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6a Alteração à Licença Ambiental n.a 0L/201.0

Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais (REI), é emitido a 6.e Alteração

à Licença Ambiental do operador:

AIE - Atlantic Islands Electricity, S.A.

com o Número de ldentificação de Pessoa Coletiva (NIPC) n.a 511 109 563, para a instalação:

Central Térmica do Caniçal

sita em Zona Franca Industrial da Madeira, Plataforma 12-A, Freguesia do Caniçal, concelho de

Machico.

A Licença Ambiental é válida ate'l.1de janeiro de2020.

Funchal,25 de outubro de 2018.

A DIRETORA REGIONAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE

Paula Menezes
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6a Alteração à LA n.q 01/2010

Esta alteração é parte integrante da Licença Ambiental (LA) n.a 0112010, emitida a 10 de

ianeiro.

Monitorização das emissões atmosféricas da CTC:

O Quadro 4 do ANEXO II, deixa de ter esta redação:

"Quadro 4 - VLE e frequência de monitorização

(1) Limites dispostos no Anexo IV da Portaria 286193, de 12 de março

(2) Limites dispostos na Portaria 677109 de 23 de junho"
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Parâmetro VLE Método de

amostragem

Método analítico Frequência

(mg/m3N)
(1)

(mg/m3N)
(2)

CO 1000 150 Pontual lnfravermelhos
dispersivos

nao 2 vezes por
ano

NO- (FF1)

NO-(FF2)

2420

2420

Espetofotometro FTIR Contínuo

Contínuo

so2 2700 600 Pontual Infravermelhos
dispersivos

nao 2 vezes por
ano

Parúculas 300 75 Pontual Gravimetria 2 vezes por
ano

COV 50 Pontual FID 2 vezes por
ano

COVNM 50 Pontual FID 2 vezes por
ano
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Passando a ter passa a ter a seguinte redação:

"Quadro 4 - VLE e frequência de monitorização

Parâmetro VLE
(mg/Nm3)

Método analítico Frequência

CO 450 Infravermelhos não dispersivos 2vezes por Íìno
NO" (FF1) 2200 Espetofotometro FTIR contínuo
NO" (FF2) 2200 Fotómetro não

infravermelhos
dispersivo de contínuo

SOz 600 Infravermelhos não dispersivos 2vezes por ano

Partículas 75 Gravimetria 2vezes por ano

COVNM 110 FID 2vezes por ano
Metais I rrl 0,2 (4) 2vezes por ano
Metais II rzr 1 (4) 2vezes por ano

Metais III ral 5 (4) 2vezes por ano
(1) Cádmio (Cd), Mercúrio (Hg), Tálio (Tl).

(2) Arsénio (As), Níquel (N0, Selênio (Se), Telúrio (Te).

(3) Platina (Pt), Vanádio (V), Chumbo (Pb), Crómio (Cr), Cobre (Cu), Antimónio (Sb), Estanho (Sn),

Manganésio (Mn), Paládio (Pd), Znco (Zn).

(4) O método analítico monitorização dos Metais I, II e III, deverá respeitar o Artigo 13.q do Decreto-

Lei3912018 de 11 de junho, "Monitorização e métodos" e ainda, respeitar os requisitos estabelecidos

no n.q 2 daparte 2 do anexo II do mesmo diploma legal.

Nota: Se os efluentes gasosos contiverem poluentes dos grupos de metais indicados (metais I, metais

II e metais III), descritos respetivamente em (1), (2) e (3), o valor limite de emissão aplica -se ao

somatório dos poluentes presentes para cada um dos referidos grupos."

Monitorização do ruido ambiente:

O ponto 4.4.1"Controlo do ruido", deixa de ter esta redação:

" 4.4.'L Controlo do ruido

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade deve ser efetuada tendo em atenção a

necessidade de controlar o ruido.

As medições de ruído (período diumo, período de entardecer e período noturno), deverão ser

repetidas sempre que ocorram alterações na instalação ao nível do ruído ou, se estas não tiverem

lugar, com uma periodicidade anual, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de exposição

Rua Dr. Pestana Júnior, no 6 - 3oAndar Dto. | 9064-506 Funchal I T. +351 291 207 350 F. +351 291 229 438
www.madeira.qov.pt I drota.sra@qov-madeira.pt I NIF: 671 001 299



DIBECAO REGÌONÂI NO ON

DO TiRRIiURIi) Ë

s. R. DiiO'iA

REGÉO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECREÏARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
DIREçÃO REGTONAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓR|O E AMBIENTE

máxima e de incomodidade previstos no Artigo 134 do Regulamento Geral de Ruido (RGR),

aprovado pelo Decreto-Lei n.a 912007, de 17 de janeiro.

No relatório Ambiental Anual (RAA) correspondente, deverá apresentar um relatório de síntese

desta avaliação que deverá conter:

Planta à escala adequada, devidamente legendada identificando os limites da

instalação, bem como a identificação dos vários recetores sensíveis com maior

exposição ao ruído proveniente do funcionamento da instalação. Deverá igualmente

ser efetuada identificação dos pontos onde foi realizada a avaliação de ruido;
Caso em algum dos pontos de avaliação se verifique o incumprimento de qualquer

dos critérios acima referidos, o relatório deverá incluir avaliação sobre as ações

necessárias tomar com vista à conformidade legal, bem como as eventuais medidas

de minimização implementadas ou previstas e respetivos prazos de execução.

Relatórios síntese dos resultados das monitorizações efetuadas deverão ser integrados no RAA

correspondente.

As campanhas de monitorização, as medições e a apresentação dos resultados deverão cumprir os

procedimentos constantes no RGR e na Norma NP 1730:1996:, ou versão atualizada

correspondente."

Passando a ter passa a ter a seguinte redação:

" 4.4.L Controlo do ruido

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade deve ser efetuada tendo em atenção a

necessidade de controlar o ruido.

As medições de ruído (período diumo, período de entardecer e período noturno), deverão ser

repetidas sempre que ocorram alterações na instalação ao nível do ruído ou, se estas não tiverem

lugar, com uma periodicidade de três em três anos, desde que a instalação mantenha inalteradas as

suas condições de funcionamento, de forma a veriÍicar o cumprimento dos critérios de xposição

máxima e de incomodidade previstos no Artigo 13o do Regulamento Geral de Ruido (RGR),

aprovado pelo Decreto-Lei n.a 912007, de 17 de janeiro, na sua atual redação.

No relatório Ambiental Anual (RAA) correspondente, deverá apresentar um relatório de síntese

desta avaliação que deverá conter:
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o Planta à escala adequada, devidamente legendada identificando os limites da
instalação, bem como a identificação dos vários recetores sensíveis com maior
exposição ao ruído proveniente do funcionamento da instalação. Deverá igualmente
ser efetuada identificação dos pontos onde foi realizada a avaliação de ruido;
Caso em algum dos pontos de avaliação se verifique o incumprimento de qualquer
dos critérios acima referidos, o relatório deverá incluir avaliação sobre as ações
necessárias tomar com vista à conformidade legal, bem como as evenfuais medidas
de minimização implementadas ou previstas e respetivos prazos de execução.
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Relatórios síntese dos resultados das monitorizações efefuadas deverão ser integrados no RAA
correspondente.

Relatórios síntese dos resultados das monitorizações efetuadas deverão ser integrados no RAA.

As campanhas de monitorização, as medições e a apresentação dos resultados deverão cumprir os

procedimentos constantes no RGR e na Norma NP ISO 1996:2011, partes 1 e 2, intifulada "Descrição,

Medição e Avaliação do Ruído Ambiente", ou versão atualizada correspondente."
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