
   1.º Aditamento à LICENÇA AMBIENTAL 

                                                LA n º 641/0.0/2016, de 12 de dezembro

Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais, é emitido o 1.º Aditamento 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e declaração de Retificação 

n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, à Licença Ambiental do operador

Crown Cork & Seal de Portugal - Embalagem, S.A.

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 500 208 476, para a instalação

Crown Cork & Seal de Portugal - Embalagem, S.A.

sita em Sítio das Cardeeiras , freguesia de Alcochete e concelho de Alcochete.

A licença ambiental é válida até 12 de dezembro de 2026.

Amadora, 5 de setembro de 2018

O Presidente
da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.,

     
Nuno Lacasta
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Este aditamento é parte integrante da Licença Ambiental n.º 641/0.0/2016, de 12 de 
dezembro.

A alteração das condições da Licença Ambiental (LA) é decorrente da comunicação relativa ao 

funcionamento dos sistemas de refrigeração da instalação e controlo e monitorização de Legionella.

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).

Mantêm-se inalteradas as condições previstas na LA n.º 641/0.0/2016 que não se encontrem expressas no 

presente documento, salvo eventuais referências a legislação aplicável entretanto atualizada.
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Alteração ao Ponto 2.1.4 – Sistemas de refrigeração

Onde se lê:

Existe na instalação um sistema de refrigeração, constituído por quatro chillers, associados à produção de 

cápsulas e tampos. São equipamentos para arrefecimento da máquina para garantir a correta aplicação de 

compound nas cápsulas e borracha nos tampos.

O circuito chiller/máquina é em circuito fechado, não havendo troca de fluido com o exterior. 

O sistema de arrefecimento existente na instalação deverá obrigatoriamente funcionar tendo em conta a 

utilização das técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) previstas no Documento 

de Referência sobre as Melhores Técnicas Disponíveis aplicáveis aos Sistemas de Arrefecimento Industrial 

(BREF ICS, vide ponto 3.1 desta LA), bem como as boas práticas estabelecidas no documento “Prevenção 

e Controlo da Legionella nos sistemas de água” Edição 2014, do Instituto Português da Qualidade em 

parceria com a EPAL.

O operador deverá garantir que as ações preventivas neste tipo de equipamento são exercidas, desde a 

conceção das instalações até à sua operação e manutenção.

O operador deverá possuir protocolos de operação e manutenção que devem ter como base um bom 

conhecimento de todo o sistema e equipamentos, abrangendo uma inspeção regular a todas as partes do 

sistema, um programa de controlo e de tratamento da água do ponto de vista físico-químico e 

microbiológico, um programa de limpeza e desinfeção de todas as instalações e, por fim, a existência de 

registo para cada um destes protocolos e sua aplicação.

Deve ser assegurada uma boa circulação hidráulica, evitando zonas de águas paradas, ou de 

armazenamento prolongado, nos diferentes sistemas; deverão ser acionados mecanismos de combate aos 

fenómenos de corrosão e incrustação através de uma correta operação e manutenção, adaptados à 

qualidade da água e às características das instalações; deve ser efetuado o controlo e monitorização da 

qualidade da água do processo, quanto ao residual de biocida, ao pH, à dureza, à alcalinidade, ao número 

de colónias a 22 e 37ºC e à Legionella (com uma periodicidade trimestral em situação de rotina) e deve ser 

mantido um registo completo das intervenções técnicas efetuadas a este tipo de equipamento (onde se 

assinale todas as incidências, atividades realizadas, resultados obtidos e as datas de paragem e arranque 

da instalação, incluindo a causa da ocorrência).

No caso de funcionamento em contínuo, a limpeza e desinfeção do sistema, deve efetuar-se pelo menos 

duas vezes por ano e, de preferência, no início da primavera e do outono. Deve também ser realizada 

sempre que se registe uma paragem do sistema superior a um mês, após uma modificação/reparação 

estrutural ou no início do funcionamento da instalação.

Os resultados das intervenções e análises efetuadas de acordo com os procedimentos previstos nos 

documentos acima indicados, deverão ser mantidos em arquivo e disponibilizados sempre que solicitados 

pelas autoridades competentes.

Deverá ler-se:

Existe na instalação um sistema de refrigeração, constituído por quatro chillers, associados à produção de 

cápsulas e tampos. São equipamentos para arrefecimento da máquina para garantir a correta aplicação de 

compound nas cápsulas e borracha nos tampos.



1.º Aditamento à LA n.º 641/0.0/2016

Página 4 de 4

O circuito chiller/máquina é em circuito fechado, não havendo troca de fluido (glicol) com o exterior.

O operador deverá garantir o bom funcionamento dos sistemas de arrefecimento tomando em 

consideração as medidas/técnicas identificadas como MTD e previstas no BREF ICS.

O operador deverá ainda garantir o cumprimento das boas práticas estabelecidas para a prevenção e 

controlo da Legionella nos sistemas de água, nos termos do estabelecido nos documentos técnicos 

aplicáveis e nos termos do estabelecido pela entidade competente nesta matéria.

Deverá ser mantido em arquivo e disponibilizado, sempre que solicitado pelas autoridades competentes, os 

resultados das intervenções e análises efetuadas de acordo com os procedimentos previstos nos 

documentos acima indicados.
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