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Considerando o pedido apresentado por essa empresa LIFRESCA por carta datado de 
31-01-2020, ao abrigo do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 127/2013 de 30-08-2013, para a exclusão 
de sujeição ao regime de prevenção e controlo integrados da poluição da instalação identificada 
em epígrafe; 

Considerando que apesar da capacidade instalada ser 831Ton/ano, verifica-se uma redução 
muito significativa do consumo de solventes orgânicos, estando os consumos efetivos 
consubstanciados no quando seguinte: 

 

Consumo efetivo de 
solventes orgânicos 

(Ton) 

2017 2018 2019 

170 146 126 

  

Considerando que a situação acima elencada corresponde ao terceiro ano consecutivo com um 
consumo inferior ao limiar de 200 toneladas/ano previstas para a categoria 6.7 do Anexo I do 
Regime de emissões Industriais (Diploma REI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 
de agosto). 

Considerando o parecer vinculativo emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente, 
através do seu ofício com a referência n.º S010936-202002-DGLA.DEI, copiado em anexo, 
emitido de acordo com o previsto no n.º 3 do art.º 29.º do Diploma REI, a produção 
autorizada, pelo Título Digital de Exploração n.º 774/2019-1 emitido em 22-04-2019, 
deverá cingir-se a um consumo máximo de solventes orgânicos de 200 toneladas/ano no 
tratamento de superfície de matérias, objetos ou produtos, ou seja deverá cingir-se a um 
consumo inferior ao limiar PCIP estabelecido para a categoria 6.7 do Anexo I do Diploma 
REI, conforme determina o n.º 5 do artigo 29.º do referido diploma legal. 
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Em complemento comunica-se que é mantido o Título Digital de Exploração n.º 774/2019-1 
emitido em 22-04-2019, considerando o seguinte: 

a) Que por emails datados de 28-05-2019 e 05.06.2019, já foram consideras satisfeitas as 
condições identificadas no anexo ao citado título com os n.ºs 1.1., 1.2., 1.3, 1.6, 1.9 (não 
obstante os resultados de monitorizações apresentados apresentem desconformidades 
legais) e 1.19. 

b) Que não obstante a decisão favorável sobre um pedido de exclusão: 

i) A licença ambiental caduca com esta emissão de decisão favorável à exclusão; 

ii) A exclusão de sujeição ao RPCIP não dispensa o cumprimento da legislação 
ambiental aplicável, nomeadamente o licenciamento da utilização dos recursos 
hídricos, as obrigações decorrentes do Capítulo V do Diploma REI relativo às 
instalações que utilizem solventes orgânicos, assim como o regime de prevenção 
e controlo das emissões de poluentes para o ar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 de junho. 

iii) A instalação será sujeita a verificação anual da capacidade nominal da instalação 
autorizada, mediante vistoria ou outro meio a decidir pela EC, que comunica à 
APA, no prazo de 10 dias o resultado da diligência. 

iv) Quando EC verificar que a instalação ultrapassa a capacidade para a qual o 
operador se encontra autorizado, revoga a decisão de exclusão de sujeição ao 
Regime PCIP, dando disso conhecimento à APA e à Inspeção-Geral da Agricultura, 
Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (IGAMAOT) e à Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica (ASAE). 

v) A empresa terá que efetuar subsequentemente um novo pedido de licença 
ambiental (art.º 35.º do Diploma REI) em caso de revogação da exclusão de 
sujeição ao regime jurídico PCIP ou de alteração que conduza à abrangência da 
instalação ao mesmo regime. 

Finalmente comunica-se que este ofício deverá constituir-se como aditamento ao Título 
Digital de Exploração n.º 774/2019-1 emitido em 22-04-2019. 

  

Com os melhores cumprimentos  

 

 O Diretor 

 
 Joao Miguel Almeida Pimentel 

 

 

 
Anexo: Ofício da APA com a referência n.º S010936-202002-DGLA.DEI  

 

TA/ag 
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Assunto: Gestão da Licença Ambiental n.º 277/2009, da instalação Lifresca- 
Sociedade de Produtos Higiénicos, S.A. 
Exclusão do regime PCIP 

 

Relativamente ao pedido de exclusão em assunto e na sequência do V/ ofício acima 
referido informa-se que, face aos elementos apresentados pelo Operador, se 
consideram cumpridos os requisitos legais para que a instalação em causa possa 
auferir do regime de exclusão ao regime PCIP previsto no artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que estabelece o regime de emissões 
industriais (Diploma REI) desde que a instalação obtenha dessa Entidade 
Coordenadora (EC) uma Licença de Exploração que indique o limite de consumo a 
que o operador se encontra autorizado (200 toneladas/ano de consumo de solventes 
orgânicos para o tratamento de superfície de matérias, objetos o produtos), ou seja 
um consumo inferior ao limiar PCIP estabelecido na categoria 6.7 do Anexo I do 
Diploma REI (200 toneladas/ano), conforme determina o n.º 5 do artigo 29.º do 
referido diploma legal. 

Mais se informa que a Licença Ambiental n.º 277/2009 caduca e o seu processo de 
renovação será encerrado quando for emitida, pelo IAPMEI, decisão favorável à 
exclusão. 

Salienta-se que a exclusão ao regime PCIP não dispensa o licenciamento da utilização 
dos recursos hídricos, nem o cumprimento da demais legislação ambiental aplicável, 
nomeadamente o capítulo V do Diploma REI relativo a instalações que utilizam 
solventes orgânicos e o Decreto-Lei n.º39/2018, de 11 de junho, que estabelece o 
regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para o ar. 

Refere-se ainda que deverá ser dado conhecimento a esta Agência dos resultados 
das verificações anuais efetuadas por essa EC, no âmbito do n.º 8 do artigo 29.º do 
Diploma REI. 

Nos termos do n.os 9 e 10 do artigo 29.º do Diploma REI, caso essa EC verifique que 
a instalação ultrapassa a capacidade licenciada na Licença de Exploração, 
ultrapassando o limiar PCIP estabelecido na categoria 6.7 do Anexo I do Diploma REI, 
deverá revogar a decisão de exclusão de sujeição ao regime PCIP, dando disso 
conhecimento à APA e IGAMAOT, obrigando-se o operador a efetuar o pedido de LA 
nos termos do artigo 35.º do Diploma REI. 

 

CC:  IGAMAOT 

 CCDR LVT 

 CM Seixal 
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Com os melhores cumprimentos, 

  

A Vogal do Conselho Diretivo 

da APA, I.P. 

 

 
 

 

Ana Cristina Carrola 

 

 

 

 IBH 


