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1 -  INTRODUÇÃO GERAL 

A presente licença ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, relativo ao regime de 
emissões industriais aplicável à prevenção e controlo integrados da poluição (REI), para a instalação 
Monteiro, Ribas – Revestimentos, S.A. 

A presente licença é emitida para a instalação no seu todo. 

Devem as atividades PCIP realizadas na instalação ser exploradas e mantidas de acordo com o 
projeto aprovado e com as condições estabelecidas nesta LA. 

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

Nenhuma alteração relacionada com as atividades, ou com parte delas, pode ser realizada ou 
iniciada sem a prévia notificação à Entidade Coordenadora (EC) respetiva - Direção Regional de 
Economia do Norte (DRE Norte) - e análise por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA). 

A presente LA reúne as obrigações que o operador detém em matéria de ambiente e será integrada 
na licença ou autorização de atividade a emitir pela EC, não substituindo outras licenças emitidas 
pelas autoridades competentes nomeadamente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional (CCDR) competente em razão da área de localização da instalação. 

Para a emissão desta LA foram tomadas em consideração as condições impostas na Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA) exarada por Sua Excelência o Vice-Presidente da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, em 21 de julho de 2014, referente ao projeto 
“Licenciamento Industrial da Monteiro Ribas – Revestimentos, S.A.”, apresentado em fase de projeto 
de execução. 

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

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

1.1 -  Identificação e Localização da Instalação 

1.1.1 -  Identificação da Instalação 

Quadro 1 – Dados de identificação 

Operador Monteiro, Ribas – Revestimentos, S.A. 

Instalação Monteiro, Ribas – Revestimentos, S.A. 

NIPC 508 396 387 

Morada Estrada da Circunvalação, 9020 
4250-140 PORTO  

 

http://www.apambiente.pt/
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1.1.2 -  Localização da Instalação 

Quadro 2 – Características e localização geográfica 

Coordenadas do ponto médio da instalação (M; P) (m) (1) 159398.74; 468 598.47 

Tipo de localização da instalação Zona mista 

Área da instalação (m2) 

Área total 7 424 

Área coberta 7 424 

Área impermeabilizada (não coberta) 0 

Área não impermeabilizada nem coberta 0 

1.2 -  Atividades desenvolvidas na instalação 

Quadro 3 – Atividades desenvolvidas na instalação  

Atividade 
Económica CAERev. 3 Designação CAERev. 3 

Categorias 
PCIP 

Capacidade 
Instalada 

Principal 13303 Acabamento de fios, tecidos e 
artigos têxteis, n.e. 6.7 (2) 1 160 t/ano (3) 

 

1.3 -  Articulação com outros regimes jurídicos 

Apresentam-se no Quadro 4 os principais regimes jurídicos aplicáveis às atividades desenvolvidas 
pela instalação. 

Quadro 4 – Regimes jurídicos aplicáveis às atividades desenvolvidas pela instalação 

Regime jurídico Identificação do 
documento Observações 

Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de julho PRTR Categoria 9c) 

Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto COV 

Categoria 3 (Atividade de revestimento), 
alínea d) (têxteis, tecidos, películas e 
superfícies de papel) da Parte 1 do Anexo VII 
do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto, visto o consumo de solventes 
orgânicos utilizados naquela atividade se 
encontrar acima do limiar previsto no n.º 8 da 
Parte 2 do Anexo VII daquele diploma (limiar 
de consumo de solventes >15 toneladas/ano) 

Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de abril SGCIE - 

Portaria n.º 732-A/96, de 11 de dezembro, e 
alterações subsequentes, e pela Portaria 
n.º 1152/97, de 12 de novembro, e posteriores 
alterações designadamente o Decreto-Lei 
n.º 63/2008, de 2 de abril 

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

A instalação não se encontra abrangida pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, relativo à 
prevenção de acidentes graves. No entanto deve, face a eventuais alterações, proceder à reavaliação 
do seu estabelecimento e averiguar se as mesmas não suscitam o enquadramento neste âmbito, 
caso excedam ou igualem as quantidades indicadas na coluna 2 das partes 1 e 2 do anexo I do 
referido diploma ou a aplicação da regra da adição. 

                                                 
(1) Coordenadas M e P, expressas em metros, lidas no GPS, no sistema de projeção Transverse Mercator, Datum de Lisboa, tendo como origem 
das coordenadas o Ponto Fictício. 
(2) Instalações de tratamento de superfície de matérias, objetos ou produtos que utilizem solventes orgânicos, nomeadamente para operações de 
preparação, impressão, revestimento, desengorduramento, impermeabilização, colagem, pintura, limpeza ou impregnação com um solvente 
orgânico, com uma capacidade de consumo superior a 150 kg de solventes por hora ou 200 t por ano. 
(3) A instalação apresenta um regime de funcionamento normal de 2 turnos, 5 dias/semana, 231 dias/ano. O valor de capacidade instalada foi 
determinado considerando a capacidade máxima de produção, considerando uma base de 24 h/dia, 365 dias/ano. 
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Em matéria de legislação ambiental, a instalação apresenta ainda enquadramento no âmbito de 
outros diplomas, melhor referenciados ao longo dos pontos seguintes da LA, em função das 
respetivas áreas de aplicação específica. 

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

1.4 -  Validade 

Esta Licença Ambiental é válida por um período de 7 anos, exceto se ocorrer, durante o seu prazo de 
vigência, alguma das situações previstas no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, que motive a sua 
renovação. 

O pedido de renovação ou alteração terá de incluir todas as alterações de exploração que não 
constem da atual Licença Ambiental, seguindo os prazos e procedimentos previstos na legislação em 
vigor à data. 

2 -  CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE EXPLORAÇÃO 

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

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

Em caso da ocorrência de acidente com origem na operação da instalação deverá ser efetuado o 
previsto no ponto  4 da Licença (Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de 
emergência). 

2.1 -  Gestão de Recursos e Utilidades 

2.1.1 -  Matérias-primas, subsidiárias e produtos 

Nos últimos 10 anos, o valor médio do consumo efetivo de solventes orgânicos nas atividades de 
tratamento de superfície realizadas na instalação foi de 177 t. Devem ser mantidos registos das 
quantidades de solventes orgânicos consumidos na instalação (solventes puros e fração de solventes 
presente em preparações). Esta informação será incluída no Plano de Gestão de Solventes a 
elaborar pelo operador (vide ponto 6.4). 

Dado algumas das matérias-primas e subsidiárias utilizadas na instalação serem classificadas como 
perigosas para a saúde humana ou para o ambiente, deverá o operador tomar em consideração a 
necessidade de garantir que em matéria de embalagem, rotulagem e Ficha de Dados de Segurança 
as matérias subsidiárias perigosas utilizadas cumprem os requisitos definidos pela referida legislação, 
acautelando esses aspetos junto dos respetivos fornecedores, sempre que necessário. 

Qualquer alteração decorrente de modificação das matérias-primas ou subsidiárias utilizadas que 
possa apresentar eventual repercussão ao nível do tipo de poluentes a emitir para o ar ou para a 
água terá de ser comunicada à APA. 

2.1.2 -  Águas de abastecimento 

2.1.2.1 -  Consumos 

O abastecimento de água da instalação provém de terceiros, do perímetro industrial, mais 
concretamente da instalação Monteiro, Ribas – Indústrias S.A.: 

- Rede pública, utilizada para uso doméstico, com um consumo anual de cerca de 536 m3 
(dados de 2012). 
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- Furo de captação de água subterrânea AC1 (vide Quadro 5), utilizada no processo industrial, 
com um consumo anual de cerca de 156 m 3 (dados de 2012). 

- Furo de captação de água subterrânea AC2 (vide Quadro 5), utilizada no processo industrial, 
com um consumo anual de cerca de 67 m 3 (dados de 2012). 

Quadro 5 – Caracterização da captação de água subterrânea 

Código Tipo Coordenadas 
(m) (4) Utilizações 

Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos para Captação 

de Água 

AC1 Captação 
subterrânea 

M: 159 460 
P: 468 410 

Circuito de 
refrigeração 

Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos para Captação de 

Água Superficial/Subterrânea 
n.º A00616/2010-RH2.11998.A 

AC2 Captação 
subterrânea 

M: 159 210 
P: 468 510 

Circuito de 
refrigeração 

Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos para Captação de 

Água Superficial/Subterrânea 
n.º A00617/2010-RH2.11998.A 

2.1.2.2 -  Monitorização e Tratamento 

A Monteiro, Ribas – Revestimentos, S.A. possui contador próprio e faturação individualizada 
associados ao consumo de água para uso doméstico, da rede pública. 

A água extraída de ambas as captações pelo operador Monteiro, Ribas – Indústrias, S.A. é 
transportada para um reservatório aéreo de 100 m3. A partir deste reservatório, a água é submetida, 
por este operador, a tratamento de filtração, desferrização (para eliminar o ferro dissolvido e 
compostos de magnésio) e desinfeção com cloro, seguindo-se a distribuição às unidades industriais 
do perímetro, nomeadamente a Monteiro, Ribas – Revestimentos, S.A. 

Particularmente para a Monteiro, Ribas – Revestimentos, S.A., a água captada e tratada é 
encaminhada para o circuito de refrigeração próprio da instalação, que contempla um tanque 
subterrâneo de 28 m3, a partir do qual e por bombagem a água é utilizada na refrigeração dos 
equipamentos produtivos da instalação, retornando ao tanque subterrâneo e mantendo-se em 
recirculação e em circuito fechado. A entrada de água captada e tratada neste circuito da Monteiro, 
Ribas – Revestimentos, S.A. decorre das perdas inerentes aos processos de refrigeração industrial. 

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

2.1.3 -  Energia 

No Quadro 6 apresentam-se os consumos de energia na instalação. 

Quadro 6 – Consumos de Energia 

Tipo de 
combustível Consumo anual (5) (6) Capacidade de 

armazenamento Destino/Utilização 

Energia Elétrica 
889 909 kWh 

(191,33 tep/ano) 
- 

Força motriz para acionamento de 
equipamentos produtivos e 

auxiliares, iluminação e climatização  

Gás Natural 
586 149 m3N 

(530,53 tep/ano) 
- 

Caldeiras: produção de energia 
térmica para os equipamentos 

produtivos RTO 

O consumo médio global de energia estima-se em cerca 721,86 tep/ano, pelo que a instalação se 
encontra abrangida pelo SGCIE. 

                                                 
(4) Coordenadas M e P, expressas em metros, lidas na correspondente carta militar à escala 1:25.000, no sistema de projeção Transverse 
Mercator, Datum de Lisboa, tendo como origem das coordenadas o Ponto Fictício. 
(5) Dados relativos ao ano de 2012. 
(6) tep – toneladas equivalente de petróleo. Para as conversões de unidades de energia foram utilizados os fatores de conversão constantes do 
Despacho n.º 17313/2008, publicado no Diário da República n.º 122, II Série, de 2008.06.26. 
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Qualquer alteração de combustível tem de ser previamente participada à APA. 

2.2 -  Emissões 

O operador deve realizar as amostragens, medições e análises de acordo com o mencionado nesta 
licença e especificações constantes nos pontos seguintes. Todas as análises referentes ao controlo 
das emissões devem preferencialmente ser efetuadas por laboratórios acreditados. 

O operador deve assegurar o acesso permanente e em segurança aos pontos de amostragem e de 
monitorização. 

O equipamento de monitorização e de análise deve ser operado de modo a que a monitorização 
reflita com precisão as emissões e as descargas, respeitando os respetivos programas de calibração 
e de manutenção. 

2.2.1 -  Emissões para o Ar 

2.2.1.1 -  Pontos de emissão 

Segundo os elementos do processo de licenciamento instruído, as emissões pontuais de poluentes 
para a atmosfera geradas na instalação encontram-se associadas às fontes de emissão identificadas 
no Quadro 7. 

Quadro 7 – Caracterização das fontes de emissão pontual para a atmosfera 

Código da 
Fonte 

Unidades/atividades contribuintes 
Potência 

Térmica (kWth) 
(7) 

Altura total 
(m) (8) Observações 

FF1 RTO – Sistema de tratamento de COV - 16,8  

FF2 Combustão, Caldeira de óleo térmico – J20 1 744,5 17,2  

FF3 Combustão, Caldeira de óleo térmico – J21 1 744,5 17,2  

FF4 Recobrimento, Máquina R#1 – J5A - 17 

Fontes utilizadas apenas 
aquando do processo de 
recobrimento (PVC) sem 

emissão de COV 

FF5 Recobrimento, Máquina R#1 – J5+J6 - 17 

FF6 Recobrimento, Máquina R#1 – J8 - 21 

FF7 Recobrimento, Máquina R#2 – J13+J14 - 17 

FF8 Recobrimento, Máquina R#2 – J15+J16 - 21 

FF9 Recobrimento, Máquina R#2 – J18 - 24 

FF10 (9) Recobrimento, Máquina R#1 – J7 - - Exaustão da conduta de ar quente 

FF11 (9) Recobrimento, Máquina R#1 – J9 - - Exaustão da conduta de ar quente 

FF12 (9) Recobrimento, Máquina R#2 – J17 - - Exaustão da conduta de ar quente 

FF13 (9) Recobrimento, Máquina R#2 – J19 - - Exaustão da conduta de ar quente 

FF14 (10) Recobrimento, Máquina R#2 – J12 - 17 Chaminé a desmantelar 

                                                 
(7) Potência térmica instalada dos equipamentos de combustão associados. 
(8) Altura da chaminé, correspondente à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo. 
(9) As fontes FF10, FF11, FF12 e FF13, são condutas de ar quente das máquinas de recobrimento, e não estão associadas à exaustão das 
estufas do processo, mas sim ao final da linha de recobrimento que antecede a bobinagem do filme de couro artificial em fabrico, pelo que não 
estão associadas à volatilização de solventes (que ocorre nas estufas). No PDA, deverá o operador apresentar um relatório das fontes de 
emissão relacionadas com etapas de exaustão de ar quente, contendo indicação das alturas das chaminés associadas às fontes, as 
características de construção destas e uma monitorização do parâmetro COV (vide ponto 6.2). Caso se verifique a emissão de COV, deverá 
também ser apresentado um estudo das alturas das chaminés associadas às fontes, comprovativo do cumprimento das condições impostas na 
Portaria n.º 263/2005, de 17 de março. 
(10) A fonte FF14, associada à etapa de recobrimento (R#2), já não é utilizada. Com efeito, no recobrimento PVC com fabrico de três camadas, a 
primeira estufa não funciona, pelo que a chaminé associada (FF14) não emite para a atmosfera. No recobrimento PVC com fabrico de mais de 
três camadas, a primeira estufa funciona com laca e nesse caso as emissões são encaminhadas para o RTO. Contudo, a referida chaminé não 
foi ainda desmantelada. Sobre este aspeto deverá ser dado ponto de situação do desmantelamento efetuado (vide ponto 7 desta LA). No 
primeiro RAA, deverá o operador apresentar um relatório de desmantelamento desta chaminé, incluindo memória fotográfica (vide ponto 6.3). 
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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”. 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. 

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. 

Existe ainda a fonte J10 corresponde a exaustão da máquina piloto cuja utilização é enquadrada em 
I&D. 

Existem também três chaminés de emergência, J2, J3 e J23, cada uma associada às máquinas de 
estampagem E#1, E#2 e E#3, respetivamente, de forma a assegurar o desenrolar do processo 
produtivo em situações temporárias de não funcionamento do RTO. O operador deverá manter um 
registo atualizado do número de horas de funcionamento das várias chaminés de emergência, e 
incluir esta informação no RAA (vide ponto 6.3). 

2.2.1.2 -  Emissões difusas 

Ocorrem também na instalação emissões difusas e/ou fugitivas para o ar, decorrentes do normal 
funcionamento da instalação ou de situações esporádicas, essencialmente de compostos orgânicos 
voláteis e ou de partículas, com origem em diferentes áreas da instalação, segundo a identificação 
constante do Quadro 8. 

Quadro 8 – Fontes de emissão difusa para a atmosfera existentes na instalação 

Código da 
Emissão Área de atividade/Processo Observações 

ED1 Preparação de pastas de PU (agitadores) Emissão contínua 

ED2 Preparação de lacas (agitador)  Emissão contínua 

ED3 Limpeza de cubas Emissão esporádica 

ED4 “Cabeças” dos equipamentos de aplicação MP Emissão contínua 

2.2.1.3 -  Tratamento 

Para o tratamento dos efluentes gasosos a instalação possui um Sistema de Oxidação Térmica de 
Compostos Orgânicos Voláteis (RTO). Este equipamento recebe e trata as emissões provenientes 
das máquinas de recobrimento R#1, R#2 e das máquinas de estampagem E#1, E#2 e E#3. 

As máquinas de recobrimento R#1 e R#2 estão equipadas de válvulas para, no caso de funcionarem 
com compostos à base de solventes, os efluentes serem encaminhados para a conduta que segue 
para o RTO. Se as máquinas funcionarem sem recurso a solventes, os efluentes gasosos são 
encaminhados para as chaminés das fontes FF4 a FF9. O operador deverá garantir que, sempre que 
as máquinas de recobrimento funcionam com solventes, os efluentes gasosos sejam encaminhados 
para o RTO. 

A instrução das máquinas de recobrimento deverá apresentar um esquema explícito de quadro 
elétrico de comando da máquina e legenda dos botões existente no quadro, nomeadamente os que 
comandam o transporte dos efluentes gasosos ricos em COV para o RTO. A instrução de trabalho da 
máquina deverá atribuir responsabilidades claras e enunciar o modo de proceder por forma a 
assegurar o controlo dos botões e, para o caso do recobrimento com recurso a solventes, que os 
COV são encaminhados para o RTO (vide ponto 6.2) 
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Deverá ainda ser dada formação periódica aos colaboradores com responsabilidades na ligação das 
máquinas de recobrimento ao RTO a quando da utilização de solventes orgânicos. 

A instalação dispõe ainda de dois sistemas de despoeiramento, um na etapa de mistura de produtos 
químicos em pó, e outro na aspiração do ar da máquina de esmerilar. Estes sistemas de 
despoeiramento consistem em sistemas de filtro de mangas (elemento filtrante) com mecanismo 
automático de limpeza. Quando em funcionamento, o ar entra e passa através dos elementos 
filtrantes, ficando as partículas em suspensão retidas no meio filtrante, enquanto o ar limpo o 
atravessa. No sistema de despoeiramento associado à mistura de produtos químicos em pó, a 
limpeza dos filtros (descolmatagem) é efetuada com recurso a ar comprimido. Já no sistema 
associado à aspiração de ar da máquina de esmerilar, a descolmatagem é feita por vibração a qual 
promove a sacudidela do filtro seguida da decantação das partículas e remoção, através da boca de 
fundo. Em ambos os casos, a recolha do pó é encaminhada para o recipiente (big-bag). 

2.2.1.4 -  Monitorização 

O controlo da emissão de poluentes para a atmosfera nas fontes pontuais identificadas no Quadro 7 
deverá ser efetuado de acordo com o especificado no Quadro 9, não devendo nenhum parâmetro de 
emissão exceder os valores limite de emissão (VLE) aí mencionados. 

Quadro 9 – Condições de monitorização associadas às fontes pontuais FF1 a FF9 

Código Fonte Unidades 
Contribuintes 

Parâmetro VLE (11) 
(mg/m3N) 

Frequência da 
monitorização 

FF1 
Sistema de 

tratamento de 
COV (RTO) 

Compostos orgânicos voláteis (COV), 
expressos em C 50(12) 

Duas vezes/ano (13) 

Óxidos de azoto (NOx), expressos 
em NO2 

300 

Compostos orgânicos voláteis não 
metânicos (COVNM), expressos em C 

- 

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) 

FF2 e FF3 
Caldeiras de 

óleo térmico, a 
gás natural 

Óxidos de azoto (NOx), expressos 
em NO2 

300 
Duas vezes/ano (13) (14) 

Compostos orgânicos voláteis (COV), 
expressos em C 200 

FF4, FF5, FF6, 
FF7, FF8 e 

FF9  (15) 
Recobrimento 

Compostos orgânicos voláteis (COV), 
expressos em C 200 Duas vezes/ano (13) 

 

De acordo com o previsto no art.º 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, a comunicação dos 
resultados da monitorização pontual deverá ser efetuada à CCDR logo que os mesmos se encontrem 
disponíveis, até um máximo de 60 dias após a sua realização e de acordo com o estipulado no 
Anexo II desta LA. 

                                                 
(11) Os VLE dos poluentes atmosféricos referem-se a um teor de O2 e gás seco, exceto nas fontes FF2 e FF3, onde o teor de O2 é de 3%. 
(12) A instalação está ainda obrigada ao cumprimento do valor de emissões difusas de 20% em percentagem do consumo de solventes. 
(13) A monitorização deverá ser efetuada duas vezes em cada ano civil, com intervalo mínimo de dois meses entre as medições 
(14) Caso venha a existir um histórico de dados de emissão, obtidos por medição, que evidencie o cumprimento das disposições previstas no n.º 4 
do art.º 19.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, nomeadamente: 

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

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

- as condições de funcionamento da fonte se mantenham inalteradas, 

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

Nas situações em que a monitorização passe a ser efetuada uma vez de 3 em 3 anos, caso se verifique um aumento dos caudais mássicos 
dos poluentes emitidos para valores superiores aos limiares mássicos mínimos constantes da Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro, deverá a 
frequência de monitorização passar, desde logo, a duas vezes por ano, dando conhecimento disso à APA e à CCDR. 
(15) Para as estas fontes (FF4, FF5, FF6, FF7, FF8 e FF9) apenas podem ser enviadas emissões não associadas à utilização de solventes 
orgânicos. 
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Se for verificada alguma situação de incumprimento nas avaliações efetuadas devem ser de imediato 
adotadas medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser efetuada uma nova avaliação da 
conformidade. Deve ainda ser cumprido o estipulado no ponto 4 (Prevenção e controlo de 
acidentes/Gestão de situações de emergência). 

No que se refere aos equipamentos de monitorização das emissões para a atmosfera, os mesmos 
deverão ser submetidos a um controlo metrológico, com uma periodicidade anual, de acordo com o 
disposto no art.º 28.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril. 

Para todas as fontes sujeitas a monitorização pontual, e uma vez de três em três anos, deverá o 
operador efetuar uma medição pontual recorrendo a uma entidade externa acreditada, para 
cumprimento do disposto no art.º 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril. Todos os resultados 
das medições pontuais serão registados, processados, validados e apresentados à APA, de acordo 
com o formato de envio do autocontrolo das emissões para a atmosfera especificado no Anexo II. 
desta LA. 

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

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

2.2.2 -  Emissões de Águas Residuais e Pluviais 

2.2.2.1 -  Sistemas de drenagem 

O perímetro industrial da Monteiro Ribas – Indústrias S.A. onde se localiza a instalação Monteiro, 
Ribas – Revestimentos S.A., dispõe de rede separativa para drenagem de águas residuais 
domésticas e águas pluviais. 

As águas residuais domésticas originárias na Monteiro, Ribas – Revestimentos S.A. resultam da 
utilização por parte dos trabalhadores das instalações sanitárias e balneários. 

As etapas produtivas não envolvem a utilização de água nem a respetiva produção de efluentes 
líquidos industriais, não havendo lugar à rejeição de águas residuais industriais. 

2.2.2.2 -  Sistemas de tratamento 

Os efluentes domésticos são descarregados (ponto de descarga ED1) no coletor municipal, seguido 
de tratamento na ETAR de Matosinhos, gerido pela INDAQUA. O volume de água residual estimado é 
de 4,5 m3/dia. A instalação possui autorização da INDAQUA para efetuar esta descarga. 

Os efluentes pluviais são encaminhados (ponto de descarga ED2) para coletor municipal, sendo 
posteriormente descarregados no meio hídrico (rio Leça). 

2.2.2.3 -  Pontos de emissão 

Os pontos de emissão de águas residuais e pluviais encontram-se identificados no Quadro 10. 
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Quadro 10 – Pontos de descarga de águas residuais e pluviais 

Ponto de 
Emissão/
Descarga 

Coordenadas (16) 
Tipo  Origem Meio recetor Regime de 

descarga M (m) P (m) 

ED1 (17) 159388.27 468644.28 Doméstico Instalações sanitárias e 
balneários 

Coletor municipal 
seguido de ETAR de 

Matosinhos 
Contínuo 

ED2 159185.31 468625.08 Pluvial 
Zonas exteriores não 
cobertas e 
impermeabilizadas 

Coletor municipal 
seguido de descarga 

no rio Leça 
Contínuo 

2.2.2.4 -  Monitorização 

O autocontrolo dos efluentes domésticos e equiparados gerados na instalação e encaminhados para 
a rede de drenagem do sistema coletivo municipal (ponto de descarga ED1) deverá ser efetuado em 
cumprimento das condições de descarga impostas pela entidade gestora do sistema, ou outra 
entidade gestora que a venha a substituir, nomeadamente em termos de parâmetros a monitorizar, 
respetivos valores de emissão e periodicidade de monitorização. 

Deverá ainda ser dado cumprimento aos procedimentos de amostragem e demais procedimentos 
estabelecidos pela entidade gestora do sistema de drenagem coletivo relativamente à descarga no 
ponto ED1. 

Como previsto na DIA do projeto, deverá o operador monitorizar os consumos de água com origem 
na rede pública de abastecimento, bem como os volumes captados em cada captação subterrânea 
(vide ponto 6.3 da LA) 

Em caso de ocorrência de qualquer libertação não programada, deverá ser dado cumprimento ao 
estipulado no ponto 4 (Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência) da 
LA. 

2.2.3 -  Ruído 

O projeto em apreço foi, em sede de AIA, alvo de uma campanha de caracterização de ruído. Deverá 
o operador dar cumprimento às medidas de minimização previstas na DIA correspondente, dando 
disso conhecimento à APA no PDA (vide ponto 6.2). 

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

Sempre que ocorram alterações significativas na instalação, que tenham implicações ao nível do 
ruído, deverá ser dado conhecimento à APA. 

2.3 -  Resíduos e Monitorização 

2.3.1 -  Armazenamento temporário 

O armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação, e que aguardam 
encaminhamento para destino final, deverá ser sempre efetuado em locais destinados a esse efeito 
(parques/zonas de armazenamento de resíduos), operados de forma a impedir a ocorrência de 
qualquer derrame ou fuga, evitando situações de potencial contaminação do solo e/ou da água. 
Assim, estas áreas deverão apresentar piso impermeabilizado bem como, em função do mais 
adequado em cada caso específico, serem cobertas, equipadas com bacia de retenção e/ou com 
rede de drenagem com encaminhamento adequado. Neste armazenamento temporário devem 
igualmente ser respeitadas as condições de segurança relativas às características que conferem 

                                                 
(16) Coordenadas M e P, expressas em metros, lidas na correspondente carta militar à escala 1:25.000, no sistema de projeção Transverse 
Mercator, Datum de Lisboa, tendo como origem das coordenadas o Ponto Fictício. 
(17) Descarga autorizada pela INDAQUA (vide ponto 2.2.2.2 da LA). 
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perigosidade ao(s) resíduo(s), de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem para a 
saúde humana, designadamente por meio de incêndio ou explosão. 

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

Adicionalmente, os resíduos produzidos deverão ser armazenados tendo em consideração a 
respetiva classificação em termos dos códigos da Lista Europeia de Resíduos – LER (Portaria 
n.º 209/2004, de 3 de março), as suas características físicas e químicas, bem como as características 
que lhe conferem perigosidade. Os dispositivos de armazenamento deverão permitir a fácil 
identificação dos resíduos acondicionados, mediante rótulo indelével onde conste a identificação dos 
resíduos em causa de acordo com os códigos LER, o local de produção e, sempre que 
possível/aplicável, a indicação de nível de quantidade, das características que lhes conferem 
perigosidade e da respetiva classe de perigosidade associada. 

A instalação dispõe de cinco áreas/parques de armazenamento temporário, para os resíduos 
perigosos e não perigosos produzidos, cujas principais características e tipologia de resíduos 
armazenados se encontram sistematizados no Quadro 11 desta LA. 

Quadro 11 – Parques/zonas de armazenamento temporário de resíduos gerados na instalação 

Código 
Área 
total 
(m2) 

Área 
coberta 

(m2) 

Área 
impermeabi-
lizada (m2) 

Vedado 
(S/N) 

Sistema de 
drenagem 

(S/N) 

Bacia de 
retenção 

(S/N) 

Tipologia de 
resíduos 

armazenados 

Descrição/ 
Acondicionamento 

PA1 150 150 150 S N S 
(0,5 m3) 

Resíduos 
perigosos 

Em cubas de 1m3 e em 
bidões de 200l 

PA2 60 0 0 N N N Resíduos não 
perigosos Contentores de 30m3 

PA3 25 25 25 S N N 
Resíduos não 
perigosos (filme 
PVC) 

Paletes 

PA4 
(área 

produtiva) 
1,5 1,5 1,5 S N N 

Resíduos não 
perigosos (filme 
PVC) 

Paletes 

PA5 
(área 

produtiva) 
5 5 5 S N N 

Resíduos não 
perigosos 
(ourelas e 
release paper) 

Paletes 

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

Em matéria de transporte de resíduos, e até à publicação da Portaria prevista no art.º 21.º do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 
17 de junho, este apenas pode ser realizado pelas entidades definidas no n.º 2 da Portaria n.º 335/97, 
de 16 de maio, e de acordo com as condições aí estabelecidas. A este propósito, salienta-se a 
necessidade de utilização das guias de acompanhamento dos resíduos em geral, aprovada na 
referida Portaria, que consistem no modelo exclusivo da Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) 
n.º 1428. O transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias 
perigosas deve ainda obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por 
Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 30 de abril. 

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

Se aplicável, a transferência de resíduos para fora do território nacional deverá ser efetuada em 
cumprimento da legislação em vigor em matéria de movimento transfronteiriço de resíduos, 
nomeadamente o Regulamento (CE) n.º 1013/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de 
junho, na sua atual redação, e o Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de março. 

2.3.3 -  Controlo 

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, deverá ser assegurado que os resíduos 
resultantes da laboração da instalação, incluindo os resíduos das áreas administrativas, equiparados 
a resíduos urbanos, sejam encaminhados para operadores devidamente legalizados para o efeito, 
devendo ser privilegiadas as opções de reciclagem e outras formas de valorização e o princípio da 
proximidade e autossuficiência a nível nacional. 

Deverá também o operador proceder à separação dos resíduos na origem de forma a promover a sua 
valorização por fluxos ou fileiras, conforme previsto no n.º 4 do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 5 de setembro, na sua atual redação. 

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

Qualquer alteração ao nível dos mercados consumidores dos produtos produzidos pela instalação 
deverá ser comunicada à APA, devendo ser adotadas as medidas necessárias com vista à adequada 
gestão das embalagens e resíduos de embalagens para cumprimento do disposto na legislação em 
vigor sobre esta matéria. 

3 -  MTD UTILIZADAS E MEDIDAS A IMPLEMENTAR 

3.1 -  MTD implementadas 

O funcionamento da instalação prevê, de acordo com o projeto apresentado pelo operador, a 
aplicação de algumas das técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) 
estabelecidas no Documento de Referência no âmbito PCIP para aplicação sectorial, Reference 
Document on Best Available Techniques on Surface Treatment Using Organic Solvents, BREF STS, 
Comissão Europeia (publicado no JOC 202 de 30 de agosto de 2007) (MTD de aplicação geral) e nos 
seguintes Documentos transversais, disponíveis em http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/. 

- Reference Document on the General Principles of Monitoring – BREF MON, Comissão 
Europeia (JOC 170, de 19 de julho de 2003); 

- Document on the Best Available Techniques in Energy Efficiency – BREF ENE, Comissão 
Europeia (JOC 41, de 19 de fevereiro de 2009). 

As MTD aplicadas na instalação, de acordo com o projeto apresentado a licenciamento, encontram-se 
identificadas no Quadro 12. 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/


LA n.º Ren. Subs. Ano 
552 0 0 2015 

 

Página 14 de 28 

Quadro 12 - MTD implementadas na instalação, de acordo com o projeto apresentado a licenciamento 

 

MTD Descrição do modo de implementação da MTD 

BREF STS – Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment Using Organic Solvents 
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21.1 (15) - Projeto, construção 
e funcionamento das 

instalações 

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) implementado e certificado conforme NP EN ISO 9001:2008 que sustenta a utilização 
de técnicas operacionais, incluindo formação e procedimentos escritos de funcionamento e manutenção. 

21.1 (18, 19, 20) - Supervisão e 
acompanhamento 

Utilização de um plano de gestão dos solventes / balanço mássico ao solvente no cálculo das emissões resultantes de fugas ou 
das emissões totais com revisão periódica (anual) com a realização de medições diretas adequadas para as 
técnicas/metodologia em questão. 

21.1 (22, 23) - Gestão da Água: 
redução dos consumos de 

água 

Sistemas de arrefecimento fechados e/ou permutadores de calor: a refrigeração dos equipamentos produtivos ocorre através de 
um circuito de arrefecimento e recirculação de água que opera em sistema fechado. Medidas de controlo para minimização da 
utilização de agentes de arrefecimento: o sistema de arrefecimento de água é suficiente, não sendo necessário o recurso a 
chillers. 

21.1 (24) - Gestão de energia 

Realização de auditoria energética e implementação de um plano de racionalização de energia que, entre outros, assegura: 
conhecimento e acompanhamento dos usos específicos de energia, promoção de utilização eficiente de energia e a otimização 
do abastecimento de energia através da minimização das perdas de energia reativa, do controlo de elevadas necessidades de 
energia no arranque dos equipamentos, da utilização de equipamentos com maior eficiência energética e da operação das 
máquinas e do sistema de tratamento de forma a minimizar os volumes de ar a deslocar. 

21.1 (25, 26) - Gestão de 
matérias-primas 

Minimizar o impacte ambiental das emissões através da seleção de matérias-primas apropriadas: análise das fichas técnicas e 
das fichas de segurança disponibilizadas pelos fornecedores e comunicação permanente com os fornecedores de matérias-
primas. 
Na gestão de compras a aquisição de matérias-primas considera a produção programada e um stock reduzido com a 
consequente minimização de quantidades de matérias-primas armazenadas e de resíduos gerados, reforçado com a prática 
FIFO (first in, first out). 

21.1 (29, 31) - Técnicas de 
limpeza 

Utilização de técnicas que permitem poupar matéria-prima e reduzir as emissões de solventes, minimizando as alterações de cor 
e as limpezas bem como minimizar as emissões de COV: 
- Otimização das formulações de forma a assegurar o mínimo de sobras ou de resíduos do processo; 
- Na limpeza de equipamentos observa-se a prática de remover os resíduos com espátula e a reutilização de uma fração de 
solvente, também está instituída a prática de recolha de sobras e reutilização de sobras com características adequadas às 
gamas de produção; 
- Plano de monitorização contemplando estudo específico e medidas de melhoria para redução dos resíduos gerados na limpeza 
de equipamentos. 

21.1 (32 a 36) - Utilização de 
substâncias menos perigosas 

Análise das fichas técnicas e das fichas de segurança disponibilizadas pelos fornecedores e comunicação permanente com os 
fornecedores de matérias-primas. 
Comunicação permanente e em estreita colaboração com os fornecedores de matérias-primas na perspetiva de assegurar o 
cumprimento dos requisitos do REACH e de avaliação de outros requisitos como os aplicáveis a produtos têxteis para contacto 
direto com a pele. 
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Quadro 12 - MTD implementadas na instalação, de acordo com o projeto apresentado a licenciamento (cont.) 

 

MTD Descrição do modo de implementação da MTD 

BREF STS – Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment Using Organic Solvents (cont.) 

M
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21.1 (37 a 42) - Emissões para 
Ar e Tratamento dos efluentes 

gasosos 

Utilização de técnicas que permitem minimizar as emissões na fonte e recuperar ou destruir os solventes presentes nos 
efluentes gasosos, a destacar: 
- Sistema de tratamento de Oxidação Térmica Regenerativa, RTO, com 3 câmaras ou distribuidor de ar (Regenerative thermal 
oxidation – three bed or rotating air distributor).com o encaminhamento da exaustão das estufas e efluentes gasosos ricos em 
COV para tratamento. 
- Operação do RTO considerando instruções de trabalho/máquina, planos de manutenção e controlo de custos de exploração / 
energia por redução do volume extraído e maximização do teor de solventes. 

21.1 (50 a 54) - Gestão de 
resíduos: minimização de 

resíduos contendo solvente 

Utilização de técnicas de forma a reduzir a quantidade de matérias utilizadas e as perdas de materiais, bem como recuperar, 
reutilizar e reciclar as materiais: 
- Otimização das formulações de forma a assegurar o mínimo de sobras ou de resíduos do processo; 
- Acompanhamento de indicadores ambientais referentes á utilização de solventes e preparações base solvente (resíduos 
contendo solventes) com o objetivo de racionalizar o consumo de matérias-primas (plano monitorização); 
- Avaliação técnica e económica sobre reciclagem interna ou externa de resíduos de solvente com o objetivo de aumentar a 
fração de solvente reutilizado na limpeza (plano monitorização); 
- Outra técnica de reutilização de materiais / matérias refere-se ao uso de bidões de matéria-prima para acondicionamento e 
armazenamento preliminar de resíduos industriais gerados no processo. 

21.1 (57, 58) - Ruído 
Levantamento das fontes mais significativas de ruído e de ponto potencialmente sensível na vizinhança.  
Na minimização de impacto da emissão de ruído recorre-se a boas práticas tais como o encerramento das portas da instalação, 
a aplicação de soluções de controlo especiais, como a utilização de silenciadores nas ventoinhas. 

BREF MON – Reference Document on the Best Available Techniques General Principles of Monitoring 

5 - Abordagens de monitorização 

Abordagem para monitorização baseada em medições diretas (descontínua), aplicação de balanços de massa, métodos de 
cálculo de emissões e aplicação de fatores de emissão. 
Medições diretas de caracterização realizadas por entidades externas, contratadas e acreditadas para o efeito, com envio às 
autoridades competentes. 

6 - Avaliação da conformidade Avaliação do cumprimento: identificação e quantificação do desempenho da instalação e avaliação do cumprimento face a 
requisitos legais e outros. 

7 - Comunicação 

Elaboração de relatórios de emissões e de desempenho ambiental das indústrias (ex. PRTR, PGS, etc.). 
Comunicação dos resultados de monitorização contemplando resultados obtidos e respetiva avaliação do cumprimento dos 
requisitos aplicáveis e boas práticas de redação tais como: objetivos do relatório face à audiência (legislação/inventários), 
responsabilidade pela elaboração do relatório, âmbito do relatório (tipo de situação, requisitos, localização), categoria de relatório 
(locais, nacionais ou estratégicos, especializados), boas práticas na elaboração de relatórios (recolha de informação, gestão da 
informação, apresentação de resultados). 
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Quadro 12 - MTD implementadas na instalação, de acordo com o projeto apresentado a licenciamento (cont.) 

 

MTD Descrição do modo de implementação da MTD 

BREF MON – Reference Document on the Best Available Techniques General Principles of Monitoring (cont.) 

8 - Custos de monitorização Otimização dos custos da monitorização de emissões, apoiando os planos de monitorização em requisitos de qualidade e 
frequência adequados, monitorização de parâmetros estritamente necessários. 

BREF ENE – Reference Document on the Best Available Techniques in Energy Efficiency Techniques 

4.2.1 - Gestão da eficiência energética e 
4.2.5 - Manter a dinâmica das iniciativas 

no domínio da eficiência energética 

A gestão de energia inclui as seguintes componentes: o empenho dos quadros superiores, política de eficiência energética, 
auditoria energética, planeamento e definição de objetivos e metas, desenvolvimento de tecnologias eficientes em termos 
energéticos e o acompanhamento da evolução das técnicas de eficiência energética. 

4.2.2.1 - Melhoria constante do ambiente 

As ações e investimentos são programados de maneira integrada tendo como objetivo a redução dos impactos ambientais da 
operação em causa. 
A melhoria do ambiente resultante do tratamento das emissões de COV (compostos orgânicos voláteis) com o RTO (oxidação 
térmica regenerativa) implica um aumento do consumo de energia. 

4.2.2.2 - Aspetos relacionados com 
eficiência energética e  

4.3 - Cogeração 

Faz parte da gestão da eficiência energética da instalação a realização de auditoria energética, existência de um plano de 
racionalização de consumos de energia, aprovado pela autoridade competente e sujeito a acompanhamento periódico por 
entidade externa e acreditada para efeito. 
Como medida de poupança de energia, implementou-se a utilização do calor excedente da cogeração (vapor e água quente) 
reduzindo-se significativamente o consumo de gás natural. A cogeração é uma empresa do Grupo Monteiro, Ribas, localizada no 
mesmo perímetro industrial. 

4.2.2.3 - Abordagem de sistema da gestão 
energética 

Como medida de poupança de energia, implementou-se a utilização do calor excedente da cogeração (vapor e água quente) 
reduzindo-se significativamente o consumo de gás natural. A cogeração é uma empresa do Grupo Monteiro, Ribas (4.2.2.2). 

4.2.2.4 - Estabelecimento e revisão dos 
objetivos e indicadores de eficiência 

energética 

No âmbito da Auditoria Energética e Plano de Racionalização de Consumos de Energia (PREn), aprovado pela autoridade 
competente são aplicadas as medidas: 
- Identificação de indicadores adequados da eficiência energética da instalação e, se necessário, de determinados processos, 
sistemas e/ou unidades, bem como medição da sua evolução ao longo do tempo ou após a aplicação de medidas de eficiência 
energética;  
- Identificação e registo de limites associados aos indicadores;  
- Identificação e registo dos fatores que fazem variar a eficiência energética dos processos, sistemas e/ou unidades 
correspondentes. 
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Quadro 12 - MTD implementadas na instalação, de acordo com o projeto apresentado a licenciamento (cont.) 

 

MTD Descrição do modo de implementação da MTD 

BREF ENE – Reference Document on the Best Available Techniques in Energy Efficiency Techniques (cont.) 

4.2.4 - Aumento da integração dos 
processos 

Numa ótica de oportunidade de poupança de energia e integração dos processos, implementou-se a utilização do calor 
excedente da cogeração, empresa do Grupo Monteiro, Ribas, localizada no mesmo perímetro industrial. (ponto 4.2.2.2). 

4.2.6 - Conservação das competências 
A conservação de competência é assegurada pela presença de pessoal especializado, partilha de recursos internos, recurso a 
consultores e empresas especializadas nesta matéria. 

4.2.7 - Controlo efetivo dos processos A instalação assegura o controlo efetivo e periódico dos processos através do registo de parâmetros operacionais. 

4.2.8 - Manutenção 
A manutenção é programada preferencialmente nos períodos de paragem da instalação com base na descrição técnicas dos 
equipamentos e seus manuais. 

4.3 - Garantia da eficiência energética em 
sistemas, processos, atividades ou 

equipamentos consumidores de energia 

Na instalação os sistemas ou processos consumidores de energia estão sujeitos à aplicação das técnicas descritas como sejam 
a otimização da combustão (afinação queimadores), otimização dos sistemas de vapor, de ar comprimido, de bombagem, de 
aquecimento, ventilação e ar condicionado (sistemas AVAC), processos de secagem. 

4.3 - Recuperação de calor 
É realizado um acompanhamento da eficiência dos permutadores de calor e existem práticas de manutenção preventiva, como a 
remoção de resíduos. 

4.3 - Abastecimento de energia elétrica 
Na manutenção periódica dos postos de transformação, PT, é realizado o controlo do fator de potência. Mensalmente, a análise 
das faturas de energia elétrica também é contemplado esse controlo do fator de potência. 

4.3 - Subsistemas que utilizam motores 
elétricos 

A instalação utiliza motores elétricos eficientes (electrically efficient motors ou EEM) com variadores de velocidade (variable 
speed drives ou VSD). 
Sempre que justifique, outros motores existentes serão substituídos por EEM e instalados variadores de velocidade. 
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3.2 -  Medidas a implementar 

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

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

Aplicam-se ainda à instalação os seguintes Documentos de Referência transversais: 

- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage – BREF EFS, 
Comissão Europeia (JOC 253, de 19 de outubro de 2006) e  

- Document on the Best Available Techniques in Industrial Cooling Systems – BREF ICS, 
Comissão Europeia (JOC 41, de 19 de fevereiro de 2009) 

devendo o operador cumprir o estabelecido no ponto 6.2 desta Licença. 

A adoção das técnicas consideradas MTD pelos Documentos de Referência, que sejam adequadas à 
instalação e para as quais os elementos de projeto não evidenciam a sua utilização deverá ser 
sistematizada no PDA (vide ponto 6.2 da LA) devendo ainda ser incluída a análise e calendário de 
implementação das várias medidas. Para eventuais técnicas, referidas nos Documentos de 
Referência, aplicáveis à instalação mas não implementadas, deverá o operador apresentar a 
fundamentação desse facto, tomando por base nomeadamente as especificidades técnicas dos 
processos desenvolvidos. 

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

O operador deve declarar uma situação de (potencial) emergência sempre que ocorra uma situação 
identificada no Quadro 13. 

Quadro 13 – Situações de (potencial) emergência. 

Qualquer falha técnica detetada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução da poluição, passível 
de se traduzir numa potencial emergência 

Qualquer disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis de conduzir a perdas de 
controlo dos sistemas de redução da poluição 

Qualquer falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilização, drenagem, retenção ou redução/tratamento de 
emissões existentes na instalação 

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

Qualquer registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença 

Em caso de ocorrência de qualquer situação de (potencial) emergência, o operador deve notificar a 
APA, a IGAMAOT e a EC desse facto, por fax, tão rapidamente quanto possível e no prazo máximo 
de 24 horas após a ocorrência. A notificação deve incluir a data e a hora da ocorrência, a 
identificação da sua origem, detalhes das circunstâncias que a ocasionaram (causas iniciadoras e 
mecanismos de afetação) e as medidas adotadas para minimizar as emissões e evitar a sua 
repetição. Neste caso, se considerado necessário, a APA notificará o operador via fax do plano de 
monitorização e/ou outras medidas a cumprir durante o período em que a situação se mantiver. 

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

O operador deverá enviar à APA, num prazo de 15 dias após a ocorrência, um relatório onde constem 
os aspetos identificados no Quadro 14. 
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Quadro 14 – Informação a contemplar no relatório a declarar situações de (potencial) emergência. 

Factos que determinaram as razões da ocorrência da emergência (causas iniciadoras e mecanismos de afetação) 

Caracterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à situação de emergência 

Plano de ações para corrigir a não conformidade com requisito específico 

Ações preventivas implementadas de imediato e outras ações previstas implementar, correspondentes à 
situação/nível de risco encontrado 

No caso de se verificar que o procedimento de resposta a emergências não é adequado, este deverá 
ser revisto e submetido a aprovação da APA, num prazo de 3 meses, após notificação escrita. 

5 -  GESTÃO DE INFORMAÇÃO/REGISTOS, DOCUMENTAÇÃO E FORMAÇÃO 

O operador deve proceder de acordo com o definido no Quadro 15. 

Quadro 15 – Procedimentos a adotar pelo operador. 

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

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

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

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

 

Relativamente às queixas mencionadas no Quadro 15, o operador deve enviar um relatório à APA no 
mês seguinte à existência da queixa, o qual deve integrar a informação, com detalhe, indicada no 
Quadro 16. 

Quadro 16 – Informação a incluir no relatório referente às queixas. 

Data e hora 

Natureza da queixa 

Nome do queixoso 

Motivos que deram origem à queixa 

Medidas e ações desencadeadas 

Os relatórios de todos os registos, amostragens, análises, medições e exames devem ser verificados 
e assinados pelo Técnico Responsável da instalação, e mantidos organizados em sistema de arquivo 
devidamente atualizado. Todos os relatórios devem ser conservados na instalação por um período 
não inferior a 5 anos e devem ser disponibilizados para inspeção sempre que necessário. 

6 -  RELATÓRIOS 

6.1 -  Relatório de Base 

De acordo com o previsto no Artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração 
de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, as instalações onde se desenvolvem atividades que 
envolvem a utilização, produção ou libertação de substâncias perigosas relevantes devem submeter à 
APA um Relatório de Base. Este relatório destina-se a permitir estabelecer uma comparação 
quantitativa com o estado do local após a cessação definitiva das atividades. 
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De modo a determinar a necessidade de elaboração do Relatório de Base deve ser entregue à APA, 
até 30 de outubro de 2015, a avaliação das substâncias perigosas relevantes, efetuada de acordo 
com o previsto nas Diretrizes da Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de base nos termos 
do artigo 22.º, n.º 2, da Diretiva 2010/75/UE relativa às emissões industriais (publicadas a 6 de maio 
de 2014, com o número 2014/C 136/03). 

1. A abordagem a seguir deverá ser a seguinte: 

2. Identificação das substâncias perigosas usadas, produzidas ou libertadas na instalação, 
incluindo resíduos perigosos, de acordo com a classificação do artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 1272/2008, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas (Regulamento CLP). 

3. Identificações, de entre as substâncias listadas no ponto anterior, quais são passíveis de 
provocar contaminação dos solos e águas subterrâneas. 

4. Identificação, de entre as substâncias listadas no ponto 2, as que, tendo em consideração das 
suas características, quantidades presentes e medidas previstas e implementadas para o 
manuseamento, armazenamento e transporte, ainda são suscetíveis de provocar 
contaminação do local de onde se encontra a instalação. 

5. Conclusão sobre a necessidade de apresentação do Relatório de Base completo, atendendo 
ao resultado dos pontos anteriores. 

A APA avalia a informação fornecida pelo operador e estabelece, conforme o caso: 

 Dispensa de apresentação do Relatório Base; ou 

 Um prazo para apresentação do Relatório Base completo. 

6.2 -  Plano de Desempenho Ambiental 

O operador deve elaborar um Plano de Desempenho Ambiental (PDA) que integre todas as 
exigências da presente licença ambiental e as ações de melhoria ambiental a introduzir de acordo 
com estratégias nacionais de política do ambiente e Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) 
aprovadas, ou a aprovar, para os BREF referentes aos setores de atividade PCIP da instalação, bem 
como outros BREF relacionados, com o objetivo de minimizar ou, quando possível, eliminar os efeitos 
adversos no ambiente. 

Adicionalmente, deverá o referido PDA evidenciar as ações previstas tomar no âmbito das matérias 
sistematizadas nos itens seguintes, algumas delas já referenciadas em pontos anteriores desta LA, 
nomeadamente no que se refere a: 

- Avaliação da implementação das MTD estabelecidas nos seguintes Documentos de Referência 
transversais: Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage – 
BREF EFS, Comissão Europeia (JOC 253, de 19 de outubro de 2006); e Document on the Best 
Available Techniques in Industrial Cooling Systems – BREF ICS, Comissão Europeia (JOC 41, 
de 19 de fevereiro de 2009), nomeadamente as MTD identificadas no capítulo 4 deste último, 
dado que este BREF é aplicável à operação da instalação. 

- Explicitação, análise e calendarização da implementação das diferentes medidas a tomar com 
vista à adoção de MTD ainda não contempladas na instalação ou parcialmente desenvolvidas, 
decorrentes dos BREF sectoriais e transversais aplicáveis à instalação. 

A eventual não implementação de técnicas consideradas MTD aplicáveis à instalação deverá 
ser acompanhada da respetiva justificação, tomando por base nomeadamente as 
especificidades técnicas dos processos desenvolvidos, e consagrando alternativas 
ambientalmente equivalentes. 

- Avaliação detalhada de todos os pontos relativos à MTD 21.1 (12) do BREF STS, referente à 
implementação de um Sistema de Gestão Ambiental. 

- Avaliação da MTD 21.1 (27, 28) do BREF STS, relativa ao sistema para tratamento, aplicação e 
secagem de superfícies, tendo em conta que, à luz do REI, esta é uma instalação nova. 

- Análise detalhada da implementação das MTD 21.1 (32 a 36), relativas à utilização de 
substâncias menos perigosas. 
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- Avaliação da viabilidade técnica e económica de substituição dos solventes com frases de 
advertência utilizados na instalação, por substâncias ou preparações menos nocivas, sem 
comprometer a qualidade dos produtos finais produzidos, atendendo nomeadamente ao 
previsto neste âmbito pelos Decreto-Lei n.os 78/2008 e 127/2013. 

- Avaliação/demonstração da viabilidade técnica e económica de recuperar e utilizar o calor em 
excesso gerado pela destruição dos COV e minimizar a energia utilizada pela extração e 
destruição dos COV. Caso seja comprovada a inviabilidade técnica e/ou económica da 
implementação desta MTD deverá ser apresentado relatório com as justificações julgadas 
necessárias. 

- Avaliação da viabilidade técnica e económica das matérias primas usadas, de modo a diminuir 
a emissão de odores pela utilização de solventes orgânicos e consequente emissão de COV. 

- Avaliação técnica e económica do encaminhamento de emissões difusas para sistemas de 
exaustão, de modo a garantir que as emissões difusas sejam conduzidas ao máximo para 
sistemas de exaustão, ligados ao RTO. 

- Apresentação do ponto de situação relativo à implementação das medidas de minimização 
previstas na DIA. 

- Elaboração de um Relatório das fontes de emissão relacionadas com etapas de exaustão de ar 
quente, contendo estudo das alturas das chaminés associadas às fontes, suas características 
de construção e uma monitorização do parâmetro COV (vide ponto 2.2.1.1). 

- Reformulação da instrução das máquinas de recobrimento, que deverá apresentar um 
esquema explícito de quadro elétrico de comando da máquina e legenda dos botões existente 
no quadro, nomeadamente os que comandam o transporte dos efluentes gasosos ricos em 
COV para o RTO. A instrução de trabalho da máquina também deverá ser reformulada de 
modo a atribuir responsabilidades claras e enunciar o modo de proceder por forma a assegurar 
o controlo dos botões e, para o caso do recobrimento com recurso a solventes, que os COV 
são encaminhados para o RTO (vide ponto 2.2.1.3). 

- Plano de formação dos colaboradores, incluindo sua calendarização, com vista a dotá-los dos 
conhecimentos necessários ao bom funcionamento do RTO, 

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

a) os meios para as alcançar; 

b) o prazo para a sua execução; 

c) critérios/métodos de verificação da sua implementação. 

O PDA deve ainda incluir a informação solicitada no ponto 6.1 (Relatório de Base) desta LA. 

O PDA deve ser apresentado à APA em formato digital, até 30 de outubro de 2015, para aprovação. 

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

6.3 -  Relatório Ambiental Anual 

Até à implementação do reporte eletrónico através do Formulário Único (FU), o Relatório Ambiental 
Anual (RAA) deve ser enviado à APA em formato digital, reunindo os elementos demonstrativos do 
cumprimento desta licença, incluindo os sucessos alcançados e dificuldades encontradas para atingir 
as metas acordadas. 

O RAA deverá reportar-se ao ano civil anterior e deverá dar entrada na APA até 30 de abril do ano 
seguinte a que se reportam os dados. O primeiro RAA a submeter à luz da presente LA será referente 
ao ano de 2015 e deverá ser entregue até 30 de abril de 2016. 

Dado que a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do projeto prevê o envio dos relatórios de 
monitorização à CCDR Norte, deverá o operador enviar a essa entidade cópia de cada RAA. 
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O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no Quadro 17. 

Quadro 17 – Estrutura do RAA. 

Âmbito 

Ponto de situação relativamente às condições de operação 

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

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

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

Síntese das emergências verificadas, e subsequentes ações corretivas implementadas 

Síntese de reclamações apresentadas 

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

Sempre que possível os dados deverão ser apresentados na forma de quadros e tabelas, não sendo 
necessário enviar cópias de relatórios de ensaio e monitorizações que tenham sido ou venham a ser 
enviados a outros serviços do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia (MAOTE) 
(nomeadamente relatórios de monitorização em contínuo ou outros). No entanto, caso o operador 
opte por enviar esses dados, os mesmos deverão ser apresentados em anexo ao RAA, devidamente 
organizado. 

Adicionalmente, e no âmbito das diferentes secções da LA abaixo indicadas, o RAA deverá incluir a 
seguinte informação: 

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

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

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

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

- Relatório síntese dos volumes de produção mensais e anuais efetivados (expressos, e.g., em 
tonelada de produto produzido por mês/ano), individualizados por tipo/família de produto 
produzido; 

Águas de abastecimento (vide ponto 2.1.2) 

No RAA devem ser incluídos relatórios síntese compreendendo: 

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

- volume mensal/anual de água captada (em m3) e leituras do respetivo contador; 
- consumo específico mensal de água utilizada no processo industrial por produto acabado 

(em m3 de água consumida/quantidade de produto produzido), explicitando a forma de 
determinação dos valores apresentados. 

Deverá ainda o operador atender ao estabelecido na DIA do projeto relativamente ao Plano de 
Monitorização dos Recursos Hídricos, inserindo essa informação no RAA. 

Energia (vide ponto 2.1.3) 

No RAA deve ser incluído: 

- Relatório síntese relativo aos consumos mensais e anuais de energia da instalação (energia 
elétrica e diferentes combustíveis) e consumos específicos (eg. em quantidade de energia 
consumida/quantidade de produto produzido); 
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Os valores a apresentar deverão, sempre que possível, ser individualizados para cada área de 
processo/atividade desenvolvida na instalação. Deverá ainda ser efetuada explicitação da 
forma de determinação dos valores apresentados. 

- Informação sobre a produção anual de energia térmica nas caldeiras de termofluído da 
instalação e ainda sobre a utilização dada à energia produzida, com identificação das 
respetivas fases/etapas de processo. 

- Cópia dos relatórios de execução relativos ao Plano de Racionalização de Consumos de 
Energia. 

No primeiro RAA deverá ainda ser apresentado comprovativo da aprovação do Plano de 
Racionalização de Consumos de Energia e cópia do Acordo de Racionalização dos Consumos de 
Energia, se aplicável. 

Emissões (vide ponto 2.2) 

O operador deverá incluir no RAA: 

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

- Indicação do número de horas correspondente a situações de funcionamento deficiente ou 
avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, tratamento e controlo de emissões 
para os diferentes meios. 

Emissões para o ar (vide ponto 2.2.1) 

 Pontos de emissão (vide ponto 2.2.1.1) 

No RAA deverá ainda ser integrado um relatório com o número de horas de funcionamento das várias 
chaminés de emergência. No primeiro RAA, deverá o operador integrar o relatório de 
desmantelamento da chaminé J12, incluindo memória fotográfica. 

 Emissões difusas (vide ponto 2.2.1.2) 

Relativamente à globalidade das emissões difusas da instalação deverão ser integrados no RAA os 
respetivos balanços de massa anuais. 

 Tratamento (vide ponto2.2.1.3) 

O operador deverá incluir no RAA: 

- relatório das eventuais alterações/substituições nos equipamentos de tratamento de emissões 
gasosas, incluindo a descrição do seu funcionamento e eficiências de remoção; 

- relatório síntese sobre a periodicidade e procedimentos de manutenção dos equipamentos de 
tratamento/minimização das emissões para a atmosfera, incluindo as respetivas fichas 
técnicas. 

 Monitorização (vide ponto 2.2.1.4) 

Um relatório síntese das emissões para o ar deve ser integrado como parte do RAA contendo a 
seguinte informação: 

- cópias das fichas técnicas atualizadas da realização das operações de verificação/calibração 
com a indicação dos procedimentos utilizados para assegurar a rastreabilidade e exatidão dos 
resultados das medições. 

- indicação do número de horas de funcionamento anual de cada fonte de emissão para o ar. 

- número de horas anual de funcionamento deficiente ou de avaria dos equipamentos dos 
sistemas de tratamento de efluentes gasosos. 

- para cada parâmetro monitorizado este relatório deverá ainda apresentar: 

a. os valores de concentração medidos, os caudais mássicos e a respetiva carga 
poluente (expressa em ton ou kg/ano); 
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b. indicação das emissões específicas expressas em massa por unidade de produção 
(kg de poluente / metragem de produto acabado);  

- metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados. 

Ruído (vide ponto 2.2.3) 

Deverá ser incluída cópia do estudo de avaliação de ruído previsto na DIA (Plano de Monitorização 
do Ruído), no RAA seguinte à sua realização. 

Resíduos e Monitorização (vide ponto 2.3) 

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

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

No primeiro RAA deverá ser apresentada a Avaliação técnica e económica efetuada sobre reciclagem 
interna ou externa de resíduos de solvente com o objetivo de aumentar a fração de solvente 
reutilizado na limpeza. 

MTD utilizadas e medidas a implementar (vide ponto 3) 

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

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

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

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

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

Plano de Gestão de Solventes (vide ponto 6.4) 

Uma cópia do Plano de Gestão de Solventes deverá ser incluída em anexo ao RAA. 

Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva (vide ponto 7) 

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

6.4 -  Plano de Gestão de Solventes 

O operador deverá elaborar um Plano de Gestão de Solventes (PSG), de acordo com as orientações 
constantes no Anexo VII do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, o qual deverá permitir 
demonstrar o cumprimento das disposições estabelecidas no Capítulo V do referido diploma, relativas 
aos COV, nomeadamente, no que se refere aos valores limite por fonte pontual e para as emissões 
difusas de COV fixados no ponto 2.2.1.4 desta LA. 

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

Cópia do PGS deverá ser incluída em anexo ao RAA do ano correspondente. 
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6.5 -  PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 

O operador deverá elaborar um relatório de emissões anual, segundo modelo e procedimentos 
definidos pela APA em concordância com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de julho 
(Diploma PRTR), e com o Regulamento n.º 166/2006, de 18 de janeiro, referente ao Registo Europeu 
de Emissões e Transferências de Poluentes (Regulamento PRTR). 

Este relatório deverá incluir a quantidade de resíduos perigosos e não perigosos transferida para fora 
da instalação e ainda, para cada poluente PRTR: 

- os valores de emissão (medidos, calculados ou estimados) das águas residuais destinadas a 
tratamento fora da instalação, e; 

- os valores de emissão (medidos, calculados ou estimados) das fontes pontuais e/ou difusas 
para o ar, a água e o solo. 

A respeito das emissões para o ar, o relatório de emissões anuais (PRTR), em conformidade com o 
Regulamento PRTR, deverá contemplar a quantidade de emissões (kg/ano) dos poluentes PRTR 
provenientes das fontes pontuais identificadas no Quadro 7 que, embora não se encontrem indicados 
no Quadro constante do ponto 2.2.1.4 desta LA, estejam identificados no Anexo II do Diploma PRTR. 

Na elaboração deste relatório deverá ainda o operador tomar em atenção as disposições constantes 
dos art.os 4.º, 5.º e 6.º do Diploma PRTR e demais diretrizes disponibilizadas no sítio da internet da 
APA. 

7 -  ENCERRAMENTO E DESMANTELAMENTO/DESATIVAÇÃO DEFINITIVA 

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

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

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

O plano de desativação deverá conter no mínimo os elementos evidenciados no Quadro 18. 

Quadro 18 – Itens a incluir no Plano de Desativação. 

Âmbito do plano 

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

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

Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável 

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

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

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

AIA - Avaliação de Impacte Ambiental 
APA, IP - Agência Portuguesa do Ambiente, IP 
BREF - Reference Document 
CAE - Classificação Portuguesa de Atividades Económicas 
CCDR - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
CE - Comissão Europeia 
DIA - Declaração de Impacte Ambiental 
DRE - Direção Regional da Economia 
EC - Entidade Coordenadora 
ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais 
IGAMAOT - Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território 
INCM - Imprensa Nacional – Casa da Moeda 
JOC - Jornal Oficial das Comunidades 
LA - Licença Ambiental 
LER - Lista Europeia de Resíduos 
MAOTE - Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 
MTD - Melhores Técnicas Disponíveis 
NIPC - Número de Identificação de Pessoa Coletiva 
PCIP - Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 
PDA - Plano de Desempenho Ambiental 
PGS - Plano de Gestão de Solventes 
PREn - Plano de Racionalização de Consumos de Energia 
PRTR - Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes de Poluentes 
RAA - Relatório Ambiental Anual 
REI - Regime de Emissões Industriais 
SGA - Sistema de Gestão Ambiental 
SGCIE - Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia 
SILiAmb - Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 
Tep  - Tonelada equivalente de petróleo 
VEA  - Valores de Emissão Associados 
VLE  - Valor-Limite de Emissão 
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ANEXO I – Exploração da atividade industrial 

A Monteiro, Ribas – Revestimentos, S.A. dedica-se ao fabrico de couro artificial a partir de resinas de 
PVC e de PU, fundamentalmente para aplicação no sector automóvel (estofos), calçado e 
marroquinaria. 

No fluxograma seguinte apresenta-se o processo produtivo da Monteiro, Ribas – Revestimentos, S.A., 
com destaque para as entradas de matérias-primas e as origens das emissões associadas a aspetos 
ambientais (emissões gasosas e resíduos industriais) com relevância para a instalação. 

 

 

 

As várias etapas do processo produtivo da instalação são as seguintes: 

 Preparação de Pastas: Inicialmente, as matérias-primas do processo são pesadas e 
misturadas de acordo com as formulações específicas do produto; estas misturas são 
dispersas em agitadores de alta velocidade, homogeneizadas nos moinhos tricilindros e no 
hidrodissolver dando origem à pasta de PVC ou PU. 

 Recobrimento: Utiliza-se papel específico como meio transportador, são sequencialmente 
colocadas (uma sobre a outra) a(s) pasta(s) intervenientes na produção do artigo. Cada 
camada de pasta após colocação sobre o papel ou sobre a camada de pasta anterior passa 
por uma estufa onde, por aquecimento a uma temperatura definida, resulta a gelificação da 
pasta e consequente produção do couro artificial (PVC ou PU). 

 Acabamento: dependendo do tipo de artigo e das especificações do cliente, as características 
finais são conseguidas nesta fase do processo. A etapa de Acabamento engloba: Lacagem 
(por aplicação de determinada laca controla-se o brilho do artigo), Estampagem (feita através 
de cilindros, embebidos na tinta da cor pretendida por contacto com o artigo é obtido o efeito 
final), Gravação (é conseguida pela utilização de um rolo gravado que, sob pressão, atua no 
artigo previamente aquecido, incutindo-lhe o efeito final pretendido). 

Da preparação de pastas fazem parte agitadores, dispersor e moinhos; para o recobrimento 
dispõem-se de duas máquinas R#1 e R#2; o acabamento engloba as máquinas de gravação, 
estampagem, lacagem e esmerilar; o controlo final inclui as máquinas de revistar de medir produto 
acabado. 

O processo base da produção de couro artificial (PVC ou PU) é o recobrimento, através do qual e por 
aquecimento / controlo da temperatura, se transforma o estado pastoso (pastas de PVC ou PU) em 
estado sólido (produto em PVC ou em PU). 

Neste processo produtivo o consumo de solventes está associado à fase de recobrimento e de 
acabamento de produto em PVC e em PU, em que as matérias-primas então utilizadas incluem 
solventes puros e preparações base solvente tais como resinas de PU, auxiliares de recobrimento e 
auxiliares de acabamento. 
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ANEXO II – Informação a incluir nos relatórios referentes à caracterização das 
emissões para o ar 

Especificações sobre o conteúdo dos relatórios de autocontrolo das emissões para a 
atmosfera (monitorização pontual) (18) 

Um relatório de caracterização de efluentes gasosos para verificação da conformidade com a legislação 
sobre emissões de poluentes atmosféricos deve conter, no mínimo, a seguinte informação: 

a) Nome e localização da instalação; 

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

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

d) Data do relatório; 

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

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

g) Objetivo dos ensaios; 

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

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

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

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

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

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

n) Resultados e precisão considerando os algarismos significativos expressos nas unidades em que 
são definidos os VLE, indicando concentrações «tal-qual» medidas e corrigidas para o teor de O2 
adequado; 

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

p) No caso de fontes múltiplas, deverá ser apresentada a estimativa das emissões das fontes 
inseridas no plano, com o respetivo fator de emissão, calculado a partir das fontes caracterizadas; 

q) Indicação dos equipamentos de medição utilizados. 

Anexos: Detalhes sobre o sistema de qualidade utilizado; certificados de calibração dos 
equipamentos de medição; cópias de outros dados de suporte essenciais. 

 

                                                 
(18) Definido tomando em consideração as disposições constantes do Anexo II do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, que estabelece 
o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera. 


