
 
 

 

 Licença Ambiental 

LA nº 668/0.0/2017 
 

Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais aplicável à Prevenção e 

Controlo Integrados da Poluição, é concedida a Licença Ambiental ao operador 

Amcor Flexibles Portugal, Lda. 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 500 268 142, para a instalação 

Amcor Flexibles Portugal, Lda. 

sita na Alameda da Bela Vista, União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo e concelho de Vila 

Nova de Gaia, para o exercício da atividade de 

fabricação e impressão de embalagens de plástico, papel e cartão 

incluída na categorias 6.7 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e 

classificada com as CAERev.3 n.os 22220 (Fabricação de embalagens de plástico), 17212 

(Fabricação de outras embalagens de papel e de cartão) e 18120 (Outra impressão), de 

acordo com as condições fixadas no presente documento. 

 

 

A presente licença é válida até 14 de junho de 2024. 

 

 

Amadora, 14 de junho de 2017 

 O Presidente do Conselho Diretivo da APA, IP 

 Nuno 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, 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, relativo ao regime de 
emissões industriais aplicável à prevenção e controlo integrados da poluição (REI), para a instalação 
Amcor Flexibles Portugal, Lda. 

Esta Licença Ambiental (LA) é emitida para a instalação no seu todo. 

A instalação deverá ser explorada e mantida de acordo com as condições estabelecidas nesta LA. 

Os relatórios periódicos a elaborar pelo operador (vide ponto 6 da LA), nomeadamente o Plano de 
Desempenho Ambiental (PDA), o Relatório Ambiental Anual (RAA) e o Plano de Gestão de Solventes 
(PGS), constituem mecanismos de acompanhamento da presente Licença Ambiental. 

Sempre que se verifique o incumprimento de alguma das condições desta licença o operador deve 
atuar de acordo com o descrito no ponto 4. 

Esta LA será ajustada aos limites e condições sobre prevenção e controlo integrados da poluição 
sempre que a Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA, IP) entenda por necessário. É conveniente 
que o operador consulte regularmente a página da APA, IP, www.apambiente.pt, para 
acompanhamento dos vários aspetos relacionados com este assunto. 

O operador deverá garantir o cumprimento dos valores limite de emissão (VLE), fixados na presente 
LA, cujo grau de exigência mínimo permitido consta das disposições legais e regulamentares 
ambientais em vigor. Caso venham a ser estabelecidos, através de legislação nacional ou europeia, 
VLE mais restritivos aos 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. 

Nenhuma alteração relacionada com as atividades, ou com parte delas, pode ser realizada ou 
iniciada sem a prévia notificação à Entidade Coordenadora (EC) respetiva - Agência para a 
Competitividade e Inovação, IP (IAPMEI) - e análise por parte da Agência Portuguesa do 
Ambiente, IP (APA). 

A presente licença é independente e não substitui qualquer outra a que o operador esteja obrigado a 
dar cumprimento. 

O Anexo I da presente LA apresenta uma descrição sumária das atividades e processos de fabrico 
realizados na instalação. 

1.1 -  Identificação e Localização da Instalação 

1.1.1 -  Identificação da Instalação 

Quadro 1 – Dados de identificação 

Operador Amcor Flexibles Portugal, Lda. 

Instalação Amcor Flexibles Portugal, Lda. 

NIPC 500 268 142 

Morada 
Alameda da Bela Vista, n.º 121/131 

4415-939 SEIXEZELO  
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1.1.2 -  Localização da Instalação 

Quadro 2 – Características e localização geográfica 

Coordenadas do ponto médio da instalação 1 W8º33’16,77’’  
N41º1’45,49’’ 

Tipo de localização da instalação Zona Industrial 

Área da instalação (m2) 

Área total 34 034,89 

Área coberta 12 588,23 

Área impermeabilizada (não coberta) 11 953,00 

Área não impermeabilizada nem coberta 9 496,61 

1.2 -  Atividades desenvolvidas na instalação 

Quadro 3 – Atividades desenvolvidas na instalação 

Atividade 
Económica CAERev.3 Designação CAERev.3 

Categorias 
PCIP Capacidade Instalada 

Principal 22220 Fabricação de embalagens de plástico 

6.7 2 2 777 toneladas/ano 3 Secundária 17212 Fabricação de outras embalagens de papel e de 
cartão 

Secundária 18120 Outra impressão 

1.3 -  Articulação com outros regimes jurídicos 

Quadro 4 – Regimes jurídicos aplicáveis às atividades desenvolvidas pela instalação 

Regime jurídico Identificação do documento Observações 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 
de maio 

Captação AC1: Alvará de Utilização dos 
Recursos Hídricos – Captação de Água 
Subterrânea n.º A01691.2012.RH3.12.A 

ou outro que o venha a substituir 

Captação AC2: Comunicação Prévia – 
Início de Utilização de Recursos Hídricos 
(Processo n.º PR_CPT_005942) ou outra 

que a venha a substituir 

Autoridade competente: 
APA, IP/ARH Norte 

vide Anexo III da LA 

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

PRTR Categoria 9c) 

                                                 
1 Coordenadas Geográficas, Datum WGS48. 
2 Instalações de tratamento de superfície de matérias, objetos ou produtos que utilizem solventes orgânicos, nomeadamente para operações de 
preparação, impressão, revestimento, desengorduramento, impermeabilização, colagem, pintura, limpeza ou impregnação com um solvente 
orgânico, com uma capacidade de consumo superior a 150 kg de solventes por hora ou 200 t por ano. 
3 A capacidade instalada de consumo de solventes orgânicos foi determinada considerando a capacidade máxima de produção, considerando 
uma base de 24 h/por dia, 365 dias/ano. 
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Regime jurídico Identificação do documento Observações 

Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 
de agosto, retificado pela 
Declaração de Retificação 
n.º 45-A/2013, de 29 de outubro 

COV 

Categoria 9 (Impressão), alíneas a), 
 c) e e), da Parte 1 do Anexo VII do 
Decreto-Lei n.º 127/2013, visto o 
consumo de solventes orgânicos 
utilizados naquela atividade se 
encontrar acima do limiar previsto no 
n.º 3 do Quadro 53 da Parte 2 do 
Anexo VII daquele diploma (consumo 
de solventes >25 toneladas/ano) 

Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de 
abril, alterado pelos Decretos-Lei 
n.os 63/2008, de 2 de abril e 
155/2013, de 5 de novembro e 
Decreto-Lei n.º 98/2010, de 11 de 
agosto, já que na atividade da 
instalação são utilizadas 
matérias-primas e/ou subsidiárias 
classificadas como perigosas 
para a saúde humana ou para o 
ambiente, segundo o disposto 
pela legislação relativa a 
substâncias e preparações 
perigosas 

- 

Relativos ao uso de matérias-primas 
e/ou subsidiárias classificadas como 
perigosas para a saúde humana ou 

para o ambiente 

Regulamento (CE) n.º 1005/2009, 
do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de setembro de 
2009, relativo às substâncias que 
empobrecem a camada de ozono 

- 
Relativo às substâncias que 
empobrecem a camada de ozono 

Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de 
abril, alterado pela Lei n.º 7/2013 
de 22 de janeiro e pelo 
Decreto-Lei n.º 68-A/2015, de 30 
de abril 

SGCIE - 

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 específica. 

Decorrente dos regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação, sempre que 
aplicável e necessário, poderá vir a ser efetuado aditamento à presente LA. 

1.4 -  Validade 

Esta Licença Ambiental é válida por um período de sete (7) anos, exceto se ocorrer, durante o seu 
prazo de vigência, alguma das situações previstas no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 
de agosto, na sua atual redação, que motive a sua caducidade. 

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 adotadas todas as regras de boas práticas e 
medidas de minimização das emissões durante as fases de arranque e de paragem, bem como no 
que se refere às emissões difusas e/ou fugitivas, durante o funcionamento normal da instalação. 

As matérias-primas e/ou subsidiárias, produtos e resíduos deverão ser armazenados nas zonas 
destinadas ao efeito dentro da própria instalação, de acordo com o definido nos pontos 2.1.1 e 2.3.1 
desta Licença, devendo igualmente ser acauteladas as adequadas condições de armazenamento. 

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 acidentes/Gestão de situações de 
emergência). 
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2.1 -  Gestão de Recursos e Utilidades 

2.1.1 -  Matérias-primas, subsidiárias e produtos 

Nos últimos seis anos, o valor médio do consumo efetivo de solventes orgânicos nas atividades de 
tratamento de superfície realizadas na instalação foi de 1 619 t/ano. Devem ser mantidos registos das 
quantidades de solventes orgânicos consumidos na instalação (solventes puros e fração de solventes 
presente em preparações). Esta informação será incluída no Plano de Gestão de Solventes a 
elaborar pelo operador (vide ponto 6.4). 

Dado algumas das matérias-primas e subsidiárias utilizadas na instalação serem classificadas como 
perigosas para a saúde humana ou para o ambiente, deverá o operador tomar em consideração a 
necessidade de garantir que, em matéria de embalagem, rotulagem e Ficha de Dados de Segurança, 
as matérias subsidiárias perigosas utilizadas cumprem os requisitos definidos pela legislação em 
vigor, acautelando esses aspetos junto dos respetivos fornecedores, sempre que necessário. 
Adicionalmente, deverá o operador, sempre que aplicável, desenvolver as ações adequadas com 
vista ao cumprimento das obrigações aplicáveis no âmbito da notificação de substâncias químicas. 

2.1.2 -  Águas de abastecimento 

2.1.2.1 -  Consumos 

O abastecimento de água da instalação provém de:  

- Rede pública, utilizada no refeitório, limpezas, rega instalações sanitárias e balneários, com 
um consumo anual de cerca de 5 060 m3 (dados de 2016); 

- Furo de captação de água subterrânea AC1, utilizado no abastecimento da rede de combate 
a incêndios, com um consumo anual de cerca de 932 m3 (dados de 2016); 

- Furo de captação de água subterrânea AC2, utilizado no abastecimento da rede de combate 
a incêndios, com um consumo anual de cerca de 700 m3 (dados de 2016); 

2.1.2.2 -  Controlo 

As captações de águas subterrâneas nos pontos AC1 a AC2, identificados no ponto anterior, 
encontram-se autorizadas de acordo com o estipulado no Alvará de Utilização dos Recursos Hídricos 
– Captação de Água Subterrânea n.º A01691.2012.RH3.12.A e na Comunicação Prévia – Início de 
Utilização de Recursos Hídricos (Processo n.º PR_CPT_005942) (vide Anexo III da LA), e para os fins 
ali estabelecidos. 

O operador deverá dar cumprimento às condições estabelecidas nos referidos Alvarás. 

Caso se verifique alguma alteração ao regime de exploração das referidas captações deverá a 
mesma ser comunicada à APA, IP. 

2.1.2.3 -  Monitorização e Tratamento 

A água captada nos furos AC1 e AC2 é armazenada num depósito com capacidade para cerca de 
50 m3, antes da sua utilização para abastecimento da rede de combate a incêndios. 

A água proveniente das captações não é sujeita a qualquer tratamento na instalação. 

Deverão ser mantidos registos relativos aos consumos de água da instalação em conformidade com o 
mencionado no ponto 6.3 desta LA. 

2.1.3 -  Energia 

Tendo por base a informação integrada no processo de licenciamento, o Quadro 5 identifica os 
consumos energéticos anuais da instalação, relacionando com a utilização dada a cada fonte de 
energia. As capacidades de armazenamento existentes na instalação para cada combustível e o 
respetivo licenciamento, nos casos aplicáveis, encontram-se igualmente identificados neste mesmo 
Quadro. 
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Quadro 5 – Consumos de energia e combustíveis 

Energia/ combustível Consumo anual 4 Capacidade de 
armazenamento Destino/Utilização 

Energia elétrica 2 280,0 tep n.a. 5 
Acionamento de motores de equipamentos 

produtivos, iluminação e demais equipamentos 
elétricos. 

Gás natural 1 587,0 tep n.a. 5 Processo produtivo na secção de impressão e 
complexagem, na URS e para fins sociais 

Gasóleo 5,7 tep 1 000 l Abastecimento de emprilhadores 

Dado a instalação se enquadrar no regime dos consumidores intensivos de energia (SGCIE), deverá 
o operador dar cumprimento à legislação em vigor sobre essa matéria. 

A instalação possui quatro postos de transformação (dos quais dois são de cabina), num total de 
4 500 kVA. 

Devem ser mantidos registos das quantidades de energia de diferentes origens consumida nas 
diferentes áreas da instalação, tal como previsto no ponto 6.3 desta LA. 

As potências térmicas dos principais equipamentos de combustão existentes na instalação 
encontram-se sistematizadas no Quadro 6 desta LA. 

Qualquer alteração ao nível dos combustíveis utilizados na instalação deve ser previamente 
participada à APA, IP. 

Não existem na instalação geradores de emergência mas existe rede armada de combate a 
incêndios. 

A instalação produz cerca de 1 587, 0 tep 4 energia térmica, produzida a partir da queima de gás 
natural em três caldeiras de termofluído, utilizado nas secções de Impressão F-1, Complexagem 
F2-GS10 e Unidade de Recuperação de Solventes. Toda a energia produzida é consumida na 
instalação. 

2.1.4 -  Sistemas de refrigeração 

Na instalação, ao longo do processo produtivo, existem sistemas de refrigeração constituídos por 
12 chillers, funcionando todos em sistema fechado. As purgas, efetuadas anualmente, são 
encaminhadas para operador de gestão de resíduos. 

Existem também duas torres de refrigeração na URS, que funcionam em sistema aberto. As purgas, 
efetuadas automaticamente, são encaminhadas para tratamento biológico antes de descarregado na 
rede de efluentes domésticos. 

As águas de arrefecimento das torres de refrigeração são provenientes da rede pública. No decurso 
da operação de arrefecimento não contactam com nenhum produto ou substância utilizados no 
processo de destilação de solventes. Estas águas são tratadas nas torres de destilação com o 
objetivo de minimizar eventuais fenómenos corrosivos e desenvolvimento microbiológico que 
deterioram e afetam a eficiência do sistema. 

O sistema de arrefecimento existente na instalação deverá 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 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, e ainda como as estabelecidas 
no documento “Torres de Arrefecimento e Condensadores Evaporativos”, da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, de junho de 2015. 

                                                 
4 Dados relativos ao ano de 2016. 
5 n.a. – não aplicável. 
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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 físico-químico 
e microbiológico, um programa de limpeza e desinfeção de todas as instalações e, por fim, a 
existência de registo para cada um destes protocolos e sua aplicação. 

Deve ser assegurada uma boa circulação hidráulica, evitando zonas de águas paradas, ou de 
armazenamento prolongado, nos diferentes sistemas; deverão ser acionados mecanismos de 
combate aos fenómenos de corrosão e incrustação através de uma correta operação e manutenção, 
adaptados à qualidade da água e às características das instalações; deve ser efetuado o controlo e 
monitorização da qualidade da água do processo, quanto ao residual de biocida, ao pH, à dureza, à 
alcalinidade, ao número de colónias a 22 e 37ºC 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 

Segundo o processo de licenciamento instruído, as emissões pontuais de poluentes para a atmosfera 
geradas na instalação encontram-se associadas às fontes de emissão identificadas no Quadro 6. 

Quadro 6 – Caracterização das fontes de emissão pontual para a atmosfera 

Código 
da Fonte 

Designação da Fonte e 
Processo e/ou Atividade 

associado 

Potência 
Térmica 
(kWth) 6 

Altura da 
chaminé 
acima do 
nível do 

solo (m) 7 

Tratamento 
em fim de 

linha 

Regime de 
Emissão Observações 

FF1 Caldeiras 1 e 2 – Geração 
de calor 2 x 1400 11,5 Não Contínuo Combustão de Gás Natural 

FF2 Caldeira 3 – Geração de 
calor 3500 11,5 Não Contínuo Combustão de Gás Natural 

                                                 
6 Potência térmica instalada dos equipamentos de combustão associados. 
7 Altura da chaminé, correspondente à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo. 
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Código 
da Fonte 

Designação da Fonte e 
Processo e/ou Atividade 

associado 

Potência 
Térmica 
(kWth) 6 

Altura da 
chaminé 
acima do 
nível do 

solo (m) 7 

Tratamento 
em fim de 

linha 

Regime de 
Emissão Observações 

FF4 Rotomec – Laminagem/ 
Complexagem 

- 11,0 Não Contínuo Afeta ao tratamento corona 

FF5 Rotomec – Laminagem/ 
Complexagem - 11,0 Não Contínuo Afeta ao tratamento corona 

FF7 Schiavi 2 – Laminagem/ 
Complexagem - 11,0 Não Contínuo Afeta ao tratamento corona 

FF8 Schiavi 2 – Laminagem/ 
Complexagem - 11,0 Não Contínuo Afeta ao tratamento corona 

FF9 Schiavi 2 – Laminagem/ 
Complexagem - 11,0 Não Contínuo Afeta ao tratamento corona 

FF10 Extrusão 3 – Extrusão de 
Polietileno - 11,0 Não Contínuo Afeta ao tratamento corona 

FF11 Extrusão 4 – Extrusão de 
Polietileno 

- 11,0 Não Contínuo Afeta ao tratamento corona 

FF12 Rotomec RS 4004 – 
Impressão - flexografia 

- 11,0 Não Contínuo Afeta ao tratamento corona 

FF14 

Unidade de Tratamento de 
COV / Unidade de 
Recuperação de Solventes 
(URS) 

- 17,5 Sim Contínuo 

Recebe os gases 
provenientes de todos os 
pontos do processo onde 

há emissão de COV  

FF16 Rotopac R3000 – 
Impressão - flexografia - 11,0 Não Contínuo Afeta ao tratamento corona 

FF18 Zenit – Laminagem/ 
Complexagem 

- 11,0 Não Contínuo Afeta ao tratamento corona 

FF21 Zenit – Laminagem/ 
Complexagem 

- 11,0 Não Contínuo Afeta ao tratamento corona 

FF22 Zenit – Laminagem/ 
Complexagem - 11,0 Não Contínuo Afeta ao tratamento corona 

FF28 
Máquina de lavagem de 
tinteiros GS10 – Impressão 
- flexografia 

- 11,0 Não Contínuo Afeta ao tratamento corona 

FF32 DCM 1100 - 11,0 Não Contínuo Afeta ao tratamento corona 

FF34 Soldadura - 10,0 Não Descontínuo 

Fonte de exaustão de 
fumos das tarefas de 

soldadura na secção de 
manutenção 

As chaminés das fontes FF3 (impressão/flexografia com COV), FF6 (laminagem/complexagem com 
COV) e FF33 (impressão/flexografia com COV) foram desativadas e desmanteladas aquando da 
ligação à URS. As fontes associadas à impressão/flexografia com COV (FF13, FF15, FF29, FF30 e 
FF31), as associadas à laminagem/complexagem com COV (FF17, FF19, FF20 e FF23), e as 
associadas à lavagem de tinteiros com COV (FF24, FF25, FF26, FF27 e FF35) nunca existiram com 
fontes fixas de emissão, por nunca terem chaminés associadas. Todos estes pontos de emissão 
constituem a fonte difusa de emissão ED5 (vide ponto 2.2.1.2 desta LA). 

A fonte FF14 refere-se a uma Unidade de tratamento de COV/Unidade de Recuperação de Solventes 
(URS) e recebe os gases provenientes de todos os pontos do processo onde há emissão de COV. 

As chaminés da instalação deverão dar cumprimento às normas relativas à construção de chaminés 
de acordo com o disposto nos n.os 1 e 2 do art. 32.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril. 

Relativamente às alturas das chaminés, é autorizada a manutenção das alturas atuais das fontes 
FF1, FF2 e FF14. 
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Em cada chaminé a secção de amostragem deverá apresentar pontos de amostragem com orifício 
normalizado, de acordo com o estabelecido na Norma Portuguesa NP 2167:2007, relativa às 
condições a cumprir na “Secção de amostragem e plataforma para chaminés ou condutas circulares 
de eixo vertical”. Em eventuais casos em que se verifique dificuldade de aplicação desta Norma, e 
tendo por base proposta fundamentada do operador, poderão ser aprovadas secções de amostragem 
alternativas, em aditamento a esta LA. Nesse sentido, se aplicável, deverá o operador apresentar os 
fundamentos considerados relevantes e respetivos elementos técnicos complementares de análise. 

2.2.1.2 -  Emissões difusas 

Ocorrem também na instalação emissões difusas e/ou fugitivas para o ar, decorrentes do normal 
funcionamento da instalação ou de situações esporádicas, essencialmente de compostos orgânicos 
voláteis e ou de partículas, identificadas no Quadro 7. 

Quadro 7 – Fontes de emissão difusa para a atmosfera existentes na instalação 

Código da Emissão Área de atividade/Processo Observações 

ED1 Depósito de tintas (tinteiros) das máquinas de 
impressão Emissão contínua 

ED2 Lavagem dos cilindros e tinteiros de impressão Emissão esporádica 

ED3 
Emissão de solventes na preparação, trasfega de 
cola e funcionamento da máquina complexadora 
Rotomec 

Emissão contínua 

ED4 Mistura e manuseamento das tintas no armazém das 
tintas 

Emissão contínua 

ED5 

Emissão de emergência associada a avaria da 
Unidade de tratamento de COV/Unidade de 
Recuperação de Solventes (URS) ou durante 
manutenção periódica deste sistema 

Emissão esporádica 

O ponto de emissão ED5 está associado às emissões de emergência quando ocorre uma avaria ou a 
manutenção periódica da URS. Estes pontos de emissão, sem chaminé associada, funcionam apenas 
em situação de emergência (por acionamento de emergência por dumpers de tubagem). Dado que 
estas emissões podem apenas ser efetuadas em casos pontuais, deverá o operador possuir um 
registo atualizado no número de horas em que ocorrem. Este registo deverá se incluído no Relatório 
Ambiental Anual correspondente (vide ponto 6.3 da LA). Caso ocorram emissões pela fonte ED5, 
deverá o Plano de Gestão de Solventes ter em consideração essas emissões (vide ponto 6.4 da LA). 

Caso se venha a verificar a necessidade de descarga de emissões para o ar, através dos referidos 
pontos de emissão associados à fonte difusa ED5, o que constituirá uma situação de emergência, 
deverão ser seguidos os procedimentos previstos nestas situações, de forma a tornar possível o 
estabelecimento de condições específicas de monitorização/controlo dessas descargas (vide ponto 4 
desta LA, relativo à Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência). 

2.2.1.3 -  Tratamento 

Encontram-se implementadas na instalação algumas medidas integradas nos próprios processos 
produtivos ou sistemas fim-de-linha que têm por objetivo a minimização das emissões para a 
atmosfera. 

Para o tratamento dos efluentes gasosos com COV, foi instalada uma Unidade de tratamento de  
COV / Unidade de Recuperação de Solventes (URS), por destilação fracionada, que recebe e trata os 
gases provenientes de todos os pontos do processo onde há emissão de COV. 

2.2.1.4 -  Monitorização 

O controlo da emissão de poluentes para a atmosfera nas fontes pontuais identificadas no Quadro 6 
deverá ser efetuado de acordo com o especificado no Quadro 8, não devendo nenhum parâmetro de 
emissão exceder os valores limite de emissão (VLE) aí mencionados. 
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Quadro 8 – Condições de monitorização associadas às fontes pontuais FF1, FF2 e FF14 

Código 
da 

Fonte 

Designação da 
Fonte e 

Processo e/ou 
Atividade 
associado 

Parâmetro VLE 8 
(mg/m3N) 

Frequência da 
monitorização 

FF1 9 Caldeiras 1 e 2 – 
Geração de calor 

Óxidos de azoto (NOx), expressos em NO2 300 Duas 
vezes/ano 10 Compostos orgânicos voláteis (COV), expressos em C 200 

FF2 9 Caldeira 3 – 
Geração de calor 

Óxidos de azoto (NOx), expressos em NO2 300 Duas 
vezes/ano 10 Compostos orgânicos voláteis (COV), expressos em C 200 

FF14 

Unidade de 
Tratamento de 
COV / Unidade de 
Recuperação de 
Solventes (URS) 

Partículas totais em suspensão (PTS) 150 Duas 
vezes/ano 10 

Compostos orgânicos voláteis (COV), expressos em C 
total 100 11 

Duas 
vezes/ano 12 

Compostos orgânicos voláteis com advertências de 
perigo H340, H350, H350i; H360D ou H360F (caso 

aplicável) 

2 
(se caudal ≥ 10 g/h) 

Compostos orgânicos voláteis com advertências de 
perigo H341 ou H351 (caso aplicável) 

20 
(se caudal ≥ 10 g/h) 

A fonte FF14 é uma Unidade de Recuperação de Solventes (URS) e recebe os gases provenientes 
de todos os pontos do processo onde há emissão de COV. 

As fontes FF4, FF5, FF7, FF8, FF9, FF10, FF11, FF12, FF16, FF21, FF22, FF28 e FF32 estão afetas 
ao tratamento corona, que apenas tem emissão de ozono. 

Ao abrigo do art.º 21.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, a fonte FF34, relativa à Soldadura, 
está dispensada de monitorização das emissões atmosféricas enquanto o equipamento a ela 
associado funcionar por um período anual inferior a 500 horas. O operador está ainda obrigado a 
possuir o registo atualizado do número de horas de funcionamento dos equipamentos associados à 
referida fonte. Este registo deverá se incluído no Relatório Ambiental Anual correspondente (vide 
ponto 6.3 da LA). 

De acordo com o previsto no art.º 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, a comunicação dos resultados da 
monitorização pontual deverá ser efetuada à CCDR Norte logo que os mesmos se encontrem 

                                                 
8 Os VLE dos poluentes atmosféricos referem-se a um teor de O2 efetivamente medido e gás seco. 
9 Deverá também ser monitorizado o CO, para controlo das condições de combustão. 
10 A monitorização deverá ser efetuada duas vezes em cada ano civil, com intervalo mínimo de dois meses entre as medições. 

Caso exista/venha a existir um histórico de dados de emissão, obtidos por medição, que evidencie o cumprimento das disposições previstas no 
n.º 4 do art.º 19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, nomeadamente: 

- o caudal mássico do poluente seja consistentemente inferior ao limiar mássico mínimo definido na Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro, 

- os resultados das medições realizadas sejam apresentados conforme o estipulado no Anexo II da LA, 

- as condições de funcionamento da fonte se mantenham inalteradas, 

então a monitorização das fontes em causa, e para os poluentes nessa situação, poderá passar a ser realizada com uma frequência de “uma vez 
de 3 em 3 anos”, dando conhecimento disso à APA e à CCDR Norte. 

Nas situações em que a monitorização passe a ser efetuada uma vez de 3 em 3 anos, caso se verifique um aumento dos caudais mássicos dos 
poluentes emitidos para valores superiores aos limiares mássicos mínimos constantes da Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, deverá a 
frequência de monitorização passar, desde logo, a duas vezes por ano, dando conhecimento disso à APA e à CCDR Norte. 
11 O valore limite de emissão (VLE) indicado é o definido no Anexo VII da do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto. 

A instalação está ainda obrigada ao cumprimento do valor de emissões difusas de 20% em percentagem do consumo de solventes. 

De acordo com o previsto na MTD67 do BRF STS, a instalação tem ainda de garantir a redução das emissões totais de COV (fugitivas e não 
fugitivas) a valores de 10,0-15,0% das emissões de referência. 

A demonstração do cumprimento destes valores deverá ser efetuada no Plano de Gestão de Solventes (vide ponto 6.4 desta LA). 

Um relatório síntese da verificação do cumprimento destes valores deverá ser integrado em cada Relatório Ambiental Anual (vide ponto 6.3 desta 
LA). 

12 A monitorização deverá ser efetuada duas vezes em cada ano civil, com intervalo mínimo de dois meses entre as medições. 

Caso se venham a verificar as condições previstas no n.º 1 da Parte 6 do Anexo VII do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, a instalação 
fica sujeira à monitorização em contínuo. 

Caso exista/venha a existir um histórico de dados de emissão, obtidos por medição, que evidencie o cumprimento das disposições previstas no 
n.º 2 da Parte 6 do Anexo VII do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, nomeadamente o caudal mássico de emissão de COV seja inferior a 
2 kg/h, então a monitorização das fontes em causa poderá passar a ser realizada com uma frequência de “uma vez por ano”, dando 
conhecimento disso à APA e à CCDR Norte. 

Nas situações em que a monitorização passe a ser efetuada uma vez por ano, caso se verifique um aumento dos caudais mássicos de emissão 
de COV superiores a 2 kg/h, deverá a frequência de monitorização passar, desde logo, a duas vezes por ano, dando conhecimento disso à APA 
e à CCDR Norte. 
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disponíveis, até um máximo de 60 dias após a sua realização e de acordo com o estipulado no 
Anexo II desta LA. 

Sempre que tecnicamente viável, a velocidade de saída dos gases nas várias fontes pontuais, em 
regime de funcionamento normal da instalação, deve ser, pelo menos, 6 m/s, se o caudal ultrapassar 
5 000 m3/hora, ou 4 m/s, se o caudal for inferior ou igual a 5 000 m3/hora. 

Se for verificada alguma situação de incumprimento nas avaliações efetuadas devem ser de imediato 
adotadas medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser efetuada uma nova avaliação da 
conformidade. Deve ainda ser cumprido o estipulado no ponto 4 desta LA (Prevenção e controlo de 
acidentes/Gestão de situações de emergência). 

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 art.º 28.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril. 

Para todas as fontes sujeitas a monitorização pontual, e uma vez de três em três anos, deverá o 
operador efetuar uma medição pontual recorrendo a uma entidade externa acreditada, para 
cumprimento do disposto no art.º 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril. 

Na determinação de parâmetros e poluentes atmosféricos emitidos por fontes pontuais, a medição, 
recolha e análise das emissões deverão ser efetuadas recorrendo normas europeias (CEN) ou 
nacionais, sempre que disponíveis. 

Em termos gerais, todos os equipamentos de monitorização, de medição ou amostragem das 
emissões para a atmosfera, deverão ser operados, calibrados e mantidos, de acordo com as 
recomendações expressas pelos respetivos fabricantes nos respetivos manuais de operação. 

2.2.2 -  Emissões de Águas Residuais e Pluviais 

2.2.2.1 -  Sistemas de drenagem e de tratamento 

A instalação possui redes separativas para drenagem de águas domésticas e de águas pluviais. 

A atividade desenvolvida na instalação não utiliza água no seu processo industrial. O único efluente 
líquido gerado é o solvente utilizado nas operações de limpeza dos acessórios de impressão. Após 
tratamento na destiladora, este solvente é recuperado e novamente utilizado nas operações de 
limpeza. 

As “lamas” resultantes do processo industrial são encaminhadas para tratamento no exterior, por 
entidades licenciadas para o efeito. Deste modo, estes resíduos aquosos não se consideram 
efluentes líquidos mas sim resíduos, sendo devidamente caracterizados no ponto 2.3 desta LA 
(relativo aos resíduos produzidos na instalação). 

Existem na instalação duas redes distintas de drenagem de efluentes líquidos, que não os pluviais: a 
rede de efluentes líquidos domésticos, provenientes das instalações sanitárias, de operações de 
limpeza e de refeitórios; e a rede de águas residuais geradas no processo de arrefecimento das torres 
de refrigeração da URS (águas de purga). 

A drenagem do efluente gerado no processo de arrefecimento está ligada à rede de drenagem de 
efluentes domésticos, que não sofrem qualquer tratamento na instalação e são descarregados na 
caixa de visita municipal (ponto ED1 identificado no Quadro 9), e encaminhados para a estação de 
tratamento municipal (ETAR de Febros). O referido sistema é gerido pela Águas e Parque Biológico 
de Gaia, EMM.  

A descarga de águas pluviais é efetuada para a caixa de visita municipal (ponto ED2 identificado no 
Quadro 9), sendo posteriormente descarregada em meio hídrico. 
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2.2.2.2 -  Pontos de emissão 

Os pontos de emissão de águas residuais e pluviais encontram-se identificados no Quadro 9. 

Quadro 9 – Pontos de descarga de águas residuais e pluviais 

Ponto de 
Emissão/
Descarga 

Coordenadas 1 Tipo  Origem Meio recetor Regime de 
descarga 

ED1 W8.33166; 
N41.014524 Doméstico Refeitório e instalações 

sanitárias ETAR de Febros Descontínuo 

ED2 W8.331608; 
N41.014342 Pluvial  Rede pluvial ETAR de Febros Descontínuo 

2.2.2.3 -  Monitorização 

O autocontrolo dos efluentes domésticos gerados na instalação e encaminhados para a rede de 
drenagem do sistema coletivo municipal deverá ser efetuado em cumprimento das condições de 
descarga impostas pela Águas e Parque Biológico de Gaia, EMM, ou outra entidade gestora que a 
venha a substituir, nomeadamente em termos de parâmetros a monitorizar, respetivos valores de 
emissão e periodicidade de monitorização. Relatórios síntese destes registos deverão ser incluídos 
no Relatório Ambiental Anual (vide ponto 6.3). 

2.2.3 -  Ruído 

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade deverá ser efetuada tendo em atenção a 
necessidade de controlar o ruído, particularmente através da utilização de equipamentos que, sempre 
que aplicável, se encontrem de acordo com o Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente 
do Equipamento para Utilização no Exterior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 
novembro. 

As avaliações de ruído deverão ser repetidas sempre que ocorram reclamações ou alterações 
significativas na instalação, no seu regime de funcionamento13 ou na sua envolvente, com a 
localização de novos recetores sensíveis mais próximos da instalação, que possam ter implicações 
ao nível do ruído ou, se este tipo de alterações não tiver lugar, quando ocorrerem alterações 
legislativas que tornem relevante a realização de reavaliação da conformidade da instalação face às 
novas disposições. 

Os estudos de avaliação de ruído deverão ser sempre realizados nos períodos relevantes (período 
diurno, período do entardecer e/ou período noturno, consoante o aplicável em função do regime de 
funcionamento da instalação), junto dos recetores sensíveis mais expostos ao ruído proveniente da 
atividade da instalação, para verificação do cumprimento do critério de exposição máxima (valores 
limite de exposição) e do critério de incomodidade, de acordo com o previsto pelos art.os 11.º e 13.º 
do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 
alterado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, 
d3e 1 de agosto. A verificação do cumprimento destes critérios deverá ser efetuada por entidade 
acreditada, conforme previsto no art.º 34.º do RGR e recorrendo às normas técnicas previstas no seu 
art.º 32.º 

No caso de se verificar a necessidade de adoção das medidas de redução de ruído previstas no n.º 2 
do art.º 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. 

As campanhas de monitorização, as medições e a apresentação dos resultados deverão cumprir os 
procedimentos constantes nas Normas NP ISO 1996-1:2011 e NP ISO 1996-2:2011, ou versões 
atualizadas correspondentes, assim como as diretrizes do IPAC, disponíveis na página da internet em 
www.ipac.pt, que fazem parte integrante da Circular Clientes n.º 2/2007 – “Critérios de acreditação 
transitórios relativos a representatividade das amostragens de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007”. 

                                                 
13 A última campanha de medição foi realizada em outubro de 2013 (Relatório de Ensaio n.º 1400RA301, de 31.01.2014), nas condições normais 
de funcionamento da instalação. 
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2.3 -  Resíduos e Monitorização 

2.3.1 -  Armazenamento temporário 

O armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação e que aguardam 
encaminhamento para destino final, deverá ser sempre efetuado nas áreas/parques destinados a 
esse efeito (parques de armazenamento de resíduos identificados no Quadro 10), operados de forma 
a impedir a ocorrência de qualquer derrame ou fuga, evitando situações de potencial contaminação 
do solo e/ou água. 

Neste armazenamento temporário, devem igualmente ser respeitadas as condições de segurança 
relativas às características que conferem perigosidade ao(s) resíduo(s), de forma a não provocar 
qualquer dano para o ambiente nem para a saúde humana, designadamente por meio de incêndio ou 
explosão. 

No acondicionamento dos resíduos deverão ser utilizados contentores, outras embalagens de 
elevada resistência, ou, nos casos em que a taxa de produção de resíduos o não permita, big-bags. 
Deverá também ser dada especial atenção à resistência, estado de conservação e capacidade de 
contenção das embalagens, bem como atender aos eventuais problemas associados ao 
empilhamento desadequado dessas embalagens. Em particular, salienta-se que se forem criadas 
pilhas de embalagens, estas deverão ser arrumadas de forma a permitir a circulação entre si e em 
relação às paredes da área de armazenamento. Deverá ser também assegurada a adequada 
ventilação dos diferentes locais de armazenamento temporário de resíduos, salientando-se ainda a 
necessidade do acondicionamento de resíduos permitir, em qualquer altura, a deteção de derrames 
ou fugas. 

Adicionalmente, os resíduos produzidos deverão ser armazenados tendo em consideração a 
respetiva classificação em termos dos códigos da Lista Europeia de Resíduos – LER –, publicada 
pela Decisão 2014/955/EU, as suas características físicas e químicas, bem como as características 
que lhe conferem perigosidade. Os dispositivos de armazenamento deverão permitir a fácil 
identificação dos resíduos acondicionados, mediante rótulo indelével onde conste a identificação dos 
resíduos em causa de acordo com os códigos LER, e, sempre que possível/aplicável, a indicação das 
categorias de risco com base na autoclassificação de risco aplicável. 

A instalação dispõe de duas áreas/parques de armazenamento temporário, para os resíduos 
perigosos e não perigosos produzidos, cujas principais características e tipologia de resíduos 
armazenados se encontram sistematizados no Quadro 10 desta LA. 

Quadro 10 – Parques/zonas de armazenamento temporário de resíduos gerados na instalação 

Código 
Área 
total 
(m2) 

Área 
coberta 

(m2) 

Área 
impermea-

bilizada (m2) 

Vedado 
(S/N) 

Sistema de 
drenagem 

(S/N) 

Bacia de 
retenção 

(S/N) 

Tipologia de 
resíduos 

armazenados 

Descrição/ 
Acondicio-
namento 

PA1 100 100 100 S N S (18 m3) Resíduos perigosos 
Em tanques, caixas, 
tambores ou 
acondicionados em 
paletes de madeira 

PA2 250 0 250 N N N Resíduos não 
perigosos 

Em contentores 
metálicos ou caixas 

PA3 30 0 30 N N N Resíduos não 
perigosos 

Em contentores 
metálicos 

PA4 15 0 15 N N N Resíduos não 
perigosos 

Em contentores 
metálicos 

PA5 15 0 15 N N N Resíduos não 
perigosos 

Em contentores 
metálicos 

O armazenamento de resíduos no próprio local de produção por período superior a um ano carece de 
licença a emitir pela entidade competente, nos termos do previsto na alínea b) do n.º 1 do art.º 32.º do 
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Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de 
junho. Caso esta situação venha a ser aplicável à instalação, no Relatório Ambiental Anual (RAA) 
respetivo deverá ser efetuado ponto de situação deste licenciamento específico, com apresentação 
dos devidos elementos comprovativos. 

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, e que entrará 
em vigor um mês após a sua publicação. 

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. 

Especificamente para o transporte de óleos usados, o operador terá de dar cumprimento às 
disposições aplicáveis constantes do Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho, na sua redação mais 
atualizada, relativo à gestão de óleos novos e óleos usados e da Portaria n.º 1028/92, de 5 de 
novembro, que estabelece as normas de segurança e identificação para o transporte de óleos 
usados. 

Se aplicável, a transferência de resíduos para fora do território nacional deverá ser efetuada em 
cumprimento da legislação em vigor em matéria de movimento transfronteiriço de resíduos, 
nomeadamente o Regulamento 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 178/2006, de 5 de setembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, deverá ser assegurado que os resíduos 
resultantes da laboração da instalação, incluindo os resíduos das áreas administrativas, equiparados 
a resíduos urbanos, 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. 

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 n.º 4 do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 5 de setembro, na sua atual redação. 

Deverá o operador encontrar-se inscrito no SILiAmb (Sistema Integrado de Licenciamento do 
Ambiente) e efetuar o preenchimento, por via eletrónica, dos mapas integrados de registo dos 
resíduos (MIRR) produzidos e eliminados na instalação, até 31 de março do ano seguinte àquele a 
que se reportam os dados. 
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3 -  MTD UTILIZADAS E MEDIDAS A IMPLEMENTAR 

O funcionamento da instalação prevê, de acordo com o processo de licenciamento apresentado pelo 
operador, a utilização de várias das técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis 
(MTD) para as atividades desenvolvidas estabelecidas nos seguintes Documentos de Referência no 
âmbito PCIP (BREF), sectoriais e transversais, aplicáveis à instalação, que se encontram adotados 
pela Comissão Europeia (CE), e cuja respetiva notícia de adoção está publicada em Jornal Oficial das 
Comunidades (JO C): 

- Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment Using Organic 
Solvents – BREF STS (2007); 

- Document on the Best Available Techniques in Industrial Cooling Systems – BREF ICS, (2001); 

- Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – BREF ENE (2009); 

- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage – BREF EFS 
(2006); 

- Reference Document on General Principles of Monitoring – REF ROM. 

e disponíveis para consulta em http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/. As MTD relativas ao BREF STS 
aplicadas na instalação e a implementar de acordo com o projeto apresentado a licenciamento 
encontram-se identificadas no Quadro 11. 

Quadro 11 – Análise das MTD na instalação, de acordo com o projeto apresentado a licenciamento 

MTD – Melhor Técnica Disponível Ação Ano de 
implementação 

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: BREF SURFACE TREATMENT USING ORGANIC SOLVENTS (TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIE COM SOLVENTES ORGÂNICOS) - STS 

21.1 MTD de aplicação geral e 21.2.2 MTD para a indústria de impressão de embalagens flexíveis por 
flexografia e gravura de embalagens 
12., 13., 14. Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental e diminuição 
da pegada ambiental da instalação 

Implementada 2006 

15. Identificação e atribuição de classificações de risco potencial para 
emissões não-planeadas e identificação de vias de transporte de poluentes e 
implementação de um plano de resposta à emergência. 

Implementada 2010 

16. Redução dos riscos de incêndio e riscos ambientais no armazenamento e 
manuseamento de substâncias e resíduos perigosos 

Implementada 2006 

17. Conceção, construção e operação das instalações orientadas para 
minimizar os consumos e níveis de emissão (em especial para os solos, 
águas superficiais e subterrâneas e para o ar), através de: 

- Utilização de sistemas simples de gestão de riscos no projeto, 
construção e funcionamento; 

- Utilização de técnicas operacionais, incluindo automação, formação 
e procedimentos escritos de funcionamento e manutenção. 

Implementada 2006 

18. Supervisão e acompanhamento das emissões de solventes, de modo a 
minimizar a sua utilização, através de: 

- Utilização de um plano de gestão de solventes, fundamental para o 
cálculo das emissões, resultantes de fugas ou das emissões totais; 

- Garantia de manutenção regular dos equipamentos críticos para o 
cálculo das emissões e da respetiva calibração, sempre que 
necessária. 

Implementada 2003 

19. MTD é calcular os balanços de solventes regularmente (dependendo da 
dimensão da emissão), embora parâmetros-chave possam ser estabelecidos 
e substituídos para fins de controle regular. 

Implementada 2003 

20. Certos equipamentos (por exemplo, ventoinhas, sistemas de tratamentos 
de gases residuais, etc.) possuem um efeito significativo no balanço de 
solventes. Para garantir que as emissões se mantêm dentro dos parâmetros 
chave estimados, tais equipamentos deverão ser regularmente mantidos. 
Quando os equipamentos críticos (tais como ventoinhas de motores, polias de 
acionamento ou tratamentos de gases residuais) são alterados, devem 
manter-se as especificações originais (tais como garantir que os motores têm 
exatamente a mesma especificação, que as polias de acionamento possuem o 
mesmo diâmetro, etc.) ou deve recalibrar-se o sistema por medição direta. 

Implementada 2010 
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MTD – Melhor Técnica Disponível Ação Ano de 
implementação 

21. O consumo de água neste sector é geralmente baixo, exceto nos casos 
em que são utilizadas técnicas baseadas em água para o pré-tratamento do 
substrato ou de peças. Mais informações, bem como a MTD e os níveis de 
consumo e de emissão relacionados com estas são discutidos em pormenor 
no BREF STM. 

Não aplicável. -- 

22. MTD é conservar matérias-primas e água para técnicas de tratamento à 
base de água, tais como: 

- enxaguamento em cascata (múltiplas),  
- valorização das matérias-primas e / ou da água através de técnicas 
como: 

. Troca de iões, 

. Separação por membrana ou outras técnicas de concentração 
- utilizar medidas de controlo para minimizar a utilização de água de 
lavagem. 

Não aplicável -- 

23. Onde a água é usada para arrefecer equipamentos, linhas de processo, 
etc., MTD é reduzir a água através da utilização de sistemas de refrigeração 
fechados e / ou de permutadores de calor. 

Implementada 2010 

24. Minimização da utilização de energia, através da: 
- Realização de auditorias energéticas e plano de racionalização de 
energia, e realização de relatórios de progresso trimestrais e anuais para 
acompanhamento do plano de racionalização de energia; 
- Utilização de equipamentos com maior eficiência energética. 

Implementada 2010 

25., 26. Minimização da utilização de matérias-primas  
Minimizar o impacto ambiental das emissões através da seleção de matérias-
primas apropriadas;  
Gestão just-in-time das matérias-primas;  
Otimização da utilização de matérias-primas, através de maximizar a 
eficiência de utilização (minimizar desperdícios), sistemas de 
alimentação/preparação de tintas;  
Alimentação direta das tintas a partir dos locais de armazenagem. Utilização 
de sistemas automáticos reduzindo desperdícios e perdas, redução de 
contaminantes e menores quantidades de materiais que necessitam limpeza. 

Implementada 2006 

27. MTD para pré-tratamentos à base de água, incluindo: 
- Desengorduramento 
- Manutenção do banho 
- Minimização de água e resíduos 
- Redução de águas residuais 

são descritos no BREF STM.. 

Não aplicável - 

28. Ao selecionar um ou mais processos de tratamento de superfícies 
(incluindo secagem/cura) para uma nova instalação ou para melhorar uma já 
existente, a MTD é selecionar o sistema que: 

- Minimiza: 
. Emissões de solventes 
. Uso de energia 

- Maximiza a eficiência da matéria-prima. 

Implementada 2006 

29. Limpeza 
Poupar matéria-prima e reduzir as emissões de solventes, minimizando as 
alterações de cor e as limpezas. 

Implementada 2006 

30. Ao limpar pistolas de pulverização, MTD é minimizar a libertação de 
solvente por coleta. Armazenar e recuperar para reutilização o solvente de 
purga utilizado para limpar pistolas de pulverização de revestimento e / ou 
Linhas: 80 a 90% podem ser reutilizadas. 

Não aplicável - 

31. MTD é minimizar as emissões de COV utilizando não solventes ou 
técnicas de limpeza com baixas emissões de solventes - uso de solvente 
recuperado 

Implementada 2010 

32. Utilização de substâncias menos perigosas  
Utilização de técnicas sem solvente (por exemplo, agentes de limpeza à base 
de água) ou com menores quantidades de solventes para a limpeza;  

Em implementação 2022 

33. Minimizar os efeitos fisiológicos adversos, substituindo ou não utilizando 
solventes identificados com determinadas frases de risco (R45, R46, R49, 
R60, R61);  

Implementada 2010 

34. Minimizar os efeitos ecotóxicos adversos, substituindo ou não utilizando 
solventes identificados com determinadas frases de risco (R58, R50/53); 

Em implementação 2022 

35 Reduzir a formação do ozono troposférico (baixa altitude) através da 
utilização de COV ou de misturas com um potencial de formação ozono (PFO) 
mais baixo; Reduzir a formação do ozono estratosférico (altitude elevada), 
substituindo os solventes com frases de risco R59 (solventes halogenados ou 
parcialmente halogenados);  

Implementada 2010 
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MTD – Melhor Técnica Disponível Ação Ano de 
implementação 

36. A MTD é procurar minimizar a formação de ozono troposférico (camada 
mais baixa da atmosfera) através do uso de COV’s ou misturas com baixa 
reatividade na formação de ozono troposférico  

Implementada 2010 

37. Emissões para o ar e tratamento dos efluentes gasosos 
Minimizar as emissões na fonte e recuperar os solventes presentes nos 
efluentes gasosos; Seleção do sistema, design e respetiva otimização, 
considerando que o design dos sistemas de extração deve ter em conta: a 
quantidade de ar a ser extraído, o nível provável de solventes, o tipo de 
tratamento, o seu custo/benefício e efeitos a médio/curto prazo, o n.º de horas 
de operação por ano; Manutenção do sistema de tratamento de COV 
(planeada e preventiva); Redução das emissões de solventes e consumo de 
energia por utilização das técnicas descritas, tais como redução do volume de 
ar extraído e a otimização da concentração do teor em solventes da corrente 
gasosa (ex. encapsulamento de equipamentos com confinamento de 
emissões COV, vedação do ar à entrada e à saída dos fornos/estufas, 
secagem a pressão negativa, extração do ar dos processos de revestimento, 
extração do ar dos processos de secagem, extração do ar da zona de 
arrefecimento, extração do ar dos processos de limpeza, extração do ar da 
armazenagem, matérias-primas e resíduos. 

Implementada 2010 

40. MTD consiste em poupar energia na extração e tratamento de gases 
residuais, reduzindo volume. Isto pode ser conseguido através de medidas 
descritas na Secção 20.11.2 do BREF STS. Contudo, Algumas técnicas 
podem ser limitadas pela necessidade de manter ambientes de seguros e ou 
outros requisitos de qualidade. 

Implementada 2010 

41. Quando os gases residuais são extraídos, a MTD é reduzir as emissões 
de solventes e o consumo de energia, utilizando de forma racional os 
dispendiosos equipamentos de tratamento, utilizando as técnicas indicadas 
nas secções 20.11.1.3, 20.11.1.4 e 20.11.1.5 do BREF STS. 

Implementada 2010 

42. Quando se aplica tratamento de gases residuais, a MTD consiste em 
otimizar a concentração de solvente para o tratamento. Quando Tratamento 
térmico e em tratamentos de oxidação térmica para manter as condições auto-
térmicas. 

Não aplicável - 

43. (55.) Quando as emissões de partículas estão associadas à pulverização 
de tintas, as MTD consiste em reduzir as emissões 

Não aplicável - 

44. É MTD minimizar as emissões para a água Não aplicável -- 

45. Nos casos em que os solventes possam estar em contacto com a água, é 
MTD evitar concentrações de solvente potencialmente perigosas (por 
exemplo, explosivo ou potencialmente nocivo para os trabalhadores) na 
atmosfera de esgotos, evitando descargas imprevistas (ver Secção 20.2.1) ou 
assegurando um nível de descarga seguro. Um nível adequado pode ser 
calculado, ver Secção 20.3.3.1 

Não aplicável - 

46. Quando a carga de CBO ou CQO é significativa para o tratamento 
subsequente, MTD é controlar a quantidade de produtos químicos orgânicos 
que são difíceis de tratar nas ETAR. 

Não aplicável - 

47. MTD é monitorar matérias-primas e efluentes para minimizar as emissões 
de materiais tóxicos para o ambiente aquático. 

Não aplicável - 

48. Para oficinas de pintura onde a água é usada no processo, o tratamento 
pode ser requerido antes de descarga. BAT é usar uma ou uma combinação 
de técnicas para pré-tratamento de água de processo. 

Não aplicável - 

49. Para os sistemas de depuradores húmidos capturando o excesso de 
pintura, a MTD é reduzir a água e tratamento de efluentes e descargas 
através da redução da frequência de esvaziamento de tanques. 

Não aplicável  

50. Minimização de resíduos e tratamento de resíduos de solventes  
MTD é reduzir o uso de material, conforme descrito na MTD 26. A MTD é 
também prevenir perdas de materiais, e recuperar, reutilizar e reciclar 
materiais. Destes, a prevenção e a redução das perdas de materiais são a 
prioridade. 

Implementada 2010 

51. MTD consiste em recuperar e reutilizar solventes, quer internamente, quer 
subcontratando a operação.  

Implementada 2010 

52.A MTD consiste em reduzir o número de embalagens / recipientes 
eliminados através da reutilização de para outros fins, ou reciclar o material do 
recipiente. 

Implementada 2006 

53.Quando se utilizam sistemas de adsorção de carbono ativado ou zeólito, a 
MTD é recuperar solventes e os meios de absorção, conforme descrito na 
Seção 20.13.6 do BREF STS. 

Implementada 2010 

54. Após aplicação das MTD anteriores (50-53) e onde os resíduos não 
poderem ser recuperados, MTD é reduzir a perigosidade e gerir como 
resíduos. 

Implementada 2010 
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MTD – Melhor Técnica Disponível Ação Ano de 
implementação 

56. Quando as emissões de odores causam perturbações em locais sensíveis 
(normalmente devido à emissão de COV), a MTD é reduzir o odor usando as 
técnicas utilizadas para controlar as emissões de COV, nomeadamente 
usando tratamentos de gases residuais. 

Implementada 2010 

57. A MTD é identificar fontes de ruído e potenciais recetores sensíveis nas 
proximidades da instalação. 

Implementada 2006 

58. Quando o ruído pode ter impacte, a MTD é reduzir o ruído através de 
medidas de controlo apropriadas, tais como: 

- Operação efetiva da instalação, por exemplo: 
. Fecho das portas de áreas de carga 
. Minimizando entregas e ajustando prazos de entrega 

- Utilizando controlos de engenharia como a instalação de 
silenciadores em ventiladores grandes, uso de caixas acústicas, 
evitando a instalação de equipamentos com níveis de ruído alto ou 
tonal, etc. 

Implementada 2006 

59. A MTD é prevenir as emissões para as águas subterrâneas e para o solo, 
e, assim, ajudar a desativar o local através da aplicação das técnicas descritas 
nas MTD 15 e 16. 

Implementada 2006 

67. Redução das emissões totais de COV’s a valores de 10,0-15,0% das 
emissões de referência (recuperação de solventes). 

Implementada  

68. As MTD para os gases residuais e outras emissões fugitivas são: 
- Reduzir as emissões de COV’s através da aplicação da extração e 

tratamento do ar dos secadores com o uso combinado das técnicas 
descritas na secção 20.11 do BREF STS. 

- Aplicar a seleção de técnicas na secção 20.11.1.1 do BREF STS 
para minimizar o consumo de energia e otimizar o tratamento de 
gases residuais. 

- Reduzir as emissões de COV’s através da aplicação das técnicas de 
manutenção da secção 20.11.1.2 do BREF STS. 

Em implementação 2022 

69. Quando são usados tratamentos térmicos de gases residuais a MTD é 
procurar oportunidades de recuperação e usar qualquer excesso de energia. 

Não aplicável - 

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: BREF EMISSIONS FROM STORAGE (EMISSÕES DO ARMAZENAMENTO) - EFS 

5.1.2 MTD para armazenamento de substâncias perigosas embaladas e 5.2 MTD para transferência e 
armazenamento de líquidos e gases liquefeitos  
5.1.2. Medidas gerais de prevenção de segurança para armazenagem de 
substâncias perigosas nas suas embalagens originais 
Nomeação de pessoa(s) responsável(is) pela armazenagem de substâncias 
perigosas; Separação da área de armazenamento de substâncias perigosas 
embaladas de outro tipo de armazenamento e acautelar /evitar fontes de 
ignição na envolvente imediata, considerando uma suficiente distância (por 
vezes necessário combinar com paredes resistentes ao fogo); Segregação/ 
separação do armazenamento de substâncias incompatíveis; Implementação 
sistema de proteção e combate a incêndios adequada em articulação com 
meios externos de segurança (bombeiros) 

Implementada 2006 

Inspeção e manutenção 
MTD é aplicar uma ferramenta para determinar os planos de manutenção 
proativa e para desenvolver inspeções de risco nas instalações como a 
abordagem da manutenção baseada em risco e fiabilidade 

Implementada 2006 

Deteção de fugas e programa de reparações 
Para grandes unidades de armazenamento, de acordo com as propriedades 
dos produtos armazenados, a MTD é aplicar a deteção de fugas e um 
programa de reparação. O foco deve ser aplicado sobre as situações mais 
propensas a causar emissões (como gás/líquidos leves a alta pressão e/ou 
temperatura). 

Implementada 2010 

Princípio da minimização das emissões em tanques de armazenamento 
A MTD é abater as emissões de tanques de armazenamento, trasfega e 
manuseamento que tenham um efeito ambiental negativo significativo, como 
descrito na Secção 4.1.3.1 do BREF EFS. 
Isto é aplicável às grandes instalações de armazenamento, permitindo um 
certo período de tempo para a sua implementação. 

Implementada 2010 

Gestão do risco e da segurança 
A MTD em prevenção de incidentes e acidentes é aplicar o sistema de gestão 
da segurança descrito na secção 4.1.6. do BREF EFS. 

Implementada 2006 

Procedimentos operacionais e formação 
A MTD é implementar e seguir medidas organizacionais adequadas e permitir 
a formação e instrução dos funcionários para a operação segura e 
responsável da instalação, conforme descrito na Seção 4.1.6.1.1 do BREF 
EFS. 

Implementada 2006 
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Considerações sobre as técnicas de manuseamento e transferência 
5.2.2.1 Tubagem 
A MTD (para aplicar em novas situações de tubagens acima do solo) é 
minimizar o número de rebordos/bordas salientes/roscas, substituindo-as por 
conexões soldadas, dentro da limitação dos requisitos operacionais para 
manutenção do equipamento ou flexibilidade do sistema de transferência 

Implementada 2010 

A MTD para ligações de aparafusadas inclui: 
- Adaptação de flanges cegas para acessórios pouco usados para 

prevenir a abertura acidental 
- Utilização de tampas de extremidade ou tampões em linhas abertas 

em vez de válvulas 
- Garantir que as juntas são selecionadas de acordo com a aplicação 

do processo 
- Assegurar que a junta esteja instalada corretamente 
- Assegurar que a junta da flange é montada e carregada 

corretamente 
- Quando substâncias tóxicas, carcinogénicas ou outras substâncias 

perigosas são transferidas, aplicar juntas de alta integridade, tais 
como em espiral, kammprofile ou juntas de anel. 

Implementada 2010 

5.2.2.2. Tratamento de vapor 
A MTD é aplicar um equilíbrio de vapor ou tratamento às emissões 
significativas da carga e descarga de substâncias voláteis para (ou de) 
camiões, barcos e navios. A importância da emissão depende da substância e 
do volume que é emitido, e tem de ser decidida caso a caso. Por exemplo, de 
acordo com a regulamentação holandesa, a emissão de metanol é 
significativa quando são emitidos mais de 500 kg/ano. 

Em implementação 2022 

5.2.2.3. Válvulas 
As MTD para válvulas incluem: 

- Correta seleção do material de embalagem e construção para a 
aplicação do processo 

- Com monitorização, foco nas válvulas de maior risco (como válvulas 
de controle de volante em operação contínua) 

- Aplicar válvulas de controlo rotativo ou bombas de velocidade 
variável em vez de válvulas de controle de volante 

- Quando estão envolvidas substâncias tóxicas, carcinogénicas ou 
outras substâncias perigosas, montar diafragmas, foles ou válvulas 
de parede dupla 

- Encaminhar as válvulas de alívio para o sistema de transferência ou 
de armazenamento ou para um sistema de tratamento de vapor. 

Implementada 2010 

5.2.2.4. Bombas e compressores 
Instalação e manutenção de bombas e compressores 
O projeto, instalação e operação da bomba ou do compressor influenciam 
fortemente o potencial de vida e a fiabilidade do sistema de selagem. Alguns 
dos principais fatores que constituem a MTD são: 

- Fixação adequada da bomba ou do compressor à placa de base ou 
quadro 

- Forças de conexão de tubagens de acordo recomendações 
fabricante 

- Projeção adequada das tubagens de sucção para minimizar o 
desequilíbrio hidráulico 

- Alinhamento do eixo e da caixa de acordo recomendações 
fabricante 

- Alinhamento do driver/bomba ou compressor de acordo 
recomendações fabricante  

- Nível correto do equilíbrio de peças rotativas 
- Priorização eficaz de bombas e compressores antes da partida 
- Operação da bomba e do compressor de acordo recomendações 

fabricante 
- Gama de desempenho recomendada (o desempenho ótimo é 

alcançado no seu melhor ponto de eficiência.). 
- O nível da cabeça de sucção positiva disponível deve estar sempre 

em excesso da bomba ou compressor 
- Monitorização regular e manutenção 

Implementada 2010 

Sistemas de selagem em bombas 
A MTD é usar a seleção correta dos tipos de bomba e tipo de selagem para a 
aplicação do processo, de preferência bombas que são tecnologicamente 
projetadas para serem apertadas, como canned motor pumps, bombas 
acopladas magneticamente, bombas com múltiplas selagens mecânicas e um 
sistema de extinção ou tampão, bombas com múltiplas selagens mecânicas e 
selagens secas à atmosfera, bombas de diafragma ou bombas de foles. 
Sistemas de selagem em compressores 

Não aplicável -- 
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MTD para compressores que transferem gases não tóxicos é aplicar selagens 
mecânicas de gás lubrificado 

Não aplicável -- 

A MTD para compressores que transferem gases tóxicos é aplicar selagens 
duplas com barreiras de gases ou líquidos e purgar o processo paralelamente 
ao compartimento de selagem com um gás tampão inerte. 
Em serviços de muito alta pressão a MTD é aplicar um sistema de selagem 
triplo em série. 

Implementada 2010 

5.2.2.5. Conexões de amostragem 
A MTD para pontos de amostragem de produtos voláteis é aplicar uma válvula 
de amostragem do tipo ramificada ou uma válvula de agulha e uma válvula de 
bloqueio. Quando a linha de amostragem requer purga, a MTD é aplicar uma 
linha de amostragem de ciclo fechado. 

Implementada 2010 

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: BREF ENERGY EFFICIENCY (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) - ENE 

1. Implementar um sistema de gestão de energia que incorpore (à escala em 
causa) os seguintes aspetos: 
1.a. Envolvimento da gestão de topo 
1.b. Definição de uma política de eficiência energética pela gestão de topo 
1.c. Planear e estabelecer objetivos e metas 
1.d. Implementação e operação de procedimentos 
1.e. Benchmarking: verificação regular dos indicadores de eficiência 
energética e comparação com competidores do mesmo sector 
1.f. Avaliar o desempenho e tomar ações corretivas 
1.h. Preparação e publicação (se possível validado por entidades externas) de 
relatórios de eficiência energética mostrando os objetivos e metas e 
comparação com os competidores. 

Implementada 2012 

2. Minimizar continuamente os impactos da instalação planeando ações a 
curto médio e longo prazo tendo em consideração a relação custo/benefício 
numa abordagem integrada 

Implementada 2012 

3. Identificar os aspetos que influenciam a eficiência energética da 
organização levando a cabo auditorias. É importante que as auditorias sejam 
coerentes com a filosofia referida na MTD 7. 

Implementada 2012 

4. Aquando da realização das auditorias, BAT é assegurar que a mesma 
identifica: 
4.a. Uso e o tipo de energia presentes na instalação, seus componentes e 
processos associados,  
4.b. Equipamentos consumidores de energia e o tipo e quantidade de energia 
usada na instalação,  
4.c. Possibilidades de redução do consumo de energia como por exemplo: 
controlar/otimizar tempos de funcionamento; assegurar isolamento adequado 
quando aplicável; otimizar recursos, associar sistemas, processos e 
equipamentos,  
4.d. Possibilidade de usar energias alternativas ou usar energia de forma mais 
eficiente, em particular o aproveitamento de energia disponível de outros 
processos ou sistemas,  
4.e. Possibilidade de aplicar a energia disponível noutros processos ou 
sistemas,  
4.f. Possibilidade de melhorar a qualidade de calor 

Implementada 2012 

5. Uso de ferramentas adequadas para identificar oportunidades de melhoria Implementada 2012 
6. Identificar oportunidades de redução e/ou otimização do uso da energia 
dentro da instalação, entre sistemas e/ou envolvendo partes interessadas 

Implementada 2012 

7. Otimizar a eficiência energética levando em consideração a instalação 
como um todo, baseando o SGE nessa filosofia 

Implementada 2012 

8. Estabelecer indicadores de eficiência energética levando a cabo o seguinte: 
8.a. Identificar indicadores adequados de energia para a instalação e sempre 
que viável estabelecer indicadores por processo, sistemas e / ou unidades. 
Medir a sua evolução ao longo do tempo ou após a implementação de 
medidas de eficiência energética 
8.b. Identificar e registar as fronteiras aplicáveis aos indicadores 
8.c. Identificar os fatores que podem causar variação na eficiência energética 
dos processos, sistemas e / ou unidades relevantes 

Implementada 2012 

9. Realizar a comparação sistemática e regular com benchmarks sectoriais, 
nacionais ou regionais, em que os dados validados estão disponíveis 

Implementada 2012 

10. Otimizar a eficiência energética ao planear uma nova instalação, unidade 
ou sistema ou em caso de alterações substanciais 

Implementada 2012 

11. Procurar otimizar a utilização da energia entre processo ou sistemas Implementada 2012 
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12. Manter o foco do programa de eficiência de energia utilizando técnicas, 
tais como: 
12.a. Implementar programas de eficiência energética específicos 
12.b. Monitorização do uso de energia com base em valores reais (medidos), 
e utilização do princípio do utilizador / pagador 
12.c. Contabilização dos proveitos gerados com os programas de eficiência 
energética 
12.e. Novo olhar sobre os sistemas de gestão existentes, como o uso de 
excelência operacional,  
12.f. Usar a mudança em técnicas de gestão (também uma característica de 
excelência operacional) 

Implementada 2012 

13. Manter a experiência em eficiência energética e sistemas que consomem 
energia, utilizando técnicas, tais como: 
13.a. Recrutamento de pessoal qualificado e / ou formação de pessoal, por 
peritos externos, por meio de cursos formais ou por auto-estudo / 
desenvolvimento 
13.b. Retirar periodicamente o staff do seu ambiente normal de trabalho para 
analisar/investigar temas específicos 
13.c. Partilhar recursos entre fábricas 
13.d. Utilização de consultores especializados para as investigações especiais 
13.e. Outsorcing de especialistas para sistemas / funções 

Parcialmente 
implementada 

2020 

14. Assegurar que o efetivo controlo de processos está implementado, 
utilizando técnicas, tais como: 
14.a. Possuir sistemas que assegurem que os procedimentos sejam 
conhecidos, compreendidos e cumpridos 
14.b. Assegurar que os principais parâmetros de desempenho são 
identificados e otimizados para a eficiência e monitorização 
14.c. Documentar ou gravar esses parâmetros 

Implementada 2012 

15. Levar a cabo manutenção adequada das instalações com vista à eficiência 
energética aplicando as seguintes medidas: 
15.a. Atribuir responsabilidades claras para o planeamento e execução das 
tarefas de manutenção 
15.b. O estabelecimento de um programa estruturado de manutenção com 
base em descrições técnicas dos equipamentos, normas, etc., bem como no 
histórico de falhas e consequências. Algumas atividades de manutenção 
podem/devem ser planeadas para paragens programadas 
15.c. Apoiar o programa de manutenção por sistemas de manutenção de 
registos adequados 
15.d. Identificar, através das rotinas de manutenção, paragens ou situações 
anormais, possibilidades de ineficiência que podem ser melhoradas/revistas 
15.e. Identificar fugas, equipamento avariado, rolamentos gastos, etc. que 
afetem o desempenho energético e repará-los na primeira oportunidade 

Implementada 2012 

16. Estabelecer e manter procedimentos documentados para monitorizar e 
medir, numa base regular, as características chave das operações e 
atividades que podem ter um impacto significativo sobre a eficiência 
energética 

Implementada 2012 

17. Otimizar a eficiência energética de combustão com técnicas tais como: 
BREF's específicos dos sectores 

Implementada 2012 

19. Manter a eficiência dos permutadores de calor monitorizando 
periodicamente a sua eficiência e prevenindo ou removendo sujidades. 

Implementada 2012 

20. Estudar a viabilidade da cogeração dentro e/ou fora da instalação (com 
uma segunda entidade) 

Não aplicável  

21. Aumentar o fator de potência de acordo com as exigências do fornecedor 
de energia elétrica local, utilizando técnicas tais como as descritas na tabela 
4.3, de acordo com o caso 

Implementada 2012 

23. Otimizar as fontes de alimentação usando técnicas tais como as descritas 
na tabela 4.4 de acordo com a sua aplicabilidade 

Implementada 2012 

24. Otimizar os motores elétricos pela ordem da tabela 4.5 Implementada 2012 
25. Otimizar os sistemas de ar comprimido usando as técnicas descritas na 
tabela 4.6, de acordo com a sua aplicabilidade 

Implementada 2012 

26. Otimizar os sistemas de bombagem tendo em conta a tabela 4.7, de 
acordo com a sua aplicabilidade 

Implementada 2012 

27. Otimizar o funcionamento dos equipamentos de aquecimento, ventilação e 
ar condicionado usando várias técnicas 

Implementada 2012 

28. Otimizar os sistemas de iluminação artificial usando técnicas como as 
descritas na tabela 4.9., de acordo com a sua aplicabilidade 

Implementada 2012 

29. Otimizar os processos de secagem, separação e concentração através de 
técnicas tais como as descritas na tabela 4.10 de acordo com a aplicabilidade, 
e procurar oportunidades de usar a separação mecânica em conjunto com 
processos térmicos 

Implementada 2012 
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DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: BREF INDUSTRIAL COOLING SYSTEMS (SISTEMAS INDUSTRIAIS DE 
REFRIGERAÇÃO) - ICS 

1 . Requisitos processuais e locais 
Aplicação de sistemas de refrigeração indireta através de um circuito de 
refrigeração secundário, quando são refrigeradas substâncias perigosas que 
(emitidas pelo sistema de refrigeração) envolvem um elevado risco para o 
ambiente 

Implementada 2006 

2.Redução do consumo de energia direta 
Aplicação de equipamento com baixo consumo de energia que reduza a 
resistência à água e/ou ar no sistema de refrigeração e permita que o sistema 
de refrigeração tenha um baixo consumo de energia direta. Modulação bem-
sucedida dos fluxos de ar e de água, quando o processo a refrigerar exige um 
funcionamento variável.  

Implementada 2012 

3.1 Redução do consumo de água e das emissões de calor para a água 
Recirculação da água de refrigeração, que utiliza um sistema de recirculação 
húmido, aberto ou fechado. 

Implementada 2010 

3.2 Redução do consumo de água e das emissões de calor para a água  
O aumento do número de ciclos nos sistemas de recirculação. 

Implementada 2010 

3.3 Redução do consumo de água e das emissões de calor para a água 
A aplicação de eliminadores de desvio para reduzir o desvio para menos 0.01 
% do fluxo de recirculação total. 

Implementada 2010 

4. Redução do arrastamento 
Análise do biótopo 

Implementada 2010 

5.1. Redução das emissões de substâncias químicas para a água  
Técnicas potenciais para reduzir para o ambiente aquático: 

• Seleção da configuração de refrigeração com um nível de emissões mais 
baixo para as águas superficiais, 

• Utilização de materiais mais resistentes à corrosão no equipamento de 
refrigeração, 

• Prevenção e redução das fugas de substâncias processadas para o circuito 
de refrigeração, 

• Aplicação de um tratamento alternativo (não-químico) da água de 
refrigeração, 

• Seleção de aditivos para a água de refrigeração que reduzam o impacte no 
ambiente e Aplicação otimizada (monitorização e dosagem) dos aditivos da 
água de refrigeração. 

Implementada 2010 

5.2. Redução da necessidade de condicionar a água de refrigeração através 
de uma conceção adequada que diminua a ocorrência da incrustação e da 
corrosão. 

Implementada 2010 

5.3. Seleção de um material como o titânio – ou como o aço inoxidável de alta 
qualidade ou outros materiais com desempenho semelhante se o ambiente 
redutor limitar a utilização de titânio - para os sistemas de passagem única 
num ambiente altamente corrosivo. 

Não aplicável -- 

5.4. Nos sistemas de recirculação, para além das medidas relacionadas com a 
conceção, a identificação dos ciclos de concentração aplicados e da 
corrosividade da substância de processamento, com vista a permitir a seleção 
da resistência adequada à corrosão. 

Implementada 2010 

5.5. A aplicação de tipos de enchimento adequados, considerando a qualidade 
da água (conteúdo de sólidos), a incrustação prevista, as temperaturas e a 
resistência à erosão, bem como a seleção do material de construção que não 
necessite de conservação química, 

Implementada 2010 

6. Redução das emissões através da otimização do tratamento da água de 
refrigeração 

Implementada 2010 

6.1. A redução da admissão de biocidas através da definição da dosagem, em 
conjugação com a monitorização do comportamento das espécies com macro 
incrustação (por exemplo, movimento valvular dos mexilhões) e a utilização do 
tempo de permanência da água de refrigeração no sistema; 

Implementada 2010 

6.2. Nos sistemas que misturam diferentes correntes de refrigeração na saída, 
a cloração por impulsos alternados é uma MTD que poderá reduzir ainda mais 
as concentrações de oxidantes livres presentes nas águas de descarga. 

Não aplicável -- 

6.3. Relativamente à água do mar, os níveis das MTD de oxidantes livres 
residuais (OLR) associados a estas práticas variam com o regime de dosagem 
aplicado (contínuo ou pontual), o nível de concentração da dosagem e a 
configuração do sistema de refrigeração. Os seus parâmetros situam-se entre 
≤ 0,1 [mg/l] e 0,5 [mg/l], com 0,2 [mg/l] para uma média de 24horas. 

Não aplicável -- 
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7. Redução das emissões para a atmosfera 
Evitar produção de pluma. Evitar formação de pluma ao nível do solo. Evitar 
uso de materiais perigosos. Evitar afetar qualidade ar interior. Evitar perdas. 
Aplicação de eliminadores de desvio, que resultam em perdas de fluxo de 
recirculação como desvio, inferiores a 0,01%. 

Implementada 2010 

8. Redução do ruído Utilização de equipamentos insonorizados. Os níveis de 
redução associados poderão atingir 5 [dB(A)]. 

Implementada 2010 

As medidas secundárias adotadas à entrada e à saída das torres de 
refrigeração mecânicas têm níveis de redução associados nunca inferiores a 
15 [dB(A)]. Convém notar que a redução do ruído, obtida em particular pela 
adoção de medidas secundárias, poderá provocar quedas de pressão que 
terão de ser compensadas por um fornecimento adicional de energia. 

Não aplicável -- 

. Redução de fugas e risco microbiológico  
Prevenção de fugas mediante a adoção de medidas a nível da conceção, do 
funcionamento dentro dos limites da conceção e da inspeção periódica do 
sistema de refrigeração. 

Implementado 2010 

Aplicação do conceito de segurança de VCI, para reduzir as emissões para a 
água. 

Não aplicável -- 

Não é possível evitar totalmente a ocorrência de Legionella pneumophila num 
sistema de refrigeração. É considerada uma MTD a aplicação das seguintes 
medidas: 

• Evitar zonas estagnadas e manter a passagem da água a uma 
velocidade adequada, 

• Otimizar o tratamento da água de refrigeração para reduzir a 
incrustação, as algas e o crescimento e proliferação de amibas, 

• Efetuar a limpeza periódica da bacia da torre de refrigeração 
Reduzir a vulnerabilidade respiratória dos operadores mediante o 
fornecimento de protetores antirruído e de proteções para a boca, que os 
operadores deverão colocar antes de entrar na unidade operacional ou 
durante a limpeza da torre com jacto de alta pressão. 

Implementada 2010 

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: REF GENERAL PRINCIPLES OF MONITORING (PRINCÍPIOS GERAIS DA 
MONITORIZAÇÃO) – REF ROM 

2.1., 2.2., 2.3. "Porquê" monitorizar?; "Quem" monitoriza?; Monitorizar "o quê" 
e "como"? 

Implementada 2007 

2.4. Expressão VLE e resultados de monitorização Implementada 2007 
4.2. Requisitos de monitorização Implementada 2007 

Deverão ser periodicamente reanalisados pelo operador os BREF aplicáveis às diferentes 
atividades/processos desenvolvidos – verticais e transversais – de forma a melhor equacionar as 
eventuais MTD constantes nesses documentos e com potencial de aplicação à instalação, ainda não 
avaliadas e/ou ainda não implementadas. 

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 PDA (vide ponto 6.2 da LA) devendo ainda ser incluída a análise e calendário de 
implementação das várias medidas. Para eventuais técnicas, referidas nos Documentos de 
Referência, aplicáveis à instalação mas não implementadas, deverá o operador apresentar a 
fundamentação desse facto, tomando por base nomeadamente as especificidades técnicas dos 
processos desenvolvidos. 

Sempre que forem planeadas ações de revamping ou outras ações de alteração/melhoria nos 
processos/atividades existentes na instalação, deverá o operador assegurar que é efetuada a devida 
reanálise aos BREF aplicáveis, com vista à consideração e adoção das MTD com potencial de 
aplicação ao caso específico em análise, tendo igualmente presente como objetivo a adequação aos 
valores de emissão associados ao uso dessas MTD (VEA), sempre que disponíveis. 

Deverão igualmente ser criados mecanismos de acompanhamento dos processos de elaboração e 
revisão dos BREF aplicáveis à instalação, de forma a garantir a adoção pela instalação das MTD 
estabelecidas ou a estabelecer nesse âmbito. 

Encontrando-se atualmente em fase de revisão o BREF STS, torna-se também necessário o devido 
acompanhamento dos respetivos trabalhos e conhecimento do documento final, de modo a ter em 
conta qualquer alteração relacionada com as MTD e Valores de Emissão Associados (VEA) a essas 
MTD nos casos aplicáveis, devendo os mesmos ser tidos em consideração em futuros projetos de 
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alterações e melhorias a realizar na instalação. A mesma abordagem deverá ser seguida aquando da 
revisão prevista para os BREF aplicáveis à instalação. 

4 -  PREVENÇÃO E CONTROLO DE ACIDENTES/GESTÃO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento desta licença, nomeadamente nas situações 
tipificadas no Quadro 12, o operador deverá: 

a) informar a EC, a APA, IP e a CCDR no prazo máximo de 48 horas, por qualquer via disponível 
que se mostre eficiente; 

b) executar imediatamente as medidas necessárias para reestabelecer as condições da licença 
num prazo tão breve quanto possível; 

c) executar as medidas complementares que as autoridades referidas na alínea a) considerem 
necessárias. 

d) caso o acidente, incidente ou incumprimento esteja associado a uma descarga não conforme 
para o sistema de drenagem coletivo, o procedimento de notificação indicado no parágrafo 
anterior, além das entidades referidas, incluirá, adicionalmente, a entidade gestora do sistema 
coletivo de drenagem, sem prejuízo das condições específicas em matéria de “situações de 
emergência” e/ou “descargas não conformes” eventualmente impostas pela referida entidade. 

Quadro 12 – Situações que obrigam notificação 

1 - Falha técnica detetada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução da poluição 

2 - Disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis de conduzir a perdas de 
controlo dos sistemas de redução da poluição 

3 - Falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilização, drenagem ou retenção 

4 – Falha técnica nos sistemas de redução/tratamento de emissões existentes na instalação 

5 - Libertação não programada para a atmosfera, água, solo ou coletor de terceiros, por outras causas, 
nomeadamente falha humana e/ou causas externas à instalação (de origem natural ou humana) 

6 - Registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença 

A notificação a enviar às diversas entidades deve incluir a informação constante no Quadro 13. 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. 
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Quadro 13 – Informação a contemplar no relatório de ocorrência 

1 - Data e a hora da ocorrência; 

2 – Análise dos factos e das causas que deram origem à ocorrência; 

3 - Caracterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à ocorrência; 

4 - Eventuais reclamações devidas à ocorrência; 

5 - Plano de ações para correção a curto prazo da situação; 

6 - Ações preventivas implementadas de imediato e outras ações previstas implementar. 

Se a ocorrência configurar uma situação de emergência deverão ainda ser alertadas as autoridades 
adequadas, nomeadamente bombeiros, proteção civil, ou outras com a maior brevidade possível, 
dependendo da gravidade e das consequências expectáveis da emergência. 

Se a APA, IP considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser alterados notifica-o 
dando um prazo de resposta que considere adequado, face às características de emergência. 

5 -  GESTÃO DE INFORMAÇÃO/REGISTOS, DOCUMENTAÇÃO E FORMAÇÃO 

O operador deve proceder de acordo com o definido no Quadro 14. 

Quadro 14 – Procedimentos a adotar pelo operador 

Registar todas as amostragens, análises, medições e exames, realizados de acordo com os requisitos desta 
licença 

Registar todas as ocorrências que afetem o normal funcionamento da exploração da atividade e que possam 
criar um risco ambiental 

Elaborar por escrito todas as instruções relativas à exploração, para todo o pessoal cujas tarefas estejam 
relacionadas com esta licença, de forma a transmitir conhecimento da importância das tarefas e das 
responsabilidades de cada pessoa para dar cumprimento à licença ambiental e suas atualizações. O operador 
deve ainda manter procedimentos que concedam formação adequada a todo o pessoal cujas tarefas estejam 
relacionadas com esta licença 

Registar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a exploração da atividade, devendo 
ser guardado o registo da resposta a cada queixa.  

Relativamente às queixas mencionadas no Quadro 14, o operador deve enviar um relatório à APA, IP 
no mês seguinte à existência da queixa, o qual deve integrar a informação, com detalhe, indicada no 
Quadro 15. 

Quadro 15 – 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 de ambiente 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 cinco anos e devem ser disponibilizados para inspeção sempre que necessário. 
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6 -  RELATÓRIOS 

6.1 -  Relatório de Base 

De acordo com o previsto no 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, as instalações onde se desenvolvem atividades que 
envolvem a utilização, produção ou libertação de substâncias perigosas relevantes, devem submeter 
à APA, um Relatório de Base efetuado de acordo com o previsto nas Diretrizes da Comissão 
Europeia respeitantes aos relatórios de base nos termos do n.º 2 do art.º 22.º da Diretiva 2010/75/UE 
relativa às emissões industriais (publicadas a 6 de maio de 2014, com o número 2014/C 136/03 e 
disponível para consulta em http://eur-lex.europa.eu/). Este relatório destina-se a permitir estabelecer 
uma comparação quantitativa com o estado do local após a cessação definitiva das atividades. 

A documentação submetida pelo operador neste âmbito (avaliação das substâncias perigosas 
relevantes), em sede de licenciamento, encontra-se em análise, não sendo ainda possível concluir se 
a instalação se encontra em condições de usufruir da dispensa de apresentação do Relatório de Base 
previsto no art. 42º do diploma referido. Após a conclusão desta análise, será comunicado ao 
operador a decisão quanto à necessidade de efetuar o relatório de base. 

6.2 -  Plano de Desempenho Ambiental 

O operador deve elaborar um Plano de Desempenho Ambiental (PDA) que integre todas as 
exigências da presente licença ambiental e as ações de melhoria ambiental a introduzir de acordo 
com estratégias nacionais de política do ambiente e Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) 
aprovadas, ou a aprovar, para os BREF referentes aos setores de atividade PCIP da instalação, bem 
como outros BREF relacionados, com o objetivo de minimizar ou, quando possível, eliminar os efeitos 
adversos no ambiente. No PDA deverá ser efetuada a análise da implementação das MTD relativas 
aos BRF transversais, aplicáveis à instalação, nomeadamente; BREF ICS, BREF ENE, BREF EFS, 
REF ROM. 

O PDA incluirá a calendarização das ações a que o operador se propõe, para um período máximo de 
5 anos, clarificando as etapas e todos os procedimentos que especifiquem como prevê alcançar os 
objetivos e metas de desempenho ambiental para todos os níveis relevantes, nomeadamente os 
aspetos decorrentes dos Documentos de Referência sobre MTD. Por objetivo deve ainda incluir: 

a) os meios para as alcançar; 

b) o prazo para a sua execução; 

c) critérios/métodos de verificação da sua implementação. 

O PDA deve ser apresentado à APA, IP em formato digital, até seis meses após a data de emissão 
da presente LA, para aprovação. 

Um relatório síntese da execução das diferentes ações previstas no PDA deve ser integrado como 
parte dos RAA (vide ponto 6.3 da LA). 

6.3 -  Relatório Ambiental Anual 

O operador deverá elaborar o Relatório Ambiental Anual (RAA) que deve ser enviado à APA, IP em 
suporte digital, reunindo 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 deverá dar entrada na APA, IP até 30 de abril do ano 
seguinte a que se reportam os dados. O primeiro RAA a submeter à luz da presente LA será referente 
ao ano de 2017 e deverá ser entregue até 30 de abril de 2018. 

O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no Quadro 16. 
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Quadro 16 – Estrutura do RAA 

Âmbito 

Ponto de situação relativamente às condições de operação 

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

Ponto de situação relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e monitorização das emissões (ar, 
água, resíduos, ruído, etc.) 

Ponto de situação relativamente à monitorização e cumprimento dos Valores Limite de Emissão (VLE) 
associados a esta licença, com apresentação da informação de forma sistematizada das monitorizações 
efetuadas 

Síntese das emergências verificadas, e subsequentes ações corretivas implementadas 

Síntese de reclamações apresentadas 

Ponto de situação relativamente à execução das metas do PDA previstas para esse ano. 

Sempre que possível os dados deverão 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 (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 abaixo indicadas, o RAA deverá incluir a 
seguinte informação: 

Matérias-primas, subsidiárias e produtos (vide ponto 2.1.1) 

Devem ser mantidos registos dos consumos de matérias-primas e/ou subsidiárias, volumes de 
produção efetivados e número de horas de funcionamento, segundo o referenciado nos pontos 
seguintes, devendo ser incluída no RAA a seguinte informação: 

- Relatório síntese das quantidades mensais e anuais das matérias-primas e/ou subsidiárias 
processadas/consumidas na instalação; 

- Relatório síntese do número de horas de funcionamento da instalação, individualizando sempre 
que possível por atividade/fase de processo; 

- Relatório síntese dos volumes de produção mensais e anuais efetivados (expressos, e.g., em 
embalagens produzidas por mês/ano); 

Águas de abastecimento (vide ponto 2.1.2) 

No RAA devem ainda ser incluídos relatórios síntese compreendendo: 

- o consumo mensal e anual de água proveniente da rede pública (expresso em m3) e leituras do 
respetivo contador; 

- volume mensal/anual de água captada (em m3) e leituras do respetivo contador incluindo 
também, sempre que possível, discriminação em função do tipo de utilização; 

- informação quanto ao período de funcionamento anual (horas) das duas captações. 

Energia (vide ponto 2.1.3) 

No RAA deve ser incluído: 

- Relatório síntese relativo aos consumos mensais e anuais de energia da instalação (energia 
elétrica e diferentes combustíveis) e consumos específicos (ex:. em quantidade de energia 
consumida/quantidade de produto produzido); 

Os valores a apresentar deverão, sempre que possível, ser individualizados para cada área de 
processo/atividade desenvolvida na instalação. Deverá ainda ser efetuada explicitação da 
forma de determinação dos valores apresentados. 
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Emissões (vide ponto 2.2) 

O operador deverá incluir no RAA: 

- Informação relativa aos planos de manutenção dos sistemas de tratamento instalados de forma 
a manter um nível elevado de eficiência de tratamento (referenciada face aos respetivos 
valores de dimensionamento/projeto), incluindo indicação sobre a periodicidade das operações 
realizadas e sistematização dos respetivos procedimentos; 

- indicação 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 ponto 2.2.1) 

→ Pontos de emissão (vide ponto 2.2.1.1) 

No RAA deverá ainda ser integrado um relatório síntese contendo a seguinte informação: 

- registo do número de horas de funcionamento e consumo de combustível, quando aplicável, 
associado a cada fonte de emissão de poluentes para a atmosfera (e explicitação do 
procedimento utilizado nessa determinação), bem como estimativa do número de horas médio 
previsível para os anos seguintes, se distinto. 

Neste âmbito deverão ser consideradas todas as fontes de emissão pontual da instalação, 
identificadas no Quadro 6 desta LA. 

- registo atualizado do número de horas de funcionamento e consumo de combustível anuais, 
quando aplicável, das bombas associadas ao sistema de combate a incêndios existentes na 
instalação. 

→ Emissões difusas (vide ponto 2 2.1.2) 

Em cada RAA deverá ser incluído relatório síntese contendo o resultado da quantificação das 
emissões difusas da instalação, nomeadamente no que se refere ao parâmetro COV. 

Deverá ainda ser apresentado em cada RAA o registo do número de horas anuais relativas à emissão 
pela fonte difusa ED5. 

→ Monitorização (vide ponto 2.2.1.4) 

Deverão ser integradas no RAA cópias das fichas técnicas atualizadas da realização das operações 
de verificação/calibração com a indicação dos procedimentos utilizados para assegurar a 
rastreabilidade e exatidão dos resultados das medições. 

Em cada RAA deverá ser integrado um relatório síntese da monitorização efetuada relativamente às 
emissões para a atmosfera das fontes pontuais da instalação. Em particular, para cada parâmetro 
monitorizado este relatório deverá apresentar, para além dos valores de concentração medidos, os 
respetivos caudais mássicos e indicação dos coeficientes de emissões específicas, expressos em 
massa (ex. kg) por unidade de produção (ex.: tonelada de produto produzido). 

Em cada RAA deverão constar as técnicas/métodos de amostragem e de análise utilizados para a 
determinação de cada parâmetro, respetivas unidades e condições de referência, bem como 
descrição e justificação de utilização dos mesmos. 

Deverá ainda ser apresentado em cada RAA o número de horas anual de funcionamento da fonte 
FF34. 

Emissões de águas residuais e pluviais (vide ponto 2.2.2) 

→ Monitorização (vide ponto 2.2.2.3) 

Um relatório síntese das emissões para a água deve ser integrado como parte do RAA, contendo a 
indicação dos volumes anuais correspondente à descarga de águas residuais e águas pluviais; 

Caso se verifiquem alterações nas condições de descarga impostas à instalação pela entidade 
gestora do sistema de drenagem coletivo, deverá ser incluída cópia dos documentos relevantes no 
RAA respetivo. 
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Ruído (vide ponto 2.2.3) 

No RAA deverá ser incluído: 

- quando aplicável, cópia do estudo de avaliação de ruído realizado, acompanhado de planta à 
escala adequada e devidamente legendada evidenciando a área de inserção da instalação e 
contendo a identificação dos vários recetores sensíveis existentes na envolvente com maior 
exposição ao ruído proveniente do funcionamento da instalação, num raio mínimo de 1 km. 

- na sequência do estudo de ruído realizado segundo o solicitado no ponto anterior, a planta a 
apresentar deverá igualmente contemplar a identificação dos pontos onde foram realizadas as 
medições de ruído. 

- caso em algum dos pontos de avaliação se verifique uma situação de incumprimento, o 
relatório a apresentar deverá igualmente incluir avaliação sobre as medidas necessárias a 
implementar de acordo com o n.º 2 do art.º 13.º do RGR, e sua calendarização. 

Resíduos e Monitorização (vide ponto 2.3) 

→ Armazenamento temporário (vide ponto 2.3.1) 

Caso o armazenamento temporário de resíduos na instalação seja realizado por período superior a 
um ano deverá ser efetuado ponto de situação do licenciamento específico, com apresentação dos 
devidos elementos comprovativos. 

Sempre que forem realizadas ações de melhoria nos locais de armazenamento temporário de 
resíduos da instalação deverá ser apresentada memória descritiva sobre as ações efetuadas, assim 
como, sempre que relevante, planta(s), a escala adequada e devidamente legendada(s), 
evidenciando as obras realizadas. 

MTD utilizadas e medidas a implementar (vide ponto 3) 

Deverá o operador integrar em cada RAA um relatório síntese dos resultados da aplicação das 
diferentes medidas sistematizadas no PDA evidenciando, sempre que aplicável, a adoção de MTD e 
a consonância da instalação com os VEA ao uso de MTD previstos nos BREF relevantes, tomando 
em consideração o plano de ações e calendarização propostos para esse fim. 

Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência (vide ponto 4) 

Um relatório síntese dos acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, deve ser 
integrado como parte do RAA. 

Gestão de Informação/Registos, documentação e formação (vide ponto 5) 

Uma síntese do número e da natureza das queixas recebidas deverá ser incluída no RAA. 

Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva (vide ponto 7) 

No caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação e/ou de equipamentos isolados 
e/ou de menor relevância, o respetivo destino previsto e a calendarização das ações a realizar 
deverão ser incluídos no RAA. Em cada caso concreto, e em função da especificidade do 
equipamento em causa, deverá ser também apresentada no RAA evidência de se encontrarem 
tomadas as devidas medidas com vista à minimização dos potenciais impactes ambientais mais 
relevantes decorrentes da ação isolada de desativação ou desmantelamento em causa. 

6.4 -  Plano de Gestão de Solventes 

O operador deverá elaborar um Plano de Gestão de Solventes (PSG), de acordo com as orientações 
constantes no Anexo VII do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, o qual deverá permitir 
demonstrar o cumprimento das disposições estabelecidas no Capítulo V do referido diploma, relativas 
aos COV, nomeadamente, no que se refere aos valores limite por fonte pontual e para as emissões 
difusas de COV fixados no ponto 2.2.1.4 desta LA. Em cada PGS deverá ser efetuada a avaliação de 
eventuais emissões de COV acompanhados de advertências de perigo ou frases de risco específicas, 
referidos no art.º 98.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto (Diploma REI). 
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Deverá o operador incluir no PGS: 

- a justificação dos valores relativos às emissões de solventes para o ar, de modo a demonstrar 
o cumprimento dos VEA previstos na MTD67 do BREF STS e sistematizados nos VLE 
referidos no Quadro 9 (vide ponto 2.2.1.4 desta LA.); 

- a justificação dos valores relativos às emissões de solventes para o ar, de modo a demonstrar 
o cumprimento dos VLE previsto nos Anexo VII do diploma REI e sistematizados nos VLE 
referidos no Quadro 9 (vide ponto 2.2.1.4 desta LA.); 

- a inequívoca contabilização das emissões pela fonte difusa ED5, em caso de paragem da 
URS. 

O Plano de Gestão de Solventes, deverá ser entregue à CCDR Norte, até 30 de abril de cada ano, 
reportando-se ao ano civil anterior. 

Cópia do PGS deverá ser incluída em anexo ao RAA do ano correspondente. 

6.5 -  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, IP 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 (Regulamento PRTR). 

7 -  ENCERRAMENTO E DESMANTELAMENTO/DESATIVAÇÃO DEFINITIVA 

Deverá ser elaborado um Plano de Desativação da instalação, ou de partes desta, a apresentar à 
APA, IP, para aprovação, com o objetivo de adotar as medidas necessárias, na fase de desativação 
definitiva parcial ou total da instalação, destinadas a evitar qualquer risco de poluição e a repor o local 
da exploração em estado ambientalmente satisfatório e compatível com o futuro uso previsto para o 
local desativado. Este plano deverá ser apresentado com a brevidade que seja possível tendo em 
consideração o planeamento da gestão que o operador prevê para a sua instalação. 

A paragem de laboração da instalação, ou de partes desta, deve ser efetuada de forma segura tanto 
para a saúde humana como para o ambiente em todas as suas componentes/descritores, eliminando 
focos de potenciais emergências a estes níveis. 

Após a paragem, o desmantelamento de equipamentos, demolição de estruturas e outras ações 
integradas no encerramento definitivo só deverá ocorrer após a aprovação do plano de desativação. 

O plano de desativação deverá conter no mínimo os elementos evidenciados no Quadro 17. 

Quadro 17 – Itens a incluir no Plano de Desativação 

Âmbito do plano 

Critérios que definem o sucesso da desativação da atividade ou de parte dela, de modo a assegurarem um 
impacte mínimo no ambiente 

Programa para alcançar aqueles critérios, que inclua os testes de verificação 

Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável 

Após o encerramento definitivo o operador deverá entregar à APA, IP um relatório de conclusão do 
plano, para aprovação. 

No caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação e/ou de equipamentos isolados 
e/ou de menor relevância, o respetivo destino previsto e a calendarização das ações a realizar 
deverão ser incluídos no RAA correspondente. 

Em cada caso concreto, e em função da especificidade do equipamento em causa, deverá ser 
também apresentada evidência de se encontrarem tomadas as devidas medidas com vista à 
minimização dos potenciais impactes ambientais mais relevantes decorrentes da ação isolada de 
desativação ou desmantelamento em causa. 
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8 -  ABREVIATURAS 

APA, IP  Agência Portuguesa do Ambiente, IP 
APA, IP/ARH Norte  Agência Portuguesa do Ambiente, IP / Administração da Região 

Hidrográfica do Norte 
BREF  Reference Document 
CAE  Classificação Portuguesa de Atividades Económicas 
CCDR Norte  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
COV  Compostos Orgânicos Voláteis 
EC  Entidade Coordenadora 
ETAR  Estação de Tratamento de Águas Residuais 
IAPMEI  Agência para a Competitividade e Inovação, IP 
IGAMAOT  Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território 
INCM  Imprensa Nacional – Casa da Moeda 
IPAC  Instituto Português de Acreditação 
JO C  Jornal Oficial das Comunidades 
LA  Licença Ambiental 
LER  Lista Europeia de Resíduos 
MIRR  Mapas integrados de registo dos resíduos 
MTD  Melhores Técnicas Disponíveis 
NIPC  Número de Identificação de Pessoa Coletiva 
PCIP  Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 
PDA  Plano de Desempenho Ambiental 
PGS  Plano de Gestão de Solventes 
PRTR  Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
REI  Regime de Emissões Industriais 
RGR  Regulamento Geral do Ruído 
SGA  Sistema de Gestão Ambiental 
SGCIE   Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia 
SILiAmb  Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 
tep  Toneladas equivalentes de petróleo 
URS  Unidade de Recuperação de Solventes 
VEA  Valores de Emissão Associados 
VLE  Valor-Limite de Emissão 
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ANEXO I – Exploração da atividade industrial 

A Amcor Flexibles Portugal desenvolve processos de impressão por rotogravura, complexagem com 
ou sem solvente, e coextrusão de filmes de poliolefínicos, preferencialmente de polietilieno de baixa, 
média e alta densidade, sendo o produto destinado a embalagens flexíveis, compostas de material 
plástico, papel e cartão, destinadas à indústria alimentar, química e cosmética. 

 

Processo tecnológico: 

Do processo industrial constam as fases de coextrusão, complexagem, impressão, corte e confeção 
de sacos, conforme se descreve: 

• Coextrusão – o filme de polietileno de baixa, média e alta densidade é produzido na instalação 
através do processo de coextrusão. A alimentação das linhas de coextrusão é realizada por 
polietileno granulado – PE, através de três “cabeças” independentes, à saída das quais o material é 
fundido por ação do calor libertado por resistências elétricas. O material fundido passa através da 
fieira, compondo o filme de PE sob a forma de uma manga insuflada por ar. O controlo da largura do 
filme produzido é feito mediante a quantidade de ar insuflado para o interior da manga. A manga sobe 
em altura de forma a arrefecer por convecção com o ar ambiente, sendo depois comprimida entre 
dois rolos arrefecidos a água. Em seguida a manga passa em dois rolos arrefecidos internamente por 
sopragem de ar, e é encaminhada para as enroladoras. 

• Laminagem/Complexagem – este é um processo de junção através de adesivos de dois, três ou 
quatro filmes, de diferentes características dependendo da aplicação final do produto. A 
complexagem recorre normalmente ao uso de solventes orgânicos, com o objetivo de obter um 
produto complexo, com características adequadas à sua aplicação final; 

• Impressão – nesta etapa do processo os filmes flexíveis passam por processos de rotogravura e 
flexografia, que consistem na impressão utilizando cilindros gravados para a impressão rotativa das 
tintas em diversos suportes ou filmes flexíveis. Cada campo de impressão passa numa zona de 
secagem (estufa) onde contacta com ar aquecido por termofluido. Antes de entrar num novo campo 
de impressão o filme é arrefecido por passagem em rolos arrefecidos a água (que circula sempre em 
circuito fechado). 

• Corte – esta operação consiste no corte longitudinal das várias bobines de filmes impressos e/ou 
complexados para venda em bobines ou transformação na operação de confeção de sacos; 

• Confeção de sacos – Nesta fase o filme passa por vários blocos sucessivos de aquecimento e de 
arrefecimento para fazer as selagens laterais e do fundo do saco. O aquecimento é feito com a 
utilização de resistências elétricas e o arrefecimento com a circulação de água refrigerada (que 
circula sempre em circuito fechado) nos interiores dos vários blocos de prensagem. Os sacos 
confecionados podem ser planos, com fole lateral ou doypack (auto sustentado), podendo ter cortes 
laterais para abertura fácil, zip, eurofuro e bouchon. 

Normalmente antes da fase de impressão, o filme coextrudido e ou complexado é sujeito ao 
“tratamento corona” com o objetivo de alterar a estrutura superficial do filme através da criação de 
rugosidades que irão contribuir para melhor a ancoragem/fixação das tintas de impressão. Este 
processo é conseguido tecnicamente através da descarga elétrica entre elétrodos paralelos sujeitos a 
uma tensão de 220 V aos quais é aplicada uma potência variável de 200 a 4000 W, que favorece a 
criação de radicais compatíveis com a estrutura química das tintas. Deste processo resulta o ozono 
como produto secundário, o qual é expelido para o exterior através de chaminé dedicada. 
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Apresenta-se seguidamente o diagrama de fabrico na instalação: 

 

 

 

 

Unidade de Recuperação de Solventes URS 

Paralelamente com o processo industrial de impressão e laminagem atrás citados e com vista a 
reduzir significativamente as emissões gasosas para a atmosfera e, em simultâneo, recuperar e 
reutilizar os solventes contidos nessas emissões, a Amcor Flexibles Portugal procedeu, em julho de 
2009, à instalação de uma Estação de Tratamento de COV’s/ Unidade de Recuperação de Solventes 
(URS), que sinteticamente se descreve. 

As correntes gasosas (COV) resultantes do processo produtivo são encaminhadas para uma conduta 
coletora, em constante depressão com auxílio de um ventilador instalado imediatamente antes dos 
leitos de carvão ativado responsáveis pela adsorção dos COV. A adsorção em leitos de carvão 
ativado, processo responsável pela redução de emissões gasosas, permite reduzir a concentração 
em COV. 

A regeneração dos leitos de carvão ocorre ciclicamente e após os valores da medição em contínuo 
das emissões atingir o limite de 100 mg/Nm3. 

O processo de regeneração consiste em promover o contacto do carvão ativado saturado com uma 
corrente gasosa de gás inerte Azoto (N2) a altas temperaturas. Nesse momento, ocorre a 
desadsorção dos solventes adsorvidos no carvão ativado, provocando o aumento da concentração de 
solventes na corrente gasosa à qual se segue a recuperação dos solventes por condensação num 
permutador. 

O produto de cada regeneração é uma mistura de solventes encaminhado para as três colunas de 
destilação instaladas. Os produtos finais das colunas, acetato de etilo e etanol, abastecem 
novamente o processo produtivo. 
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Apresenta-se seguidamente o diagrama de fluxo da URS: 
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ANEXO II – Informação a incluir nos relatórios referentes à caracterização das 
emissões para o ar 

Especificações sobre o conteúdo dos relatórios de autocontrolo das emissões para a 
atmosfera (monitorização pontual) 14 

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 da instalação; 

b) Identificação da(s) fonte(s) alvo de monitorização (atividade/processo a que está 
associada) e denominação (código da LA e, se aplicável, código interno); 

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

d) Data do relatório; 

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

f) Identificação dos técnicos envolvidos nos ensaios, indicando explicitamente as operações 
de recolha, análise e responsável técnico; 

g) Objetivo dos ensaios; 

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

i) Descrição sumária da instalação incluindo, sempre que possível, o respetivo layout (ex.: 
capacidade nominal, combustíveis utilizados, equipamentos de redução de emissões, 
etc.); 

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

k) Existência de planos de monitorização, VLE específicos definidos pela entidade 
competente ou qualquer isenção concedida; 

l) Informações relativas ao local de amostragem (ex.: dimensões da chaminé/conduta, 
número de pontos de toma, número de tomas de amostragem, etc.); 

m) Condições relevantes do escoamento durante a realização dos ensaios (teor de oxigénio, 
pressão na chaminé, humidade, massa molecular, temperatura, velocidade e caudal do 
efluente gasoso - efetivo e PTN, expressos em unidades SI); 

n) 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; 

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

p) 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; 

q) 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. 

                                                 
14 Definido tomando em consideração as disposições constantes do Anexo II do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, que estabelece o 
regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera. 
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ANEXO III – Títulos de Utilização de Recursos Hídricos 

Alvará de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Água Subterrânea 
n.º A01691/2012-RH3.12.A 

Comunicação Prévia – Início de Utilização de Recursos Hídricos (Processo n.º PR_CPT_005942) 

 

 

Os originais dos Títulos de Utilização de Recursos Hídricos deverão ser anexados à presente Licença 
Ambiental. 
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