deverá ser integrado no RAA um relatório síntese dos acontecimentos, respetivas
consequências e ações corretivas.
Gestão de informação/Registos, documentação e formação (vide Ponto 5)
O operador deverá incluir no RAA um relatório síntese das queixas recebidas, com indicação do
número e da natureza das mesmas, bem como da data de ocorrência, proveniência e respetiva
atuação por parte da visada.
Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva (vide Ponto 7)
Em caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação e/ou de equipamentos
isolados e/ou de menor relevância, deverá ser incluído no RAA o relatório síntese com o respetivo
destino previsto e a calendarização das ações a realizar.
Deverá ainda, incluir em cada caso concreto, e em função da especificidade do equipamento em
causa, a apresentação de 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.

6.3 – 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), 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 4º, 5º e 6º do Diploma PRTR e demais diretrizes disponibilizadas no site
da APA na internet.

7 – Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva
Em situações de desmantelamento ou desativação parcial ou total da instalação, 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
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em consideração o planeamento e gestão que o operador preveja para a sua instalação, e com
o detalhe adequado ao tipo de alteração.
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, prevenindo
os focos de potenciais emergências a estes níveis.
No caso da desativação e/ou desmantelamento de partes da instalação e/ou de equipamentos
isolados ou de menor relevância, o destino previsto e a calendarização das ações a realizar
deverão ser incluídos no Relatório Ambiental Anual (RAA) correspondente. A inclusão destas
modificações no RAA não isenta do pedido de alteração à instalação a efetuar junto da EC,
quando aplicável. Deverá ser também apresentada no RAA evidência de se encontrarem
tomadas as medidas com vista à minimização dos potenciais impactes ambientais mais
relevantes, decorrentes da ação isolada de desativação ou desmantelamento em causa.
No caso de encerramento definitivo, o desmantelamento de equipamentos, a demolição de
estruturas e outras ações deverão ocorrer de acordo com o plano de desativação aprovado. O
operador deverá ainda entregar à APA relatório de conclusão do plano. Após aprovação do
relatório a APA arquiva o processo PCIP e remove a instalação das listas de instalações
abrangidas pelos regimes PCIP e PRTR, e outros eventualmente aplicáveis, dando
conhecimento ao operador, EC e restantes partes interessadas.
O plano de desativação deverá conter no mínimo os elementos evidenciados no Quadro 20.
Quadro 20 – 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
Sempre que exista um relatório base, ou informação sobre o estado do local anteriormente ao início da
exploração, os critérios que definem o sucesso da desativação devem incluir uma comparação com o
estado inicial;
Programa para alcançar tais critérios, devendo incluir testes de verificação
Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável
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Abreviaturas
APA
BREF
CAE
CCDR
EC
EPTAR
IGAMAOT
Território
IPAC
LA
LER
MTD
NIPC
PCB
PDA
PCIP
RAA
RGR
RSU
SGA
SIGRE
SIRAPA
SGCIE
SPOA
tep
TURH
VEA
VLE

Agência Portuguesa do Ambiente
Best Available Technologies (BAT) Reference;
Código das Atividades Económicas
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
Entidade Coordenadora do Licenciamento
Estação de Pré-tratamento de Águas Residuais
Inspeção-geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Instituto Português de Acreditação
Licença Ambiental
Lista Europeia de Resíduos
Melhores Técnicas Disponíveis
Número de Identificação de Pessoa Coletiva
Policlorobifenilo
Plano de Desempenho Ambiental
Prevenção e Controlo Integrados da Poluição
Relatório Ambiental Anual
Regulamento Geral do Ruído
Resíduos Sólidos Urbanos
Sistema de Gestão Ambiental
Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens
Sistema Integrado de Resisto da Agência Portuguesa do Ambiente
Sistema de Gestão dos Consumos de Energia
Subprodutos de Origem Animal
Tonelada equivalente de petróleo
Título de Utilização dos Recursos hídricos
Valores de Emissão Associados
Valor Limite de Emissão
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ANEXO I – Exploração das atividades industriais
A. Unidades de transformação de subprodutos de origem animal
B. Diagrama de funcionamento do Evaporador

C. Sistema de tratamento das águas residuais industriais - EPTARI
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ANEXO III – 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 gasosoefetivo 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.

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 IV – Títulos de Utilização de Recursos Hídricos
A. Captação de Água Subterrânea
Autorização de Utilização dos Recursos
Superficial/Subterrânea n.º A014940.2015.RH4

Hídricos

para

a

Captação

de

Água
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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

Caudal máximo instântaneo (l/s)

9.720

Volume máximo anual (m3)

25000.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

2100

Nº horas/dia em extração

6

Nº dias/mês em extração

20

Nº meses/ano em extração

8

Finalidades
Atividades de outro tipo
Lavagens e higienização de contentores de transporte de subprodutos de peixe de cat.3

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.
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.
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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.

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 AUT-2012-0335.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

2100 (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 mensal.
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.

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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