
 
 

 
 

   2.º Aditamento à LICENÇA AMBIENTAL  

                                                    LA n º 405/0.0/2011, de 16 de maio 

 

Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), é emitido 

o 2.º Aditamento à Licença Ambiental do operador 

 

Colep Portugal, S.A. 

 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 503 309 362, para a instalação 

 

Colep Portugal, S.A. 

 

sita em Vila Chã, freguesia de Lordelo e concelho de Vale de Cambra. 

 

 

A licença ambiental é válida até 16 de maio de 2018. 

 

Amadora, 24 de novembro de 2017 

 

 O Presidente do Conselho Diretivo da APA, IP 

 Nuno Lacasta 
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Tendo sido detetadas incorreções no 2.º Aditamento à Licença Ambiental n.º 405/0.0/2011, emitido a 2 de 
novembro de 2017 para o operador Colep Portugal, S.A., é emitida a presente versão corrigida, que anula e 
substitui o Aditamento referido. 
 
Amadora, 24 de novembro de 2017 



2.º Aditamento à LA n.º 405/0.0/2011 
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Este aditamento é parte integrante da Licença Ambiental n.º 405/0.0/2011, de 16 de 

maio. 

A alteração das condições da Licença Ambiental (LA) é decorrente das comunicações relativa as alterações 

apresentadas à Entidade Coordenadora (EC) via plataforma de interoperabilidade, nomeadamente: 

1) Processo REAI n.º 746/2013-1: 

Inovar na Cadeia de Valor – The Next Generation Tinplate Can e Multicromia aplicada em folha-de-

flandres. 

No projeto Multicromia aplicada à folha de flandres a alteração em causa utiliza a tecnologia de 

impressão denominada “Multicromia”, que permite imprimir reduzindo os tempos de setup (para 

afinação de cores) entre cada trabalho, consistindo na alteração de procedimentos de trabalho 

existentes e um upgrade da máquina de impressão (potencialidade já existente mas não utilizada) para 

permitir diminuir os setups, estabilizar o processo de cores, melhorar a qualidade da folha impressa e 

estabilizar, de um modo geral, todo o processo. O projeto Multicromia será aplicado à linha de 

impressão n.º 15, uma das três linhas de impressão UV, não havendo alterações à capacidade 

instalada de solventes orgânicos. 

O projeto NEXT consiste numa forma diferente de efetuar a soldadura nas embalagens metálicas, 

permitindo apresentar uma solução mais estética para o cordão de soldadura e aumentar a área de 

impressão da embalagem. O projeto, aplicável na linha de montagem n.º 27 do Setor de Embalagens 

Metálicas, implica: 

. Instalação de um novo transportador magnético superior de saída da máquina de soldar, 

. Alteração do braço de aplicação de verniz interior em pó; 

. Instalação de equipamento de decoração de costura; 

. Alteração do transportador inferior após máquina de soldadura. 

Uma vez que o equipamento instalado no projeto NEXT não permite aumentar a cadência produtiva, 

não haverá aumento de capacidade instalada de consumo de solventes. 

2) Processo REAI n.º 13/2010-5: 

O projeto em causa consiste na instalação de quatro fontes fixas de emissão atmosférica adicionais e 

alteração da designação de uma fonte fixa já existente: 

. Alteração da designação da fonte fixa FF123 (Exaustão de cabine para formulação de APD 

Colgate (206)) que passou a estar associada ao processo de Exaustão de Formulação de Shoe 

Care, mantendo-se inalteradas as características construtivas e de escoamento, devendo-se 

esta alteração à reorganização do layout da fábrica de enchimento de aerossóis, com separação 

física entre áreas de formulação de produtos cosméticos e de produtos não cosméticos. A fonte 

FF123 passa a designar-se por Exaustão de Formulação de Shoe Care (206). 

. Nova fonte fixa FF145 – Exaustão de tanques de formulação de gel de barba (ref.ª Colep 231): 

Instalação de nova Exaustão na Formulação de Produtos Ativos da Fábrica de Enchimento de 

Aerossóis. 

. Nova fonte fixa FF146 – Exaustão de Formulação de APD (ref.ª Colep 228): Instalação de nova 

Exaustão na cabine de formulação de APD Colgate (nova chaminé e ventilador). 
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. Nova fonte fixa FF147 – Exaustão do Processo de enchimento de líquidos (ref.ª Colep 229): 

Instalação de nova Exaustão na linha de enchimento de ceras líquidas na fábrica de Formulação 

e Enchimento de Aerossóis. 

. Nova fonte fixa FF148 – Exaustão de Processo de Litografia (ref.ª Colep 230): instalação de 

nova Exaustão de secagem UV da linha 5 da Litografia Convencional. 

As alterações em causa resultam da necessidade de ajuste do programa de monitorização das fontes de 

emissões atmosféricas da instalação. 

No presente aditamento procede-se ainda à atualização das Autorizações de Utilização de Recursos 

Hídricos – Captações Subterrâneas. 

As alterações em questão não se concretizam numa alteração substancial, nos termos da definição prevista 

na alínea c) do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de Retificação n.º 45 

A/2313, de 29 de outubro que estabelece o Regime de Emissões Industriais (REI) aplicável à Prevenção e 

Controlo Integrados de Poluição (PCIP). 

Serão incluídas neste aditamento as alterações decorrentes do anterior aditamento. 

Os aspetos abordados no presente documento substituem o anteriormente indicado para a referida 

instalação, mantendo-se, no entanto, as condições previstas na LA n.º 405/0.0/2011 que não se encontrem 

expressas no presente documento. 

Alteração ao Ponto 1 – Introdução Geral 

Relativamente a este ponto, em substituição do definido no 1.º parágrafo na Licença Ambiental, deverá ser 

considerado o seguinte texto: 

Esta Licença Ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto, relativo à 

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (Diploma PCIP), atualmente consagrado no Decreto-Lei 

n.º 127/2013, de 30 de agosto, que estabelece o Regime de Emissões Industriais (REI), para a atividade 

principal de fabricação de embalagens metálicas ligeiras, classificada com a CAERev.3 n.º 25920 (Fabricação 

de embalagens metálicas ligeiras)1, e as atividades secundárias de fabricação de embalagens plásticas, 

classificada com a CAERev.3 n.º 22220 (Fabricação de embalagens de plástico)2, formulação e enchimento 

de produtos, classificada com as CAERev.3 n.º 20200 (Fabricação de pesticidas e de outros produtos 

agroquímicos)3, CAERev.3 n.º 20420 (Fabricação de perfumes, de cosméticos e de produtos de higiene)4 e 

CAERev.3 n.º 20412 (Fabricação de produtos de limpeza, polimento e proteção)5. 

  

                                            
1 Atividade anteriormente classificada através da CAERev.2.1 28720 (Fabricação de embalagens metálicas ligeiras). 
2 Atividade anteriormente classificada através da CAERev.2.1 25220 (Fabricação de embalagens de plástico). 
3 Atividade anteriormente classificada através da CAERev.2.1 24200 (Fabricação de pesticidas e de outros produtos agro-químicos). 
4 Atividade anteriormente classificada através da CAERev.2.1 24520 (Fabricação de perfumes, cosméticos e produtos de higiene). 
5 Atividade anteriormente classificada através da CAERev.2.1 24512 (Fabricação de produtos de limpeza, polimento e proteção). 
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Alteração ao Ponto 1.1.1 – Identificação 

Alteração ao nome do operador e da instalação. 

 Quadro 1 da LA – Dados de identificação 

Operador COLEP Portugal, S.A 

Instalação COLEP Portugal, S.A 

NIPC 503 309 362 

Morada 
Lordelo, Vila Chã 

Apartado 14 

Alteração ao Ponto 1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos 

Relativamente a este ponto, em substituição do definido no quadro 4 da Licença Ambiental, deverá ser 

considerado o seguinte quadro: 

Quadro 4 da LA – Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação 

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 

Pela categoria 3 (Atividade de 
revestimento), alínea b) (superfícies 
metálicas e plásticas de aviões, barcos, 
comboios, etc.) e pela categoria 9 
(impressão) da Parte 1 do Anexo VII do 
Decreto-Lei n.º 127/2013, visto o 
consumo de solventes orgânicos 
utilizados naquelas atividade se 
encontrar acima dos limiares previstos 
nos n.os 8 e 3, respetivamente, do 
Quadro 53 da Parte 2 do Anexo VII 
daquele diploma 

Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de 
julho alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 6/2011, de 10 de janeiro 

PRTR Categoria 9c) 

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 - 

Regulamento (CE) nº 1005/2009 
do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Setembro de 
2009, relativo às substâncias que 
empobrecem a camada de ozono. 

- - 

Regulamento n.º 1354/2007 de 
conselho, de 15 Novembro de 
2007  

REACH - 

Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de 
agosto 

PAG Nível superior de perigosidade 
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Regime jurídico Identificação do documento Observações 

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

Autorização de utilização de 
recursos hídricos para captação 
subterrânea n.º 1169/2010 

Utilização para atividade industrial, 
consumo humano e rega 

Autorização de utilização de 
recursos hídricos para captação 
subterrânea n.º 1136/2010 

Utilização para atividade industrial, 
consumo humano e rega 

Autorização de utilização de 
recursos hídricos para captação 
subterrânea n.º 1138/2010 

Utilização para atividade industrial, 
consumo humano e rega 

Autorização de utilização de 
recursos hídricos para captação 
subterrânea n.º 1139/2010 

Utilização para atividade industrial, 
consumo humano e rega 

(Captação atualmente desativada) 

Autorização de utilização de 
recursos hídricos para captação 
subterrânea n.º 1141/2010 

Utilização para atividade industrial, 
consumo humano e rega 

Autorização de utilização de 
recursos hídricos para captação 
subterrânea n.º 1142/2010 

Utilização para atividade industrial, 
consumo humano e rega 

Autorização de utilização de 
recursos hídricos para captação 
subterrânea n.º 1143/2010 

Utilização para atividade industrial, 
consumo humano e rega 

Autorização de utilização de 
recursos hídricos para captação 
subterrânea n.º 1527/2010 

Utilização para atividade industrial, 
consumo humano e rega 

Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos – Captação 
de Água Subterrânea 
n.º A001058.2014.RH4 

Utilização para atividade industrial 

Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos – Captação 
de Água Subterrânea 
n.º A001056.2014.RH4 

Utilização para atividade industrial 

Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos – Captação 
de Água Subterrânea 
n.º A001057.2014.RH4 

Utilização para atividade industrial 
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Regime jurídico Identificação do documento Observações 

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

Autorização para utilização das 
águas dos rejeitados da osmose 
1 que trata as águas utilizadas 
na formulação, limpeza dos 
reatores de formulação e linhas 
de enchimento da unidade 
industrial de fabrico de 
embalagens metálicas, 
embalagens plásticas e de 
enchimento de aerossóis, na 
rega dos espaços verdes 

LIC-2013-0018 

Autorização para rega dos espaços 
verdes da unidade industrial 

Autorização para rejeição das 
águas provenientes do sistema 
de refrigeração do depósito de 
armazenamento da benzina, dos 
excedentes das águas 
rejeitadas da osmose I, das 
águas utilizadas no processo de 
lavagem do filtro de areia que é 
utilizado para filtrar a água 
consumida na instalação e das 
águas utilizadas na lavagem do 
filtro de carvão ativado usado no 
tratamento da água rejeitada da 
osmose I 

LIC -2013-0017 

Autorização para rejeição de águas 
residuais na Ribeira de Lordelo 

Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de 
Dezembro, com as alterações 
dadas pelo Decreto-Lei n.º 
162/2000, de 27 de Julho, relativo 
à gestão de embalagens e 
resíduos de embalagem, cujas 
normas de funcionamento e 
regulamentação são as constantes 
do referido Decreto-Lei e da 
Portaria n.º 29-B/98, de 15 de 
Janeiro, tendo aderido ao Sistema 
Integrado de Gestão de Resíduos 
de Embalagens (SIGRE) 

- - 

 

Alteração ao Ponto 2.2.1 – Emissões para o ar 

Relativamente a este ponto, em substituição do definido no quadro 6 da Licença Ambiental, deverá ser 

considerado o seguinte quadro: 

Quadro 6 da LA - Caracterização das fontes de emissão pontual 

Código 
da 

Fonte 

Código 
operador 

Descrição Sessão Altura 
Total (1) 

Observações 

FF1 65 Exaustão da secagem convencional na 
Litografia convencional (linha 4) 

Litografia 10,4 - 

FF2 70 
Exaustão da secagem convencional na 

litografia convencional (linha 5) Litografia 10,4 - 

FF3 75 Exaustão da secagem convencional na 
litografia convencional (linha 2) Litografia 12,9  - 

FF4 83-1 
Exaustão da secagem convencional na 

litografia convencional (linha 1) Litografia 12,9 - 
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Código 
da 

Fonte 

Código 
operador 

Descrição Sessão Altura 
Total (1) 

Observações 

FF5 85 
Exaustão da secagem convencional na 

litografia convencional (linha 3) Litografia 12,9 - 

FF6 92 
Exaustão da impressão na litografia 

convencional 

(linha 3) 
Litografia 11,4 Fonte que funciona menos 

de 500 horas ou 25 dias 

FF7 93 Exaustão da secagem UV Litografia UV 1 
(linha 11) 

Litografia 10,9 - 

FF8 94 
Exaustão da secagem UV Litografia UV 2 

(linha 11) Litografia 10,9 - 

FF9 95 Exaustão da secagem UV Litografia UV 3 
(linha 11) 

Litografia 10,9 - 

FF10 96 
Exaustão da secagem UV Litografia UV 5,6 

e 7 (linha 11) 
Litografia 10,9 - 

FF11 97 
Exaustão da secagem UV Litografia UV 1 

(linha 13) Litografia 10,9 - 

FF12 97-1 Exaustão da secagem UV Litografia UV 2, 
3, 4 (linha 13) 

Litografia 10,9 - 

FF13 98 
Exaustão do flamejamento da folha virgem, 

litografia convencional (linha 4) Litografia 10,9 - 

FF14 99 Exaustão do flamejamento da folha virgem, 
litografia convencional (linha 2) Litografia 10,9 - 

FF15 202 
Exaustão de impressoras de linha 15 UV (7 

impressoras) (linha 15 UV) Litografia 12,9 - 

FF16 203 
Exaustão de secagem UV interdeck – 

Linha 15UV (6 UV) (linha 15 UV) Litografia 12,9 - 

FF17 103 Exaustão da impressão U.V Litografia UV 
(2 hottes) (linha 13) Litografia 9,9 - 

FF18 104 
Exaustão da impressão U.V Litografia UV 

(4 hottes) (linha 11) Litografia 9,9 - 

FF19 204 Exaustão de secagem UV final linha 15 UV 
(4 UV) (linha 15 UV) Litografia 12,9 - 

FF20 108 
Exaustão de gases de combustão (de COV 

e de propano) associado ao incinerador 
Litografia 16,3 2 Queimadores 2MW 

(Gás Natural) 

FF21 146 Exaustão de flamejamento da folha virgem 
litografia convencional (linha 1) 

Litografia 10,4 - 

FF22 61 
Exaustão da secagem na Litografia 

convencional (secundária após 
refrigeração) (linha 4) 

Litografia 11,4 - 

FF23 64 
Exaustão da secagem na Litografia 

convencional (secundária após 
refrigeração) (linha 4) 

Litografia 10,6 - 
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Código 
da 

Fonte 

Código 
operador 

Descrição Sessão Altura 
Total (1) 

Observações 

FF24 67 
Exaustão da secagem na Litografia 

convencional (secundária após 
refrigeração) (linha 5) 

Litografia 11,4 - 

FF25 69 
Exaustão da secagem na Litografia 

convencional (secundária após 
refrigeração) (linha 5) 

Litografia 10,4 - 

FF26 72 
Exaustão da secagem na Litografia 

convencional (secundária após 
refrigeração) (linha 2) 

Litografia 12,9 - 

FF27 74 
Exaustão da secagem na Litografia 

convencional (secundária após 
refrigeração) (linha 2) 

Litografia 12,9 - 

FF28 77 
Exaustão da secagem na Litografia 

convencional (secundária após 
refrigeração) (linha 3) 

Litografia 12,9 - 

FF29 79 
Exaustão da secagem na Litografia 

convencional (secundária após 
refrigeração) (linha 3) 

Litografia 12,9 - 

FF30 81 
Exaustão da secagem na Litografia 

convencional (secundária após 
refrigeração) (linha 1) 

Litografia 12,9 - 

FF31 83 
Exaustão da secagem na Litografia 

convencional (secundária após 
refrigeração) (linha 1) 

Litografia 12,9 - 

FF32 85-1 
Exaustão de ar quente do refrigerador da 

litografia U.V 
Litografia 10,9 - 

FF33 86 Exaustão de ar quente do refrigerador da 
litografia U.V 

Litografia 10,9 - 

FF34 200 
Exaustão superior da gás house da linha 

A5 
Enchimento 13,7 - 

FF35 84 
Exaustão da secagem de vernizes/esmalte 

no forno associada à litografia 
convencional (linha 5) 

Litografia 11,2 Fontes funcionam em 
situações de emergência (2) 

FF36 87 
Exaustão da secagem de vernizes/esmalte 

no forno associada à litografia 
convencional (linha 4) 

Litografia 11,5 Fontes funcionam em 
situações de emergência (2) 

FF37 88 
Exaustão da secagem de vernizes/esmalte 

no forno associada à litografia 
convencional (linha 2) 

Litografia 11,5 Fontes funcionam em 
situações de emergência (2) 

FF38 89 
Exaustão da secagem de vernizes/esmalte 

no forno associada à litografia 
convencional (linha 3) 

Litografia 11,5 Fontes funcionam em 
situações de emergência (2) 

FF39 90 
Exaustão da secagem de vernizes/esmalte 

no forno associada à litografia 
convencional (linha 1) 

Litografia 11,0 Fontes funcionam em 
situações de emergência (2) 

FF42 46 
Exaustão de cheiros e vapores dos 
tanques de formulação/ formulação 
(tanques P1, P3, P4, P6, P7 e P13) 

Formulação e 
Enchimento 

10,0 - 

FF43 47 
Exaustão do ar ambiente das cabines de 

gás (aspiração junto ao solo) / Enchimento 
Linhas A1 e A2 

Formulação e 
Enchimento  

(fonte desativada e desmantelada) 

FF44 48 
Exaustão do ar ambiente das cabines de 

gás (aspiração junto ao solo) / Enchimento 
Linhas A3 e A4 

Formulação e 
Enchimento  (fonte desativada e desmantelada) 

FF45 49 
Exaustão de gases das cabines de gás 
(aspiração junto ao solo e por cima das 

cabeças de gás) / Enchimento Linhas A5 

Formulação e 
Enchimento  

13,7 - 
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Código 
da 

Fonte 

Código 
operador 

Descrição Sessão Altura 
Total (1) 

Observações 

FF46 125 
Exaustão dos gases que são incorporados 
nos aerossóis (por cima das cabeças de 

gás) / Enchimento Linha A1 

Formulação e 
Enchimento  (fonte desativada e desmantelada) 

FF47 126 
Exaustão dos gases que são incorporados 
nos aerossóis (por cima das cabeças de 

gás) / Enchimento Linha A2 

Formulação e 
Enchimento  (fonte desativada e desmantelada) 

FF48 127 
Exaustão dos gases que são incorporados 
nos aerossóis (por cima das cabeças de 

gás) / Enchimento Linha A3 

Formulação e 
Enchimento  

(fonte desativada e desmantelada) 

FF49 128 
Exaustão dos gases que são incorporados 
nos aerossóis (por cima das cabeças de 

gás) / Enchimento Linha A4 

Formulação e 
Enchimento  

(fonte desativada e desmantelada) 

FF50 129 
Exaustão da cabine de enchimento de 

produto ativo e tanque auxiliar / 
Enchimento Linha A4 

Formulação e 
Enchimento  

(fonte desativada e desmantelada) 

FF52 132 Exaustão de cheiros e vapores do tanque 
P14 (benzina) /Enchimento (formulação) 

Formulação e 
Enchimento  

10,0 - 

FF53 135 
Exaustão de cabine de enchimento de 

produto ativo e tanque auxiliar / 
Enchimento (linha A5) 

Formulação e 
Enchimento  

13,0 - 

FF54 138 Exaustão de cheiros e vapores do tanque 
P11 (Benzina) / Enchimento (formulação) 

Formulação e 
Enchimento  

13,5 - 

FF55 139 Exaustão de cheiros e vapores do tanque 
F2 (Benzina) / Enchimento (formulação) 

Formulação e 
Enchimento  

13,5 - 

FF56 140 
Exaustão de cheiros e vapores do tanque 
P2 (Benzina) / Enchimento (formulação) 

Formulação e 
Enchimento  

10,3 - 

FF57 147 Exaustão da bomba de vácuo (mistura de 
ar, óleo e vapores) 

Formulação e 
Enchimento  

12 - 

FF58 161 
Exaustão do ar ambiente das cabines de 
gás (aspiração junto ao solo / Enchimento 

Gel 

Formulação e 
Enchimento  

13,7 - 

FF59 162 
Exaustão dos gases que são incorporados 
nos aerossóis (por cima das cabeças de 

gás) /Enchimento Gel 

Formulação e 
Enchimento  

13,7 - 

FF60 164 
Extração do ar da hotte do banho de 

deteção de fugas da linha de gel 
/Enchimento Gel 

Formulação e 
Enchimento  

13,7 - 

FF61 178 Exaustão do banho de deteção de fugas / 
Enchimento (linha A1) 

Formulação e 
Enchimento  (fonte desativada e desmantelada) 

FF62 179 
Exaustão do banho de deteção de fugas 

/Enchimento (Linha A2) 
Formulação e 
Enchimento  (fonte desativada e desmantelada) 

FF63 180 Exaustão do banho de deteção de fugas 
/Enchimento (Linha A3) 

Formulação e 
Enchimento  (fonte desativada e desmantelada) 

FF64 181 
Exaustão do banho de deteção de fugas 

/Enchimento (Linha A4) 
Formulação e 
Enchimento  (fonte desativada e desmantelada) 

FF69 16 
Exaustão de gases de combustão e de 

secagem do verniz / Montagem aerossóis 
(linha 16) 

Embalagens metálicas 10 5 Queimadores a Gás 
Natural (0,45 MW) 

FF70 22-1 
Exaustão de gases de combustão e de 

secagem do verniz / Montagem 
alimentares (linha 13) 

Embalagens metálicas 10,0 

4 Queimadores a Gás 
Natural (0,36 MW) 

lavador húmido com 
chuveiros a montante da 

toma de amostragem 

FF71 24 
Exaustão de gases de combustão e de 

secagem do verniz / Montagem 
alimentares (linha 12) 

Embalagens metálicas 13,8 4 queimadores a Gás 
Natural (0,36 MW) 
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Código 
operador 
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Total (1) 

Observações 

FF72 25 
Exaustão de gases de combustão e de 

secagem do verniz / Montagem aerossóis 
(linha 15) 

Embalagens metálicas 10,0 7 queimadores a Gás 
Natural (0,63 MW) 

FF73 109 
Exaustão de resíduos de verniz líquido 

pulverizado / Montagem industriais  
(linha 1) 

Embalagens metálicas 9,0 

Filtro e lavador húmido 
com chuveiros a montante 
da toma de amostragem 

Fonte que funciona menos 
de 500 horas/ano 

FF74 110 
Exaustão de gases de combustão e de 

secagem do verniz / Montagem industrial 
(Linha 1) 

Embalagens metálicas 10,0 2 queimadores a Gás 
Natural (2*0,09 MW) 

FF75 111 
Exaustão de resíduos de verniz líquido 

pulverizado com filtro / Montagem industrial 
(linha 8) 

Embalagens metálicas (fonte desativada e desmantelada) 

FF76 112 
Exaustão de gases de combustão e de 

secagem do verniz /montagem industrial 
(linha 8) 

Embalagens metálicas 10,0 2 Queimadores a Gás 
Natural (2*0,09 MW) 

FF77 113 Exaustão de resíduos de verniz líquido 
pulverizado / Montagem industrial (linha 5) 

Embalagens metálicas 10,0 
Filtro e lavador húmido 

com chuveiros a montante 
da toma de amostragem 

FF78 114 
Exaustão de gases de combustão e de 

secagem do verniz /montagem industrial 
(linha 5) 

Embalagens metálicas 10,0 2 queimadores a Gás 
Natural (2*0,09 MW) 

FF79 141+E11 
Exaustão de gases de combustão e de 

secagem do verniz /montagem alimentares 
(Linha 14) 

Embalagens metálicas 10,0 

1 Lavador húmido com 
chuveiros 

2 queimadores a Gás 
Natural (0,117 MW) 

FF80 142 
Exaustão de gases de combustão e de 

secagem / Montagem industrial (linha 10) 
Embalagens metálicas 10,0 1 queimador a Gás 

Natural (0,08 a 0,12 MW) 

FF81 143 Exaustão de gases de combustão e de 
secagem / Montagem aerossóis (linha 27) 

Embalagens metálicas 10,0 10 queimadores a Gás 
Natural (0,9 MW) 

FF82 165 

Exaustão de vapores da secagem de 
borracha líquida em fornos (80 a 90 ºC) 
/Estampagem alimentares (Linha 65, 13, 

86 e 14) 

Embalagens metálicas 10,0 

4 queimadores a Gás 
Natural (45-90 kW, 45 -90 

kW, 
30 000 kcal/h e 17,5-70 

kW) 

FF83 186 
Exaustão localizada na sala de pré-

pesagem de cosmética 
Formulação e 
Enchimento 

10,7 - 

FF84 36 
Exaustão de vapores da secagem de 
borracha líquida (cover) /Estampagem 

industrial (linha 19) 
Embalagens metálicas (fonte desativada e desmantelada) 

FF85 37 
Exaustão de gases da câmara de 

combustão / Estampagem Industriais (linha 
19) 

Embalagens metálicas (fonte desativada e desmantelada) 

FF86 15 
Exaustão de gases / Embalador a quente 

no paletizador (tapete rolante) 
Embalagens metálicas 12,0 - 

FF87 38 
Exaustão de fumos/ vapores da cura da 

borracha (PVC e Cover) do forno Horizont. 
Indust. / Embalagem (linha 83) 

Embalagens metálicas 10,0 - 

FF88 39 
Exaustão de gases da câmara de 

combustão n.º1 do forno Horizont. Indust. / 
Embalagem (linha 83) 

Embalagens metálicas 10,0 1 queimador a Gás 
Natural (58 kW) 

FF89 40 
Exaustão de gases da câmara de 

combustão n.º2 do forno Horizont. Indust. / 
Embalagem (linha 83) 

Embalagens metálicas 10,0 1 queimador a Gás 
Natural (58 kW) 

FF90 41 
Exaustão de fumos/ vapores da cura da 

borracha (PVC e Cover) do forno Horizont. 
Indust. / Embalagem (linha 83) 

Embalagens metálicas 10,0 - 
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FF91 42 
Exaustão de fumos/ vapores da cura da 

borracha (PVC e Cover) do forno Horizont. 
Indust. / Embalagem (linha 83) 

Embalagens metálicas 10,0 - 

FF92 50 
Exaustão de gases da câmara de 

combustão do forno Horizont. Indust./ 
Embalagem (linha 18) 

Embalagens metálicas 10,0 1 queimador a Gás 
Natural (58 kW) 

FF93 51 
Exaustão de gases da câmara de 

combustão do forno Horizont. Indust. / 
Embalagem (linha 18) 

Embalagens metálicas 10,0 1 queimador a Gás 
Natural (58 kW) 

FF94 52 
Exaustão de fumos/ vapores da cura da 

borracha (PVC e Cover) do forno Horizont. 
Indust./Embalagem (linha 18) 

Embalagens metálicas 10,0 - 

FF95 53 
Exaustão de fumos/ vapores da cura da 

borracha (PVC e Cover) do forno Horizont. 
Indust./Embalagem (linha 18) 

Embalagens metálicas 10,0 - 

FF96 183 
Exaustão de vapores de secagem de 

borracha líquida do forno 
vertical/Embalagens (linha 27) 

Embalagens metálicas 13,8 1 queimador a Gás 
Natural de10 - 100 kW 

FF98 163 
Exaustão associada a operações de 

manutenção (limpeza de bicos máquinas 
de injecção)/Embalagens plásticas 

Embalagens plásticas 12,0 - 

FF99 117 
Extração de ar que circunda as lâmpadas 

U.V (Serigrafia) /Plásticos Embalagens plásticas (fonte desativada e desmantelada) 

FF100 119 Extração do moinho dos plásticos / 
Plásticos Embalagens plásticas 10,0 Ciclone 

FF102 199 
Exaustão de câmara de combustão de 

forno de secagem da linha n.º 36 Embalagens plásticas 13,8 1 queimador a Gás 
Natural (180 kW) 

FF 104 2 Exaustão de vapores de óleo (tratamento 
térmico das peças) Serralharia 10,0 - 

FF105 201 
Exaustão do banho de deteção de fugas da 

linha de enchimento A5/Formulação e 
Enchimento 

Formulação e 
Enchimento 

13,7 - 

FF109 188 
Exaustão localizada na sala de pré - 

pesagem de corantes 
Formulação e 
Enchimento 10,7 - 

FF110 190 
Exaustão localizada na sala de pré - 

pesagem de não cosmética 
Formulação e 
Enchimento 

10,7 - 

FF111 205 Exaustão de cabine de agitação de 
borracha - Linha 19 

Embalagens metálicas (fonte desativada e desmantelada) 

FF112 E5 Exaustão de lavador de gases linha 18 Embalagens metálicas 12,5 Lavador húmido com 
chuveiros 

FF113 E4 Exaustão de lavador de gases da linha 17 Embalagens metálicas 12,5 Lavador húmido com 
chuveiros 

FF119 E7 Exaustão de lavador de gases da linha 10 Embalagens metálicas 12,5 Lavador húmido com 
chuveiros 

FF120 E8 Exaustão de lavador de gases da linha 10 Embalagens metálicas 12,5 Lavador húmido com 
chuveiros 

FF121 E9 Exaustão de lavador de gases da linha 23 Embalagens metálicas 12,5 Lavador húmido com 
chuveiros 

FF122 E10 Exaustão de lavadores de gases da linha 
23 

Embalagens metálicas 12,5 Lavador húmido com 
chuveiros 
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FF123 206 Exaustão de Formulação de Shoe Care Formulação e 
Enchimento 

13,7 - 

FF124 207 Exaustão primária (superior) da gas house 
/ Enchimento / linha S1_A2 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF125 208 Exaustão secundária (inferior) da gas 
house / Enchimento / S1_A2 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF126 209 
Exaustão primária (superior) da gas house 

/ Enchimento / linha S2_A3 
Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF127 210 Exaustão secundária (inferior) da gas 
house / Enchimento / linha S2_A3 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF128 211 Exaustão do tanque de formulação de 
APD's / Enchimento / F18 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF129 212 

Exaustão do banho de deteção de fugas da 
linha de enchimento (colocação atuador + 

contentor sucata) / Enchimento / Linha 
S1_A2 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF130 213 Exaustão de cabina de enchimento de 
produto ativo / Enchimento / Linha S1_A2 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF131 214 

Exaustão do banho de deteção de fugas da 
linha de enchimento (colocação atuador + 

contentor sucata) / Enchimento / Linha 
S2_A3 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF132 215 Exaustão de cabina de enchimento de 
produto ativo / Enchimento / Linha S2_A3 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF133 216 
Exaustão primária (superior) da gas house 

/ Enchimento / Linha S3_A4 
Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF134 217 Exaustão secundária (inferior) da gas 
house / Enchimento/ Linha S3_A4 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF135 218 

Exaustão do banho de deteção de fugas da 
linha de enchimento (colocação atuador + 

contentor sucata) / Enchimento / Linha 
S3_A4 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF136 219 
Exaustão de cabina de enchimento de 

produto ativo / Enchimento / Linha S3_A4 
Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF137 220 Exaustão primária (superior) da gas house 
/ Enchimento / Linha S4_A6 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF138 221 Exaustão secundária (inferior) da gas 
house / Enchimento / Linha S4_A6 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF139 222 

Exaustão do banho de deteção de fugas da 
linha de enchimento (colocação atuador + 

contentor sucata) / Enchimento / Linha 
S4_A6 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF140 223 
Exaustão de cabina de enchimento de 

produto ativo / Enchimento / Linha S4_A6 
Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 
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Observações 

FF141 224 
Exaustão primária (superior) da cabina de 

enchimento de benzina / Enchimento / 
Linha S4_A6 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF142 225 
Exaustão secundária (inferior) da cabina de 

enchimento de benzina / Enchimento / 
S4_A6 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF143 226 Exaustão do forno de secagem de verniz 
da linha 23 (forno elétrico) 

Embalagens Metálicas 12,5 - 

FF144 227 Exaustão das caldeiras Caldeiras 20,0 3 caldeiras (500 kW cada) 

FF145 231 Exaustão de tanques de formulação de gel 
de barba 

Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF146 228 Exaustão de Formulação de APD Formulação e 
Enchimento 

15,0 - 

FF147 229 
Exaustão da linha de enchimento de 

líquidos 
Formulação e 
Enchimento 

15,30 - 

FF148 230 Exaustão de secagem UV da Linha 5 da 
Litografia Convencional 

Litografia 12,0 - 

(1) Altura da chaminé correspondente à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo. 
(2) Chaminés que funcionam apenas em situações de emergência, por avaria da instalação de tratamento de gases (incinerador) ou durante a 
manutenção periódica deste sistema, (vide ponto 4.3.1 desta LA) 

 

Onde se lê: 

As fontes FF35 a FF39 (84/87/88/89/90) são utilizadas apenas em situação de emergência (por 
accionamento de válvulas de bypass), no caso de ocorrer uma avaria do incinerador (unidade de oxidação 
térmica para tratamento de gases residuais da actividade de litografia). 

Dadas estas fontes pontuais poderem apenas ser utilizadas em casos pontuais, deverá o operador possuir 
um registo actualizado do número de horas de funcionamento das mesmas. 

Caso, se venha a verificar a necessidade de descarga de emissões para o ar, através das referidas 
chaminés, tal constitui uma situação de emergência, para a qual devem ser seguidos os procedimentos 
previstos no ponto 4 da LA (Gestão de situações de emergência), de forma a tornar possível o 
estabelecimento das devidas condições de monitorização/controlo dessas descargas. 

Atendendo a que as fontes pontuais FF98 (163) e FF104 (2) se referem a fontes associadas a 
equipamentos que funcionam menos de 25 dias por ano ou por um período anual inferior a quinhentas 
horas, as mesmas ficam dispensadas de monitorização de acordo com o n.º 1 do art.º 21 do Decreto-Lei 
n.º 78/2004, de 3 de Abril. No entanto nos termos do n.º 4 do Art. 21º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de 
Abril, a instalação deve possuir um registo actualizado do número de horas de funcionamento e consumo 
de combustível (quando aplicável) associado a cada fonte de emissão de poluentes atmosféricos. Esta 
informação deverá ser integrada no RAA, tendo em vista a elaboração dos inventários de emissões 
regionais e nacionais, conforme art. 8º do mesmo diploma. 

Caso estas fontes passem a funcionar mais de 25 dias por ano ou por um período anual superior a 
quinhentas horas deverá ser revisto o plano de monitorização das mesmas em aditamento a esta Licença. 

No que se refere à altura das chaminés associadas às fontes pontuais atendendo à natureza qualitativa e 
quantitativa dos efluentes emitidos e respectivos caudais mássicos associados, tendo em consideração os 
processos afectos a cada fonte, atendendo também aos obstáculos existentes na sua envolvente, e 
tomando ainda em consideração os valores de altura decorrentes da aplicação do disposto no Decreto-Lei 
n.º 78/2004, de 3 de Abril, e no procedimento de cálculo estabelecido através da Portaria n.º 263/2005, de 



Página 15 de 28 

 

17 de Março, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 38/2005, de 16 de Maio, considera-se que as 
alturas indicadas no quadro 6, desta LA são adequadas à correcta dispersão dos poluentes, referindo-se 
em particular: 

– no que se refere às fontes FF1 a FF4, FF6, FF17, FF18, FF26, FF27, FF32 e FF33 poderão ser 
mantidas as alturas actualmente existentes, desde que sejam corrigidas o n.º de tomas de amostragem 
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”. 

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 artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril. 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”.  

As chaminés da instalação deverão apresentar secção circular, o seu contorno não deve ter pontos 
angulosos e a variação da secção, particularmente nas proximidades da saída dos efluentes gasosos para 
a atmosfera, deve ser contínua e lenta, devendo ainda a convergência ser cuidadosamente realizada. É 
também de referir que as chaminés não deverão possuir dispositivos de topo, ou outros, que diminuam a 
dispersão vertical ascendente dos gases, nomeadamente quando se referem a fontes associadas a 
processos de combustão. 

Sobre este aspecto refere-se que deverá ser alterada a secção das fontes FF17 e FF18 de rectangular para 
circular. Caso se verifique inexequibilidade técnica e/ ou económica para proceder à alteração da secção 
para circular, esta deverá ser comprovada. A terminação destas fontes deverá ser alterada para “B” ou 
“Bmod”. 

Deverá ser alterada a secção da fonte FF100 de rectangular para circular assim como serem corrigidas o 
n.º de tomas de amostragem 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”. 

Deverão ser corrigidas o n.º de tomas de amostragem das fontes FF15, FF19, FF22, FF23, FF24, FF25, 
FF28, FF29, FF30, FF31, FF60 a FF64, FF86 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 respectivos elementos técnicos complementares de análise. 

No primeiro RAA deverá ser apresentado ponto de situação actualizado relativamente às obras necessárias 
realizar. 

Deverá ler-se: 

As fontes FF35 a FF39 (84/87/88/89/90) são utilizadas apenas em situação de emergência (por 
acionamento de válvulas de bypass), no caso de ocorrer uma avaria do incinerador (unidade de oxidação 
térmica para tratamento de gases residuais da atividade de litografia). 

Dadas estas fontes pontuais poderem apenas ser utilizadas em casos pontuais, e atendendo a que as 
fontes funcionam menos de 25 dias por ano ou por um período anual inferior a quinhentas horas, as 
mesmas ficam dispensadas de monitorização de acordo com o n.º 1 do art.º 21 do Decreto-Lei n.º 78/2004, 
de 3 de abril, devendo o operador possuir um registo atualizado do número de horas de funcionamento das 
mesmas. 

Caso, se venha a verificar a necessidade de descarga de emissões para o ar, através das referidas 
chaminés, tal constitui uma situação de emergência, para a qual devem ser seguidos os procedimentos 
previstos no ponto 4 da LA (Gestão de situações de emergência), de forma a tornar possível o 
estabelecimento das devidas condições de monitorização/controlo dessas descargas. 

Deve ser incluída no Relatório Ambiental Anual a indicação do número de horas correspondente a 
situações de funcionamento deficiente ou avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, 
tratamento e controlo de emissões atmosféricas, incluindo o funcionamento das fontes de emergências 
existentes e o funcionamento do incinerador (FF20) fora das especificações do fabricante. 
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Atendendo a que as fontes pontuais FF6 (92), FF98 (163) e FF104 (2) se referem a fontes associadas a 
equipamentos que funcionam menos de 25 dias por ano ou por um período anual inferior a quinhentas 
horas, as mesmas ficam dispensadas de monitorização de acordo com o n.º 1 do art.º 21 do Decreto-Lei 
n.º 78/2004, de 3 de abril. No entanto, nos termos do n.º 4 do art. 21º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de 
abril, a instalação deve possuir um registo atualizado do número de horas de funcionamento e consumo de 
combustível (quando aplicável) associado a cada fonte de emissão de poluentes atmosféricos. Esta 
informação deverá ser integrada no RAA, tendo em vista a elaboração dos inventários de emissões 
regionais e nacionais, conforme art. 8º do mesmo diploma. 

Caso estas fontes passem a funcionar mais de 25 dias por ano ou por um período anual superior a 
quinhentas horas deverá ser revisto o plano de monitorização das mesmas em aditamento a esta Licença. 

No que se refere à altura das chaminés associadas às fontes pontuais atendendo à natureza qualitativa e 
quantitativa dos efluentes emitidos e respetivos caudais mássicos associados, tendo em consideração os 
processos afetos a cada fonte, atendendo também aos obstáculos existentes na sua envolvente, e 
tomando ainda em consideração os valores de altura decorrentes da aplicação do disposto no Decreto-Lei 
n.º 78/2004, de 3 de abril, e no procedimento de cálculo estabelecido através da Portaria n.º 263/2005, de 
17 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 38/2005, de 16 de maio, considera-se que as 
alturas indicadas no quadro 6, são adequadas à correta dispersão dos poluentes. 

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 artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril. 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”.  

As chaminés da instalação deverão apresentar secção circular, o seu contorno não deve ter pontos 
angulosos e a variação da secção, particularmente nas proximidades da saída dos efluentes gasosos para 
a atmosfera, deve ser contínua e lenta, devendo ainda a convergência ser cuidadosamente realizada. É 
também de referir que as chaminés não deverão possuir dispositivos de topo, ou outros, que diminuam a 
dispersão vertical ascendente dos gases, nomeadamente quando se referem a fontes associadas a 
processos de combustão. 

A fonte FF144 encontra-se em conformidade relativamente aos aspetos construtivos de acordo com o 
parecer da CCDR, de 19/06/2013. 

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. 

Deverá ser apresentado ponto de situação atualizado relativamente às obras necessárias realizar. 

Alteração ao Ponto 2.2.1.4 – Monitorização 

Onde se lê: 

O controlo da emissão de gases deverá ser efectuado de acordo com o especificado nos quadros que se 
apresentam de seguida Quadro 8, Quadro 9 e Quadro 10 desta licença, não devendo nenhum parâmetro 
de emissão exceder os valores limite de emissão (VLE) aí mencionados. 

Para os 3 grupos de fontes seguintes a monitorização é efectuada com carácter rotativo, devendo ser 
amostrada três fontes pontuais nos casos da alínea a), uma no caso da alínea b) e quatro no caso da alínea 
c), duas vezes em cada ano civil, com intervalo mínimo de dois meses entre as medições: 
a) Grupo I – FF69, FF70, FF71, FF72, FF79 e FF81 (Exaustão de gases de combustão e secagem de 

verniz - Linha 16, Linha 13, Linha 12, Linha 15, Linha 14 e Linha 27); 

b) Grupo II – FF74, FF76, FF78 e FF80 (Exaustão de gases de combustão e secagem de vernizes – 
Linhas 1, 8, 5 e 10); 

c) Grupo III - FF73, FF77, FF112 a FF113, FF119 a FF122 (Exaustão da aplicação de verniz – Linha 1, 8 e 
5, Exaustão de lavadores húmidos associados ao envernizamento no sector da montagem). 

Em cada um dos grupos as fontes encontram-se associadas ao mesmo processo, possuem as mesmas 
características técnicas e emissões com composição semelhante (características de fontes múltiplas) pelo 
que, em cada monitorização e para cada grupo, as emissões das restantes fontes não amostradas deverão 
ser estimadas com base num factor de emissão médio, calculado a partir da fonte caracterizada. 

Deverá ler-se: 
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O controlo da emissão de gases deverá ser efetuado de acordo com o especificado nos quadros que se 
apresentam de seguida, Quadro 8, Quadro 9 e Quadro 10 desta licença, não devendo nenhum parâmetro 
de emissão exceder os valores limite de emissão (VLE) aí mencionados. 

Para os 3 grupos de fontes seguintes a monitorização é efetuada com carácter rotativo, devendo ser 
amostrada duas fontes pontuais nos casos da alínea a), uma no caso da alínea b) e três no caso da alínea 
c), duas vezes em cada ano civil, com intervalo mínimo de dois meses entre as medições: 

d) Grupo I – FF69, FF70, FF71, FF72, FF79 e FF81 (Exaustão de gases de combustão e secagem de 
verniz - Linha 16, Linha 13, Linha 12, Linha 15, Linha 14 e Linha 27); 

e) Grupo II – FF74, FF76, FF78 e FF80 (Exaustão de gases de combustão e secagem de vernizes – 
Linhas 1, 8, 5 e 10); 

f) Grupo III - FF73, FF77, FF112 a FF113, FF119 a FF122 (Exaustão da aplicação de verniz – Linha 1, 8 e 
5, Exaustão de lavadores húmidos associados ao envernizamento no sector da montagem). 

 
Em cada um dos grupos as fontes encontram-se associadas ao mesmo processo, possuem as mesmas 
características técnicas e emissões com composição semelhante (características de fontes múltiplas) pelo 
que, em cada monitorização e para cada grupo, as emissões das restantes fontes não amostradas deverão 
ser estimadas com base num fator de emissão médio, calculado a partir da fonte caracterizada. 
 

Alteração ao Quadro 2 da LA – Condições de monitorização associadas às fontes múltiplas (fontes abrangidas 

pelo Diploma COV associadas à atividade de revestimento de superfícies metálicas – etapa montagem) 

Fontes múltiplas 
Código Fonte, 

(código 
operador) 

Sector Parâmetro (1) VLE (2, 3) 

(mg/m3N) 
Frequência da 
monitorização 

6 fontes: 
Exaustão secagem 
verniz e gases de 

combustão – 
Verniz interior base 

pó 
(Grupo I) 

FF69(16), 
FF71 (24) 
FF72(25), 
FF81(143) 

Montagem 
de 

embalagens 
metálicas: 
aerossóis 

Partículas totais em suspensão 
(PTS) 

 

150 mg/Nm3 

2 fontes pontuais, 
Duas vezes por ano 

(5) 
FF70 (22-1) 

Montagem 
de 

embalagens 
metálicas: 

alimentares 

Compostos orgânicos voláteis 
(COV), expressos em C (4) 100 mg/Nm3 

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) 

FF79 
(141+E11) 

Montagem 
de 

embalagens 
metálicas: 
industriais 

Óxidos de azoto (NOx), expressos 
em NO2 

500 mg/Nm3 

4 fontes: 
Exaustão secagem 
verniz e gases de 

combustão – 
verniz interior base 

solvente  
(Grupo II) 

FF74 (110) 
FF76 (112) 
FF78 (114) 

FF80 (142) 

Montagem 
de 

embalagens 
metálicas: 
industriais 

Partículas totais em suspensão 
(PTS) 150 mg/Nm3 

1 fonte pontual, 
Duas vezes por 

ano (5) 

Compostos orgânicos voláteis 
(COV), expressos em C (4) 

100 mg/Nm3 

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) 

Óxidos de azoto (NOx), expressos 
em NO2 

500 mg/Nm3 

Fontes múltiplas 
Código Fonte, 

(código 
operador) 

Sector Parâmetro (1) VLE (2, 3) 

(mg/m3N) 
Frequência da 
monitorização 

9 fontes: 
Exaustão da 

aplicação de verniz 
(Grupo III) 

FF112 a 
FF113 (E5 
e E4) 

FF119 a FF122 
(E7 a E10) 

Montagem 
de 

embalagens 
metálicas: 
industriais, 
alimentares 
e aerossóis 

Partículas totais em suspensão 
(PTS) 

150 mg/Nm3 

2 fontes pontuais, 
Duas vezes por 

ano (5) 

Compostos orgânicos voláteis 
(COV), expressos em C (4) 100 mg/Nm3 

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 

20 
(se caudal ≥ 
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Fontes múltiplas 
Código Fonte, 

(código 
operador) 

Sector Parâmetro (1) VLE (2, 3) 

(mg/m3N) 
Frequência da 
monitorização 

H351 (caso aplicável) 10 g/h) 
(1) Para as fontes pontuais associadas a equipamentos de combustão deverá ser monitorizado o parâmetro CO para efeitos de controle da combustão 

(fontes FF69 a FF72, FF74, FF76, FF78 a FF81). No seguimento da avaliação aos resultados obtidos, poderá ser realizado aditamento à LA; 
(2) Deverá ser garantido que cada um dos grupos que se encontram associadas ao mesmo processo, possuem as mesmas características técnicas e 

emissões com composição semelhante (características de fontes múltiplas) pelo que, em cada monitorização e para cada grupo, as emissões das 
restantes fontes não amostradas deverão ser estimadas com base num fator de emissão médio, calculado a partir da fonte caracterizada. Caso sejam 
alteradas as condições de funcionamento deverão ser comunicadas a esta Agência, e deverá ser seguido o regime de monitorização aplicável a 
fontes pontuais simples; 

(3) Os VLE devem ser comparados com as concentrações obtidas sem correção do teor de oxigénio; 
(4) Para a atividade de revestimento de superfícies metálicas no âmbito do Capítulo V do Decreto-Lei n.º 127/2013, caso o consumo de solventes seja 

superior a 15 ton/ano o VLE para o poluente Compostos orgânicos voláteis (COV), expressos em C passará a ser de 50 mg/Nm3 em fontes 
associadas a secagem e 75 mg/Nm3 para fontes associadas a processos de revestimento. Emissões difusas de 25% com base na metodologia 
definida no Capítulo V do Decreto-Lei n.º 127/2013, caso o consumo de solventes seja superior a 15 ton/ano o VLE das emissões difusas passa a ser 
de 20%; A demonstração do cumprimento destes valores deverá ser efetuada no Plano de Gestão de Solventes. Um relatório síntese da verificação 
do cumprimento destes valores deverá ser integrado em cada Relatório Ambiental Anual. 

(5) A monitorização deverá ser efetuada duas vezes em cada ano civil, com intervalo mínimo de dois meses entre as medições. Estas fontes encontram-
se inseridas nos Grupo I, II e III, nos quais a monitorização é efetuada duas vezes em cada ano civil, com carácter rotativo – fontes múltiplas. 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. 
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Alteração ao Quadro 3 da LA– Condições de monitorização associadas às fontes pontuais não sujeitas ao 

programa de monitorização de fontes múltiplas (fontes abrangidas pelo Diploma COV associadas à atividade de 

impressão – subprocesso de envernizamento e montagem de embalagens metálicas) 

 

Unidade Linha 
Código Fonte 

(código 
operador) 

Descrição 
fonte Parâmetro(1) VLE (2) 

(mg/m3N) 
Frequência da 

monitorização (3) 

Litografia UV 

Linha 11 

FF18 (104) Exaustão de 
Impressão UV 

Compostos 
orgânicos voláteis 
(COV), expressos 

em C(4) 

100 mg/Nm3 Duas vezes por 
ano (5) 

FF7 a FF10  

(93 /94 /95 /96) 
Exaustão de 
secagem UV 

Linha 13 
FF17 (103) 

Exaustão de 
Impressão UV 

FF11 a FF12  

(97 /97-1) 
Exaustão de 
secagem UV 

Linha 15 

FF15 (202) 
Exaustão de 

Impressão UV 

FF16 e FF19 

(203 /204) 
Exaustão de 
secagem UV 

Litografia 
convencional 

Linha 1 

FF20 (108) Exaustão 
incinerador 

Compostos 
orgânicos voláteis 

não metânicos 
(COVNM), 

expressos em C 

- 

Duas vezes por 
ano (5) 

Compostos 
orgânicos voláteis 
(COV), expressos 

em C(4) 

100 mg/Nm3 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) 150 mg/Nm3 

Duas vezes por 
ano (6) Óxidos de azoto 

(NOx), expressos 
em NO2 

500 mg/Nm3 

FF4 (83-1) 

Exaustão 
secagem 

convencional 

Compostos 
orgânicos voláteis 
(COV), expressos 

em C(4) 

100 mg/Nm3 Duas vezes por 
ano (5) 

FF30 (81) 

FF31 (83) 

Compostos 
orgânicos voláteis 
(COV), expressos 

em C(4) 

100 mg/Nm3 Uma vez por ano (5) 

Linha 2 

FF20 (108) 
Exaustão 

incinerador 
Tal como definido 

na linha 1 

Tal como 
definido na 

linha 1 

Tal como definido na 
linha 1 

FF3 (75) 

Exaustão 
secagem 

convencional 

Compostos 
orgânicos voláteis 
(COV), expressos 

em C(4) 

100 mg/Nm3 

Duas vezes por 
ano (5) 

FF26 (72) 

FF27 (74) 
Uma vez por ano (5) 
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Unidade Linha 
Código Fonte 

(código 
operador) 

Descrição 
fonte Parâmetro(1) VLE (2) 

(mg/m3N) 
Frequência da 

monitorização (3) 

Litografia 
convencional 

Linha 3 

FF6 (92) Exaustão de 
impressão 

Compostos 
orgânicos voláteis 
(COV), expressos 

em C(4) 

100 mg/Nm3 Duas vezes por 
ano (5) 

FF20 (108) Exaustão do 
incinerador 

Tal como definido 
na linha 1 

Tal como 
definido na 

linha 1 

Tal como definido na 
linha 1 

FF5 (85) 

Exaustão da 
secagem  

Compostos 
orgânicos voláteis 
(COV), expressos 

em C(4) 

100 mg/Nm3 

Duas vezes por 
ano (5) 

FF28 (77) 

FF29 (79) 
Uma vez por ano (5) 

Linha 4 

FF20 (108) 
Exaustão 

incinerador 
Tal como definido 

na linha 1 

Tal como 
definido na 

linha 1 

Tal como definido na 
linha 1 

FF1 (65) 
Exaustão da 

secagem 

Compostos 
orgânicos voláteis 
(COV), expressos 

em C(4) 

100 mg/Nm3 

Duas vezes por 
ano (5) 

FF22 (61) 

FF23 (64) 
Uma vez por ano (5) 

Linha 5 

FF20 (108) Exaustão 
incinerador 

Tal como definido 
na linha 1 

Tal como 
definido na 

linha 1 

Tal como definido na 
linha 1 

FF2 (70) 

Exaustão da 
secagem 

Compostos 
orgânicos voláteis 
(COV), expressos 

em C(4) 

100 mg/Nm3 

Duas vezes por 
ano (5) 

Uma vez por ano (5) FF24 (67) 

FF25 (69) 

FF 148 (230) 

Compostos 
orgânicos voláteis 
(COV), expressos 

em C(4) 

100 mg/Nm3 Duas vezes por 
ano (5) 

Montagem de 
embalagens 
metálicas: 
Industrial 

--- FF143 (226) 

Exaustão de 
secagem de 

verniz em forno 
com resistência 

elétrica 

Compostos 
orgânicos voláteis 
(COV), expressos 

em C(4) 

100 mg/Nm3 Duas vezes por 
ano (5) 

(1) Para as fontes pontuais associadas a equipamentos de combustão deverá ser monitorizado o parâmetro CO para efeitos de controle da combustão (FF20).  

(2) Todos os valores limite de emissão (VLE) são referidos a gás seco nos efluentes gasosos. Os VLE devem ser comparados com as concentrações obtidas 
sem correção do teor de oxigénio; 

(3) Nas situações de monitorização a efetuar duas vezes em cada ano civil, deverá ser realizada com um intervalo mínimo de 2 meses entre as medições; 
(4) Para as descargas de COV com advertências de perigo H340, H350, H350i; H360D ou H360F, em que o caudal mássico da soma dos compostos seja igual ou 

superior a 10g/h, deve ser respeitado o valor limite de emissão de 2 mg/m3N. Para as descargas de COV com advertências de perigo H341 ou H351, em que o 
caudal mássico da soma dos compostos seja igual ou superior a 100 g/h, deve ser respeitado o valor limite de emissão de 20 mg/m3N.  
Emissões difusas de 20% com base na metodologia definida no Diploma COV. A demonstração do cumprimento destes valores deverá ser efetuada no Plano 
de Gestão de Solventes. Um relatório síntese da verificação do cumprimento destes valores deverá ser integrado em cada Relatório Ambiental Anual. 

(5) 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 inferior a 2 kg/h, então a monitorização das 
fontes em causa pode ser realizada com uma frequência de “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. 

(6) Caso exista ou 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, é/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. 
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. 
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Alteração ao Quadro 4 da LA – Condições de monitorização associadas às fontes pontuais não sujeitas ao 

programa de monitorização de fontes múltiplas (fontes não abrangidas pelo Diploma COV) 

Código 
Fonte 

(código 
operador) 

Descrição fonte Unidade Parâmetro (1) VLE (2) 

(mg/m3N) 
Frequência da 

monitorização (3) 

FF13 (98) 

FF14 (99) 

FF21 (146) 

Exaustão do 
flamejamento da folha 

virgem 
Litografia 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) 150 mg/Nm3 

Uma vez de três em 
três anos 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 

Óxidos de azoto 
(NOx), expressos em 

NO2 
500 mg/Nm3 

FF32 (85-1) 

FF33 (86) 

Exaustão de ar quente 
do refrigerador da 

litografia U.V 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos(COVNM) 
110 mg/Nm3 Uma vez de três em 

três anos 

FF34 (200) 
Exaustão superior da 
gás house da linha A5 

Enchimento 

Compostos orgânicos 
voláteis Não 

Metânicos(COVNM) 
110 mg/Nm3 (4) 

Uma vez de três em 
três anos 

FF42 (46) 
Exaustão de cheiros e 
vapores dos tanques 

de formulação 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos(COVNM) 
110 mg/Nm3 (4) Uma vez de três em 

três anos 

FF45 (49) Exaustão de gás house 
junto ao solo LA5 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos(COVNM) 
110 mg/Nm3 (4) Uma vez de três em 

três anos 

FF53 (135) 
Exaustão de cabine de 
enchimento de produto 
ativo e tanque auxiliar 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 

Uma vez de três em 
três anos 

FF52 (132) 

FF54 (138) 

FF55 (139) 

Exaustão de cheiros e 
vapores dos tanques 
P14, P11, F2 e P2 

FF57 (147) 
Exaustão de bomba de 
vácuo (mistura ar, óleo 

e vapores) 

FF56 (140) 
Exaustão de cheiros e 
vapores dos tanques 
P14, P11, F2 e P2 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 (4) 

Uma vez de três em 
três anos 

FF58 (161) 

Exaustão do ar 
ambiente das gás -

house (aspiração junto 
ao solo) Linha de Gel 

Enchimento 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 Uma vez de três em 

três anos 
FF60 (164) 

FF105 (201) 

Exaustão do ar da 
hotte do banho de 

deteção de fugas da 
linha de gel e da linha 
de enchimento A1, A2, 

A3, A4, A5 

FF59 (162) 

Exaustão dos gases 
que são incorporados 

nos aerossóis (por 
cima das cabeças de 

gás) Linha de gel 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 (4) Uma vez de três em 

três anos 

FF83 (186) 
Exaustão localizada na 
sala de pré pesagem 

cosmética 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 Uma vez de três em 

três anos 

FF109 (188) 
Exaustão localizada na 
sala de pré pesagem 

de corantes 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 

Uma vez de três em 
três anos 
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Código 
Fonte 

(código 
operador) 

Descrição fonte Unidade Parâmetro (1) VLE (2) 

(mg/m3N) 
Frequência da 

monitorização (3) 

FF110 (190) 
Exaustão localizada na 
sala de pré-pesagem 

de não cosmética 
Enchimento 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 Uma vez de três em 

três anos 

FF123 (206) 
Exaustão de 

Formulação de Shoe 
Care 

Formulação e 
enchimento 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 Uma vez de três em 

três anos 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) 

150 mg/Nm3 Uma vez de três em 
três anos 

FF124 (207) 

Exaustão primária 
(superior) da gas 

house/Enchimento/linh
a S1_A2 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 (4) Uma vez de três em 

três anos 

FF125 (208) 

Exaustão secundária 
(inferior) da gas 

house/Enchimento/linh
a S2_A2 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 (4) Uma vez de três em 

três anos 

FF126 (209) 

Exaustão primária 
(superior) da gas 

house/Enchimento/linh
a S2_A3 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 (4) Uma vez de três em 

três anos 

FF 127 (210) 

Exaustão secundária 
(inferior) da gas 

house/Enchimento/linh
a S2_A3 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 (4) 

Uma vez de três em 
três anos 

FF128 (211) 
Exaustão do tanque de 

formulação de 
APD’s/Enchimento/F18 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) 150 mg/Nm3 

Duas vezes por ano 
Compostos orgânicos 

voláteis não 
metânicos (COVNM) 

110 mg/Nm3 

FF129 (212) 

Exaustão do banho de 
deteção de fugas da 
linha de enchimento 
(colocação atuador 

+contentor 
sucata)/Enchimento/Lin

ha S1_A2 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 Uma vez de três em 

três anos 

FF130 (213) 

Exaustão de cabina de 
enchimento de produto 
ativo/Enchimento/Linha 

S1_A2 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 

Uma vez de três em 
três anos 

FF131 (214) 

Exaustão do banho de 
deteção de fugas da 
linha de enchimento 
(colocação atuador+ 

contentor sucata) 
/Enchimento/Linha 

S2_A3 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 

Uma vez de três em 
três anos 

FF132 (215) 

Exaustão de cabina de 
enchimento produto 

ativo /Enchimento/linha 
S2_A3 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 Uma vez de três em 

três anos 

FF133 (216) 

Exaustão primária 
(superior) da gas 

house/Enchimento/Linh
a S3_A4 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 (4) Uma vez de três em 

três anos 

FF134 (217) 

Exaustão secundária 
(inferior) da gas 

house/Enchimento/Linh
a S3_A4 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 

Uma vez de três em 
três anos 
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Código 
Fonte 

(código 
operador) 

Descrição fonte Unidade Parâmetro (1) VLE (2) 

(mg/m3N) 
Frequência da 

monitorização (3) 

FF135 (218) 

Exaustão do banho de 
deteção de fugas da 
linha de enchimento 
(colocação atuador+ 

contentor 
sucata)/Enchimento/Lin

ha S3_A4 

Formulação e 
enchimento 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 

Uma vez de três em 
três anos 

FF136 (219) 

Exaustão de cabina de 
enchimento de produto 
ativo/Enchimento/Linha 

S3_A4 

Formulação e 
enchimento 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 (4) Uma vez de três em 

três anos 

FF137 (220) 

Exaustão primária 
(superior) da gas 

house/Enchimento/Linh
a S4_A6 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 (4) Uma vez de três em 

três anos 

FF138 (221) 

Exaustão secundária 
(inferior) da gas 

house/Enchimento/Linh
a S4_A6 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 Uma vez de três em 

três anos 

FF139 (222) 

Exaustão do banho de 
deteção de fugas da 
linha de enchimento 
(colocação atuador + 

contentor sucata) 
/Enchimento/Linha 

S4_A6 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 

Uma vez de três em 
três anos 

FF140 (223) 

Exaustão de cabina de 
enchimento de produto 
ativo/Enchimento/Linha 

S4_A6 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 Uma vez de três em 

três anos 

FF141 (224) 

Exaustão primária 
(superior) da cabina de 

enchimento de 
benzina/Enchimento/Li

nha S4_A6 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 Uma vez de três em 

três anos 

FF142 (225) 

Exaustão secundária 
(inferior) da cabina de 

enchimento de 
benzina/Enchimento/S

4_A6 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 Uma vez de três em 

três anos 

FF145 (231) 
Exaustão de tanques 
de formulação de gel 

de barba 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 

Duas vezes por ano 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) 150 mg/Nm3 

FF146 (228) Exaustão de 
Formulação de APD 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 

Duas vezes por ano 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) 150 mg/Nm3 

FF147 (229) 
Exaustão da linha de 

enchimento de líquidos 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos (COVNM) 
110 mg/Nm3 Duas vezes por ano 
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Código 
Fonte 

(código 
operador) 

Descrição fonte Unidade Parâmetro (1) VLE (2) 

(mg/m3N) 
Frequência da 

monitorização (3) 

FF82 (165) 

Exaustão de vapores 
da secagem de 

borracha líquida em 
fornos (80 a  

90 ºC) Linhas 65, 13, 
86, 14 do sector de 

estampagem de 
alimentares 

Embalagens 
metálicas 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) 

150 mg/Nm3 

Uma vez de três em 
três anos 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos(COVNM) 
110 mg/Nm3 

Óxidos de azoto 
(NOx), expressos em 

NO2 
500 mg/Nm3 

FF87 (38) 

Exaustão de 
fumos/vapores da cura 

da borracha (PVC e 
Cover) 

Embalagens 
metálicas 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) 

150 mg/Nm3 

Uma vez de três em 
três anos Compostos orgânicos 

voláteis não 
metânicos(COVNM) 

110 mg/Nm3 

FF90 (41) 

FF91 (42) 

FF94 (52) 

FF95 (53) 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos(COVNM) 
110 mg/Nm3 Uma vez de três em 

três anos 

FF88 (39) 

FF89 (40) 

FF92 (50) 

FF93 (51) 

Exaustão de gases da 
câmara de combustão  

Embalagens 
metálicas 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) 150 mg/Nm3 

Uma vez de três em 
três anos 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos(COVNM) 
110 mg/Nm3 

Óxidos de azoto 
(NOx), expressos em 

NO2 
500 mg/Nm3 

FF96 (183) 

Exaustão de vapores 
de secagem de 

borracha líquida L27 
(estampagem 
alimentares) 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) 150 mg/Nm3 

Uma vez de três em 
três anos 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos(COVNM) 
110 mg/Nm3 

Óxidos de azoto 
(NOx), expressos em 

NO2 
500 mg/Nm3 

FF102 (199) 
Exaustão de forno de 
secagem da linha n.º 

36 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) 

150 mg/Nm3 

Uma vez de três em 
três anos 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos(COVNM) 
110 mg/Nm3 

Óxidos de azoto 
(NOx), expressos em 

NO2 
500 mg/Nm3 

FF86 (15) 
Exaustão de gases 

(embalamento a 
quente no paletizador) 

Embalagens 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) 

150 mg/Nm3 

Uma vez de três em 
três anos 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos(COVNM) 
110 mg/Nm3 

Óxidos de azoto 
(NOx), expressos em 

NO2 
500 mg/Nm3 
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Código 
Fonte 

(código 
operador) 

Descrição fonte Unidade Parâmetro (1) VLE (2) 

(mg/m3N) 
Frequência da 

monitorização (3) 

FF100 
(119) (5) 

Exaustão de partículas 
do moinho dos 

plásticos 

Embalagens 
plásticas 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos(COVNM) 
110 mg/Nm3 Duas vezes por ano 

Partículas totais em 
suspensão (PTS) 150 mg/Nm3 Duas vezes por ano 

FF144 Exaustão de 3 
caldeiras Caldeiras 

Compostos orgânicos 
voláteis não 

metânicos(COVNM) 
110 mg/Nm3 

Duas vezes por ano 
Óxidos de azoto 

(NOx), expressos em 
NO2 

300 mg/Nm3 

(1) Para as fontes pontuais associadas a equipamentos de combustão deverá ser monitorizado o parâmetro CO para efeitos de controle da combustão 
(FF82, FF88, FF89, FF92, FF93, FF96, FF102 e FF114); 

(2) Todos os valores limite de emissão (VLE) são referidos a gás seco nos efluentes gasosos. Os VLE devem ser comparados com as concentrações 
obtidas sem correção do teor de oxigénio; 

(3) Nas situações de monitorização a efetuar duas vezes em cada ano civil, deverá ser realizada com um intervalo mínimo de 2 meses entre as 
medições. 

Caso exista ou 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, é/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. 

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. 

(4) Ao abrigo do art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, e enquanto se mantiverem as condições aí estabelecidas (nomeadamente com a 
instalação a funcionar à sua capacidade nominal, registando-se um caudal mássico inferior ao limiar mássico mínimo fixado e estando abrangida pelo 
regime de monitorização pontual constante no n.º 4 do art.º 17.º do referido diploma legal), às fontes FF34, FF42, FF45, FF56, FF59, FF124, FF125, 
FF126, FF127, FF133, FF136 e FF137 não se aplica a exigência de cumprimento do VLE fixado para esse poluente. Caso as fontes pontuais deixem 
de reunir as condições para estar abrangidas pelo art.º 27.º do referido diploma, deverão ser sujeitas à monitorização estabelecida neste quadro. 
Deverá o operador apresentar, no próximo RAA, estudo e calendarização para ligação ao incinerador (FF20) das fontes acima identificadas. 

(5) Ao abrigo do art.º 21.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, a fonte FF100 está dispensada de monitorização das emissões, enquanto os 
equipamentos a ela associados funcionarem por um período anual inferior a 25 dias ou 500 horas. O operador está ainda obrigado a possuir o registo 
atualizado do número de horas de funcionamento dos equipamentos associados às referidas fontes. Caso o seu funcionamento ultrapasse os 25 dias 
ou 500 horas anuais, deverá ser sujeitas à monitorização estabelecida neste quadro. Este registo atualizado do número de horas de funcionamento e 
consumo de combustível anual para estas fontes deverá se incluído no Relatório Ambiental Anual correspondente. 

Alteração ao Ponto 2.3 – Resíduos e Monitorização 

Onde se lê: 

Os resíduos produzidos na instalação são temporariamente armazenados nos parques de armazenagem de 
resíduos identificados no Quadro 14. 
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Quadro 5– Parques/zonas de armazenamento temporário de resíduos gerados na instalação 

Código Área total (m2) 
Área coberta / Área 
impermeabilizada 

(sim/não) / (sim/não) 

Sistema de 
drenagem 

(sim / não) 

Bacia de 
retenção 

(sim / não) 

Localização 

Tipos de resíduos armazenados 

Parque de armazenagem 

PA1 

 

 

 

 

1390 

 

 

 

 

1390 não 
Sim 

(5 m3) 

Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe 
orgânicos (LER 07 04 04*) 

Líquidos de lavagem e licores mãe aquosos (LER 07 
06 01*) 

Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe 
orgânicos (LER 07 06 04*) 

Resíduos da remoção de tintas e vernizes contendo 
solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas 
(LER 08 01 17 *) 

Resíduos de tintas de impressão contendo 
substâncias perigosas (LER 08 03 12*) 

Banhos de revelação de chapas litográficas de 
impressão de base aquosa 
(LER 09 01 02*) 

Resíduos de limpeza de gases contendo substâncias 
perigosas (LER 10 01 18*) 

Emulsões e soluções de maquinagem sem 
halogéneos (LER 12 01 09*) 

Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 
(LER 13 02 08*) 

Outros resíduos não anteriormente especificados 
(LER 13 08 99*) 

Outros solventes e misturas de solventes (LER 14 06 
03*) 

Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos 
de substâncias perigosas (LER 15 01 10*) 

Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios 
sob pressão (LER 15 01 11*) 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de 
óleo não anteriormente especificados), panos de 
limpeza e vestuário de protecção, contaminados por 
substâncias perigosas (LER 15 02 02*) 

Componentes perigosos não abrangidos em 16 01 
07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 (LER 16 01 21*) 

Resíduos orgânicos contendo substâncias perigosas 
(LER 16 03 05*) 

Acumuladores de chumbo (LER 16 06 01*) 
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PA1 

 

 

 

 

1390 

 

 

 

 

1390 não 
Sim 

(5 m3) 

Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias 
perigosas (LER 16 10 01*) 

Resíduos cuja recolha e eliminação estão sujeitas a 
requisitos específicos tendo em vista a prevenção de 
infecções (LER 18 01 03*) 

Misturas de gorduras e óleos, da separação 
óleo/água, não abrangidos em 19 08 09 (LER 19 08 
10*) 

Lamas de outros tratamentos de águas residuais 
industriais contendo substâncias perigosas (LER 19 
08 13*) 

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo 
mercúrio (LER 20 01 21*) 

Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16 
06 02 ou 16 06 03 e pilhas e acumuladores não 
triados contendo essas pilhas ou acumuladores (LER 
20 01 33*) 

Resíduos de tintas e vernizes não abrangidos em 08 
01 11 (LER 08 01 12) 

Resíduos líquidos aquosos contendo tintas de 
impressão (LER 08 03 08) 

Resíduos de tintas não abrangidos em 08 03 12 
(LER 08 03 13) 

Resíduos de tonner de impressão não abrangidos 
em 08 03 17 (LER 08 03 18) 

Resíduos de colas ou vedantes não abrangidos em 
08 04 09 (LER 08 04 10) 

Película e papel fotográfica sem prata ou compostos 
de prata  (LER 09 01 08) 

Aparas e limalhas de metais ferrosos (LER 12 01 01) 

Embalagens de papel e cartão (LER 15 01 01) 

Embalagens de plástico (LER 15 01 02) 

Embalagens de madeira (LER 15 01 03) 

Embalagens de metal (LER 15 01 04) 

Embalagens de vidro (LER 15 01 07) 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e 
vestuário de protecção não abrangidos em 15 02 02 
(LER 15 02 03) 

Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16 01 14 
(LER 16 01 15) 

Equipamentos fora de uso não abrangido em 16 02 
09 a 16 02 13 (LER 16 02 14) 

Componentes retirados de equipamentos fora de uso 
não abrangidos em 16 02 15 (LER 16 02 16) 

Resíduos orgânicos não abrangidos em 16 03 05 
(LER 16 03 06) 

Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso não 
abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35 (LER 
20 01 36) 

Metais (LER 20 01 40) 

Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo 
misturas de resíduos (LER 20 03 01) 

Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente 
especificados (LER 20 03 99) 
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Deverá ler-se: 

Quadro 6 da LA – Parques/zonas de armazenamento temporário de resíduos gerados na instalação 

Código Área total 
(m2) 

Área coberta / Área 
impermeabilizada 

(sim/não) / (sim/não) 

Sistema de 
drenagem 

(sim / não) 

Bacia de 
retenção 

(sim / não) 

PA1 1390 1390 não 
Sim 

(5 m3) 

Nova redação do Anexo I – Exploração da atividade industrial 

 
1 – Diagrama descritivo do processo produtivo 
 
Onde se lê: ColepCCL Portugal 

Deverá ler-se: Colep Portugal, S.A. 

 

Alteração ao ANEXO III – Autorização de Utilização de Recursos Hídricos 
 

Em relação a este Anexo, deverão ser acrescentadas as seguintes autorizações: 

 

Captação de águas subterrâneas 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Água Subterrânea n.º A001058.2014.RH4 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Água Subterrânea n.º A001056.2014.RH4 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Água Subterrânea n.º A001057.2014.RH4 

 

Descarga de águas residuais 

Autorização para rega dos espaços verdes da unidade industrial n.º LIC-2013-0018 

Autorização para rejeição de águas residuais na Ribeira de Lordelo n.º LIC-2013-0017 

 

Os originais dos Títulos de Utilização de Recursos Hídricos das descargas de águas residuais deverão ser 

anexados ao presente aditamento. 



Processo n.º: 450.10.02.02.001208.2014.RH4

Utilização n.º: A001058.2014.RH4

Início: 2014/01/23

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Número de Identificação fiscal 503309362

Nome/Denominação Social COLEP Portugal, S.A.

País Portugal

Morada Apartado 14

Localidade Vila Chã

Código Postal 3731-955

Concelho Vale de Cambra

Telefones 256420100

Localização

Designação da captação Furo Colep Talude 2

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Instalações COLEP

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Entre Douro e Vouga / Vale de Cambra / Vila Chã

Longitude -8.40936

Latitude 40.84473

Região Hidrográfica RH4 :: Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica 132 :: Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica 04VOU0506 :: Rio Caima

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água A0x1RH4 :: Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |_|

Empresa executora da pesquisa

Empresa executora da pesquisa licenciada |X|

Identificação/Nº Alvará DIGITÁQUA, LDA / 56/ARHN/PCAS/2012

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 120.0
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Diâmetro máximo (mm) 140.0

Profundidade do sistema de extração (m) 108.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 20.0

Localização dos ralos (m) 30;45 95;110

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 120.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 3.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 0.950

Volume máximo anual (m3) 18000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1500

Nº horas/dia em extração 18

Nº dias/mês em extração 5

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de embalagens metálicas ligeiras

CAE Principal 25920 : Fabricação de embalagens metálicas ligeiras

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
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afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Condições Específicas

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

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A03957.2013

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 23/01/2014 pela entidade licenciadora.

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 20/03 a 25/03/2012 de acordo com o Relatório de execução dos
trabalhos aprovado pela entidade licenciadora.

4ª A captação será exclusivamente utilizada para ATIVIDADE INDUSTRIAL - Processo produtivo, no local supra indicado, fim que não
pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.

6ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1500 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.001206.2014.RH4

Utilização n.º: A001056.2014.RH4

Início: 2014/01/23

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Número de Identificação fiscal 503309362

Nome/Denominação Social COLEP Portugal, S.A.

País Portugal

Morada Apartado 14

Localidade Vila Chã

Código Postal 3731-955

Concelho Vale de Cambra

Telefones 256420100

Localização

Designação da captação Furo Colep

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Instalações COLEP

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Entre Douro e Vouga / Vale de Cambra / Vila Chã

Longitude -8.41064

Latitude 40.84569

Região Hidrográfica RH4 :: Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica 132 :: Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica 04VOU0506 :: Rio Caima

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água A0x1RH4 :: Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |_|

Empresa executora da pesquisa

Empresa executora da pesquisa licenciada |X|

Identificação/Nº Alvará DIGITÁQUA, LDA / 56/ARHN/PCAS/2012

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 200.0
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Diâmetro máximo (mm) 210.0

Profundidade do sistema de extração (m) 178.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 20.0

Localização dos ralos (m) 34;45 75;90 170;190

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 200.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 3.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 0.950

Volume máximo anual (m3) 18000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1500

Nº horas/dia em extração 18

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação de embalagens metálicas ligeiras

CAE Principal 25920 : Fabricação de embalagens metálicas ligeiras

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
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afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Condições Específicas

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

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A3064.2012

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 23/01/2014 pela entidade licenciadora.

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 15/01 a 21/01/2013, de acordo com o Relatório de execução dos
trabalhos aprovado pela entidade licenciadora.

4ª A captação será exclusivamente utilizada para ATIVIDADE INDUSTRIAL - Processo produtivo no local supra indicado, fim que não
pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.

6ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1500 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)

Celina Carvalho
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.001207.2014.RH4

Utilização n.º: A001057.2014.RH4

Início: 2014/01/23

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Número de Identificação fiscal 503309362

Nome/Denominação Social COLEP Portugal, S.A.

País Portugal

Morada Apartado 14

Localidade Vila Chã

Código Postal 3731-955

Concelho Vale de Cambra

Telefones 256420100

Localização

Designação da captação Furo Colep Talude 1

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Instalações COLEP

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Entre Douro e Vouga / Vale de Cambra / São Pedro de Castelões

Longitude -8.40941

Latitude 40.84424

Região Hidrográfica RH4 :: Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica 132 :: Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica 04VOU0506 :: Rio Caima

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água A0x1RH4 :: Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |_|

Empresa executora da pesquisa

Empresa executora da pesquisa licenciada |X|

Identificação/Nº Alvará DIGITÁQUA, LDA / 56/ARHN/PCAS/2012

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 162.0
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Diâmetro máximo (mm) 140.0

Profundidade do sistema de extração (m) 148.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 20.0

Localização dos ralos (m) 40;55 130;145

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 162.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 3.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 0.550

Volume máximo anual (m3) 18000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1500

Nº horas/dia em extração 18

Nº dias/mês em extração 5

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria Fabricação embalagens metálicas ligeiras

CAE Principal 25920 : Fabricação de embalagens metálicas ligeiras

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
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afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Condições Específicas

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

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código A03955.2013

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 23/01/2014 pela entidade licenciadora.

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 26/03 a 28/03/2013 de acordo com o Relatório de execução dos
trabalhos aprovado pela entidade licenciadora.

4ª A captação será exclusivamente utilizada para ATIVIDADE INDUSTRIAL- Processo produtivo, no local supra indicado, fim que não
pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.

6ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1500 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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