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RENOVAçAO DA LICENçA AMBTENTAL N." 0Z2009/DRAMB

Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais (REI), é concedida a renovação

da Licença Ambiental n.e 02l2009lDRAmb, de 28 de dezembro de2009, ao operador:

EEM - Empresa de Electricidade da Madeir4 S.A.

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) n.q 511010435, para a instalação:

Central Térmica da Vitória (CTV)

sita em Sítio da Vitória, Freguesia de São Martinho, concelho do Funchal.t para o exercício da

atividade de produção de eletricidade, incluída na categoria 1.1 do Anexo I do Decreto-Lei n."

12712013, de 30 de agosto, classificada com o CAE n." 35112 (Produção de Eletricidade), de acordo

com as condições fixadas no presente documento.

Esta renovação da Licença Ambiental (LA) atualiza a versão emitida a 28 de dezembro de 2009, bem

como, os cinco aditamentos que foram emitidos até 3 de maio de 2019, tendo as suas condições sido

devidamente integradas neste documento, de acordo com a legislação vigente.

A presente licença é válida até 4 de março de 2030.

Funchal, 4 de março de 2020

O DIRETOR REGIONAL DO E CLIMATICAS
DO

Ara Oliveira
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1. INTRODUçAO GERAL

A presente Licença Ambiental (LA) é renovada ao abrigo do Decreto-Lei n.a 12712013, de 30 de

agosto, que estabelece o regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo
integrados da poluição, bem como as regras destinadas a evitar e ou reduzir as emissões para o ar,

a âgua e o solo e a produção de resíduos, transpondo a Diretiva n.q 201,0175NF,, do Parlamento

Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, relativa às emissões industriais e Declaração

de Retificação n.a 45-A/2013, de 29 de outubro.

Trata-se da renovação da Licença Ambiental n.e 0212009/DRAmb, sendo emitida para a instalação

no seu todo.

A atividade principal da Central Térmica da Vitória (CTV) é a produção de energia elétrica de

origem térmica (CAE: 351,12), a partir de combustíveis petrolíferos.

A atividade PCIP desenvolvida na instalação, de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.a 12712013,

de 30 de agosto é:

1. Indústrias do sector da energia:

1.1. Queima de combustíveis em instalações com uma potência térmica nominal total igual ou

superior a 50 MW.

A úrstalação é constituída por três Naves Industriais (CTVI, CTVII e CTVIII), que se distribuem da
seguinte forma:

A CTV I, dispõe de seis grupos electroprodutores (Gr1 a Gr6), cujos motores são de ciclo Diesel,
movidos a fuelóleo, afualmente desclassificados. Esta instalacão encontra-se totalmente desativada
desde 31-72-2014.

A CTV II, dispõe de nove grupos electroprodutores (Gr7 a Gr15), cujos motores são de ciclo Diesel,
movidos a fuelóleo e de uma turbina a gás (Gr16), que funciona apenas em situações pontuais, em
períodos de grande procura de energia ou no caso de avaria de algum motor, funcionando
atualmente a gasóleo mas está preparada para utilizar gás natural (GN);

A CTV IIf dispõe de três grupos electroprodutores (Gr17 a GrL9), cujos motores são de ciclo Diesel,
dual-fuel que funcionam atualmente a gás natural (inicialmente funcionavam a fuelóleo e gasóleo),
e de uma turbina a vapor (Gr 20), que é utilizada em regime de ciclo-combinado, para aumentar o
rendimento global da instalação.

Para além das naves supra referidas, a CTV possui uma área de armazenagem de produtos

As atividades sujeitas ao Regime de Emissões Industriais (REI) realizadas na instalação devem ser

exploradas e mantidas de acordo com o projeto aprovado e com as condições estabelecidas nesta

LA.
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Sempre que se verifique a ocorrência de acidentes com origem na atividade da instalação e/ou o

incumprimento das condições desta licença, o operador deve atuar de acordo com o descrito no

ponto 4 da LA.

A LA será ajustada aos limites e condições sobre prevenção e controlo integrados da poluição

sempre que a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC) entenda ser

necessário. O operador deve consultar regularmente a página da DRAAC

(www.madeira.gov.pt/drota) ou da Agência Portuguesa do Ambiente (www.apambiente.pt) para

acompanhamento dos vários aspetos relacionados com este assunto.

Os procedimentos, parâmetros, valores limite de emissão (VLE) e as frequências de monitorização,

âmbito dos relatórios e registos previstos nesta licença podem ser alterados pela DRAAC ou aceites

por esta entidade no seguimento de proposta do operador, após avaliação dos resultados

apresentados, por meio de aditamento à presente LA.

O operador deverá garantir o cumprimento dos VLE fixados na presente LA, cujo grau de exigência

mínimo permitido consta das disposições legais e regulamentares ambientais em vigor. Caso

venham a ser estabelecidos, através de legislação nacional ou europeia, VLE mais restritivos do que

os agora definidos, deverá ser garantida a adaptação a estes novos VLE, dentro dos prazos

legalmente previstos, sobrepondo-se esses VLE aos atualmente definidos.

Os relatórios periódicos, a elaborar pelo operador (ponto 6), nomeadamente o Relatório Ambiental

Anual (RAA), constituem mecanismos de acompanhamento da presente LA.

Não pode ser realizada ou iniciada qualquer alteração relacionada com a ativiclade, ou com parte

dela, sem a prévia notificação e análise da DRAAC.

A presente LA reúne as obrigações qlle o operador detem em matéria de ambiente e será integrada

na licença da atividade a emitir pela EC e não substitui outras licenças.

1".1. IonNuuceçÃo E LocALIZAçÃo ol INSTALAçÃo

L.L.1. Identificação do operador / instalação

Quadro 1 - Dados de identiÍicação do operador / instalação

Operador EEM - Empresa de Electricidade da Madeira, S.A.

Instalação Central Térmica cla Vitória

NIPC 511 010 435

Morada Sítio da Vitória, freguesia de São Martinho concelho do Funúal
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1.1.2. Localização da instalação

Quadro 2 - Caraterísticas e localização geográfica

1.2. Arrvroepts DA TNSTALAçÃo E pRocESSo pRoDUTIVo

Quadro 3 - Atividades PCIP desenvolvidas na instalação

O valor da potência térmica foi atualizado de acordo com a nova Licença de Exploração (Anexo VI)
emitida pela Direção Regional de Economia e Transportes (DRET), a 3 de outubro de20L9, no qual

ocorreu a desclassificação dos grupos um a seis da CTV I.

1.3. Rnclrran DE FUNCIoNAMENTo

A CTV funciona em regime laboral contínuo (24 horas/dia) e, dada a sua natureza, não são efetuadas

paragens totais durante o ano, procedendo-se, no entanto, a paragens parciais de algumas máquinas,

de forma programada, para efeitos de manutenção preventiva e/ou curativa.

Por forma a manter o regime de funcionamento da CTV estão afetos à instalação cerca de 79

Coordenadas da instalação M e P (M = Meridiana e P = Per?endicular à

Meridiana),lidas na Carta Militar de Portugal l:25 00Q Série P821- Folha

4 Datum Vertical: Marégrafo do Porto do Funúal

M:315769 E (m)

P:3613475 N (m)

Tipo de localização da instalação Zona Mista

Areas

Área total (m2) 58 514

Área coberta (m2) 77 875

Área impermeabilizada não coberta(m2) 14896

Área não impermeabilizada nem coberta (m2) 25 743

Atividade
Económica

CAE (Rev.3) Designação CAE Categoria PCIP Potência ténnica Potência elétrica

Principal 35112

Produção de
eletricidade de

origem térmica
1.1 do anexo I 420,11(MWth) 206,406 (MVA)

funcionários, em regime de rotação por fumos, e compensação dos períodos horários e de férias.

Neste enquadramento, durante o horário de expediente diumo estão cerca de 61 funcionários

presentes na instalação, e em regime noturno/ fins-de-semana e feriados, estão apenas cerca de 18

funcionários.
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Regime iurídico Identificação do documento Observações

Decreto-Lei n.e 3812013, de 15 de março, que

estabelece o regime de comércio de licenças de

emissão de gases com efeito de estufa na

Comuniclacle (diplonra CELE).

TEGEE.RAM .07 6.08 lll, de 24-07 -2017 Ver Anexo III da LA.

Decretos-Lei n.o 236198, de 1 de agosto e n.o

226-A12007 de 31 de maio; Portaria n.e

145012007 de 12 de novembro e demais

legislação aplicável

Títulos de Utilização de Recursos

Hídricos (TURH) para descarga:

- LR 03/2013[-3R (fossa sética ESl);
- LR04l20l3/I-3R (fossa seüca ES2);

- LR 05/2013/I-3R (fossa setica ES3);

- LR 06/2013Â-3R (águas residuais de

processo LT1);
- LR 071201,3/I-3R (águas residuais de

proccsso LT3);
- LR01.l20L7N-1R (fossa setica ES4).

Ver Anexo IV da LA.

Decreto-Lei n.a L2712008, de 27 de julho,
relativo ao Registo Europeu clas Emissões e

Transferências de Poluentes, alterado pelo
Decreto-Lei n.P 61201,1, de 10 de janeiro.

Registo de Emissões e Transferências de

Poluentes (PRTR).

Abrangência pela

categoria PRTR: 1c

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

estabelece o regime de prevenção de acidentes

graves que envoÌvem substâncias perigosas e

de limitação das suas consequências para a

saúde humana e para o ambiente.

SEVESO - NíveÌ
inferior de
perigosidade. Efeito
dominó com UAG

T.4. AnrrcureçÃo cov ourRos REGTMES IURÍDIcos

Quadro 4 - Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação

Em matéria de legislação ambiental, a instalação pode ainda apresentar enquadramento no âmbito

de outros diplomas, mesmo que tal não seja referenciado ao longo da LA.

1.5. VRrInnoE

Esta LA é válida por um período de dez anos, exceto se ocorrer, durante o seu prazo de vigência,

alguma situação prevista nos artigos 1,9.o e 22.o do REI, na sua atual redação, que motive a sua

alteração ou caducidade. O pedido de alteração ou lenovação terá de incluir todas as alterações de

exploração que não constem da atual LA, seguindo os procedimentos e dentro dos prazos legais em

vigor à data.
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2. CONDIçÕES OPERACIONAIS DE EXPLORAçÃO

2.1. GnsrÃo DE RECURSoS E UTTLTDADES

2.1.1. Matérias Primas

Devem ser mantidos registos das quantidades de matérias-primas utilizadas na instalação.

Qualquer alteração decorrente de modificação das matérias-primas utilizadas, que possa apresentar

repercussão ao nível do tipo de poluentes a emitir para o ar ou para a água, terá de ser reportada à

DRAAC.

Dado que algumas das matérias-primas utilizadas na instalação estão classificadas como perigosas

Para a saúde humana ou para o ambiente, deverá o operador tomar medidas para garantir o disposto

nas Fichas de Dados de Segurança bem como os requisitos definidos pela referida legislação.

A instalação utiliza como matérias-primas, para a produção de energia elétrica, o gás natural e o

fuelóleo, com um teor máximo de enxofre de 1 % nos motores Diesel, e o gasóleo para arranques e

paragens dos referidos motores e na turbina a gás.

Com base nos RAA de 2016 a 2018, a instalação consome cerca de 59 224,67 toneladas/ano de

fuelóleo, 79 507,33 toneladas/ano de gás natural e589,67 toneladas/ano de gasóleo.

Algumas destas matérias são classificadas como substâncias perigosas. Devido essencialmente à

quantidade de armazenamento de fuelóleo, a instalação encontra-se enquadrada no nível inferior
de perigosidade, pelo Decreto-Lei n.q 150/2015, de 5 de agosto, que estabelece o regime de prevenção

de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas consequências para

a saúde humana e païa o ambiente.

2.L.2. Consumo de subsidiários

Na instalação são consumidas os seguintes subsidiários:

1. Oleos lubrificantes minerais não clorados, utilizados nos motores e outros equipamentos;

2. Óleos minerais isolantes de transmissão de calor não clorados, utilizados nos transformadores;

3. Óleos minerais hidráulicos não clorados, utilizados em sistemas hidráulicos auxiliares;

4. Produtos para o tratamento da água de refrigeração e circuito de vapor;

5. Gasóleo utilizado na limpeza de peças;

6. Produtos para limpeza e manutenção de peças (diluentes, desincrustantes, desengordurantes,

etc.);

7. Detergentes;

8. Desperdícios utilizados nas oficinas e na limpeza de pavimentos dos edifícios;

9. Tintas.
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Dado que algumas das matérias subsidiárias utilizadas na instalação são 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 embaÌagem, 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 fomecedores, sempre que necessário.

Qualquer alteração decorrente de modificação das matérias-primas e/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 DRAAC.

2.1.3. Agtas de abastecimento

O abastecimento de água industrlal é feito a partif de um furo situado no interior da central, na zona

nordeste. Esta captação subterrânea é da responsabilidade da EEM. A água captada deste furo é

utilizada principalmente para lavagens e arrefecimentos, não havendo tratamento para efeitos de

consumo humano. A água para uso doméstico utlizada nas instalações sanitárias e balneárias, na

cantina e na rega de jardins, provém da rede de abastecimento do município do Funchal. De acordo

com os dados fomecidos pela EEM nos Relatórios Ambientais Anuais de 2015, 2076 e 2017, nesse

triénio verificou-se um consumo módio total dc água dc 101 826 m3, tcndo sido captados do furo

99 530 m3 e 2 096 m3 provenientes da rede pública.

Quadro 5 - Captação de água subterrânea

2.1.4. Energia

Quadro 6 - Produção e consumos de energia médio período 201512018

Energia produzida Energia consumida

408 220 193 k\ /h 12767 820 kwh

Código
Origem

(Coordenadas Militares)
Finalidade Observação Título de urilização

AC1

M (m) P (m)

Processo

Industrial

Utilizada no processo

produtivo e em situações

pontuais, nos casos em
que ocorre a falta de água

da rede pública

Isenta de acordo com o n.44,

do Artigo 62e da Lei n.q

5812005, de 29 de dezembro,

que aprova a Lei da Água e

estabelece as bases e o quadro
institucional para a gestão

sustentável das ázuas

315933 36t3t371.6
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Quadro 7 - Consumo médio de combustíveis triénio 201512017

Tipo de combustível (ton.)

Gasóleo 71.5,34

Fuel 56 589,34

Gás natural 19 374,17

A produção média de energia no período supra referido foi de 405 220 193 kwh, enquanto que a

energia consumida foi de 1.2767 820 kI /h o que representa três por cento da produção total.

2.2. EurssÕEs

O operador deve efefuar a exploração e manutenção adequadas dos sistemas de retenção, drenagem,

tratamento e controlo de emissões existentes na instalação, de modo a permitir mantê-los a um nível

e eficiência elevado, reduzindo ao tempo mínimo possível os respeüvos períodos de

indisponibilidade.

O operador deve realizar as amostragens, medições e análises de acordo com o mencionado nesta

licença e especificações constantes nos pontos seguintes.

Todas as colheitas e as análises referentes ao controlo das emissões devem ser efetuadas,

preferencialmente, por laboratórios acreditados.

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

O operador deve assegurar que a instalação cumpre os VLE aplicáveis, fixados na LA, cujo grau de

exigência mínimo permitido consta das disposições legais e regulamentares ambientais em vigor.
Caso venham a ser estabelecidos, através de legislação nacional ou europeia, VLE mais restritivos

do que os definidos na LA, deverá ser garantida a adaptação a estes novos VLE, dentro dos prazos

legalmente previstos, sobrepondo-se esses VLE aos atualmente definidos

O operador deve dar cumprimento acessório a outras disposições legais e regulamentares

ambientais que lhe possam ser aplicáveis.
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2.2.1. Emissões para o ar

2.2.1.1. Pontos de Emrssao

Existem na instalação 13 fontes de emissão pontual, descritas no Quadro 8. Estas fontes encontram-

se distribuídas da seguinte forma: dez fontes (FF7 a FF16) na nave II e três fontes (FF21 a FF23) na

nave III da central. Na CTV também podemos encontram os já desclassificados grupos 1 a 6 que não

foram retirados, mas que não operam.

Quadro I - Caracterização das fontes de emissão pontual

Grupo Código Equipamento
Potencia (MW) Chaminé (m)

Rot/min
Remoção por
trâtam€ntoElétrica Térmica Aìfu

Ía
Diâmeho

7 FF7
Motor de Combustão
Intema - Ciclo Diesel

10,76 27,2 53 T,4 500 incxistente

I FF8
Motor cle Combustão
Intema - Ciclo Diesel

70,76 27,2 53 7,4 500 inexistente

o ËEO
Motor de Combustão
Interna - Ciclo Diesel

'tfi 7Á 11 ) q? 1A (nn inexistente

10 FFlO
Motor de Combustão
Interna - Ciclo Diesel

1,0,76 : '.) 1,1 500 inexistente

11 FF11
Motor de Combustão
lnterna - Ciclo Diesel

71,52 29,1 53 7,4 500 inexistente

12 FF12
Motor de Combustáo
L'rterna - Ciclo Diesel

71,,52 29,r 53 r,4 500 inexistente

13 FF13
Motor de Combustão
Intcrna - Ciclo Diesel

1,1,,52 29,I 53 T,4 500 inexistente

74 FF14
Motor de Combustão
Intema - Ciclo Diesel

1,7,52 29,7 53 1,,4 500 inexistente

15 FF15
Motor de Combustão
Intema - Ciclo Diesel

77,52 29,7 53 T,4 500 inexistente

76 FF16 Turbina a gás 1,3,72 47,0 15 )) 1,1,200 inexistente

1,7 FF21

Motor de Combustão
Interna - Ciclo Diesel de

combustível duplo
17,1,0 37,7 60 7,6 500 inexistente

18 FF22

Motor de Combustão
Interna - Ciclo Diesel de

combustível dupìo
1,7,1,0 60 7,6 500 inexistente

l9 FF23

Motor de Combustão
Intema - Ciclo Diesel de

combustível duplo
1.7,70 37,7 60 1,,6 500 inexistente
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2.2.1.2. Emissõesdifusas

Existem na instalação fontes de emissões difusas para o ar, nomeadamente no que diz respeito às

operações de carga, descarga, transporte e arÍnazenamento de matérias-primas.

2.2.1.3. Tratamento dos efluentes gasosos

Com a entrada em funcionamento da UAG e a passagem da CTV III a gás natural no decorrer de

2074, a EEM procedeu à desativação dos catalisadores DNOx aí existentes mas os mesmos

permanecem na instalação no caso de ser necessário a mesma necessitar funcionar a combustível

líquido. A queima de gás natural nos grupos geradores da Nave III reduz as emissões de poluentes

atmosféricos quando comparada com a queima de fuelóleo.

2.2.1.4. Monitorização das emissões atmosféricas

O controlo da emissão de gases deverá ser efetuado de acordo com o especificado nos Quadros 9, 10

e 11 desta licenç4 não devendo nenhum parâmetro de emissão exceder os VLE aí mencionados.

Para as fontes FF7 a FF15 e FF21 aFF23 os VLE foram determinados com base no Quadro L1, parte

2, Anexo III do Decreto-Lei n.a 3912018 de lL de junho. Relativamente à turbina a gâs associada à

fonte FF16 utilizaram-se os VLE que constam na primeira coluna do quadro 13, parte 2, Anexo III
do diploma legal anteriormente citado.
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Parâmetro VLE (rngÀlm3) Método analítico Frequência

CO 450 Infravermelhos não dispersivos 2 vezes por ano

NO, 2200 Quimioluminiscência contínuo

SOz 600 Infravermelhos não dispersivos 2 vezes por ano

Partículas 75 Gravimetria 2vezes por ano

COVNM 110 FiD 2vezes por ano

Mctais I ol 0,7 (4)

(4)

2 vezes por ano

2 vezes por anoMetais II rzl 1

Metais III tsl 5 (4) Zvezes por ano

Quadro 9 - VLE e frequência de monitorização FF7 a FF15

(1) Cádmio (Cd), Mercurio (Hg), Tátio (Tl).

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

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

Paládio (Pd), Zinco (Zn).

(4) O métocto analitico monitorização dos Metais I, II e III, deverá respeitar o Artigo 13.a do Decreto-Lei n.a 39/2018 de 11

de junho, "Monitorização e métodos" e ainda, respeitar os requisitos estabelecidos no n.e 2 da parte 2 clo Anexo II do
nìesnìo 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 clos poluentes presentes para

cada um dos referidos grupos.

Quadro 10 - VLE e frequência de monitorização da FF16

* Desde que o operador mantenha o respetivo registo anual atualizado do número de horas de funcionamento e consumo

de combustivel e a média móvel de funcionamento dos últimos 5 anos do grupo electroprodutor associado à fonte seja

inÍerior a 500 horas.
(1) Cádmio (Cd), Mercúrio (Hg), Tálio (TI).

(2) Arsénio (As), Niquel (Ni), Selênio (Se), Telúrio (Te).

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

Paládio (Pd), Zinco (Zn).
(4) O método analítico monitorização dos Metais I, II e III, deverá respeitar o Artigo 13.4 do Decreto-Lei n.0 39/2018 de 11

de junho, "Monitorização e métodos" e ainda, respeitar os requisitos estabelecidos no n.q 2 da parte 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 ÌII),
descritos respetivamente em (1), (2) e (3), o valor limite de emissão apÌica -se ao somatório dos poluentes presentes para

cada um dos referidos grupos.

Parâmetro VLE (mg/Ì.{m3) Método analítico Frequência

CO 100 InÍravermelhos não dispersivos 5 em 5 anos*

NO, 250 Quimioluminiscência 5 em 5 anos*

SO: 600 InÍravermelhos não clispersivos 5 em 5 anos*

Partículas 25 Cravimetria 5 em 5 anos*

COVNM 110 FID 5 em 5 anos*

Metais I or 0,2 (4) 5 em 5 anos*

Metais II rzr 1 (4) 5 em 5 anos"

Metais III tsr 5 (4) 5 em 5 anos"

IProc.1.10/2018] Página 14 de 68



UFEçÃO f, ËclOttAL DO At BiErìtTE
ÉALTEFAçÕES CUilÁnCAS

DRAAC

Licença Ambiental n.a 0212009 lDRAmb

Quadro 11 - VLE e frequência de monitorização Fontes FF21 a FF23

* 2 vezes por ano utilizando combustíveis gasosos e em contínuo utilizando combustíveis líquidos.
(1) Cádmio (Cd), Mercurio (Hg), Tálio (Tl).
(2) Arsénio (As), Níquel (Ni), Selênio (Se), Telúrio (Te).

(3) Platina (Pt), Vanádio (V), Chumbo (Pb), Crómio (Cr), Cobre (Cu), Antimónio (Sb), Estanho (Sn), Manganésio (Mn),
Paládio (P d), Znco (Zn).
(4) O método analítico monitorização dos Metais I, II e III, deverá respeitar o Artigo 13.q do Decreto-Lei no 3912018 d,e 1,1,

de junho, "Monitorização e métodos" e ainda, respeitar os requisitos estabelecidos no n.o 2 da parte 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."

De cordo com o n.q 1 do artigo 15.q do Decreto-Lei n.a 3912018, a frequência de medição "duas vezes

por ano" descrita nos Quadros 9 e 11 da presente LA deverá ser realizada com um intervalo mínimo
de dois meses entre as medições, devendo respeitar os requisitos estabelecidos no n.q 2 da parte 2 do

Anexo II do anteriormente referido decreto-lei.

De acordo com o disposto no n.a 2 do artigo 21.q do Decreto-Lei n.a 3912018, de 11 de junho, no caso

da monitorizaçáo em contínuo das MIC, os VLE consideram-se respeitados se a avaliação dos

resultados demonstrar que, para as horas de funcionamento da Íonte ponfuaf durante um ano civil,

se verificam cumulativamente as seguintes condições:

1.. Nenhum valor médio de um mês de calendário validado excede o VLE correspondente;

2. Nenhum valor médio diário validado excede em mais de L0 % o VLE correspondente;

3. 95 % dos valores médios horários validados durante o ano civil não excedem 200 % dos VLE

correspondentes.

Parâmetro
VLE (m/t{m3)

Método analitico FrequênciaCombustível gasoso
(ciclo Otto)

Combustível líquido
(ciclo Diesel)

CO 450 150 lnfravermelhos não dispersivos 2vezes por ano

NO" 500 1650 Quimioluminiscência 2vezes por ano*

SOz 600 Quimioluminiscência 2vezes por ano

Partículas 50 Lnfravermelhos não dispersivos 2vezes por ano

COVNM 110 110 FID 2vezes por ano

Metais I or 0,2 (4) 2vezes por ano

Metais II py 1 (4) 2vezes por ano

Metais III r:r 5 (4) 2vezes por ano

Plano de Rotatividade

A frequência de monitorização estipulada num plano de rotatividade aprovado pela DRAAC para

as fontes fixas da CTV sobrepõe-se à estipulada nos quadros 9 e 11 desta LA
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Comunicação de resultados da monitorização

A comunicação de dados por parte dos operadores e dos laboratórios, no âmbito do autocontrolo

das emissões atmosféricas, deve ser efetuada de forma desmaterializada, através de uma plataforma

eletrónica a disponibilizar pela APA. No caso desta plataforma não estar disponível ou ainda não

ter entrado em atividade, a referida comunicação poderá ser efetuada para a DRAAC, por correio,

para a morada: Rua Dr. Pestana Júnior, n.a 6, 3a andar dto,9064 - 506 Funchal ou para o seguinte

endereço eletrónico: draac@madeira.gov.pt.

De acordo com o previsto no artigo 16q do Decreto-Lei n.a 391201,8, de 11 de junho a comunicação

dos resultados da monitoúzação em contínuo deverá ser remetida mensalmente, até ao final do mês

seguinte a que os mesmos se referem, e devem conter a informação descrita na Portaria n.a 22U2018,

de 1 de agosto.

Ao abrìgo da Portaria n.a 22712078, de 1 de agosto, a comunicação dos resultados da monitorização

purrtual tleverá ser efetuada rÌú prazü máximo de 45 dias corridos contados da daLa da realização da

monitorização pontual e deve conter a informação disposta na mencionada portaria.

No caso dos parâmetros com monitorização pontual, (duas vezes por ano), a ultrapassagem dos
1:*:^-^^ *:-^:^^^ *:..:.^^- ^^!^L^'l^^:l^^ -^ l^-:-l^^:^ ^^1:^i--^l ^,,^ ^^--.:--- l^ L^^^lllllldlc5 IItdSslLUS tlta^llrlrrò sòr4uElELluuD IÌd rcóròrdlau 4P[Lavcr/ 9utr Dcl vlldlll uE u4JE yara a

definição das condições de monitorização, conduzirá à necessidade do operador passar a efetuar

monitorização em contínuo.

No caso dos parâmetros que possuem uma frequência de monitorização quinquenal (de cinco em

cinco anos), a ultrapassagem do número de horas de funcionamento, que serviram de base para a

definição das condições de monitorizaçáo, conduzirá à necessidade do operador passar a efetuar a

monitorização bianual (duas vezes/ano com intervalo mínimo de dois meses entre medições). Estas

alterações deverão ser comunicadas à DRAAC, de forma a ser reavaliada a eventual necessidade de

alteração das frequências e/ou tipos de monitorização assìm impostos por força dessas alterações.

Deverá também o operador comunicar as alterações que originaram a ultrapassagem dos referidos

limiares mássicos.

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 que

demonstre o cumprimento dessas situações. Deve ainda ser cumprido o estipulado no ponto 4 da

LA (Prevenção e controlo/ Gestão de sifuações de emergência).

2.2.2. Emissões de Aguas Residuais

Na instalação são produzidas águas residuais domésticas, pluviais e industriais. A descarga de

águas residuais é feita através de seis linhas de tratamento, devidamente licenciadas, nomeadamente

as linhas de tratamento de águas residuais de processo (LT1 e LT3) e as linhas de tratamento de
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águas residuais domésticas (LTz,LT4, LTS e LT6). As linhas LT1,LT2 e LT6 dizem respeito a CTV I
e CTV II, enquanto as linhas LT3,LT4 e LT5 estão afetas à CTV III.

Aguas residuais de processo

As águas residuais de processo resultam da lavagem das centrifugadoras utilizadas no tratamento

do fuelóleo e do óleo, das purgas, da lavagem e limpeza das peças nas oficinas e da limpeza

periódica da unidade de tratamento final de águas residuais. Essas águas, dada a sua proveniência,

são águas contaminadas com hidrocarbonetos, partículas sólidas em suspensão, metais, detergentes

emulsionantes, pelo que passam por uma unidade de tratamento, quer para a CTV I (onde ainda

funcionam algumas oficinas) e CTV II (LT1) como para a CTV III (LT3), de forma a assegurar a

descontaminação antes da descarga em meio hídrico.

Aguas residuais domésticas

As águas residuais domésticas provenientes dos sanitários, balneários e refeitório contêm

fundamentalmente matéria orgânica e detergentes, sendo encaminhadas para fossas séticas, com

descarga no solo, dimensionadas tendo em conta o número de utilizadores, com margem de

segurança para comportar um aumento significativo dos mesmos. Neste caso a linha LT2 para a
CTV I, a linha LT6 para a CTV II e as linhas LT4 e LT5 para a CTV IIL

Linha de tratarnento de águas de processo (LTl)

Esta linha está dimensionada para o caudal máximo de águas de processo com reserva adicional

para comportar dois dias de inoperacionalidade da mesma. O efluente de processo é proveniente da

operação das centrifugadoras utilizadas no tratamento do fuelóleo, das purgas do sistema de

refrigeração dos motores mais antigos, da lavagem e limpeza de peças nas oficinas e da limpeza

periódica da linha de tratamento das águas residuais. Este, dada a sua proveniência, apresenta na

sua composição hidrocarbonetos, partículas sólidas em suspensão, metais, detergentes e

emulsionantes.

As águas residuais provenientes das centrifugadoras (de fuelóleo) e das oficinas são encaminhadas

Païa uma unidade de tratamento (ETAR LT1), onde são aquecidas a uma temperatura de

aproximadamente 60"C a 70oC, para favorecer a separação da água dos resíduos de hidrocarbonetos,

por densidade. De seguida, as águas processuais passam por um leito filtrante de cerâmica oleófila,

Para remoção de eventuais resíduos de hidrocarbonetos e posteriormente por uma unidade de

mantas absorventes. As mantas absorventes constifuem também um indicador da eficácia do

tratamento a montante. Caso haja presença excessiva de hidrocarbonetos na caixa, as mantas

escurecem rapidamente.

A última câmara desta caixa corresponde ao ponto de amostragem utilizado para caracterizar as

águas residuais descarregadas no mar. Esta etapa de tratamento tem também o objetivo de arrefecer
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as águas residuais e pode funcionar como tampão em caso de descargas de emergência. As águas

residuais são conduzidas, através de uma conduta de 500 mm, e descarregadas junto à costa, na

proximidade da foz da Ribeira dos Socorridos.

Linha de tratamento de águas ïesiduais domésticas (LTz e LT6)

As águas residuais domésticas provenientes dos sanitários, balneários posto médico e sala tornos

existente na CTV I, que contêm fundamentalmente matéria orgânica e detergentes são

encaminhadas para uma fossa sética (ES1), cujo meio recetor é o solo. A fossa sética possui 10 m3 de

capacidade.

Linha de tratamento de águas de processo (LT3)

O sisterna de tratamento irnplernentado na ETAR LT3, que seÌ've a CTV III, apresenta uma

capacidade máxima de tratamento de 0,75 m3/h (18 m3/d) e é composto por dois tanques com

tratamento por adição de ar comprimido, com doseamento químico e um filtro de carvão ativo. O

meio recetor é a Ribeira dos Socorridos.

Linha de tratamento de águas residuais domésticas (LT4 e LT5)

As águas residuais domésticas provenientes da CTV III, que contêm fundamentalmente matéria

orgânica e detergentes são encaminhadas para uma fossa sética (ES3), cujo meio recetor é o solo. A

fossa sética possui 10 m3 de capacidade.

Comunicação de resultados da monitorização

A comunicação dos resultados da monitorização das águas residuais deverá ser efetuada no prazo

estipulado no respetivo TURH, devendo os relatórios daí resultantes conter a inÍormação a que o

mesmo obriga.

Quadro 12 - Volume médio anual de águas residuais tratados na CTV (2016-2018)

Local Volume (m3)

Fossa Sética 7 934,5

ETAR 2 508,5

Total 4 443,2
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2.2.2.1. Pontos de Emissão

Os pontos de emissão de águas residuais encontram-se identificados no quadro 13.

Quadro 13 - Pontos de emissão de águas residuais de processo

(*) Coordenadas lidas em Carta Militar de Portugal 1:25 000, Série P821 - Folha 6, Datum Vertical: Marégrafo do Porto do Funchal.

2.2.2.2. M onito riz a ç ã o

A monitorizaçáo das águas residuais descarregadas pela instalação, deve ser efetuada conforme o

Programa estabelecido no respetivos Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) constantes

no Anexo IV da presente LA.

Se for verificada alguma situação de incumprimento nas avaliações efetuadas, devem ser adotadas

de imediato medidas corretivas adequadas e enviadas as notificações, após as quais deverá ser

efetuada uma nova avaliação da conformidade. No caso de o incumprimento dar origem a uma

sifuação de emergência deve ainda ser dado cumprimento ao número 4 - Prevenção e Controlo

/Gestão de Situações de Emergência.

A ultrapassagem esporádica de VLE não é considerada, por si so, um acidente ou emergência,

devendo, no entanto, ser dado cumprimento ao previsto nesta LA. No caso de pequenos

incumprimentos poderá ser feita a compilação dos mesmos e enviada trimestralmente.

Código
Coordenadas (*)

Descrição
Meio

recetor
Título de utilização

M (m) P (m)

EH1 375767 3613312

Saída do tratamento final
da linha LT1 (CTV I e CTV

il)
Mar

TURH
LR 06/2013^-3R

EH2 315658 361.3475
Saída do tratamento final

da linha LT3 (CTV XI)
Ribeira

TURH
LR 0712013Â-3R

ES1 31.5728 3613346 Fossa Sética (CTV I) Solo
TURH
LR 03/2013Â-3R

E52 375693 361.3404 Fossa Sética 1 (CTV III) Solo
TURH
LR 04/2013Â-3R

E53 315689 361.3482 Fossa Sética 2 (CTV III) Solo
TURH
LR 0s/2013Â-3R

ES4 31577s 3613470 Fossa Sética (CTV II) Solo
TURH
LR 0U2017ru-1R

2.2.3. Ruído

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

necessidade de controlar o ruído.

IProc. 1.10/?01 8ì Página 19 de 68



i I i1 3í fl $,1ì r. iì;i ìi I ",.! 14 (li ; Ì.rÌ n LrÃ ï! $in
.. !Ì ,,r i, . : ,-ìrì?ïì: ,,fÌ:--;

Licença Ambiental n.e 0212009 lDRAmb

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

efetuadas sempre que ocorram alterações significativas na instalação que possam ter implicações ao

nível do ruído, nomeadamente aumento do número de equipamentos ou do número de horas de

funcionamento de equipamentos com emissões sonoras para o exterior, alteração na disposição dos

equipamentos que faça prever o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es) sensível(eis), etc.

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

procedimentos constantes no Anexo I do Decreto-Lei n.o 912007, de 17 de janeiro, retificado pela

Declaração de Retificação n.a 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-Lei n.q 27812007, de 1.

de agosto e nas normas ISO 1996-1:2077 e NP ISO 1.996-2:20'11., ou versão atualizada correspondente,

assim como as diretrizes do Instituto Português de Acreditação (IPAC), estabelecidas nos Critérios

OECO13, que se encontram disponíveis na página da intemet em www.ipac.pt.

IJma vcz quc não ó possívcl a ccssação da atividadc da instalação, por impossibilidadc tócnica, para

efetuar a medição direta de ruido residual, deverá o operador proceder de acordo com o disposto

no n.a 6 do artigo 13.a do Regime Geral de Ruido (RGR).

NIr.oarrânnia ãac avelircÃoc ofofrraÂac .âc^ qê rrorifinrro a nonocciâarlo rlo aãncãn r{ao morlirìrc Áo
vrL!4Beqv/

redução de ruído previstas no n.o 2 do artigo 13.q do RG& de modo a cumprir os critérios definidos

no n.e 1 daquele artigo, deverá o operador tomar também em consideração o disposto no n.a 3 do

mesmo artigo. Caso seja necessária a implementação de medidas de minimização, deverá

posteriormente ser efetuada nova caracterização de ruído, de forma a verificar o cumprimento dos

critérios de incomodidade e os valores limite de exposição.

2.3. EulssÕgs DE RESÍDUoS

Os principais resíduos produzidos na instalação são os do tratamento do fuelóleo, os óleos usados

provenientes da lubrificação dos motores, as lamas de fuelóÌeo e de óleo resultantes de operações de

limpeza, e os metais (sucata industrial).

A CTV deverá proceder regularmente à separação dos resíduos, sendo os resíduos líquidos

armazenados temporariamente e devidamente acondicionados. Os restantes resíduos deverão ser

armazenados em contentores ou a granel, consoante o tipo.

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.
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Assim, estas áreas deverão possuir 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 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. 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, para além de que o acondicionamento dos resíduos deverá permitir, em qualquer

altura, a deteção de derrames ou fugas, devendo ser assegurada a adequada ventilação dos

diferentes locais de armazenamento.

Os resíduos produzidos deverão ser armazenados tendo em consideração a respetiva classificação
em termos dos códigos da Lista Europeia de Resíduos (LER) (Decisão 20141955N82, de 18 de
dezembro de 201,4), as suas características físicas e químicas, bem como, as características que the
conferem perigosidade.

Os dispositivos de armazenamento deverão permitir a fácil identificação dos resíduos
acondicionados, mediante rófulo indelével onde conste a identificação dos resíduos em causa, de
acordo com os códigos LEIÇ e sempre que possível/aplicável, a indicação de nível de quantidade,
das características que lhes conferem perigosidade e da respetiva classe de perigosidade associada.

No caso concreto do armazenamento dos óleos usados, o operador deve dar cumprimento às

especificações da "Nota Técnica de Armazenagem de Óleos Llsados" da APA, que consta no seu

sítio da Intemet.

Os resíduos produzidos na CTV são temporariamente armazenados em cinco parques de

armazenamento de resíduos:

Parque de armazenamento temporário eA 1)

fvl-

resíduos urbanos equiparados (20 03 01). Localiza-se junto da Nave I, lado nascente e é constituído
por contentores para recolha seletiva, ocupando uma área de armazenamento total de 70 m2;

Parque de armazenamento temporário (PA 2)

Para resíduos de óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação (LER 13 02 05

tanque 9 com 50m3) e para lamas provenientes dos separadores oleolágaa (LER 13 05 02) (tanque 8
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com 50m3). Localiza-se junto ao parque de armazenamento de combustíveis, lado nascente área de

aïmazenamento total de 5.000 m2e dotado de bacia de retenção com capacidade de 8.000 m3;

Parque de armazenamento temporário (PA 3)

Destina-se a absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo sem outras especificações),

panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas (15 02 02);

Resíduos sem outras especificações ("bio boxes" para borras) (13 08 99); Lâmpadas fluorescentes e

outros resíduos contendo mercúrio (20 01 21); Outras frações, sem outras especificações

(isolamentos) (20 01 99). Localiza-se entre a Nave II e a unidade de Tratamento LT1, ocupando uma
área coberta de 18 m2 e dotada de bacia de retenção com capacidade de 2 m3;

Parque de armazenamento temporário eA 4)

Destina-se a, Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação (13 02 05) que são

armazenados nos tanques 17 (16m3) e 20 (55m3); Lamas provenientes dos separadores óleo/água (13

05 02) depositadas nos tanques 18 e 19 ambos com 55m3 cada. Localiza-se a nascente da nave IIL

Parque de armazenamento temporário (PA 5)

Para embalagens de papel e cartão (LER 15 01 01), embalagens de plástico (LER 15 0'102), Misturas
de resíduos urbanos equiparados (LER 20 03 01 ) e pilhas e acumuladores (LER 16 06 05)- localiza-
se no ex-tremo s,-rl da- instala-cã-o, ir:nto cÌ-a- Neve I, ocupan-cl-o um-a á-rea- coberta- cl-e arma-zen-am-ento

toial de 10 m2.

Posto Móvel
Para embalagens de madeira (LER 15 01 03) e metais (20 01 40) Armazenados em recipientes
fornecidos pelo operador de gestão de resídrros.

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.q 1 do artigo

32.e do Decreto-Lei n.e 77812006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.q

7312077, de 17 de junho. Caso esta situação venha a ser aplicável à instalação, deverá ser efetuado o

ponio de situação deste licenciamento específico, com apresentação dos devidos elementos

comprovativos.

2.3.2. Transporte

O transporte dos resíduos apenas pode ser efetuado pelo produtor ou detentor dos resíduos ou,

ainda, por entidades que procedam à gestão de resíduos, devidamente licenciadas, devendo cumprir

princípios gerais de gestão de resíduos e observar os requisitos estabelecidos na legislação específica

de resíduos, nos termos, respetivamente, dos artigos 3.a e 4.o da Portaria n." 14512017, de 26 de abril,

alterada pela Portaria n.a 2812019, de 18 de janeiro, que define as regras aplicáveis ao transporte

rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias

eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo
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Eletrónico de Resíduos (SIRER), disponível na plataforma eÌetrónica SILiAmb (Sistema lntegrado de

Licenciamento do Ambiente) da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na intemet.

Deverão ser elaboradas e utilizadas e-GARS para o transporte de resíduos.

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.e 41-A12010, de 29 de abril, retificado pela declaração de retificação n.e 1812010, de 28

de junho e alterado pelos Decretos-lei n.a 206-A12012, de 31 de agosto e n3 19-A12014, de 7 de

fevereiro.

Especificamente para o transporte de óleos usados, o operador tem de dar cumprimento ao artigo

101.0 do Decreto-Lei n.e 152-D12017, de 11 de dezembro, e, por conseguinte, à Portaria n3 L028192,

de 5 de novembro, que estabelece as norÍnas de segurança a serem observadas aquando o transporte

de óleos usados.

2.3.3. Controlo

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.a 17812006, de 5 de setembro, deverá ser

assegurado que os resíduos resultantes da unidade, incluindo os resíduos equiparados a urbanos

das atividades administrativas, 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 autossuficiências a nível nacional.

O operador deverá encontrar-se inscrito no SILiAmb e efetuar o preenchimento, por via eletrónica,

dos mapas de registo referentes aos resíduos produzidos na instalação, até 31 de março do ano

seguinte àquele a que se reportam os dados (MIRR).
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3. MTD UTILIZADAS E MEDIDAS A IMPLEMENTAR

As atividades devem ser operadas tendo em atenção as medidas de boas práticas e melhores

técnicas/tecnologias atualmente disponíveis que englobam medidas de carácter geral, medidas de

implementação ao longo do processo produtivo e no tratamento de fim-de-linha, designadamente

em termos da racionalizaçáo dos consumos de água, matérias-primas e energia, substituição de

substâncias perigosas por outras de perigosidade inferior e minimizaçáo das emissões para os

diferentes meios.

O funcionamento da instalação prevê a utilização de várias técnicas identificadas como Melhores

Técnicas Disponíveis (MTD) estabelecidas no Documento de Referência de aplicação sectorial no

âMbito PCIP:

. Re.ference Doctnrrcnt on tlrc applicntiort of thc Best Aaailable Techniques to lndustriol Cooling Systerns -
BRËF /CS (lOC L2, de 16 de lnneiro de 2002), disponíveis para consulta em

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

As MTD implementadas na instalação são apresentadas no quadro 18 (Anexo V).

No que se refere à utilização de MTD transversais, aplicam-se ainda os seguintes documentos,

disponíveis no mesmo slÍe:

. Reference Document on Best Aacrilsble Techniques on Enissiotts f'om Storage - BREF EFS, Corttissão

Europein (]OC 253, de 19 de outubro de 2006);

. Reference Doctnnent on Best Auailsble Techniques for Energy Efficiency - BRËF ENE, Comissão

Europein (]OC 41, de 1.9 de feaereiro de 2009);

. ReÍerence Docwnent on Monitoring of Emissiorts to Air andWater f'om IED Installations - RËF ROM,

Comissão Europeia (lOC L70, de 79 de julho de 2003).

O operador deverá criar mecanismos de acompanhamento dos processos de elaboração e revisão dos

BREF aplicáveis à instalação, de forma a garantir a adoção pela instalação das MTD a estabelecer.

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 e incluída a analise e calendário de implementação das várias medidas e previamente

reportada à DRAAC.

O t-rperaclor cleverá evidenciar a garantia da instalação assegular, de uma Íorma consistente, o

cumprimento dos valores limite aplicáveis. Nessa medida, deverão ser ainda identificadas, se aplicável,

as ações cle otimização de exploração das técnicas/tecnologias já implementadas, bem como as eventuais

dificuldades, técnicas, de operação, de natureza económica (custo - eficácia), ou outras, que limitem o

desempenho das técnicas já implementadas ou a implementar.
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4. PREVENçÃO E CONTROLO/ GESTÃO DE SrTUAçÕES DE EMERGÊNChS

Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento da presente licença nomeadamente nas

situações tipificadas no Quadro 14, o operador deverá:

a) Informar a EC e a DRAAÇ no pÍazo máximo de 48 horas, por qualquer via disponível que se

mostre eficiente;

b) Executar imediatamente as medidas necessárias para reestabelecer as condições da licença num

prazo tão breve quanto possível;

c) Executar as medidas complementares que as autoridades referidas na alínea a) consideram

necessárias.

Quadro 14 - Situações que obrigam a notificação

1 - FaÌha técnica detetada nos equipamentos ou nos sistemas de redução da poluição.

2 - Disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorizaçáo, passíveis de conduzir a perdas
de controlo dos sistemas de redução da poluição.

3 - Falha técnica nos sistemas de impermeabilização, drenagem, retenção ou redução/tratamento de
emissões existentes na instalação.

4 - Libertação não programada para a atmosfera, água, solo ou coletor de terceiros, por outras causas,

nomeadamente falha humana e/ou causas extemas à instalação (de origem natural ou humana).

A notificação a enviar às diversas entidades deve incluir a inÍormação constante no Quadro 15. Se

não for possível o envio imediato de toda a informação referida, deverá ser enviado posteriormente
um relatório que complete a notificação, até 15 dias corridos após a ocorrência.

Quadro 15 - Informação a contemplar no relatório de ocorrência

1 - Local, data e hora da ocorrência;

2 - Análise dos factos que originaram a ocorrência da emergência ou acidente;

3 - Caraterização (qualitativa e qr"rantitativa) do risco associado à situação de emergência

4 - Eventuais reclamações resultantes da ocorrência

5 - Plano de ações para corrigir a não conformidade com requisito específico.

6 - Ações preventivas implementadas de imediato e outras ações previstas implementar

Se a ocorrência configurar uma situação de emergência deverão ainda ser alertadas as autoridades

adequadas, nomeadamente bombeiros, proteção civil, ou outras, com a maior brevidade possível,

dependendo da gravidade e das consequências expectáveis da emergência.
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Se a DRAAC considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser alterados,

notifica-o, dando-lhe um prazo de resposta que considere adequado, face às características da

emergência.

5. GESTÃO DE TNFORMAçÃO/REGTSTOS, DOCUMENTAçÃO E FORMAçÃO

O operador deve proceder de acordo com o definido no quadro 16.

Quadro 16 - Procedimentos a adotar pelo operador

Relativamente às queixas, o operador cleve enviar trm relatório à DRAAC no mês seguinte à

existência da queixa, o qual deve integrar a informação, com detalhe, indicada no quadro 17.

Quadro 17 - Informação a incluir no relatório teÍerente às queixas

1- Data e hora.

2 - Natureza da queixa.

3 - Nome do queixoso.

4 - Motivos que deram origem à queixa

5 - Medidas e ações desencadeadas.

Os relatórios de todos os registos, amostragens, análises, medições e exames devem ser verificados

e assinados pelo Responsável Técnico Ambiental da instalação e mantidos organizaclos em sistema

de arquivo 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.

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

licença.

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

3 - Elaborar por escrito, para todo o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com esta licença, todas as

instruções relativas à exploração, de forma a transmitir conhecimento da importância das tarefas e das

responsabiìidades de cada pessoa para dar cumprimento à licença ambiental e suas atualizações. O operador
cleve ainda manter procedimentos que concedam formação adequada a todo o pessoal cujas tarefas estejam

relacionadas com esta licença.

4 - ltegietar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a exploração da ativiclacle, devendo

ser guardado o registo da resposta a cada queixa.
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6. RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO

6.1. RErerónro DE BAsE

De acordo com o previsto no artigo 42.a do Decreto-Lei n.a 12712073, de 30 de agosto, e Declaração

de Retificação n.a 45-A12013, de 29 de outubro (REI), as instalações onde se desenvolvem atividades

que envolvem a utilização, produção ou libertação de substâncias perigosas relevantes devem

submeter à DRAAC um Relatório de Base.

Este relatório destina-se a permitir estabelecer uma comparação quantitativa com o estado do local

após a cessação deÍinitiva das atividades.

De modo a determinar a necessidade de elaboração do Relatório de Base deve ser entregue à

DRAAC, até três meses, após a data da renovação desta LA, em formato digital (CD) dois

exemplares do documento de avaliação das substâncias perigosas relevantes efefuada de acordo

com o previsto nas Diretrizes da Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de base nos termos

do artigo 22.e, rt.e 2, da Diretiva 20I0|75NE relativa às emissões industriais (publicadas a 6 de maio
de20'1.4, com o número 20141C136103).

A abordagem a seguir deverá ser a seguinte:

1 - Identificação das substâncias perigosas usadas, produzidas ou libertadas na instalação, incluindo
resíduos perigosos, de acordo com a classificação do art.q 3.4 do Regulamento (CE) n.q 127212008, de
16 de dezembro, relativo à classificação, rofulagem e embalagem de substâncias e misturas
(Regulamento CLP).
2 - Identificações, de entre as substâncias listadas no ponto anterior, quais são passíveis de provocar
contaminação dos solos e águas subterrâneas.
3 - 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.

4 - Conclusão sobre a necessidade de apresentação do Relatório de Base completo, atendendo ao

resultado dos pontos anteriores.

A DRAAC avalia a informação fomecida pelo operador e estabelece, conforme o caso

- Dispensa de apresentação do Relatório Base; ou

- Define um prazo para apresentação do Relatório Base completo.

No âmbito da prevenção da contaminação e remediação dos solos são considerados os seguinte

Guias Técnicos (APA - Agência Portuguesa do Ambiente):

o Valores de Referência para o SoIo - valores de referência aplicáveis aos principais

contaminantes do solo, a utilizar nos processos da avaliação da qualidade do solo e de

confirmação dos resultados alcançados com a remediação.
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Plano de Amostragan e PIflflo ìle Monitoização ilo Solo - define os elementos que devem

ser contemplados no Plano de Amostragem e no Plano de Monitorizaçáo do Solo.

Análise de rtsco e citéios ile aceitabiliilaìle do risco - define os elementos que devem ser

considerados numa análise de risco paÍa a saúde humana e para o ambiente, efetuada para

eventual determinação dos valores objetivo de remediação do solo, bem como os critérios de

aceitabilidade do risco a utilizar para o efeito.

6.2. RErnrómo AuBrENr.rt ANUAL (RAA)

O operador deverá carregar os dados relativos ao RAA na plataforma SILIAmb da APA

(https://siliamb.apambiente.ptlpages/pr-rÌ;lic/lugin.xhl,rnl). O RAA deverá reportar-se ao ar-ro civil

anterior e seguir a periodicidade e os procedimentos deÍinidos pela APA.

6.3. Rrcrsro Eunopnu DE EMrssÕEs E TRANSFERÊNCIAS DE PoLUENTES (PRTR)

O operador deverá carregar os dados na plataforma SILIAmb da APA em concordância com o

estabelecido no Decreto-Lei n.a 12712008, de 21 de julho (diploma PRTR), alterado pelo Decreto-Lei

n.a 612011, de 10 de janeiro, e com o Regulamento n.e 1,6612006, de 18 de janeiro referente ao Registo

Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes (PRTR) segundo modelo periodicidade e

procedimentos definidos pela APA.

Este relatório deverá induir a quantidade de resíduos perigosos e não perigosos transferidos para

fora da instalação e ainda para cada poluente PRTR:

. Os valores de emissão (medidos, calculados ou estimados) de fontes ponfuais e difusas, para

o ar, a água e o solo, emitido pela instalação, e;

. Os valores de emissão (medidos, calculados ou estimados) das águas residuais destinadas a

tratamento fora da instalação.

NA elaboração deste registo deverá também o operador tomar atenção às disposições constantes

dos artigos 4.n,5.n e 6.n do diploma PRTR e demais diretrizes disponibilizadas no portal da APA na

internet.

a

a
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7. ENCERRAMENTO E DESMANTELAMENTO / DESATIVAçAO DEFINITIVA

Deverá ser elaborado um Plano de Desativação da instalação ou de partes desta a apresentar à

DRAAC, 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 estrufuras 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 seguintes eÌementos:

. Âmbito do plano;

. Critérios que definem o sucesso da desativação da atividade ou de parte dela, de modo a

asseguraÍem um impacte mínimo no ambiente;

. Programa para alcançar aqueles critérios que incluam os testes de verificação;

. Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável.

Após o encerramento definitivo total ou parcial da instalação, o operador deverá entregar à DRAAC
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 notificadas à DRAAC com pelo menos seis meses de antecedência.

Em cada caso concreto, e em função da especificidade do equipamento em causa, deverão ser

também apresentadas na suprarreferida notificação evidências 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.

No final da fase de manutenção após encerramento, o operador terá de elaborar um relatório de

viabilidade para a desativação deÍinitiva da instalação, a apresentar a DRAAC, em três exemplares

em formato digital, para aprovação.
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Anexo I - Exploração da atividade industrial / Descrição do processo produtivo

l. Descrição Geral do processo produtivo

A atividade principal da central é a produção de energia elétrica (CAE: 35 772), a partir de

comhr r stíveis fósseis.

A produção de energia na CTV II, onde operam os Grupos 7 a1.6, é feita através de nove motores de

ciclo Diesel a fuelóleo e de uma turbina a gás (a funcionar a gasóleo).

O fuelóleo é abastecido através de camiões cistema e descarregado em quatro tanques verticais

cilíndricos, sendo efetuadas diariamente, entte 7 a 72 descargas de aproximadamente 30 000 litros.

Essa descarga é efetuada numa infraestrutura adequada para o efeito (ilha de descarga) que está

devidamente equipada com um sistema de encravamento do acionamento da eletrobomba de

receção, por estabelecimento de ligação à terra, com um sistema de paragem por sobrepressão na

operação de compressão, e subpressão na operação de atlrnissãu (au veíeulu cistema), e lodas as

respetivas medidas de autoproteção

Antes da sua utilização, o fuelóleo é sujeito a um tratamento, para remoção das impurezas, passando
. '( - r -- - l- -,- :- J^ ,- ):!--:-^ l^ l--^lar^^ ^^-.^-:l^ --.:^ r^--^-^L,-^
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varia entre os 40 "C e 60 'C de modo a assegurar a fluidez do combustível, e mantido a essa

temperatura através de uma serpentina existente na base dos tanques. Estes tanques possuem um

sistema de aquecimento suplementar, para aquecer o fuelóleo à saída, antes de ser encaminhado

para os motores Diesel, a uma temperatura de cerca de 60'C. Os tanques estão conticlos deuLro de

uma bacia de retenção para, em caso de evenfuais derrames, evitar a contaminação dos solos e da

linha de água mais próxima (Ribeira dos Socorridos).

2. Motores ciclo Diesel (G7 a G15)

Os motores ciclo Diesel instalados na CTV funcionam por combustão intema sendo o ar introduzido

dentro do cilindro e comprimido pelo movimento do pistão, aumentando significativamente a stta

temperatura. Depois, o combustível (fuelóleo) é injetado no interior do cilindro, iniciando-se

espontaneamente a sua combustão em contacto com o ar comprimido, que se encontra a uma

temperatura elevada. A energia libertada pela combustão do fuelóleo obriga à expansão dos gases

no cilindro, deslocando o pistão, cujo movimento é transmitido, através da biela, a um veio

(cambota) que aciona o gerador que produz energia elétrica. Os gases resultantes da combustão do

fuelóleo são depois rejeitados para o exterior do cilindro e canalizados para as chaminés (fontes

fixas).

Os motores Diesel são arrefecidos através de um sistema de refrigeração em circuito fechado, onde

o fluido é conduzido aos aerorefrigeradores e volta a passar nos motores, sendo apenas necessário

adicionar água tratada para compensar eventuais perdas.
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O óleo dos motores funciona igualmente em circuito fechado, sendo adicionado óleo novo quando

necessário Para compensar as perdas. Depois da passagem nos motores, o óleo é dirigido a uma

centrifugadora, onde é sujeito a um tratamento, após o qual entra novamente no circuito.

3. Turbina (G16)

A turbina funciona apenas em sifuações pontuais, em períodos de grande procura de energia ou no

caso de avaria de algum motor, funcionando atualmente a gasóleo, mas est;rndo preparada para

utilizar gás natural. Para efeitos de produção de energia na turbina, o ar é introduzido através de

um compressor na câmara de combustão, onde é injetado o gasóleo. Com a combustão, verifica-se

um aumento da temperafura e da pressão dos gases, cujo escoamento a grande velocidade através

das pás da turbina provoca um movimento de rotação. Este movimento é transmitido através de um
veio ao gerador, onde é produzida energia elétrica.

A CTV III iniciou o seu funcionamento no final de 2010. É constituída por três grupos eletrogéneos

(dual-fuel), que inicialmente funcionavam a fuelóleo e gasóleo nos arranques/paragens, mas que

comutaram para funcionamento a gás nafural no decorrer de2014 e por uma turbina a vapor.

A produção de energia na nesta nave é feita através dos motores de ciclo Diesel que em função de

reconversão realizada, se encontram a gás nafural, e em ciclo combinado com uma furbina a vapor.

O fomecimento de gás natural à CTV III, faz-se através de uma conduta ligada à Unidade Autónoma
de Gás Natural Liquefeito (UAG) que se encontra localizada a sul da ponte dos Socorridos, na sua

imediação. A UAG está dimensionada para um caudal de emissão de 10 500 m, (n)lh de gás natural
e uma capacidade de armazenagem de 3 x 199 ms (três reservatórios à superfície de 199 m3 de

capacidade). A CTV III recebe gás natural na sua fase gasosa, a cerca de 6 bar e a uma temperatura

próxima dos L5'C proveniente da UAG. O gás natural encontra-se odorizado THT -
TetraHidroTiofeno, de acordo com a regulamentação vigente, como medida de segurança a nível da

distribuição e utilização deste combustível.

Em caso de emergência, além de outros mecanismos internos de segurança, existe adicionalmente

uma válvula de fecho à saída da UAG, que atua automaticamente quando a temperatura do gás está

muito baixa, a pressão demasiado alta ou demasiado baixa.

4. Motores de combustão interna combustível duplo (GL7 a G1"9)

Os motores da CTV III são motores dual-fuel com êmbolo aberto, turbocompressor e refrigerador

'r\l/

piloto (em modo gás), só com gasóleo ou com modificações a fuelóleo e gasóleo. A produção de

energia nesses grupos eletrogéneos inicia-se em modo Diesel, e só posteriormente quando estão

reunidas as condições essenciais de establlização de combustão e temperaturas nos diversos

circuitos, passa a modo gás. A combustão do gás nafural é feita com a admissão deste combustível

e de at que são misturados na conduta de entrada da câmara de combustão e a ignição atinge-se
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através da injeção de uma pequena quantidade de gasóleo, onde a mesma se dá instantaneamente,

promovendo a inflamação da misfura gâslar na câmara de combustão. Os motores estão projetados

para operação contínua em modo gás ou Diesel.

5. Turbina a Vapor (Grupo 20)

A turbina a vapor é utilizada em regime de cido-combinado, permitindo, desta forma, aurnentar o

rendimento global da instalação. O sistema de geração de vapor instalado na CTV III tem como

função a geração de vapor sobreaquecido, através do reaproveitamento de calor dos gases de escape

dos motores. A dissipação de calor dos circuitos de refrigeração é executada através de aero-

refrigeradores dimensionados paral20"/" da carga térmica a dissipar em cada circuito. Os sistemas

de recuperação de calor nos circuitos de refrigeração de água permitem uma recuperação máxima

de enerp;ia.

Diagrama de processo da CTV Il
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Diagrama de processo da CTV III
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Anexo II - Informação a incluir nos relatórios referentes à caracterização das emissões

atmosféricas em contínuo

A rcfìa^
fof'\f,titÍÁ
mtr eCCDRN {6,*r oçsPst-.ÇúÇ -

Onenteçõec ralrtlyer à ComuÍtc-ção dos ÍGfltt-doe da modtoÉação em
contfrrno drr end:rõer pÉra o ar m âmUto do Deseb{cl n.r 79l20tt,
de ll defuho

Período tremltfio

2o.1t,.ür.t7

Enqredremcnb

O DecrÊte!Êl n-r 39/X)18, d€ 11 de lúnho procede, entre (xrtros espetos, à crlação de
uÍn slsÌeÍna de cunrprlmento d€ o@ações de cornunkação únlco e harrnonlzado.
prevendo no seu artfo 7-e a cornunkeção de dadoa por peÍte doe operadores e do:
laboratóíbr, no ân$lto do eutocofitrob das en{ssões atmcférlcas, de fonna
desrnaiieriaiizacíe através cie uma piaiaíorma ebirónka a ciislipoibiiizar peb ÂFÀ i.F.

Aleíìdendo a que â pbreíormã elnde não se ênconra dlsooôArÊ|, há que eÍâb€hceí um
procedinrento a aflkar poí um perÍodo de tempo limitado até disponlbllübção da
m6rna, pdo que íE s€ntldo de prerenlr eíìcergG desnecessárbs pare os operadoÍes
econórnkos e admlnlstração, deverá scr seguklo o npdeb d€ íeporte ex8tente coín a
necessárla adapta@o no que íespelta âo ír(}ì,o píezo paÍe subrntssão e ao tÍataopnto
de dados, queÍdo aplkárcl.

Asslín, âo ebrlgo do pr4tsto no arügo 41-c do rclqldo DecÍeto-l-rl, estab"lecÊ-sc íxt
píefeote documento o proc:dh€írto a eplk r no pedodo üansftôrb para o cporte doC
resultadoe da montorlzaç5o em coírtkrro, com lndkaç5o da lnformação a subrneter e
dos mebe de comunkação a utillza.

1- D-t- c pcrlodlddede dc rcportc

A cornunkação doe rcsultados do eutocqrtrob em contÍorro são í€m€ddog
mensalm€nte atá r ind .b mtr !G!t ÍüG a qr! G mümoc ta Ít!úüür eÍe acordo conr
o n.r 2 do srtlgo 16.. do Í)ü n-e 39l20a8-

2- lníonneçlo . repoÍt-r rdettua Ë r€flrlt do6 de monttorüeçlo em
contÍnrrc no pcrbdo trenrltórfo

As lmtalaçües abrargHa peloe Capltub lll e lv do D€cÍ€to-tÊl n-c l27l20l3 segu€m,
rté à entrade em hmcbnaín€nto da PlateÍqma Eletrónka thke a lnformação e o
mod€lo de ÍÊpoíte Ê:dst€nte. corn a perbcldade estlpulda no poírto l.
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A É6ì6r
rÍÍìfi{rg
mg 9-9.D,.11 ït cc*ç tlsqn f,ç1;ü

Pra r ÍEsteíüës nste4Oes a hbrmaçib ã Íegoítr rlcte respeitrr o dsposto nc
ardgc ll-a,17 -s e 22-r ô Ílecrctolel n.r 39/2018, curfugado com o n.r 1 de prre 2 do
rnero ll, dêstãcendos€ as altcr4ões rebtfuas eo trãteírento íle dadoc face m rçfne
enteÍbr. a cab€í:

J asgetfu ínáúnos.drútlfu m Reglrrt de Tolerânda não podêín cËcder
1ã) luas cm cada no cMl, cro vez de 160 tpras;

r' pr'à oütr.nção de rrn wbr médlo dÉrb yáIdo não podaín ser etdutsoç rnats de
tí€5 rdrcs mtrloc lì0íáí16, em vez de sets;

/ lnrroúrção rb cun@ dc vdaes íÍtédbs horárb{ lrradldoc Srndcrúo eo
yebí do lnteÍìô de conffençe de 95Í, ,€íërldo m Qurüo:l ó n-rl de Perte 2
dosauAmre ll

/ o Êrffi rl htegrdção buc é de r'lrna haa. an vez dc trna lnra ou ítËnol

Os operecs darurtoterem cmte õ dtereçõêsectma reÍerldes, equüdodo ÍlpoítË
corrËgond€ntt b mattçücs eícündes e prür do frìâl do maô !€Altlre à
ds9ootrltsaçlo drffi oÍbnt4õ.Í-

Assl4 o modcb thcomunlcaëo nsrel das rcsrltdos de rurltrtzeç5o ãÍt conünuo
à APÀ l-P, &rte csrtar m núnho e segulnte llfrmação:

r) llome € tocatteçlo do cíeb€lcdÍncnto

bt Ëentmcaçlo de{sl üomr(sl drô Íle monltodr4b, córtgp lntenp e
cqdeaíËtc esodedc às m€srnas

cf mrr!írtrs, plfìfÍrctros opergoneg de tcflipêírnÍr, píGssão, tcoÍ dc yapoÍ dc
*u4 troÍ dcordtaí{o c vrbc5ada de Grcrnanto.

'lota 
âs @rcãü.ÉÉ rnaúfu Co nsmCbeder an frr$o úc pü&|ÉË og.n lú.è

Ëtò co @ a g:ftfu e rm3nt'o t -t, d€Círna,l* ret.r da r|útr trnnla è
thk

[er-a.Jl I roo l /r-\ /p,+\í'{ - L - . fFcr- li' [iiffi--l' tE /' \F=/

Emçr:
Cá-Cotanr?ro@numAú@gffinl
U - Cotrãr@ rcal, nh nutmbú (dté,
Oz-TewedgffiFft
Ì.fearynoro(ü)
ll0- lwüvaWttcú$n(rq
P-ftllse-QÈ,l

nf -Vút&trlftl*}ach
l'lrlo ro de ndbpnffide de med$o do !eí de otfub, e nlo postilldade da
orrflo dará sêÍ derU.ilcflfe ËsfiCadã € íepüt de ú Íêaftbo nEtsal-
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A {4r€r
rfltl,.&ajtí
m lrllerE .q,!Ï,Ft-!t,g gjif,!a,cú c -

d) tlúíÍì€Ío de horas de funclonaÍmíìto Íxlímal da uldade;

c) Núnrero de dlõ ú! Íuncknranrerrtu lrrrnal da unldade;

Pare cada pduente illÉ.lto e medlção em contlÍxro:

O tlúmero de veloÍ"s médlos do per{odo de lntegra$o base válltlos;

g1 NúíÍleÍo d€ mbres médloe dlárhs válkdos;

h) Vâbr nÉdlo mensal {cakulado com bas€ em tod{E os vakr"s válldos referentes
ao peÍÍodo de lntcgração basal;

i) Vabí márlrrc de todoú oõ vabres ÍÍÉdlo6 refurmtes ao p€rÍodo de integreÉo
basc válldos;

j, Vabr máírm de todos os valores ÍÍÉdlos dláÍbs válHos;

k) Íìlúín€ío de valores médlo's dlárlos lguâls ou supevlores ao vabr.llmlte adlcável;

11 Númrro de valores médbs relativoç âo p€ríodo de lntcgr+ão base lguals an
superlres ao mbr-llmfte epllcáv€l;

Í{ota pa-a efdts e nldação dor dedos, coaÉeÍà-e qtn lrr ebr d Élldo querdo a medlçlo
abrarae oeb nelu t3 Í do ocílodo & lrt€tndo de bõê- htr 05 Íestà.ü€s püâÍn€ttc
estaddcc d€rt r€ítldo em conta o corËtE da lqEbÉo eít ú3oí.

No raqo de ume lnstãleção de combustSo, dene alnda ser comunkado:

ml CoÍEuÍno totâl de coÍnbustfvel ítonekdal;
n, Teoí fiÉdb poíÉ€rd{Ío de enrofre no con*x.tsthrcl consumh (Í};

o) ïeoÍ rnédb pondrredo de dnler rrc cornhrsthel cmsum{do (*l

Em cada relatórb, dsãr s€í eplkltados os perbdos corÍcÍpoÍtdentes a sltuações de
lrm[dação, u sltuaçõer geÍedorõ d€ lÍdbponlbgdade, noncedarneote $rbÉtthrlÉo
de um equlpammo d€ ÍÍrcdlção, rccdoca@ apóe reprqão ou lnterve4ão th
msnutenção. Deverão rlnde s€Í Í€fuldes as hdlspottblHdes de quahuer vabr
operacbnd neccssárb à fórmula de core$o das concetuaçõer norrnaltsada, bem
conro sçllcltados or períodoc aôraryHos m Reglnn de Íolerâncb.

Sempre gte os íssultedc qxnuolcâdos sefan afetadoe na:c+Êncla de um proesso
de vdlEação pcterbr, o relatórb mensal ÍteveÍá scr ressrÈmeüdo oom â rrpctlva
lustlffceção.

3 - Mdc de Cmrdceção

Até à dlspoolblilzeção ü platefoíÍtu ebtrónke únka, a corrudcação dos resuttxlot da

mmlbrlzação eín coíìünno dõ eídssõë peÍe o eÍ contlrrrrará r ser efeü.rada atravê do
s4ulrte endereço de correb eletrróoko: draac@madeira.gov.pt

ü
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Anexo III - Título de Emissão de Gases de Efeito de Estufa (TEGEE)

te_.Aurónoma
dn Maderre

Secretaria Regional
dc Ambiento, Rrcurroc lUaturair
s Altrraçóec Í'lftnótlcnt
Dirlçlo rrflcet do rnüatr -
ctharyÕorfineth-.

.JtÍtulo de Emissão
de Gases com Efeito de Estufa

q.nEhl

ttlos ternc do Dccreto-tni n.o 38/2O13, dG 15 de Março. é concedldo o dtulo
de emissão dc gnses conr eúefto dc cstuía n.o O26 ao oóàdor,

enprcn dc tbcfriddadc dr tld.lÌì s.À
som o Número de tdenHllcação de pessoa colccüva (t{Ipc) 511 010 435,
reíerente à lnstalação

Ccatrrl fénnlce dr Vl6rb,
sita no síuo ô ì/tórla, s. ilartinlro, que dcsenvolve õ âctivldrdË â seguir
descrias:

lÜr,idâ.t do Lso ll rlo O66ü6rfá n.o 38/2013. rlc lS rtc ltrço:

dorãr ór cdËtn! Ç hdgtr c rn pctrdr údc. iÇ-rtU grb r 2f If (actuerr*c u nltdrçõc* A frcircnçfo Cc rdOrrc pcrrgÚm
rrbüE ln.hp.n filtiltl't ô pdaíìclt úntce nËnhdl.

Para cHtoc ô r#do ddoítra, é artorizada a emtssto dc íffirhatono.e{qÊ na iìstdaÇlo do operador acima ilcnüllcado, a partir dc furrtcs rb
erÍtssão €rrumcradas no /aro de irmlbdzação dè Éimissõcs rncxo do
presente ftrlo.

Fulrdral, 6 de Ferrcrr{ro de 20ZO

ïEGEE.RAtl.O76.09.III

Qlmátlcaso
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Itddüt00
oonmfiôEE À{8i$Ír

OFOÍA

.1"
REqIO AUÌôIIflA DI TADENâ

Golt/ERÊIO REG|OTAL
sÉcRgT RrÂ REeKtnAL OE Ar,ÊÊXÏÉ E AI,TERAçô€$ cuf,AncÂs
DËçlo Rcoo.At oo ar3ËrÌc t AlÌlR çôcs ctnlncA8

TCGEÊ,Ê tl.0t6.o9.trr

Condiçõ* do título:

L O Oparrdqr dctE0tor dô preseota titr,b fid s)alo, ffi !Ëlwrg d0 üÍl9o l2.i dq D€rEtfLÈ t-0 lt/201 l, úc l5
- d. 'Ho.ço, 

àd,á roqrrrgìor dr mmrlDritàçlo ,tric,ltoe *o plso !c úonttft!3ç& dó ptlgcíìtç tthdo dç erut5ô dè

qarG çm afèitú tk ËttJft, oa que EPõÌl âr Ènrlgó€Í dÈ 'l16rld0 
Ílç cüàorc duìYÈhítÈi

l. O op*rúúr írúoÍrtoÍ ô) 9.antr titu& cgti úÕ9úo ! ffinrctr à 
^gtfiÈ 

PoiÍutlle5r do Arf,btÍìtÉ l t iAP^'
lP'l:;tÉ ll d" laôtç cf {td! oe, nfoma$te rulltlers iS amrióã dr nttdrçto vcrlíl(ãÍtf* no m srtËri6' dr
xo.,ro "* 

o dlsdrtÕ |\) àítlgo l;.il do ócrctÈlÊ n.o ÏlÍl0ll, {te It la úÜçD, € do Rãplanaxo iuÉ) n.ú

iOìlfof: or elàqÍ.6o d" 2t tu ,uÍ*ro. (m !Í dã1d.3 ÍË€lÌliÉàrtJet Puô't(rd.Í no ,oífl.| oílÈiòl dô UrÉ.lo

ErúoËiã L lfl dG 1t dc lllho dc 2olij

t, o oomar d.t6(or do prÊg?õra b'tulo óHr rbmÈtaf ô íelrtónq rqbFvo ic ãrË!õ8 àíÌuil{í dà tqttlrçir,
ielerrO<r 

"o 
qimo otry, a t.rì stíú{ador rndcPcnócntË c ilíôtmât i APA. lP, .tÈ ll dË HnífÔ de {eúÓ 

'm'jsj rsulÌidôr d. vçrftc!çÁo, 6 1qtÌrìo6 do 1Í!4+ lt-o óo DelrLa llo J*2Ol l, clc l5 de l'{ano'

a. o oF.raóot dratcÍtd do orçrrnte tià{o íráo po.tÈ ttlllící. kaÍl(|l íte m6$o Étìqlàtìm o Íe"tÚro rdarro áa
âa^..- :.4aaÀ6.éJ+á'a úi trM Íi.rq d' 1 É I do !Ém 2f.q dô Otííeto tíl D,a

étqttF. e9 r''rqa
ieUúr:, 6a rS 11ç úrrço o c-ìJ6Crd úÈs cntúrnr ftrrdc no Rc{Ld*leltto {Uti n,s 640/lú12, dâ Co.rÍútáó. d?

2l dc rshol

t, O oprraóõ. MÈôtôt ítü p/È5fftt htulo crta oòr9úo ò dãrrter h(rnçÚ dG mlÍtio tornà*ltttJ il tQ"l 'lô!- 
errf.ççôs th r,t!íâSij ct.t (úâ illo çrsl. apc âtÊtoa(tryâ yÉ.{tttqã4, üa tú d. 

^brrl 
do àto íôs€{uerÌ!. dc

òcüdo úôf, o.ttqp t!l.o do Oe(Ì'eto^L€r n.o tBl?011, d? l5 dÉ t'àígo;

á. cle ó opÉíadôa (kÌaítsr ô 9r4|*É Útrlo âão {tcvoâ'l, |té }0 dË lbnl dê ('|ta flro ov{, ü !(Hçõ dÊ ffititt
Fríl{lqíter põa óklr tt rrJiií lmrrrô€ m ôrc ütãiot, nce obrlgadg I Pqrt lt p'núrà{õ'5 pot 

'nlstóÉ?iradirÊilE F.âitt,3 m aíSgr: 15.e do Ocsrrto-tri o.o ]E/mll, dc 15 do liüço;

t. o opËrÈdoÍ dclrÍtt!.' óo tíEì!Ê rfruao dç cnçrlq ÚQ gEr cffi dÊiÍo lÈ ashrl qri. ttf$. bal+dàdÒ d€

ôi;rç6 óa 114€nçr úa Gfilri5 ttÀ/tÌü, sta11bra.fs. tEí tffi ò n,o 7 do ütlílo 9,r dç tìíúEtelã Í.o
rS/!OiÌ, dË f t dÈ;1iÍçr, obrrgadó c cütuí*ca' I 

^PÀ 
lP ** tf Írç Ëe.-Lo dê cÍò aío, toô r Émoçlo

tllwJü Elrt[à à quòË{uc; t[ç{ò6 gral*Ë ou €ta<or* a çlÍlld.dç õ ÍtiYd dÊ a<tlvtdtdr e n
n íso.rtDdrto lit rÉtfla(lô. flí?rcít(?3 aD âE m iltà;

!. Êr cpllcrçáo tlo {tt€go6ig m ninúo ârüattuí e dt a@íúo çrn o strpúado no o'c t Óo tlïgo 9'ô do ocerËln-Let

n.o iÈi:órl. dê È de raarço, qurcqw àftarr${3 efE(srü $a co.Etitrm ünt rËdu(áo 54nlÍrsaüt! d!
opxi* * u.ne naírtrú*b ü, á ccrãdlo p6rrid ifõ fiwlírrd.s dÉ lfm rEÈdâçto. de|Ylíì rat e{crt ! à

e.l*r,nràm dc rËftÈçáo por varÍkrdr xÌÊdarúo. íEs tlrïúó do erttgs l!.ê do ã.grftltfila 0.!r4Ír.,
trÉrÍIÉrottr I frr. cD.nEizçõo à AP^, I'P.

; Ar rltFtÉcr irâ rjariítülvar rç tÌ&lo dc Érrraslo rtê Gúrt çün Hoto dG ftüíà. dê accdo tsn o o.o 3 e ó do

irtqo f.i ao Ocs*era ô.o lE/?011, dr f S dç H{'ço, dÉrÉto taÍ.olla5üíú 9çao5 E9cúdotÉá, (lnunlcãdre à

fpi ff Ocr.rúa ú mÊEr .tÈ Jlrííro ê g4{{mbm, @GotltÊ ocolràíí/ flsge{lmmqntr, ro pdF€iíÈ ót' rE

E$rodo rÈíì€ttsr do arF I lÌF 'litm lf{ír*tì

fO. O üíÊr|dg' dctst!ído f?seí*a tbrao d.Ì €Ínrrráo dE 9!!Êt com Ctlto ds ostua. ffiFtr!-lc, 6of tetmos do ô.ü
--- -t 

;,; arrqo 9.o do O.crÈo-tÃ n.o 18/ì011, úe 19 da H!Íço obriçrdo a comunicr.tsflprd.Ín nte i 6[ddÊ
<onFtcírre Fclò Írt aúavD grú(ttFo dê liÉbÉiÈìì€íltÔ dà Èctlvldtda qulEquct ô[ÊÍÈ(úË ttê/lgiàg ni nrtüÍÊtà

a, fiirfo"r--*o aa sátdò(Ío, qua goÍIrm algn ô súÊllrà{'ãÔ do pí{94íÌt nblo;

ll. A trr|mÉúá|), i quaa$.tr tÈJlo, ttr nÍrfòçilìo SírrRídr pçb gÍlraltÊ Ìiluh dÊ ãïrrtào Úí: 9'9ai çm ÊÍÉìtó dr--- 
;ü; d*;.tmunL*a f 

"ntaodc 
ompctartl-pcb rrçprcüvq gruçirro d. kÊndrÍrì.fit-o da xlwürdË m

;rm nü1ry dc lo drãú útÈr 0ôí0 t€tulr&.Co do úllo dc flnl+sóg dÊ 9üac rm ê.Íeito dc èttdà (ôí?ì o Írtrrm

do dovo opcraúor.
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Anexo IV - Títulos de Utilização de Recursos Hídricos (TURH)

M
qr-Autóoooe

da raa&ir.
CË-hbd

Scçrctaria Rcgional
do Anbientc e Recursos Naturais
Oircçto n+ioaat do Ordcnrnento
do lbrritlóriro e Anbielta

lr rr'03/â013/l-31

Ooto EnÍssôo: ral0l l12Ol,

voffctode: $nZfÃA7

ucaìçA DE IEJAçÂO DC ÁGUAS lEtot Ats
ClGcrctos-Ld n.' 2%19íj- de I de ogolro e â." në AnmT cb 3 | cb Ínob: Pcíldb n-'

I a50/2@7 cb | 2 dc írôyçíìïtío c clarndl tegaJçôo oplcóvd.

Pelo Dioçõo Regionol do Ordenomenlo do ïerilório e Amhiente é
olribuído ò EEM - Empreso de Eahbidode do Modeiro, SÁ-, com NIPC

51 1010435. o prerenle licerço poro reffiõo dos óguor rerbuoir do fiocso

sélico ESl. qle eÍetuo o kolomenlo dos ôguos resi<lxris dorrÉrclicos
provenbntes do i.love CTVI (wC, b<Íneffoo, posto módbq e rolo tornotl.
clo Centol ïárrúco do \ÍÍl&b. locofzodo no sÍllo cb Mtóíb, Íregruerb cle
Sõo 

^áõfnho. 
coíìcdho do Funch<Í, cttio meio recets é o colo. A Íoeso

Ético pal$t l0 mt d6 copociJode-

O lituls do presenle licerço 6co suieiilo òs scguinles concÍçôas:

CorocÕcrGerrs:

It A Íoeso séfco reró somenle ufiftrodo pao o lrolomenlo cbs @uc
residucÈ ccroctêÍizodcr no píc{eto. fim que íìõo po(b sor otlorodo sêrn o
oulodroçõo pÍévio cl€slêr Senriços;

? O liluls do lcenço obíiílo-rs o rrronler o fosso sélÈo em born eslodo
de conservoçõo e Fnpeao;

f O lonçornanlo dc ôguos ÍetkaJcÍs no rnei: recslq nôo daveró
do suo em rbco o9 serr usoS;

f Bto licerço éconceddo o lífulo prec&no. e nÕo pode rer tronsferido, o
qucíqJ€í líMo. sem outorizoçõo dester serviçoe;

5p O obierlo do lbenço fico supito ò inspeçôo e fiscolizoçõo de todor or
outoridodes com iwiscfçÕo no locol. otrigondè'se o tiluls do lcenço o

t?

ü
*
q
ài
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ïfr lncullzf o livrc c'cc19õ õôç .:âênlêç dc*s.as tstlarirJades de madô qucr
po$oÍn exêícêÍ cls 3uos funçÕes coín eficiêncio;

ó' O tilulor deslo licenço deveíô respreiloí lodos os leis e regulomenlos
oplkóveb e Ínuni-se de guoisquer outros licenços exi;íveis por outros
enlidodec;

7. Do inobservôncio de quohueí dos condções impostos resullo
imediolomenle o perdo de lodos os díeilos conÍerUos por eslo licenço:

f O lifuls cbslo fcenço fico responsôvel poí píeiubo$ cousodos o
ferceÍos impulôvefs o efeilos resultontes do mou funcionomenlo do
sirtemo de lrofomento;

l. O fifuloí desto tcenço ctssume. no àmt*to desto, o responsobflidode
pel<r eficiêncio dos procerrcs & kolomenlo e/ou clos procecfnrentoc que
odols com viío o minimiror os efeifro'! dccorrenler do rciiçõo de óguos
residuois no solo;

lC Quolquer onornolb ou ocklenle corn ìnfluêncb nos condÇÕes de
descorgo cle ógrrol reslJucis deve ser comurúcodo È Dkeçôo RegÊonot do
Ordenomenlo do T€íÍifóíb e Ambienls nos 24 haos segruinles ô
oconêrrcio;

ll' As decpesos com vistoÍbs exlroorcfrÉlb qJe íelufieflì de
recfnoçõer irrfificodor lerõo suporlodc pdo lilLdor do Ícenço;

l? Os ÍlÍgbs qre sufom relolivomente o eslo lflcerço :arõo resolvidot
pelos tribttncis:

It A fcenço ró pod€íó ser tronsrnilido medbnta outorizoçôo & Dieçôo
Regbnol do Orcbnomenlo cb Teíitóílc e AmUenle:

lf A 6cerço codrco com o dêcrJÍso do preo neftr prevblo, com o mode
clo pessoo dngula o.r exlirçõo do pessoo colelivo lilub do rì€:sïlct;

lf Blo ficenço lem voüdode condcirnodo pelo preo cb ckÈ ono6 e
podeíó ser pÍoíÍogo€lo nre<Íonle reguerimento do seu lifubr, cotn o
onlecedêncio mkúrno de óOcic do seu lermo.

2
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ífl focullor o livre ocesso oos ogenles dessos outoridodes de modo que
possom exerceÍ os suos funções com eficiêncio;

ó" O tílulor deslo licenço deveró respeitor todos os leis e regulomentos
oplicoveis e munir-se de guoisquer outros lícenços exigíveis por oulros
enlidodes;

T Do inobservôncio de quolquer dos condições impostos resulto
imediolomenle o perdo de todos os direilos conferidos por esto licenço;

8P O lilulor desto licenço fico responsóvel por prejuízos cousodos o
ferceiros imputóveis o efeilos resullontes do mou funcionomenlo do
sistemo de kotomento;

9" O lilulor deslo licenço ossume, no ômbito deslo, o responsobilidode
pelo eficiêncio dos pÍocessos de lrotomenlo e/ou dos procedimenlos que
odotor com víslo o minimizor os efeitos deconentes do reieiçõo de óguos
residuois no solo;

l(F Quolquer onomolio ou ocidente com ínÍluêncio nos condições de
descorgo de óguos residuois deve ser comunicodo ò Direçõo Regionol do
Ordenomenlo do Tenilório e Ambienle nos 21 horos seguinles ò
oconêncio;

I ln As despesos com üstorios exlroordinórios que resultem de
reclomoções luslificodos serõo supododos pelo litulor do licenço;

l? Os litígios que suriom relolivomenÍe o esto licenço serõo resolvidos
pelos lribunois;

l3F A licenço só poderó ser lronsmilido medionte outorizoçõo do Direçõo
Regionoldo Ordenomento do Terítório e Ambiente;

14" A lbenço coduco com o decurso do prozo nelo previsto, com o morte
do pessoo singulor ou exlinçõo do pessoo colelivo lilulor do mesmo;

l5g Blo licenço lem volidode condicionodo pelo prcrzo de dois onos e
poderó seí pÍoíÍogodo medionle requerimenlo do seu titulor, com o
ontecedêncio mínimo de 60 dios do seu lermo.

2
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Cororcôs Esrrclls:

lo A fosso sético deve ser completomenle ettonque:

f, Locol de rejeíçõo dos óguos residuois openos o mencionodo no plonlo
de locolizoçõo em onexo. com os coordenodos M -315728, P - 3ó1334ó;

3P A dlstôncio do órgõo de inÍillroçõo o poços ou Íutos de coploç<lo de
óguo nôo poderó ser inferior o 50m.

4 As esconêncios ou dehiios provenienles do otividode nõo podem
olingir conentes públicos;

S Enüo onuol poro o Direçõo Regionol do Ordenomenlo do Tenilório e
Ambienle, do documenlo comprovolivo do limpezo do fosso sélico, que

deveró ser efeluodo pelo menos umo vez por ono, por umo empíeso
licenciodo poro o efeilo;

A licenço que oro se posso voi ocomponhodo de:

Plonto de locolizoçõo, sendoìhe oposlo o selo bronco do Direçõo
Regionol do Ordenomento do Tenitótio e Amhliente e o ossinofuro do
Direloro Regionoldo Ordenomento do Tenitório e Ambienle-

Funchol. l7 de i:neiro de 2019

A Direloro Regionoldo Ordenomenlo
do Tefiilódqê Amb)ienle

Poulo Menezes

fisQ^\AvvA

3
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w
Ën
tl{*'Autónorna

da Madeira
GoEtuRêúrEf

Secretaria Regional
do Ambiente e Recursos Naturais
Direçáo Regional do 0rdenamento
do lbrritório e Ambiente

Ln nr0tl/ã)13/t-3R

Dolo Emissôo: 2llo1 l2O1?

Volidode: 3ll72l2g:21

ucENçA DE REJETçÂO DE ÁGUAS RéilDUAS

DecÍetos-Lei 
^."2%198. 

de I de ogoslo e n." nÇNm7 de 3l de moio; PorÌorio n.o

|19lml de I2 de novembro e defiKtis legídoçõo oplicóvel.

Pelo Direçõo Regionol do Ordenomenlo do ïenitório e Ambienle é
olribuido o EEM - Empreso de EieÌÍiciclo€le do Modeíro. S.n., com NIPC

511010435. o presenle licenço poro rejeiçõo dos óguos resíduois do fosso

sélico ES2 que efeluo o lrotomenlo dos óguos residuoís domésticos
provenienles do Nove CTVlll. do CenkolTérmico do Vitódo, locolizodo no
ítio do Vitódo, freguesio de Sõo Morlinho, concelho do Funchol, cuio
meio recelcr é o solo. A Íosso séfico possui l0 mr de copocidode.

O litulor do presente licenço fico suieito òs seguintes condições:

ComcÕ:sGrres:

lo A fosso sélico seró somenle ulilizodo poro o lrotomento dos óguos
residuois corocterizodos no projeto, fim que nôo pode ser ollerodo sem o
ouiorizoçõo prévio destes Sewiços;

f O lifulor do licenço obrrigo-se o monler o fosso sético em bom eslodo
de conservoçõo e limpezo;

3l O lonçomento dos óguos residuois no meio recelor nõo deveró
provocor olleroçõo do suo quolidode que ponho em risco os seus usos;

4o Eslo licenço é concedido o lítulo precório. e nõo pode ser konsferido, o
quolquer tílulo, sem outorizoçõo destes serviços;
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{r$l 5o O obielo do licenço fico sujeilo o inspeçÕo e fiscolizoçõo de lodos os

outoridodes com jurisdiçõo no locol, obrigondo-se o lílulor do licenço o
focultor o livre ocesso oos ogentes dessos outorìdodes de modo que
possom exercer os suos funções com eficiêncio;

óo O lilulor desto licenço deveró respeitor Ìodos os leis e regulomentos
oplicóveis e munir-se de quoisquer oulros licenços exigíveis por oulros
entídodes;

7" Do inobservôncio de quolquer dos condições imposlos resulto
imediotomenÌe o perdo de Ìodos os direilos conferidos por esio licenço;

8F O tiiulor deslo licenço fico responsóvel por prejuízos cousodos o
terceíros ímputóveis o efeilos resultontes do mou funcionomenlo do
sislemo de kqlomento;

9" O tifulor deslo licenço ossume, no ômbilo desto, o responsobilidode
pelo eficiêncio dos processos de lrolomento e/ou dos procedimenlos que
odolor com visto o minimizor os efeilos deconentes do rejeíçõo de óguos
residuois no solo;

l(F Quolquer onomolio ou ocidenle com influêncio nos condiçôes de
descorgo de óguos residuois deve ser comunicodo o Direçõo Regionol do
Ordenomenlo do TeniÌório e Ambiente nos 24 horos seguintes ò
oconência;

lln As despesos com vistorios exkoordinórios que resullem de
reclomoções juslificodos serõo suportodos pelo lilulor do licenço;

lf Os litígios que surjom relotivomente o esto licenço serõo resolvidos
pelos kibunois;

lf, A licenço só poderó ser lronsmitido medionle outorizoçõo do Direçõo
Regionoldo Ordenomenlo do Tenilório e Ambiente;

l4o A licenço coduco com o decurso do prozo nelo previslo, com o morte
do pessoo singulor ou exlinçõo do pessoo colelivo lilulor do mesmo;

l$ Esto licenço tem volidode condicionodo pelo prozo de dois onos e

ontecedêncío mínimo de ó0 dios do seu lermo.

2
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Licença Ambiental n.a OZl2009 lDRAmb

Coxucõrs Esrrcns:

lo A fosso sélico deve ser complelomenle estonque;

? Locol de rejeiçõo dos óguos residuois openos o mencionodo no plonto

de locolizoçõo cm oncxo, com os coordonodos M - 315ó93 m, P -
3ó13404 m;

3P A dislôncio do orgõo de infilhoçõo o poços ou furos de coploçõo de
óguo nõo poderó ser inferior o 50m.

4o As esconêncios ou deldtos provenienles do otividode nõo podem
olingir coírenles públicos;

f Envio onuol poro o Dkeçõo Regionol do Ordenomenlo do Ïenitúio e
Ambiente. do documento comprovotivo do limpezo do fosso sélico, que
Á^-.^-A -^- ^Í^*'^i^ ^alaLrttv(iÍ(J )El clçlvuuu PErv rllçlrv) vrlrv vga }Ju urrv, Pvl vrllv glrrF^gJv

licenciodo poro o efeilo;

A lbenço que oÍo se posso voi ocomponhodo de:

Plonlo de locolizoçõo, sendo{he oposto o selo bronco do Direçõo
Regionol do Ordenomenlo do Tenilótio e Amhrienle e o ossinofuro do
Dkeloro Regionoldo Ordenomenlo do ïefiitoíio e Ambriente.

tunchol, 17 de joneko de 2019

A Direloro Regiorxil do Ordenomento
do Ten|túib e Ambiente

w
Poulo Menezes

6OA\AV\JA

3
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Licença Ambiental n.e O212009 lDRAmb

E*-r'Autónona
da Madeira
C@n€fidd

Secretaria Regional
do Ambiente e Recursos Natrnais
Direçáo Regional {s Ordsnarnsato
do lbrritório e Anbiente

ffi

LL n'05/2013/l-3R

Dulu ErrdssÕo. 2qO1 i2019

Volídode: 31llzl"Ull

UCENçA DE REJEIçÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS

DecretoçLei n-o2%198, de I de ogosto e n." 2.GA|M7 de 3l de moio; Portqio n."
l1fil2ff7 de 12 de novembro e demois krgidoçõo opf,cóvel.

Pelo Dlreçõo Regionol do Ordenomento do Tenitótio e Ambienle é
otribuído ò EEM - Empreso de Elelricidode do Modeiro, S.A., com NIPC

5l t0to43l5, o presenie iicenço poro rejeiçÕo dos óguos resicjuois cjo fosso

sélico ES3, que efeluo o trolomenlo dos óguos residuois doméslicos
provenientes do Nove CTVlll. do CenkolTérmico do Vilódo. locolizodo no
síüo do Vitódo, freguesio de Sõo Mortinho, concelho do Funchol, cuio
meio recelor é o solo. A fosso sético possui l0 ms de copocidode.

O lifulor do presenle licenço Íico suleilo òs seguinies condiçoes:

CoxucÕesGErAs:

l" A fosso Ético seró somente ulilÍzodo poÍo o kolomenlo dos óguos
residuois coroclerizodos no proplo, fim que nõo pode ser ollerodo sem o
oulorüoçõo preúo desles Sewiços;

ã O litulor do licenço obrigo-se o monter o foso sélico em bom estodo
de conservoçõo e limpezo;

ï O lonçomenlo dos óguos residuois no meio recelor nõo deveró
píovocor oÍleroçõo do suo quolidode que ponho em risco os seus usos;

4" Eslo licenço é concedido o tílulo precorio, e nõo pode ser tronsferido, q

quolquer título, sem oulorizoçôo destes serviços;

f O obieto do licenço fico sujeilo ò inspeçõo e fiscolizoçõo de lodos os

outoridodes com jurisdiçõo no locol. obrigondo-se o lilulqr do licenço o

I
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Licença Ambiental n.e O212009 lDRAmb

flÍ focullor o livre ocesso oos ogenles dessos outoridodes de modo que
possom exercer os suos funções com eficiêncio;

ó" O tílulor deslo licenço deveró respeitor todos os leis e regulomentos
oplicóveís e munir-se de quoisquer outros licenços exigíveis por oulros
enlidodes;

T Do inobservôncio de quolquer dos condições imposlos resullo
imediolomenle o perdo de lodos os direitos conferidos por esto lícenço;

89 O liÌulor desto licenço fico responsóvel por prejuízos cousodos o
lerceiros ímpulóveis o efeitos resulionles do mou funcionomenlo do
sislemo de trolomenlo;

F O litulor desto licenço ossume, no ômbito desto, o responsobilidode
pelo eficiêncio dos processos de kolomento e/ou dos procedimentos que
odotor com visto o minimizor os efeitos deconenles do rejeiçõo de óguos
resíduois no solo;

l(F Quolquer onomolio ou ocidenle com influêncio nos condições de
descorgo de óguos residuois deve ser comunicodo ò Direçõo Regionol do
Ordenomento do Tenitorio e Ambienle nos 24 horos seguíntes ò
oconêncio;

I l' As despesos com vistorios exlroordinórios que resultem de
reclomoções juslifrcodos serõo suporlodos pelo tilulor do licenço;

l? Os litígios gue surjom relotivomenle o eslo licenço serõo resolvidos
pelos lribunois;

l3r A Fcenço so poderó ser lronsmitido medionle ouiorizoçõo do Direçõo
Regionol do Ordenomenlo do Tenilorio e Ambiente;

l4P A licenço coduco com o decuno do prozo nelo previsio, com o morte
do pessoo singulor ou eíinçõo do pessoo colelivo lifulor do mesmo;

lSp Bto licenço tem volidode condicíonodo pelo prcrzo de dois onos e
poderó ser proírogodo medionle requerimento do seu iilulor, com o
ontecedêncio mínimo de ó0 dios do seu lermo.

ÍPrm. 1{0/101Eì
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CoxücÕEt EstEctAts:

lo A fosso sélico deve ser complelomente eslonque;

? Locol de rejeiçõo dos óguos residuois openos o mencionodo no plonto
de locolhoçõo em onexo. com os coordenodos M - 315689 m, P -
3{:1348.? m:

3P A distôncío do órgõo de infilkoçôo o poços ou furos de coploçõo de
óguo nõo podeÍó ser inferior o 50m.

4o As esconêncios ou detrilos provenienles do olividode nõo podem
olingír conenles públicos;

S Enüo onuol poro o DÌeçõo Regionol do Ordenomento do Tenitório e
Ambirente, do documenlo comprovolivo do limpezo do fosso sélico, que
deveró ser efefuodo pelo menos umo vez por ono. por umo empÍeso
licenciodo poro o efeilo;

A licenço que oro se posso voi ocomponhodo de

Plonto de locolizoçôo, sendo.lhe oposto o selo bronco do Díreçõo
Regionol do Ordenomento do Tenit&io e Ambiente e o ossinofuro do
Dlretoro Regionol do Odenomenlo do Terrilorio e Antbienle.

Funchol, 17 de joneiro de 2019

A Diretoro Regionoldo Ordenomento
do Tefiitodo e Ambienle

w
Poukr Menezes

DSOA\AV\JA

3
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Licença Ambiental n3 0212009 lDRAmb

En"
Ci{o* Autónoma

da Madeira
Gwe@ R€*iool

wSecretaria Regional
do Ambiente e Recursos Naturais
Direção Regional do Ordenamento
do Territorio e Ambiente

Lr- n."01/2017/U-lR

Doto Emissõo : 2401 l2O1?

Volidode: 31l12l2gll

ucENçA DE REJE|çÃO DE ÁGUAS RESTDUATS

Decrelos-Lei n."23ó/98. de I de ogosto e n." 2.6.Ãl?0O/ de 3l de moio; Portorio n.'
l15c,l?fíJ7 de 12 de novembro e demois legiíoçÕo opficóvel.

Pelo Díreçõo Regíonol do Ordenomento do Tenitório e Ambiente é
olribuído ò EEM - Empreso de Eletricídode do Modeiro, S.4., com NIPC

5l ì0ì0435. o oÍesenle lícenço ooro rejeíçõo dos óguos residuois do fosso

sético ES4, que efetuo o trotomento dos óguos residuois doméslicos
provenientes do Nove CïVll {WC e bolneórios} e refeítório. do Cenlrol
Térmico do Vitório, locolizodo no sílio do Vilório, Íreguesio de Sõo

Mortinho, concelho do Funchol, cujo meio recetor é o solo. A Íosso séüco
possui I0 ms de copocidode.

O litulor do presente licenço fico suieito ôs seguinles condições:

CorprcõgGEnNs:

lo A fosso sélico seró somente ulilizodo poro o lrotomento dos óguos
residuois corocterizodos no proj'elo, fim que nõo pode ser ollerodo sem o
outorizoçõo prévio destes Sewiços;

? O litulor do licenço obrigo-se o monler o fosso sético em bom eslodo
de conservoçõo e límpezo:

3P O lonçomenlo dos óguos residuois no meio recetor nõo deveró
provocor olleroçõo do suo quolidode que ponho em risco os seus usos;

4o Eslo licenço é concedido o titulo precorio, e nõo pode ser tronsferido, o
quolquer líÌulo, sem outorizoçõo desles serviços;

5o O objeto do licenço fico sujeíto ò inspeçõo e fiscolizoçõo de todos os

outoridodes com jurisdiçõo no locol, obrigondo-se o lilulor do licenço o
Ì

:::
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Licença Ambiental n.e 0212009 lDRAmb

M focultor o livre ocesso oos ogenles dessos ouÍorídodes de modo que
possom exeÍceÍ os suos Íunções com eficiêncio;

6" O lifulor deslo licenço deveró respeitor lodos os leis e regulomentos
oplÍcóveis e munir-se de quoisquer oulros licenços exigíveis por outros
entidodes;

T Do inobservôncio de quolquer dos condições impostos resulto
imediolomente o perdo de todos os direítos conferidos por eslo licenço;

8f O litulor desto licenço fico responsóvel por prejuízos cousodos o
terceiros ímpulóveis o efeilos resullontes do mou funcionomenlo do
sislemo de kotomenlo;

9" O lifulor desto licenço ossume, no ômbilo desto, o responsobilidode
pelo eficíêncio dos processos de hotomento e/ou dos procedimentos que
odolor com üsto o minimizor os efeiilos deconentes do rejeiçõo de óguos
residuois no solo;

l(F Quolquer onomolio ou ocidenle com influêncio nos condíçôes de
descorgo de óguos residuois deve ser comunicodo ò Direçõo Regionol do
Ordenomenlo do Tenilório e Ambiente nos 21 horos seguintes ò
ocorrêncio;

ll' As despesos com üslorios exlroordinórios que resultem de
reclomoções juslificodos serõo suporÌodos pelo lifulor do licenço:

lf Os liÍígios que suriom relotivomente o eslo licenço serõo resolvidos
pelos fuibunois;

13! A fcenço só poderó ser lronsmilido medionle outorizoçõo do Direçõo
Regftrnoldo Ordenomenlo do Tesitódo e Ambíenle;

149 A licenço coduco com o decuno do prozo nelo previsto, com o morle
do pessoo singulor ou exlinçõo do pessoo colelivo litulor do mesmo;

l5p Eslo licerço tem volídode condicionodo pelo prczo de dois onos e
poderó ser pronogodo medionle requerimenlo do seu lifulor, com o
ontecedêncio mínimo de óO dios do seu termo.

2
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Licença Ambiental n.e OZl2009 lDRAmb

CoilucÕEs EsPEctAts:

lo A fosso sético deve ser completomenie estonque;

f Locol de rejeiçõo dos óguos residuois openos o mencionodo no plonto

de locolizoçõo em onexo, com os coordenodos M - 3ì 5775 , P - 3613470;

3Í A dislôncío do orgoo de infillroçõo o poços ou furos de coploçõo de
óguo nõo poderó ser inferior o 50m.

{" As esconêncios ou delritos provenienles do olividode nõo podem
otingir conentes públicos;

5o Envio onuol poro o Direçõo Regionol do Ordenomenlo do Tenilório e

Ambienle, do documento comprovotivo do limpezo do Íossq sético, que
deveró ser efefuodo pelo menos umo vez poí qno, por umo empÍeso
licenciodo poro o efeilo;

A lícenço que oÍo se posso voi ocomponhodo de:

Plonto de locolizoçõo, sendo'lhe oposto o selo bronco do Direçõo
Regionol do Ordenomenlo do Teritório e Ambíente e o ossinoturo do
Diretoro Regionoldo Ordenomento do Tenítúio e Amhn'ente.

Funchol, ì 7 de joneiro de 2019

A Direloro Regioflql do Ordenomenlo
do Terdlório e Amhriertle

w
Poulo Mênezes

DSCìA\AV\JA
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Licença Ambiental n.a 0212O09 lDRAmb

EL.,Auüínoma
da Madeira
Cít.ERcli@l

?fu,Secretaria Regional
do Ambiente e Recursos Naturais
Direçao Regional do Ordenamento
do lbrriüório e Ambiente

Lr. n-'06/2013/l-3R

Dolo Eml$ôo:240112O19

Volidode: 31112t2íü2l

UCENçA DE REJEçÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS

Decrelos-Ler n!2%198, de I de ogoslo e n.o 2&AlM7 de 3l de moio; Porlorio n."
l1fil2Cf7 tle l2 ctg troverntr'r e denrols lcgtdoçõo oplÈóvcl.

Pelo Direçõo Regionol do Orclenornenlo clo Tenitótio e Amhrienle é

olribuído ò EEM - Empreso de Eletdcidode do Modeiro, S.4., com NIPC

5l 10ì0435, o presente licenço poío rejeiçõo dos óguos residuois

industriois, provenienies do EÍAR LIl. que seíve os Noves CTVI e CTVII do

CenholTérmico do Mlório,locql2odo no ílio do \ftlótio, freguesio de Sõo

Mortinho, concelho do funchol, cui: meio recelor é o mor, lunto ò coslo,

no proximidode do foz do Ribei,ro dos Soconidos.

O sistemo de lroÍomento implemenlodo, opresenlo umo copocidode

móÍmo de kotomento de 5 mr/h (120 ms/d) e desenvolve'se em vÓrios

etopos. iniciondose com o oquecimento dos efluentes o ó()o o 70pC. de

modo o Íovorecer o seporoçõo do óguo e dos resíduos de

hidrocorbonetos, de seguido os efluentes possom poí um leito fillronte de

cerômico oleófilo poro remoçõo de evenfuois resfrJuos de

hldrocorboneloe e postedormente por umo unidode de lrotomento finol

com homogeneizoçõo, deconloçõo e coptoçôo de óleos e

hickocorbonelos com montos obsorvenles.

O lifulor do presente licenço fico suieito òs seguintes condições:

CoroçõsGrnes

ln Trolomento dos óguos residuois em EIAR, execulodo de hormonio com
o projelo enviodo;

[PÍoc. 1.t0/20181 Página 56 dc 68
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Licença Ambiental n.a 0212009 lDRAmb

4q
? A EIAR seró somenle utilizodo poro o trotomenlo dos óguos residuois
corocleri?odos no projelo, fim que nõo pode seÍ olterodo sem
oulorizoçõo prévio desles Servíços;

39 O lonçomenlo dos óguos residuois no meio recelor nõo deveró
píovocor olleroçõo do suo quolidode que ponho em risco os seus usos
pelo que fico condicionodo oo cumprimento dos limites fixodos neslo
licenço;

4'Locolde rejeiçõo dos óguos residuois, openos o mencionodo no plonto
de locolizoçõo em onexo - EHl, com os coordenodos M -315767 m, P -
3ó13312 m;

S Eslo licenço é concedido o lílulo precório, e nõo pode ser lronsferido, o
quolquer lítulo, sem oulorizoçõo destes Sewiços;

6'O objeto do licenço fico sujeilo ò inspeçõo e fiscolizoçõo de lodos os
ouloridodes com judsdiçôo no locol. obrigondo-se o lilulor do licenço o
focullor o liwe ocesso oos ogenles dessos ouloridodes de modo que
possom exerceÍ os suos funções com eficiêncio;

F O lilulor deslo licenço deveró respeilor todos os leis e regulomentos
oplicóveis e munir-se de quoisquer oulros licenços exigíveis por outros
enlidodes;

8r Do inobservôncio de quolquer dos condições impostos resullo
imedblomenle o perdo de lodos os direilos conferidos por eslo licenço;

9" Poro verificoçôo periódico dos condições de descorgo dos óguos
residuob, o lifulor do lbenço ob(7o-se o inslolor um processo de
outoconlrolo nos lermos definidos nos condições especiois desto licenço;

lG A frequêncio de ornoslrogem e os porômelros o onolisor poderõo ser
ollerodos coso sejo consirJerodo convenienle pelo Direçõo Regionol do
Ordenomenlo do Tenilúio e Ambienle;

ll" Quolquer onomolio ou ocidenle com influêncio nos condições de
descorgo de óguos resirJuois deve ser comunicodo ò Dheçõo Regionol do
Ordenomento do Tenitúio e Ambiente nos 24 horos seguinles ò
oconêncio;

It As despesos com vislorios exlroordinórios que resuÌtem de
reclomoções juslificodos serõo suporlodos pelo lifulor do licenço;

l3P Os lilígios que suriom relotivomenle o esto licenço serõo resolvidos

14! Esto licenço tem volidode condicionodo pelo prozo de dois onos.

IPrm. 1;10/201E|
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Licença Ambiental n.e O212009 lDRAmb

CoroçÕes Esrrcnr

lo Quolidode do efluenle ò soído do sislemo de ocordo com os VLE

(Volores Limite de Emíssõo) conslonles no Anexo XVlll do Decreto-Lei n.o

236198, de I deogosto;

t Poro verificoçõo periódico do quolidode do efluenle desconegodo. o
titulor do licenço obigo-se o reolizor trimeslrolmente o oulocontrolo
onolílico dos seguintes porômekos: Azoto Totol, CBOs lCorêncio
Eioquímíco de OÍgénio|, CQO {Corêncio Quimico de Oxgeniof.
Detergenles {sulfolo de louril e sódiol, Feno Tolol, Fósforo Tolol, Nílrotos,
Oleos e Gorduros, Óleos minerois. pH, SST (Sólidos Suspensos ïotois|,
Temperoturo;

39 O lo outocontrolo onoíúico o reolizor, onuqlmente, deveró conter o
corocierizoçõo do quolidode do efluenle referente o lodos os porômelros
que constom do Anexo XVlll do Dccrclo Lci no 23ó198. do 0l da ogosto;

4 Os métodos onolílicos de referêncio sõo os que conslom do Anexo XXll
do Decrelo-Leí n" 236198, de 0Ì de ogosio;

5- rJ IIIUIAí OeSICt tlcenç() OL)ilg(I-se (I eÍtvtur rilÍrrestÍullÍreilre u5 uuteilil) uE
onólise o Direçõo Regionol do Ordenomento do Ïenitótio e Ambienle.
num pÍozo de 7 (sete) dios úteis o conlor do dolo do ontoshogent. Esle
prozo poderó ser ulÌropossodo quondo devídomenle iustificodo;

ô'A omoslrogeÍn tJu quulitJude tJu elluenle é reolizodo otrles de quolquer
diluiçõo no meio recetor;

P A omoslro deveró ser repÍesentotivo do óguo residuol desconegodo
duronÌe um período de 24 horos. devendo este pedodo ser represeniotivo
do mês de olividode;

8f Documenloçõo sempre ofuolizodo. comprovolivo do limpezo
perir5dico dos lomos e oulros resíduos gerodos no processo e do seu
deslino finol.

9" DeverÕo ser enviodos lunlomenle com os resultodos do outocontrolo
onoÍrtico. os registos dos coudois lrotodos no ffAR.

lü A toxo de recursos hídricos (TRH) é colculodo onuolmente, de ocordo
com o formulo seguinle:

TRH=A+E+l+O+U+S

As componentes A, I, U e S nõo sõo oplicóveis ò ullllzoçõo ofeto ò
presente licenço de reieiçõo de óguos residuois.
Assim, no presenle coso o TRH é colculodo de ocordo com o seguinte
fórmulo simplificodo:

#í

3
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ïRH=E+O

A componenle E {descorgo de efluenles) é colculodo pelo oplicoçõo de
um volor bose ò quonlidode de poluentes conlido no descorgo, expresso
em quilogromos (volores oÍeridos otrovés dos coudois lrotodos no EIAR e
dos resullodos do conlrolo onolítico eslobelecído no clóusulo 2" dos
condições especioisl:

E = volor bose * molério oxidóvel (kgl + volor de bose 'ozoto tolol {kg} +
volor de bose'fósforo totol {kg}
sendo que: motério oxidóvel = {CQO + 2'CBOsll3, em que CQO -
Corêncio Químico de OÍgenio e CBOs - Corêncio Bioquímico de
Oxigénio

A componente O (ocupoçõo do domínio hídrico do Btodof é colculodo
pelo odicoçõo de um volor bose ò óreo ocupodo, expresso em metro
quoúodo-

Os volores bose o oplicor, constom no n.o 2 do orligo 8o e n.o 2 do orligo
lf do Decrelo-Lei n." 97l2o08' de I I de lunho e sõo oluolizodos
onuolmenle por oplicoçõo do índice de pÍeços no consumidor,
publicodo pelo Direçõo Regionolde Estolístico do Modeiro.

A licenço que oÍo se posso voi ocomponhodo de:

Plonlo de locolizoçõo, sendelhe oposto o selo bronco do Direçõo
Regionol do Ordenomento do Tenitório e Ambienle e o ossinofuro do
Diretoro Regionol do Ordenomento do Tenitúio e Ambiente.

Funchol, l7 deleneiro de 2019

A Diretoro Regionoldo Ordenomenlo
doïenilórb e Ambienle

w
Poulo Menezes

UIQA\AVVA

[Prm. l.10/20181
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wËh'
ttío."Autrínoma

da Madeira
cov@f.!i.Dl

Secretaria Regional
do Ambiente e Recursos Naturais
Direçáo Regionaf do Ordenanento
do lbrriüório e Ambiente

Lt-ÉO7l20l3/l-3R

Doto EmissÕo : 21 lO1 l2O1 ?

Volidode: 37l0l2l2ü21

ucENçA DE RE'E|çÃO DE ÁGUAS RES|DUA|S

Decretos-Lei n."23ô198. de I de ogosto e n: nGNmT de 3l de mob; Porlcio n."
l1fil2ff.7 de 12 de novembro e demois legidoçoo oplicóvel.

Pelo Di,reçõo Regionol do Ordenomento do ïenitório e Ambienle é

olribuído ò EEM - Empreso de Eetricidode do Modeiro, S.A., com NIPC

511010435. o presente licenço poro rejeiçõo dos óguos residuois

induslriois. provenientes do EIAR LT3, que seÍve o Nove CTVlll do Cenlrol

Térmico do Vitório, locolizodo no ílio do Vilório. freguesio de Sõo

Morlinho, concelho do Funchol, cujo meio recetor é o Ribelro dos

Soconidos.

O sÌslemo de lrotomento imflemenlodo, opresenlo umo copocidode

móximo de lrotomento de O,75 mslh (18 ms/df e é composlo por dcÍs

tonques com lrotomento por odiçõo de oxigénio dissolüdo, com

doseomento químico e um fillro de corvõo olivo.

O titulor do presente licenço fico sujeito òs seguinles condições:

CoxDçõEs Geres

lo ïrotomento dos óguos residuob em EÍAR, execulodo de hormonio com
o proieto enviodo;

f A EIAR seró somente utilizodo poro o trotomento dos óguos residuois

outodzoçõo prévio destes Serviços;

39 O lonçomento dos óguos residuois no meio recetor nõo deveró
provocor olleroçõo do suo quolidode que ponho em risco os seus usos
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I

ifr pelo que fico condicionodo oo cumpÍimenlo dos limiles fìxodos neslo

licenço;

4o Locol de rejeiçõo dos óguos Íesiduois, openos o mencionodo no plonlo

de locolizoçõo em onexo -EHz, com os coordenodos M - 315ó58 m. P -
3ó13475 m;

s t5io licenço é concedido o tíiulo precório, e nõo pode ser lronsferido. o
quolquer título. sem oulorizoçõo tJestes Serviços;

ôo O objelo do licenço fico sujeito ò inspeçôo e fiscolizoçõo de lodos os

ouloridodes com iurisdiçôo no locol, obrigondo-se o litulor do licenço o

focullor o líwe ocesso oos ogentes dessos ouloridodes de modo que

possom exercer os suos funções com eficiêncío;

]n O Íifulor deslo licenço deveró respeilor todos os leis e regulomenlos

ophcóveis e munlr-Se de quoisquel uuh(:Is licenços exigíveis por oukos

enlidodes;

!l Du ilrol-rservÔncio de quolquer dos condições imposlos resulto

imedioiomente o perdo de todos os direilos conferidos por esto licenço;

gtr poro verificoçõo pedodico dos condições de descorgo dos óguos
residuois, o tilulor do licenço obÍigo-se o tnstolor um pfo6esso dê
outoconkolo nos lermos definidos nos condições especiois desto licenço;

lÉ A frequêncio de omostrogem e os porometros o onollsor pgdetõq set

ollerodos coso sejo considerodo conveniente pelo Direçõo Regionol do
Ordenomento do Tenitório e Ambiente;

lln Quolquer onornol'ro ou ocidenle com influêncio nos condições de
descorgo de óguos residuois deve ser comunicodo o Direçõo Regionol do
ordenomenlo do Tenitório e Ambiente nos 24 horos seguintes ò
oconêncio;

lt As despesos com vislorios extroordinórios que resullem de
Íeclomoções juslificodos serõo suporlodos pelo lilulor do licenço:

l3P Os litígios gue sudom relolivomente o eslo licenço serõo resolvidos

pelos lribunois;

lf Esto licenço tem volídode condicionodo pelo prozo de dcÍs onos.

CoiloçôEsBrrcns

to Quolidode do efluente ò soído do sislemo de ocordo com os vLE

(Volores Limile de Emissõot conslonles no Anexo XVlll do Decrelo-Lei n.o

236198, de I de ogoslo;

2
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wT Poro verificoçõo periódico do quolidode do efluente desconegodo, o
litulor do lícenço obrigo-se o reolizor lrimeslrolmenle o ouloconlrolo
snolítico dos seguíntes porômetros: Azoto Totol. CBOs (Corêncio
Bioquímico de Oxigéniol, CQO (Corêncio Químico de OÍgenio),
Detergentes (sulfolo de louril e sodio), Feno Tolol, Fosforo lolol, Nitrotos.
Oleos e Gorduros. Oleos minerois, pH, SSï {Sólídos Suspensos Totois},
TemperoÍuro;

S O lo outoconholo onolítico o reolizor, onuolmente, deveró conler o
coroclerizoçõo do quolidode do efluenle reÍerenle o todos os porômetros
que constom do Anexo Xvllldo Decreto.Lei n'236/98, de 0l de ogosto;

4" Os métodos onolílicos de referêncio sõo os que constom do Anexo XXll

do Decreto-Let n" 236198, de 0l de ogosto;

5F O lilulor deslo licenço obrigo-se o envior lrimeslrolmenle os bolelins de
onól'se o Direçõo Regionol do Ordenomento do Teritório e Ambiente,
num pícrzo de 7 (sete| dios úteis o conlor do doto do omostrogem. Bte
prczo poderó ser ullropossodo quondo devidomente juslificodo;

óo A omoslrogem do quolidode do efluenle é reolizodo onles de quolquer
diluiçõo no meio recetor;

7" A omosiro deveró ser represenlotivo do óguo residuol desconegodo
duronte um pedodo de 24 horos, devendo este período ser representolivo
do mês de otividode;

8Í Documenloçõo sempre otuolizodo. comprovotivo do limpezo
periódico dos lomos e outros resíduos gerodos no processo e do seu
deslino finol.

9. Deverõo ser enviodos juntomente com os resultodos do ouiocontrolo
onoÍrlico, os regislos dos çor.ldois lrolodos ng EIAR.

lf A toxo de recursos híÍicos FRH) é colculodo onuolmente. de ocordo
com o fórmulo seguinte:

IRH=A+E+l+O+U+S

As componentes A. l, U e S nõo sõo oplicóveís ò ulilizoçõo ofelo o
presente licenço de rejeiçõo de óguos residuois.
Assim, no presenle coso o TRH é colculodo de ocordo com o seguinie
fórmulo simplificodo:

A componenle E (descorgo de efluenlesf é colculodo pelo oplicoçõo de
um volor bose o quonlidode de poluentes conlido no descorgo, expresso
em quilogromos (volores oferidos olrovés dos coudois trolodos no EIAR e

3
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dos resultodos do controlo onolílico estobelecido no clóusulo 20 dos
condições especioisl:

E = volor bose' molério oxidóvel {kgf + volor de bose * ozolo tolol (kgf +
volor de bose'fósforo tolol {kg)
sendo gue: molério oxidóvel = (CQO + 2'CBOsll3, em que CQO -
Corêncio Químíco de Oxigénio e CBOs - Corêncio Bioquímico de
Oxigénio

A componenle O (ocupoçoo do domínio hidrico do Ëstodof é colculodo
pelo oplicoçõo de um volor bose ò óreo ocupodo, expresso em meho
quodrodo.

Os volores bose o oplícor, constom no n.o 2 do orligto 8o e n.o 2 do orligo
Itr do Decrelo-Lei n.o 971M, de ll de lunho e sõo otuolizodos
onuolmente poí oplicoçõo do índice de píeços no consumidor,
publicodo pelo Direçõo RegionoÍde Btolíslico do Modei,ro.

A licenço que oÍo se posso voi ocomponhodo de:

Plonto de locolizoçõo, sendo'lhe oposto o selo bronco do Direçõo
Regionol do Ordenomento do Tenitório e Ambienle e o ossinoturo do
Direloro Regionol do Ordenqmenlo do Tenilorio e Ambiente.

tunchol, 17 de joneko de 2019

A Direloro Regionoldo Gdenomenlo
do Tenilorio e Ambúentg

.l '!

Por.ilo Menezes

DSGìA\AV\JA

w

1
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Anexo V - Melhores Técnicas Disponíveis

Quadro 18 - MTD implementadas na instalação

Documento de
Referência

BREF ICS

MTD utilizadas (conÍimrar c/ operador)

. Sistema de refrigeraçáo em circuito feúado, com recurso a torres de

arrefecimento, minimizando os consumos de agua;
. Otimização do sistema de tratamento da água, de forma a manter as superfícies

limpas e evitar a calcificação e corrosão, com a consequente otimização do

consumo de energia;
. Otimização do numero de ciclos nos sistemas de recirculação, embora os

requisitos colocados ao tratamento da agua de arrefecimento sejam um fator
limitativo.

' Aplicação de tipos de enchimento adequados nas torres de refrigeração,
considerando a qualidade da água (conteúdo de sólidos), a incrustação
prevista, as temperaburas e a resistência a erosão, bem como a seleção do
material de construção de forma a reduzir a necessidade de aplicação de

produtos químicos no tratamento da água de refrigeração;
. Otimizaçáo do tratamento cia água de arrefecimento, atraves cio controio cia

dosagem e da seleção adequada dos aditivos da água de arrefecimento;
. Manutenção periódica do equipamento para minimização do consumo de água

e da contaminação nas emissões líquidas;
. NÍirririiização da ocolrêr'rcia de Legiolrella pneumuphila nos sistemas de

arrefecimento através de:

- Eliminação de zonas estagnadas e manutenção da circulação da água a uma
velocidade adequada;

- Otimização do tratamento da água de arrefecimento para reduzir as

incrustações, aparecimento de algas e o crescimento e proliferação de

amibas;

- Monitorização periódica para deteção de espécies patogénicas nos circuitos
de arrefecimento;

- Limpeza periódica das bacias das torres de refrigeração;

- Redução da vulnerabilidade respiratória dos operadores mediante o

fomecimento de proteções para a boca, que deverão colocar antes de

iniciarem os trabalhos de limpeza.
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Anexo VI - Licença de exploração da Central Térmica da Vitória
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