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Nº TUA TUA20171027000227

REQUERENTE Fundiven - Fundição Venezuela S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 500760446

ESTABELECIMENTO Fundiven - Fundição Venezuela, S.A.

LOCALIZAÇÃO Rua Nacional n.º 1

CAE 24540 - Fundição de outros metais não ferrosos

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

PRÉVIAS LICENCIAMENTO EXPLORAÇÃO

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

ANEXOS TUA
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Regime Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento
Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

AIA PL20160421000556 X X

Tipologia 4 - 
Produção e 

transformação 
de metais, alínea 
4d) do anexo II 

do RJAIA 
(capacidade 

instalada: 100,9 t
/dia)

27-10-
2017

26-10-
2021 - Não

Deferido 
Condiciona

do

Comissã
o de 

Coorden
ação e 

Desenvo
lvimento 
Regional 

do 
Centro

PCIP PL20160421000556 X X

Categoria 2.5b - 
Fusão de metais 

não ferrosos 
(capacidade 

instalada: 100,9 t
/dia, fusão de 

alumínio, 
lingotes e perdas 

do processo)

13-11-
2017

11-11-
2027 - Não

Deferido 
Condiciona

do

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient

e

Norte Lusotelha, Lda

Sul Eurogranitos, Lda

Este Caminho e Arnaldo Santiago e Castro

Oeste Estrada Nacional N.º1

Área impermeabilizada não coberta (m2) 9876.60

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Confrontações

Área do estabelecimento



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 16/03/2018

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20171113008282

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: e98c-0a39-9ba1-76a3

PÁG. 
/3 20

Área coberta (m2) 13290.14

Área total (m2) 27551.54

Localização Zona Industrial

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Novo estudo de dimensionamento de todas as 
chaminés (as existentes e as a construir), uma vez que 

as alturas das chaminés propostas não foram ainda 
aprovadas. O mencionado estudo deverá ser 

elaborado na forma de cálculo justificativo, de acordo 
com as disposições legais do D.L. n.º 78/2004, de 3 de 

abril, e da Portaria n.º 263/2005, de 17 de março.

Previamente licenciamento industrial Relatório

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o número de horas de funcionamento anual 
da instalação, discriminando o número de horas em 

produção efetiva e em limpeza/manutenção 
(evidenciando as diferentes etapas de processo).

Período de Exploração RAA

Registar o número de horas correspondente a 
situações de funcionamento deficiente ou avaria nos 

sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, 
tratamento e ou controlo de emissões para os 

Localização

 

PRÉVIAS LICENCIAMENTO

Medidas / condições a cumprir relativas ao ar

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

diferentes meios (emissões para o ar, produção de 
águas residuais, etc).

Período de Exploração RAA

Registar os procedimentos adotados para as 
operações de manutenção e limpeza dos 

equipamentos, nomeadamente os que integram os 
processos produtivos, com indicação de data(s) ou 

período(s) em que ocorreram e do encaminhamento 
dado às substâncias geradas (matérias-primas, 

produtos, efluentes líquidos, resíduos, etc.).

Período de Exploração RAA

Explicitar e registar os procedimentos de manutenção 
dos sistemas de retenção, drenagem, tratamento e 
controlo de emissões existentes na instalação, com 

indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e 
do encaminhamento dado às substâncias geradas, de 

modo a permitir mantê-los a um nível de eficiência 
elevado e assegurando os respetivos períodos de 

indisponibilidade ao tempo mínimo possível.

Período de Exploração RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências 
e ações corretivas, caso ocorra um acidente ou 

incidente.
Período de Exploração RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências 
e ações corretivas, caso se verifique incumprimento 

das condições do TUA.
Período de Exploração RAA

Registar o número e a natureza de queixas e ou 
reclamações recebidas.

Período de Exploração RAA

Apresentar relatório síntese da execução das ações 
previstas no PDA

Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Reavaliação detalhada da implementação das MTD 
identificadas nos anexos: Anexo - MTD BREF SF e 

Anexo MTD BREF ICS/ BREF EFS/ BREF ENE , como 
"A avaliar", acompanhada de calendarização de forma 

a adequar a instalação aos BREF aplicáveis, ou 
jutificação devidamente fundamentada da sua não 

implementação.

6 meses PDA

Ponto de situação do grau de implementação das MTD 
previstas no BREF sectorial (vide Anexo - MTD BREF 
SF) e documentos transversais aplicáveis (vide Anexo 

MTD BREF ICS/BREF EFS/ BREF ENE) e/ou das 
medidas técnicas equivalentes; apresentar evidências 

da manutenção da adequada implementação das 
referidas técnicas.

Período de Exploração RAA

Reavaliar, com base nos resultados obtidos da 1.ª 
campanha de monitorização, o VEA às MTD aplicável 

à etapa de acabamentos (lixagem/polimento), 
apresentando proposta de valor a estabelecer como 

VLE.

Período de Exploração 1º RAA

Elaborar o relatório de base, de acordo com Diretrizes 
da Comissão Europeia respeitantes aos relatórios de 
base - Comunicação da Comissão 2014/C 136/03, 
JOUE de 06.05.2014 - a documentação submetida 
pelo operador neste âmbito, encontra-se ainda em 

análise, não sendo ainda possível concluir se a 
instalação se encontra em condições de usufruir da 
dispensa de apresentação do RB previsto no Art 42º 

do diploma REI. A conclusão desta análise será 
aditada ao TUA.

Relatório de Avaliação da Necessidade de Elaboração 
de Relatório de Base - em avaliação.

Relatório de Base (RB), caso venha a ser decidido 
pela APA

Medidas / Condições específicas a cumprir
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Matéria(s)-prima(s) e ou subsidiária(s) Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

todas

Registar do consumo mensal/anual de 
matérias-primas e ou subsidiárias , 

evidenciando a etapa do processo onde 
cada uma é utilizada

Período de Exploração RAA

Produtos intermédios e ou finais Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Produto acabado
Registar o volume de produção mensal 

e anual efetivados e capacidades de 
produção efetivadas

Período de Exploração RAA

Perdas de processo/ produto não 
conforme

Registar o volume de produção mensal 
e anual efetivados de perdas de 

processo (gitos/aparas) e produto fora 
de especificação gerado e 
reincorporado no processo

Período de Exploração RAA

Alumínio fundido

Registar o volume de produção mensal 
e anual efetivados de alumínio fundido, 

expresso em toneladas de metal 
fundido

Período de Exploração RAA

Caraterização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Código interno

N.º de cadastro
/identificação 

da fonte 
atribuído pela 

CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 

nominal (MWt) Combustível

Método de 
tratamento
/redução - 
descrição 

STEG Eficiência (%) Parâmetro

FF2 1532
Forno fusão 
de soleira 

(Hearth type)
0.36

Outros 
Combustíveis 

Gasosos
-

FF3 1533
Forno fusão 
de soleira 

(Hearth type)
0.68

Outros 
Combustíveis 

Gasosos
-

FF4 9401
Forno fusão 
de cadinho 
(crucible)

0.28
Outros 

Combustíveis 
Gasosos

-

FF5 10995
Forno fusão 
de soleira 

(Hearth type)
1.71

Outros 
Combustíveis 

Gasosos
-

Forno fusão Outros 

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais

Ar

Ar - Emissões pontuais
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Código da 
fonte Código interno

N.º de cadastro
/identificação 

da fonte 
atribuído pela 

CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 

nominal (MWt) Combustível

Método de 
tratamento
/redução - 
descrição 

STEG Eficiência (%) Parâmetro

FF6 12224 de soleira 
(Hearth type)

1.71 Combustíveis 
Gasosos

-

FF7 9402

Evaporador 
(novo) + 

Evaporador 
antigo (em 

stand-by, em 
paralelo ou só 

em 
emergência)

Não aplicável -

FF8 10475 Granalhadora 
MT100

Não aplicável 2 filtros de 
cartucho

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

FF9 10474 Granalhadora 
L65

Não aplicável 4 filtros 
cartucho

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

FF10 12853
Acabamento 

(lixagem/ 
polimento)

Não aplicável ciclone + 16 
filtro cartuchos

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

Monitorização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF2

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

BREF SF

FF2 Cloro (Cl2) 3 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

BREF SF

FF2
Dióxido de 

Enxofre (SO2) 15 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

BREF SF

FF2
Óxidos de 
Azoto (NOx

/NO2)
50 mg/Nm3 2x por ano -

sem teor de 
O2 de 

referência
BREF SF

FF2
Monóxido de 
Carbono (CO) 5 mg/Nm3 2x por ano -

sem teor de 
O2 de 

referência
BREF SF

FF2

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 

(expressos em 
carbono total)

5 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

BREF SF

FF2
Dioxinas e 

Furanos - ng/Nm3 2x por ano
mínimo de 6h 
e máximo de 

8h

sem teor de 
O2 de 

referência

Aplicação 
Sectorial

FF2

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 

Antimónio, 
Estanho, 

Manganês, 
Paládio, Zinco)

5 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF2 Níquel (Ni) 1 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF3

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

BREF SF

FF3 Cloro (Cl2) 3 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

BREF SF

FF3
Dióxido de 

Enxofre (SO2) 15 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

BREF SF

FF3
Óxidos de 
Azoto (NOx

/NO2)
50 mg/Nm3 2x por ano -

sem teor de 
O2 de 

referência
- BREF SF

FF3
Monóxido de 
Carbono (CO) 5 mg/Nm3 2x por ano -

sem teor de 
O2 de 

referência
- BREF SF

FF3

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 

(expressos em 
carbono total)

5 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

- BREF SF

FF3
Dioxinas e 

Furanos - ng/Nm3 2x por ano
mínimo de 6h 
e máximo de 

8h

sem teor de 
O2 de 

referência
-

Aplicação 
Sectorial

FF3

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 

Antimónio, 
Estanho, 

Manganês, 
Paládio, Zinco)

5 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

-

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF3 Níquel (Ni) 1 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

-

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF4

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

-
sem teor de 

O2 de 
referência

-

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF4 Cloro (Cl2) 3 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

- BREF SF

FF4 Dióxido de 
Enxofre (SO2)

500 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

-
sem teor de 

O2 de 
referência

-

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF4
Óxidos de 
Azoto (NOx

/NO2)
500 mg/Nm3 1 vez de 3 em 

3 anos
-

sem teor de 
O2 de 

referência
-

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

Compostos Quadro n.º 1 
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF4 Orgânicos 
Voláteis 

(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 1 vez de 3 em 
3 anos

- sem teor de 
O2 de 

referência

- da parte A do 
Anexo da 

Portaria n.º 
675/2009, de 
23 de junho

FF4
Dioxinas e 

Furanos - ng/Nm3 2x por ano
mínimo de 6h 
e máximo de 

8h

sem teor de 
O2 de 

referência
-

Aplicação 
Sectorial

FF4

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 

Antimónio, 
Estanho, 

Manganês, 
Paládio, Zinco)

5 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

-

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF4 Níquel (Ni) 1 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

-

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF5

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

- BREF SF

FF5 Cloro (Cl2) 3 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

- BREF SF

FF5
Dióxido de 

Enxofre (SO2) 15 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

- BREF SF

FF5
Óxidos de 
Azoto (NOx

/NO2)
50 mg/Nm3 2x por ano -

sem teor de 
O2 de 

referência
- BREF SF

FF5
Monóxido de 
Carbono (CO) 5 mg/Nm3 2x por ano -

sem teor de 
O2 de 

referência
- BREF SF

FF5

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 

(expressos em 
carbono total)

5 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

- BREF SF

FF5
Dioxinas e 

Furanos - ng/Nm3 2x por ano
mínimo de 6h 
e máximo de 

8h

sem teor de 
O2 de 

referência
-

Aplicação 
Sectorial

FF5

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 

Antimónio, 
Estanho, 

Manganês, 
Paládio, Zinco)

5 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

-

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF5 Níquel (Ni) 1 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

-

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF6

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 2x por ano -
sem teor de 

O2 de 
referência

- BREF SF



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 16/03/2018

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20171113008282

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: e98c-0a39-9ba1-76a3

PÁG. 
/9 20

Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF6 Cloro (Cl2) 3 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 

O2 de 
referência

BREF SF

FF6
Dióxido de 

Enxofre (SO2) 15 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 

O2 de 
referência

BREF SF

FF6
Óxidos de 
Azoto (NOx

/NO2)
50 mg/Nm3 2x por ano

sem teor de 
O2 de 

referência
BREF SF

FF6
Monóxido de 
Carbono (CO) 5 mg/Nm3 2x por ano

sem teor de 
O2 de 

referência
BREF SF

FF6

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 

(expressos em 
carbono total)

5 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 

O2 de 
referência

BREF SF

FF6
Dioxinas e 

Furanos - ng/Nm3 2x por ano
mínimo de 6h 
e máximo de 

8h

sem teor de 
O2 de 

referência

Aplicação 
Sectorial

FF6

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 

Antimónio, 
Estanho, 

Manganês, 
Paládio, Zinco)

5 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 

O2 de 
referência

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF6 Níquel (Ni) 1 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 

O2 de 
referência

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF7

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 

O2 de 
referência

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF7 Dióxido de 
Enxofre (SO2)

500 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 

O2 de 
referência

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF7
Óxidos de 
Azoto (NOx

/NO2)
500 mg/Nm3 2x por ano

sem teor de 
O2 de 

referência

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF7

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 

(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 

O2 de 
referência

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF7

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 

Antimónio, 
Estanho, 

Manganês, 
Paládio, Zinco)

5 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 

O2 de 
referência

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF7 Níquel (Ni) 1 mg/Nm3

1 campanha 
de duas 

medições, 
garantindo o 

intervalo 
mínimo entre 
medições de 
acordo com a 

legislação, 
para avaliação

sem teor de 
O2 de 

referência

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho

FF8

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

5 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 

O2 de 
referência

BREF SF

FF9

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

5 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 

O2 de 
referência

BREF SF

FF10

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

20 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 

O2 de 
referência

BREF SF

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Adotar boas práticas e medidas de minimização das 
emissões pontuais, durante o funcionamento normal e 

nos arranques e paragem.
Período de Exploração RAA

Para as fontes pontuais com frequência de 
monitorização de 2x por ano efetuar 2 medições por 

ano civil, com intervalo mínimo de 2 meses entre 
medições (vide quadro monitorização).

Período de Exploração RAA

Para as fontes pontuais com frequência de 
monitorização de 1 medição de 3 em 3 anos, a 

monitorização deverá passar a 2x por ano se forem 
excedidos os respetivos limiares mássicos mínimos ou 

sejam alteradas as condições de exploração.

Período de Exploração RAA

Para a fonte pontual FF7 e fontes com parâmetros 
estabelecidos com base na condição de cumprimento 
Portaria n.º 675/2009, a frequência de monitorização 

poderá passar para 1 medição de 3 em 3 anos, desde 
que o caudal mássico de emissão seja inferior ao limiar 

mássico mínimo e se mantenham inalteradas as 
condições de funcionamento.

Período de Exploração RAA

Para as fontes com parâmetros estabelecidos com 
base na condição de cumprimento "BREF SF" a 
frequência de monitorização desses parâmetros 

poderá passar para 1 medição por ano, desde que o 
caudal mássico de emissão seja inferior ao limiar 
mássico mínimo e se mantenham inalteradas as 

condições de funcionamento.

Período de Exploração RAA

Os métodos de medição, amostragem e análise das 
Dioxinas e Furanos devem observar as normas CEN, 
ou caso estas não existam as normas ISO, normas 
nacionais ou internacionais que garantam dados de 

qualidade científica equivalente. A frequência de 
monitorização deste parâmetros poderá passar para 1 
medição de 2 em 2 anos, desde que os valores obtidos 

sejam consistentemente inferiores a 0,05ng I-TEQ
/Nm3 e se mantenham inalteradas as condições de 

funcionamento.

Período de Exploração RAA

A monitorização do parâmetro Metais III deverá ser 
efetuada na fase particulada e na fase gasosa. A 

monitorização deverá considerar os seguintes metais 
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

pesados do grupo: Pb; Cr; Cu; Sn; Mn; Zn. poluentes, 
O valor limite de emissão aplica-se ao somatório dos 

poluentes presentes.

Período de Exploração RAA

Para o parâmetro Cloro (Cl2) estabelecido no plano de 
monitorização (fontes de emissão pontuais associadas 
aos fornos), poderá ser solicitada a revisão do plano 

de monitorização após obtenção de um histórico 
consolidado e consistente, constituído pelo menos com 
o resultado de 4 medições para cada fonte de emissão 

pontual, acompanhada da devida fundamentação 
técnica.

Período de Exploração Comunicação à APA

Registar o número de horas de funcionamento, 
associado a cada fonte de emissão de poluentes para 

a atmosfera.
Período de Exploração RAA

Registar períodos de funcionamento do evaporador 
emparalelo, e em situações de emergência, com o 

novo evaporador da LT2 (obs. reformulação da linha 
de tratamento com instalação de um novo evaporador 

mantendo-se o antigo em stand-by).

Período de Exploração RAA

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os 
valores de concentração medidos, procedendo a uma 

comparação com os VLE, os caudais mássicos e a 
respetiva carga poluente (expressa em ton ou kg/ano), 

incluindo a metodologia seguida para o cálculo de 
todos os valores apresentados.

Período de Exploração RAA

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: 
emissões específicas, expressas em massa (ex. kg) 
por unidade de produção (ex. tonelada de produto 
acabado), incluindo a metodologia seguida para o 

cálculo de todos os valores apresentados.

Período de Exploração RAA

Demonstrar o cumprimento do valor de emissão total 
(pontual e difusa) de partículas para o ar com origem 
no processo de fusão de alumínio, expresso em valor 

mássico especifico, que deverá ser inferior a 1 kg 
partículas/ tonelada de alumínio fundido, face ao 

preconizado no BREF SF, incluindo a metodologia 
seguida para o cálculo de todos os valores 

apresentados seccionando a exposição entre emissões 
pontuais, emissões difusas e emissões totais.

Período de Exploração RAA

Apresentar decisão final sobre a adequabilidade das 
alturas, e demais aspetos construtivos, das chaminés 

das fontes de emissão pontual.
1.º RAA 1º RAA

As emissões resultantes das operações de lixagem/ 
polimento devem ser encaminhadas para ambiente 

exterior, após tratamento, através de chaminé (FF10) 
que garanta a adequada dispersão do efluente e reúna 

condições para a monitorização do mesmo. Incluir 
calendarização de cada uma das fases do projeto de 

execução.

6 meses PDA

Caso seja técnica e/ou economicamente inviável a 
construção de chaminé com altura regulamentar, 

deverá requerer à CCDR, através da Entidade 
Coordenadora, autorização para construção de 

chaminé diferente da regulamentar propondo uma 
altura, que deve permitir a realização da monitorização 

nas condições impostas nas normas existentes e 
garantir a adequada dispersão dos poluentes. Se 

aplicável, incluir ponto de situação sobre autorização 
por parte da CCDR.

1.º RAA 1.º RAA acompanhado de parecer de aprovação da 
CCDR respetiva

Reavaliar a necessidade de implementação de 
sistemas de tratamento de emissões gasosas (STEG) 

adicionais.
Período de Exploração RAA

Indicar a eficiência de tratamento de cada um dos 
sistemas de tratamento de emissões gasosas (STEG) 

existentes (associados à FF8, FF9 e FF10)
Período de Exploração 1º RAA

Incluir informação detalhada sobre a etapa de 
desgaseificação e limpeza associada no processo de 

fundição, tipicamente necessária, com a adição de 
gases, identificando a totalidade de gases utilizados 

com a sua proporção de utilização.

Período de Exploração 1º RAA
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

O combustível utilizado nos fornos de fusão é o gás 
propano. Qualquer alteração deve ser comunicada 

através da entidade coordenadora.
Período de Exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Reavaliação de todos os potenciais equipamentos
/etapas de processo geradores de emissões difusas e 

avaliação/detalhada fundamentação técnica (em 
articulação com as disposições do BREF SF) quanto à 
necessidade, ou não, do seu confinamento para uma 
chaminé - particular atenção nas seguintes etapas: 

Forno de espera , Aquecimento dos moldes.

Período de Exploração RAA

Adotar boas práticas e medidas de minimização nas 
emissões difusas, durante o funcionamento normal e 

nos arranques e paragem.
Período de Exploração RAA

Demonstrar o cumprimento do valor de emissão total 
(pontual e difusa) de partículas para o ar com origem 
no processo de fusão de alumínio, expresso em valor 

mássico especifico, que deverá ser inferior a 1 kg 
partículas/ tonelada de alumínio fundido, face ao 

preconizado no BREF SF, incluindo a metodologia 
seguida para o cálculo de todos os valores 

apresentados seccionando a exposição entre emissões 
pontuais, emissões difusas e emissões totais.

Período de Exploração RAA

Para verificação de cumprimento com as MTD do 
BREF SF e respetivos VEA (ver capítulo 5.5) a 

respeito das emissões difusas oriundas da totalidade 
das máquinas de injeção deverá o operador proceder 

com carácter anual à avaliação da qualidade do ar 
interior para os parâmetros partículas e gotículas de 

óleo (medidos em Carbono total), em locais 
representativos desta tipologia de emissões.

Período de Exploração RAA

A frequência de monitorização poderá passar para 
uma medição de 3 em 3 anos em todas as máquinas 
de injeção, desde que verificado o cumprimento dos 

VEA às MTD do BREF SF para os parâmetros 
partículas e gotículas de óleos (medidos em Carbono 

total).

Período de Exploração RAA

Após a primeira avaliação, poderá ser apresentado um 
plano de monitorização da qualidade do ar interior nas 

maquinas de injeção aos parâmetros partículas e 
gotículas de óleos (medidos em Carbono total) 

alternativo, a avaliar e a aprovar pela APA.

Período de Exploração Comunicação à APA

Sempre que haja necessidade de avaliar a qualidade 
do ar interior, no âmbito da legislação aplicável em 

matéria da segurança e saúde do trabalho, deverá o 
operador contemplar nas avaliações a medição nas 
envolventes das máquinas de injeção os parâmetros 
partículas e gotículas de óleos (medidos em Carbono 

total).

Período de Exploração RAA

Sempre haja alteração à exploração nas máquinas de 
injeção deve ser realizada nova avaliação da qualidade 
do ar interior contemplando os parâmetros partículas e 

gotículas de óleos (medidos em Carbono total).

Período de Exploração RAA

Incluir relatório síntese com os resultados da qualidade 
do ar interior para os parâmetros partículas e gotículas 
de óleos (medidos em Carbono total), identificando as 
máquinas de injeção (utilização dos códigos do Des09 

relativos aos equipamentos).

Período de Exploração RAA

Emissões difusas
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Incluir os relatório da qualidade do ar que inclua os 
resultados das emissões de partículas e gotículas de 
óleos (medidos em Carbono total) na envolvência das 

máquinas de injeção.

Período de Exploração RAA

Caso o desempenho não cumpra com VEA-MTD 
(tabela 5.7 e capítulo 5.5 do BREF SF) deve o 

operador reavaliar o funcionamento das máquinas de 
injeção e a eficácia das medidas primárias existentes. 
Se necessário, deve adotar ações para redução das 
emissões na fonte e comprovar a sua eficácia com 

nova avaliação ou implementar um sistema adequado 
de captação e encaminhamento das emissões com 

devido tratamento que permita o desempenho 
cumprindo VEA-MTD.

Período de Exploração RAA

Perante o desempenho inadequado, incluir projeto a 
implementar devidamente enquadrado, com a solução 

a implementar descriminada e calendarizada, bem 
como devidamente justificada e fundamentada.

Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o consumo mensal/anual das diferentes 
formas de energia utilizada, evidenciando os 

equipamentos/etapas de processo onde é utilizada.
Período de Exploração RAA

Para as diferentes formas de energia utilizadas na 
instalação, registar o consumo específico mensal e 

anual de energia - quantidade de energia consumida 
(KWh) por quantidade de alumínio fundido (t). Deverá 

ser explicitada a forma de cálculo dos valores 
apresentados.

Período de Exploração RAA

Para as diferentes formas de energia utilizadas na 
instalação, registar o consumo específico mensal e 
anual de energia - quantidade de energia consumida

/quantidade de produto acabado. Deverá ser 
explicitada a forma de cálculo dos valores 

apresentados.

Período de Exploração RAA

Efetuar a avaliação das medidas tomadas e resultados 
alcançados para otimizar os consumos de energia

Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Os sistemas de arrefecimento existentes na instalação 
deverão obrigatoriamente funcionar tendo em conta a 
utilização das técnicas identificadas como Melhores 

Técnicas Disponíveis (MTD) previstas no Documento 
de Referência sobre as Melhores Técnicas Disponíveis 

aplicáveis aos Sistemas de Arrefecimento Industrial 
(BREF ICS) bem como as boas práticas estabelecidas 

no documento “Prevenção e Controlo da Legionella 

Período de Exploração PDA

Energia

Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos sistemas de arrefecimento
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

nos sistemas de água” Edição 2014, do Instituto 
Português da Qualidade em parceria com a EPAL, ou 

outras mais restritivas

Garantir que as ações preventivas neste tipo de 
equipamento são exercidas, desde a conceção das 

instalações até à sua operação e manutenção
Período de Exploração

As evidências de cumprimento deverão ser mantidas 
em arquivo e disponibilizadas sempre que solicitado 

pelas autoridades competentes.

Possuir protocolos de operação e manutenção que 
devem ter como base um bom conhecimento de todo o 
sistema e equipamentos, abrangendo uma inspeção 

regular a todas as partes do sistema, um programa de 
controlo e de tratamento da água do ponto de vista 
físico-químico e microbiológico, um programa de 

limpeza e desinfeção de todas as instalações e, por 
fim, a existência de registo para cada um destes 

protocolos e sua aplicação

Período de Exploração
As evidências de cumprimento deverão ser mantidas 
em arquivo e disponibilizadas sempre que solicitado 

pelas autoridades competentes.

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

armazenamento prolongado, nos diferentes sistemas; 
deverão ser acionados mecanismos de combate aos 
fenómenos de corrosão e incrustação através de uma 

correta operação e manutenção, adaptados à 
qualidade da água e às características das instalações; 

deve ser efetuado o controlo e monitorização da 
qualidade da água do processo, quanto ao residual de 

biocida, ao pH, à dureza, à alcalinidade, ao nº de 
colónias a 22 e 37ºC e à Legionella (com uma 

periodicidade trimestral em situação de rotina) e deve 
ser mantido um registo completo das intervenções 

técnicas efetuadas a este tipo de equipamento (onde 
se assinale todas as incidências, atividades realizadas, 
resultados obtidos e as datas de paragem e arranque 

da instalação, incluindo a causa da ocorrência).

Período de Exploração
As evidências de cumprimento deverão ser mantidas 
em arquivo e disponibilizadas sempre que solicitado 

pelas autoridades competentes.

Nos sistemas de arrefecimento deverão ser acionados 
mecanismos de combate aos fenómenos de corrosão 

e incrustação através de uma correta operação e 
manutenção, adaptados à qualidade da água e às 

características das instalações.

Período de Exploração
As evidências de cumprimento deverão ser mantidas 
em arquivo e disponibilizadas sempre que solicitado 

pelas autoridades competentes.

Nos sistemas de arrefecimento deve ser efetuado o 
controlo e monitorização da qualidade da água do 
processo, quanto ao residual de biocida, ao pH, à 

dureza, à alcalinidade, ao nº de colónias a 22 e 37ºC e 
à Legionella (com uma periodicidade trimestral em 

situação de rotina).

Período de Exploração
As evidências de cumprimento deverão ser mantidas 
em arquivo e disponibilizadas sempre que solicitado 

pelas autoridades competentes.

Para os sistemas de arrefecimento deve ser mantido 
um registo completo das intervenções técnicas 
efetuadas a este tipo de equipamento (onde se 

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

da instalação, incluindo a causa da ocorrência).

Período de Exploração
As evidências de cumprimento deverão ser mantidas 
em arquivo e disponibilizadas sempre que solicitado 

pelas autoridades competentes.

No caso de funcionamento em contínuo, a limpeza e 
desinfeção do sistema, deve efetuar-se pelo menos 
duas vezes por ano e, de preferência, no início da 

primavera e do outono. Deve também ser realizada 
sempre que se registe uma paragem do sistema 

superior a um mês, após uma modificação/reparação 
estrutural ou no início do funcionamento da instalação

Período de Exploração
As evidências de cumprimento deverão ser mantidas 
em arquivo e disponibilizadas sempre que solicitado 

pelas autoridades competentes.

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

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

pelas autoridades competentes.

Período de Exploração
As evidências de cumprimento deverão ser mantidas 
em arquivo e disponibilizadas sempre que solicitado 

pelas autoridades competentes.

RH

RH - Captação
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Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Origem - rede pública: registar do consumo mensal
/anual de água discriminando por utilizações (processo 

industrial e consumo doméstico)
Período de Exploração RAA

Origem - rede pública: registar o consumo específico 
de água utilizado no processo (eg. m3 de água 
consumida/quantidade de produto acabado), 

explicitando a forma de determinação dos valores 
apresentados

Período de Exploração RAA

Origem - rede pública: Avaliar medidas tomadas e 
resultados alcançados para otimizar os consumos de 

água
Período de Exploração RAA

Origem - captação(poço e furo) : registar para cada 
captação o consumo específico de água (eg. m3 de 
água consumida/quantidade de produto acabado), 
explicitando a forma de determinação dos valores 

apresentados

Período de Exploração RAA

Origem - captação (poço e furo): avaliar medidas 
tomadas e resultados alcançados para otimizar os 

consumos de água para cada captação
Período de Exploração RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas 
previstas na Autorização de Utilização dos Recursos 

Hídricos - Captação de Água Subterrânea (vide Anexo 
- TURH-AC1_13.12.2013)

Período de Exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Tendo em conta a eventual necessidade de 
encaminhamento (emergência) de águas industriais 

provenientes do sistema de tratamento (“ETAI” + 
“Evaporador”), para o coletor da AdRA, e considerando 
os conceitos base inscritos no âmbito da PCIP sobre 

as emissões e transferências de poluentes, 
recomenda-se a adoção das melhores técnicas 

disponíveis (MTD) preconizadas nos BREF aplicáveis, 
no sistema de tratamento considerado, em particular 
no que diz respeito à interceção/separação de óleos.

Início Exploração Comunicação do início da fase de exploração

RH Subterrâneos: a medição dos caudais bombados 
deverá ser mensal. Deverá ser efetuada a medição 
semestral do nível freático do furo e do poço (abril e 

agosto). A localização dos pontos a amostrar deve ser 
apresentada pelo menos no primeiro relatório de 

monitorização e indicadas as respetivas coordenadas. 
O relatório anual de monitorização deve ser elaborado 
de acordo com o Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 

4 de novembro.

Até ao final do mês de fevereiro, do ano imediatamente 
a seguir ao do ano a que se refere a monitorização. Relatório

A descarga em coletor de águas residuais industriais 
não está autorizada pela entidade gestora devendo o 
operador proceder à sua contenção adequada e ao 

devido encaminhamento.

Período de Exploração, até obtenção de autorização 
de descarga no coletor por parte da entidade gestora

RAA

Registar os períodos em que não foi possível a 
reutilização total de águas residuais industriais no 

processo produtivo, bem como os respetivos volumes 
e identificar o destino final.

Período de Exploração, até obtenção de autorização 
de descarga no coletor por parte da entidade gestora

RAA

Incluir ponto de situação sobre a ligação ao coletor de 
águas residuais industriais e acerca da obtenção de 

autorização de descarga a emitir pela entidade gestora 

Rejeição de águas residuais
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

do sistema de recolha e tratamento de águas residuais Período de Exploração PDA

Incluir cópia do contrato de autorização de descarga 
de águas residuais industriais no coletor no ponto ED1, 
com as condições de descarga impostas pela entidade 
gestora do sistema de recolha e tratamento das águas 

residuais.

Período de Exploração RAA

Registar mensalmente e anual o volume (em m3 de 
efluente) e o volume específico (m3 de efluente 

/tonelada de metal fundido), quer de águas residuais 
industriais geradas (reutilizadas + descarregadas), 

quer de águas residuais encaminhadas / 
descarregadas em colector.

Período de Exploração RAA

Registar o autocontrolo a realizar às águas residuais 
industriais tratadas, nos termos da autorização da 

entidade gestora do sistema de recolha e tratamento 
das águas residuais - datas de amostragem, valores 
de concentração (valores médios mensal/anual) de 

poluentes medidos, procedimentos tomados de forma 
a assegurar a representatividade das medições 

efetuadas e metodologia seguida para o cálculo de 
todos os valores apresentados

Período de Exploração, após obtenção de autorização 
de descarga no coletor por parte da entidade gestora

RAA

Sempre que se verificarem alterações nas condições 
de descarga impostas à instalação pela entidade 

gestora do sistema de recolha e tratamento das águas 
residuais, deverá ser incluída cópia dos documentos 

relevantes no RAA respetivo.

Período de Exploração, após obtenção de autorização 
de descarga no coletor por parte da entidade gestora RAA

Incluir descrição detalhada sobre o modo de 
implementação das MTD do BREF SF aplicáveis aos 
sistemas de tratamento LT1 (ETAI) e L2 (Evaporador) 

a respeito da interceção/ separação de óleos. 
Complementarmente e de forma análoga, deve ser 

incluída na descrição referência às MTD do BREF ICS. 
Reavaliar a necessidade de adequar os equipamentos 
existentes ou incluir novos órgãos de tratamento para 
aproximação às MTD dos BREF, com calendarização.

6 meses PDA

Medidas / Condições a cumprir relativa a reutilização de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o volume específico mensal/anual de águas 
recirculadas do circuito do evaporador (LT2). Obs. 
inclui torres de refrigeração para arrefecimento das 

águas da injeção e retorno à injeção

Período de Exploração RAA

Registar o volume específico mensal/anual de águas 
recirculadas do circuito dos abrasivos (LT1).

Período de Exploração RAA

Registar o volume específico mensal/anual de águas 
pluviais recolhidas nos 4 tanques de contenção para 
recolha das águas pluviais para aproveitamento nas 

torres de refrigeração.

Período de Exploração RAA

Reutilização de águas residuais

Resíduos

Resíduos gerados na atividade
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Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Assegurar o correto armazenamento temporário dos 
resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e 

em conformidade com a legislação em vigor.
Período de vida da instalação Conhecimento à Autoridade de AIA

Assegurar que nos locais de armazenamento se 
verifique a disposição dos mesmos por tipologia de 

resíduo e com a identificação dos códigos LER.
Período de Exploração RAA

Promover a valorização de resíduos por fluxos ou 
fileiras

Período de Exploração RAA

Sistematizar os quantitativos de resíduos/ LER gerados 
no processo produtivo evidenciando a etapa onde são 

produzidos
Período de Exploração RAA

Efetuar o registo da produção específica de resíduos 
do processo produtivo (quantidade de resíduos 

gerados/quantidade de produto acabado).
Período de Exploração RAA

Registar o volume mensal/anual de produto fora de 
especificação gerado/perdas de processos e 

encaminhados enquanto resíduo, se necessário.
Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Ambiente Sonoro: realização de um novo ensaio de 
ruído ambiental logo após a fase de licenciamento do 
Projeto. Os locais de monitorização são os utilizados 
na situação de referência (P2), sem prejuízo de um 

qualquer outro resultante de alguma reclamação.

Após licenciamento industrial Relatório

Incluir ponto de situação sobre a realização de novo 
ensaio de ruído ambiental.

Período de Exploração PDA

Incluir relatório síntese sobre os resultados obtidos na 
avaliação de ruído ambiental realizada, incluindo as 

conclusões obtidas.
Período de Exploração 1º RAA

Caso da avaliação de ruído se conclua que é 
necessário proceder à implementação de medidas de 
minimização, deverá(ão) posteriormente ser efetuada
(s) nova(s) caraterização(ões) de ruído, de forma a 

verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade 
e de exposição máxima.

Período de Exploração RAA

Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o 
respetivo relatório de ensaio, se: tiverem sido 

registadas reclamações relativas a ruído; ocorrerem 
alterações na instalação que possam ter interferência 
direta com os níveis sonoros anteriormente existentes; 
o aumento de equipamentos com emissões sonoras 
para o exterior; o aumento do número de horas de 

funcionamento de equipamentos ou alteração da sua 
disposição, que faça prever o aumento do nível sonoro 

no(s) recetor(es) sensível(eis).

Período de Exploração RAA

Ruido

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

Medidas / Condições a cumprir relativas a socioeconomia
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Maximizar, face ao crescente aumento de 
colaboradores, a oferta de estacionamento nos 

espaços internos da Fundiven.
2 anos Conhecimento à Autoridade de AIA

Tipo de desativação

total

parcial

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Elaborar e submeter o plano de desativação total ou 
parcial da instalação para aprovação.

Aquando da previsão de cessação definitiva total ou 
parcial da instalação (com 6 meses de antecedência).

Plano de desativação total ou parcial

Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do 
plano de desativação total ou parcial da instalação 

para aprovação.

Aquando da conclusão da desativação de acordo com 
o plano previamente aprovado.

Relatório final de conclusão do plano de desativação 
total ou parcial

Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Relatório Ambiental Anual (RAA)

Formato digital até 10 MB ou através de 
plataforma online de transferência de 

ficheiros para o email: 
ippc@apambiente.pt

1º RAA a remeter até 30 de abril do ano 
seguinte ao inicio à emissão do TUA -
aumento da capacidade de fusão de 

alumínio. Seguintes até 30 de abril de 
cada ano.

APA

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

Tipo de desativação

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração
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Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Plano de Desempenho Ambiental (PDA)

Formato digital até 10 MB ou através de 
plataforma online de transferência de 

ficheiros para o email: 
ippc@apambiente.pt

6 meses após emissão do TUA APA

Relatório de base

Formato digital até 10 MB ou através de 
plataforma online de transferência de 

ficheiros para o email 
ippc@apambiente.pt. Diretrizes da 

Comissão Europeia respeitantes aos 
relatórios de base - Comunicação da 
Comissão 2014/C 136/03, JOUE de 

06.05.2014

Aguardar parecer da APA quanto ao 
Relatório de Avaliação de Necessidade 

de Relatório de Base.
APA

Emissões Ar SILiAmb Emissões Ar / Formato de 
Envio Autocontrolo Emissões

Monitorização pontual: comunicação até 
o máximo de 60 dias seguidos contados 

a partir da data de realização da 
monitorização.

CCDR-C

Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos - MIRR

SILiAmb 31 de março do ano seguinte àquele 
que se reportam os dados

APA

Situações de emergência (acidentes e 
incidentes) e incumprimento de 

condições do TUA

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre eficiente

Comunicação no prazo máximo de 48 
horas após a ocorrência; Relatório num 

prazo de 15 dias após a ocorrência.
APA, IGAMAOT, EC

Plano de Desativação total ou parcial
Formato digital ou qualquer via 

disponível que se mostre eficiente

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial das atividades 

- com 6 meses de antecedência.
APA

Relatório Final de Conclusão do Plano 
de Desativação total ou parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre eficiente

Aquando da conclusão da desativação 
de acordo com o plano previamente 

aprovado
APA

Código Anexo Descrição

C004983 PTF.pdf Parecer Técnico FInal

C004986 Planos MonitorizaÃ§Ã£o.pdf Planos Monitorização

C005070 DIA.pdf DIA

C005605 Anexo 2 - MTD BREF ICS BREF EFS BREF ENE - 
Fundiven.pdf

Anexo 2 - MTD BREF ICS BREF EFS BREF ENE - 
"Fundiven"

C005606 Anexo 3 - TURH - AC1 - Fundiven.pdf Anexo 3 - TURH - AC1 - "Fundiven"

C007449 Anexo 1 - MTD BREF SF - Fundiven.pdf Anexo 1 - MTD BREF SF - "Fundiven"

 

ANEXOS TUA

Anexos
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