ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL
CLARIAUSE – TINTURARIA E ACABAMENTO DE
FIOS, S.A.

- ESCLARECIMENTOSPROPONENTE
CLARIAUSE – TINTURARIA E ACABAMENTO DE FIOS, S.A.
Rua Joaquim Ferreira Júnior, 215
4765-999, Riba d’Ave

ELABORADO POR
PORTO

LISBOA

Rua Escultor Barata Feyo, 140, 1.8

Avenida da República n.º 6 7.º Esq.

4250-076 Porto - Portugal

1050-191 Lisboa - Portugal

 +351 220 932 590

 +351 213 121 075

 info@envisolutions.eu

 info@envisolutions.eu

FEVEREIRO DE 2019

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA CLARIAUSE
ESCLARECIMENTOS

ÍNDICE
1

SOCIOECONOMIA ........................................................................................................................................... 5
1.1

REFORMULAÇÃO DO CAPÍTULO RELATIVO À AVALIAÇÃO DE IMPACTES NO ÂMBITO DA “SOCIOECONOMIA”, DEVENDO SER

IDENTIFICADOS CADA UM DOS IMPACTES E AVALIADA A SUA SIGNIFICÂNCIA. ...................................................................................... 5

2

1.1.1

Impactes cumulativos ............................................................................................................................................................................... 7

1.1.2

Medidas de mitigação .............................................................................................................................................................................. 7

1.1.3

Conclusões .................................................................................................................................................................................................... 7

1.1.4

Matriz de impactes .................................................................................................................................................................................... 9

QUALIDADE DO AR ....................................................................................................................................... 10
2.1

NOTA PRÉVIA .............................................................................................................................................................................10

2.2

O CAUDAL VOLÚMICO DOS GASES EMITIDOS (Q) DE CADA CHAMINÉ, EXPRESSO EM METROS CÚBICOS POR HORA (M3/H)

E CALCULADO À TEMPERATURA DE SAÍDA PARA A ATMOSFERA, FUNCIONANDO A INSTALAÇÃO À POTÊNCIA NOMINAL. ..............10

2.3

A TEMPERATURA (T) À SAÍDA DA FONTE..................................................................................................................................11

2.4

A DIFERENÇA ENTRE A TEMPERATURA DOS GASES EMITIDOS, MEDIDA À SAÍDA DA CHAMINÉ, E A TEMPERATURA MÉDIA

ANUAL ESTIMADA PARA O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DA CHAMINÉ

ΔT(K) PARA TODOS OS POLUENTES PRESENTES NAS EMISSÕES

DAS OITO FONTES. .....................................................................................................................................................................................11

2.5

O CAUDAL MÁSSICO MÁXIMO PASSÍVEL DE EMISSÃO (Q) PARA TODOS OS POLUENTES CONSIDERADOS PARA CADA

CHAMINÉ, EXPRESSO EM QUILOGRAMA POR HORA (KG/H) ...................................................................................................................12

2.6

PARA A VERIFICAÇÃO DA DEPENDÊNCIA DAS CHAMINÉS (DETERMINAÇÃO DE HP CORRIGIDO DA DEPENDÊNCIA ENTRE

CHAMINÉS, A DISTÂNCIA ENTRE CHAMINÉS ............................................................................................................................................12

3

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USO DO SOLO ................................................................................. 13
3.1

SOBRE O PONTO 6.1 DO ADITAMENTO, NÃO É DADA RESPOSTA SATISFATÓRIA AO PEDIDO. PRETENDIA-SE UMA PLANTA

DE IMPLANTAÇÃO, À ESCALA 1/200 ONDE SE DISTINGA CLARAMENTE A SITUAÇÃO ATUAL DA CLARAIUSE. NA LEGENDA DEVERIA
CONSTAR A RELAÇÃO DOS ELEMENTOS INDICADOS NA
REPRESENTADO.

TABELA 2.1 DO RESUMO NÃO TÉCNICO DO EIA, COM O EDIFICADO

DEVERIA, AINDA, SER ASSINALADO CLARAMENTE NA PLANTA AS ÁREAS LICENCIADAS PELO ALVARÁ DE

AUTORIZAÇÃO N. º321/2016 NÃO FOI DADA A DEVIDA RESPOSTA AO PONTO 6.4 DO ADITAMENTO, RELATIVO À APRESENTAÇÃO
DA JUSTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 26.º DO REGULAMENTO DO PDM DE VILA NOVA DE FAMALICÃO. ................13

4

RECURSOS HÍDRICOS ................................................................................................................................... 15
4.1

NÃO FOI IDENTIFICADO O VOLUME DE ÁGUA CAPTADA PARA USO INDUSTRIAL, CONSIDERANDO AS CAPTAÇÕES DE ÁGUA

SUBTERRÂNEA E A CAPTAÇÃO SUPERFICIAL.............................................................................................................................................15

4.2

OS VALORES INDICADOS PARA A PRODUÇÃO DE EFLUENTE INDUSTRIAL – 12500M3/MÊS, OU SEJA CERCA DE

150.000M3/ANO – SÃO MUITO DIFERENTES DO VOLUME EFETIVAMENTE DESCARREGADO NO SIDVA 269.285 M3 DURANTE O
ANO DE 2018 ............................................................................................................................................................................................16

4.3

O VOLUME DE EFLUENTES DESCARREGADO NO SIDVA DURANTE O ANO DE 2018, MESMO NÃO CONSIDERANDO AS

PERDAS DO PROCESSO, LEVA A CONCLUIR QUE O VOLUME DE ÁGUA CAPTADA SERÁ BASTANTE SUPERIOR AO VALOR INDICADO NO

EIA – 148.500M3 – E ULTRAPASSARÁ O VOLUME MÁXIMO LICENCIADO. ..........................................................................................16
CLARIAUSE

FEVEREIRO - 2019

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA CLARIAUSE
ESCLARECIMENTOS

4.4

NÃO FOI JUSTIFICADA A DISPONIBILIDADE HÍDRICA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUAS PARA USO INDUSTRIAL

CHEGANDO O ADITAMENTO À CONCLUSÃO QUE A CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA ULTRAPASSA LARGAMENTE O VALOR DA
RECARGA, NÃO SENDO APRESENTADO QUALQUER COMENTÁRIO PARA ESSE FACTO. ........................................................................17

4.5
ÁGUA.

NÃO SE PODE CONCORDAR COM A AVALIAÇÃO DE IMPACTES APRESENTADA NO ADITAMENTO PARA O CONSUMO DE
APESAR DE SER REFERIDO UMA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA ACIMA DO REGIME DE REPOSIÇÃO DOS AQUÍFEROS

(RECARGA SUBTERRÂNEA), A CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTE MANTÉM-SE COMO POUCO SIGNIFICATIVO (TABELA 7.2 – MATRIZ
ATUALIZADA DOS RECURSOS HÍDRICOS), O QUE NÃO ESTÁ DE ACORDO COM A AFIRMAÇÃO DO PONTO 7.6 DO ADITAMENTO. .18

5

AUTORIDADE NACIONAL DA PROTEÇÃO CIVIL ....................................................................................... 20
5.1

DA ANÁLISE AO ADITAMENTO, A ANPC REFERE QUE FOI ENTREGUE UM NOVO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO, CUJO REQUERENTE FOI

“RETOQUE HISTÓRIA, SA.” TENDO SIDO EMITIDO PARECER FAVORÁVEL PELA AUTORIDADE

NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL (ANPC)(CDOS DE BRAGA, MAS NÃO FORAM APRESENTADAS AS MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO,
CONFORME SOLICITADO NO PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS. .....................................................................................................20

ANEXO I – MONITORIZAÇÃO CHAMINÉS......................................................................................................... 21
ANEXO II – RELATÓRIO CÁLCULO DAS CHAMINÉS ........................................................................................ 22
ANEXO III – PLANTAS DE IMPLANTAÇÃO ........................................................................................................ 23
ANEXO IV – RELATÓRIO DO PATRIMÓNIO ...................................................................................................... 25
ANEXO V – CONSUMOS DE ÁGUA SUPERFICIAL ............................................................................................ 28
ANEXO VI – CONTADORES .................................................................................................................................. 29
ANEXO VII – CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA ..................................................................................... 30
ANEXO VIII – VOLUMES DESCARREGADOS MENSALMENTE NO SIDVA ..................................................... 31
ANEXO IX – AUTORIZAÇÃO TRATAVE .............................................................................................................. 32
ANEXO X – MTDS´S .............................................................................................................................................. 33
ANEXO XI – TÍTULOS CESSADOS ........................................................................................................................ 34
ANEXO XII – COMPROVATIVO DE SUBMISSÃO MAP ..................................................................................... 35

CLARIAUSE

4

FEVEREIRO - 2019

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA CLARIAUSE
ESCLARECIMENTOS

1
1.1

SOCIOECONOMIA
Reformulação do capítulo relativo à avaliação de impactes no âmbito da “Socioeconomia”,
devendo ser identificados cada um dos impactes e avaliada a sua significância.

A avaliação dos impactes na componente socioeconómica baseia-se essencialmente na vertente de emprego
e tecido empresarial, mas também na afetação da população na envolvente da Unidade Industrial, devido à
circulação de veículos afetos ao seu funcionamento.
Vila Nova de Famalicão é um município que tem tido uma evolução bastante positiva, a nível comercial, quando
comparado com o panorama Nacional. O desenvolvimento industrial beneficia, de um modo geral, as
populações, devido à comercialização de bens e serviços, e criação de novos postos de trabalho diretos e
indiretos. Este município é o terceiro município mais exportador a nível Nacional, contribuindo, desta forma
positivamente para o equilíbrio da balança comercial Portuguesa, possuindo também ele a segunda melhor
balança comercial a nível de municípios Portugueses.
A Clariause foi constituída em 2005, emprega cerca de 106 pessoas prevendo-se no curto prazo a criação de
mais 5 postos de trabalho diretos.
A unidade industrial constitui um polo dinamizador e de desenvolvimento socioeconómico, devido aos
benefícios em termos financeiros e de empregabilidade, contribuindo de forma positiva para o estímulo da
atividade económica local. Nesta abordagem essencialmente de índole económica, os impactes resultantes
desta atividade são claramente positivos. Pelos motivos mencionados, este impacto é classificado como
positivo de significância elevada, uma vez que irá contribuir para o aumento do emprego direto e indireto, na
região, para a melhoria da qualidade de serviços disponíveis ao público e na qualidade de vida de todos os
afetados pela cadeia económica gerada.
No que concerne à criação de emprego associada à exploração à indústria, considera-se positiva, direta, de
magnitude reduzida, local a regional, certa, temporária, reversível a curto/médio prazo, e significativa.
Os impactes negativos são sobretudo de carácter ambiental, influenciando de forma negativa a qualidade de
vida das populações locais, designadamente associado às emissões gasosas e ruído resultantes da atividade
industrial e tráfego rodoviário.

Qualidade do ar
De acordo com os últimos relatórios de monitorização às diferentes chaminés da instalação industrial verificouse que todos os poluentes se encontram abaixo do limiar mássico mínimo definido legalmente. Os valores
limite de emissão são cumpridos estando as concentrações de poluentes, nas diferentes chaminés, mais de 90
% abaixo dos referidos valores limite, com exceção do NOx na caldeira que se encontra 50 % abaixo do
respetivo VLE.
Assim, as emissões que resultam da atividade industrial foram minimizadas na extensão técnica e
economicamente viável, garantindo não só o cumprimento da legislação em vigor, mas também minimizando
o impacto ambiental negativo resultantes das emissões gasosas.
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Do ponto de vista do tráfego rodoviário, e suas consequentes emissões, são esperados aumentos residuais
destas, razão pela qual não seja expectável uma diminuição da qualidade do ar nas povoações potencialmente
afetadas.
Desta forma, e segundo os dados recolhidos, o impacto das emissões de poluentes atmosféricos na qualidade
do ar na qualidade de vida da população será negativo e pouco significativo, direto, de magnitude reduzida,
de natureza permanente, de abrangência local e reversível.

Ruído
De acordo com a análise dos valores das medições efetuadas nos 3 recetores sensíveis mais próximos da
unidade industrial, verificou-se que as emissões de ruído da unidade industrial cumprem o disposto legalmente
no que concerne ao critério de incomodidade

Ponto

P1

P2

P3

Período de

Lar RA-Laeq RR

Valor Limite

Cumprimento do critério

referência

[dB(A)]

[dB(A)]

de Incomodidade

Diurno

1

≤5

Cumpre

Entardecer

0

≤4

Cumpre

Noturno

0

≤3

Cumpre

Diurno

1

≤5

Cumpre

Entardecer

2

≤4

Cumpre

Noturno

2

≤3

Cumpre

Diurno

3

≤5

Cumpre

Entardecer

3

≤4

Cumpre

Noturno

2

≤3

Cumpre

As emissões sonoras resultantes da atividade industrial consideram-se, assim, um impacte negativo,
permanente, direto, local e pouco significativo.
A movimentação de veículos ligeiros e pesados nas imediações da Clariause poderá resultar num aumento do
nível de ruído. Contudo como não são esperados incrementos relevantes do tráfego face à situação atual,
considera-se que o impacte sobre o ambiente sonoro na fase de exploração será negativo, permanente, direto,
reversível e compatível.

Tráfego
Como mencionado anteriormente não é esperado um aumento relevante no tráfego rodoviário. A existir este
ocorrerá em maior intensidade sobre o período laboral, diminuindo durantes os períodos de descanso da
população. Pelo exposto, não é esperado que o potencial incremento de tráfego tenha impacto sobre as
condições de mobilidade da população.
O impacte do tráfego rodoviário sobre a qualidade de vida população será negativo e pouco significativo,
direto, de magnitude reduzida, de natureza permanente, de abrangência local e irreversível.

AMB 117103.01.A_Clariause
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Consumo de Água
O consumo de água por parte da Clariause é elevado nas captações superficiais. A nível de captações
subterrâneas, as mesmas são utilizadas para rega. Uma vez que a maioria do consumo de água consiste nas
captações, e sendo a água um bem que se deva preservar, o impacte nas populações será negativo, direto, de
magnitude Elevada, local a regional, certa, permanente, irreversível e significativo.

1.1.1

Impactes cumulativos

A atividade desta empresa gera dinamização da economia, quer pelo consumo de matéria-prima usada para
a produção, aumentando assim o volume de negócios de empresas fornecedoras de produtos, quer pela
criação de postos de trabalho, e consequente aumento de rendimento familiar disponível.
Desta forma, a população residente no concelho beneficia do aumento de capital e consequente melhoria de
qualidade dos serviços públicos.

1.1.2

Medidas de mitigação

•

Recorrer, tanto quanto possível, a mão-de-obra local.

•

A circulação de veículos pesados deve efetuar-se essencialmente em período diurno.

1.1.3

Conclusões

Este descritor revela uma grande importância socioeconómica da região, uma vez que funciona como um
significativo foco de emprego.

A criação de postos de trabalho diretos e indiretos resultam na melhoria das

condições de vida da população abrangida, reduzindo a taxa de desemprego, e na maior dinamização da
economia local. A ampliação das instalações resulta, assim na criação de mais emprego direto e indireto e
beneficiando toda uma cadeia económica de empresas, serviços e população, região e concelho, envolvidos
direta ou indiretamente na mesma.
Assim, do ponto de vista socioeconómico, a Clariause terá um impacto positivo relevante para a região e para
todos os que direta ou indiretamente beneficiem da sua atividade.
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DURAÇÃO

DIMENSÃO ESPACIAL

MAGNITUDE

PROBABILIDADE

Pos

Dir

Perm

Prv

B

Pos

18
Impacto
Significativo

Emissões sonoras e atmosféricas originadas pelos Aumento dos níveis de ruído e Aumento dos níveis de ruído e GEE em resultado dos
Neg Dir
veículos
GEE ambiental
equipamentos/veículos de laboração

Perm

Loc B

Pos

12
Impacto
Pouco Significativo

Movimentação de veículos ligeiros e pesados nas Qualidade de vida população a Aumento do volume de circulação dos veículos ligeiros e
Neg Dir
imediações da Clariause
nível de ruído.
pesados nas imediações da Clariause.

Temp Loc B

Imp

12
Impacto
Compatível

Perm

Pos

12
Impacto
Pouco Significativo

CENÁRIO CAUSAL

IMPACTE
AMBIENTAL

DESCRIÇÃO

Criação de emprego associada à Unidade industrial

Criação de emprego

106 postos de trabalho afetos à Clariause

Tráfego Rodoviário

Qualidade de vida população

Aumento dos níveis de tráfego na envolvente da unidade
Neg Dir
industrial

Loc B

SIGNIFICÂNCIA

INCIDÊNCIA

Matriz de impactes

QUALIFICAÇÃO

1.1.4

21
Consumo de água

Depleção do recurso natural

Consumo de água para utilização da atividade industrial. Neg Dir

Perm

Loc E

MPv Impacto
Significativo

Desativação da Clariause

Diminuição da contribuição para a economia local e a
Neg Dir
diminuição de postos de trabalho

Desemprego

Perm

Loc M

Pos

18
Impacto
Significativo

Legenda
Qualificação

Positiva

Pos

Negativa

Neg

Incidência

Directa

Dir

Indirecta

Ind

Duração

Temporária

Temp

Cíclica

Cicl

Permanente

Perm

Dimensão Espacial

Local

Loc

Regional

Reg

Nacional

Nac

Magnitude

Baixa

B

0Média

M

Elevada

E

Probabilidade ou Grau
de Certeza

Muito
Provável

MPv

Altamente
Provável

APv

Provável

Prv
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2
2.1

QUALIDADE DO AR
Nota Prévia

No que respeita às chaminés atualmente existentes na Clariause importa mencionar que todas as chaminés
possuem secção circular. As chaminés que detinham uma secção quadrada, eram as chaminés das estufas de
secagem as quais foram intervencionadas de forma a corrigir os desvios construtivos que não se encontravam
em concordância com o especificado legalmente. Abaixo são apresentadas fotografias destas chaminés. No
anexo I encontram-se os comprovativos de submissão das monitorizações efetuadas às chaminés da Clariause,
no decurso do ano 2018 e os documentos referentes ás chaminés.
Os cálculos relativos às alturas das chaminés apresentado em sede de pedido de elementos adicionais segue
o disposto da regulamentação em vigor, e pode ser consultado no anexo II deste documento.

2.2

O caudal volúmico dos gases emitidos (Q) de cada chaminé, expresso em metros cúbicos por
hora (m3/h) e calculado à temperatura de saída para a atmosfera, funcionando a instalação à
potência nominal.

As informações relativas ao caudal volúmico para a atmosfera constam do relatório de dimensionamento das
chaminés (anexo II), no seu anexo I, que aqui se coloca como extrato. Os valores apresentados são valores
calculados à temperatura de saída dos gases e com a instalação a operar à potência nominal.
A temperatura dos efluentes consta igualmente da tabela mencionada e que é de seguida apresentada para
cada chaminé.

AMB 117103.01.A_Clariause
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2.3

A temperatura (T) à saída da fonte

As informações relativas ao caudal volúmico para a atmosfera constam do relatório de dimensionamento das
chaminés (anexo II), no seu anexo I, que aqui se coloca como extrato. Os valores apresentados são valores
calculados à temperatura de saída dos gases e com a instalação a operar à potência nominal.
A temperatura dos efluentes consta igualmente da tabela mencionada e que é de seguida apresentada para
cada chaminé.

Figura 2-1 - Extrato do Relatório Cálculo das Chaminés (anexo II)

2.4

A diferença entre a temperatura dos gases emitidos, medida à saída da chaminé, e a temperatura
média anual estimada para o local de implantação da chaminé ΔT(K) para todos os poluentes
presentes nas emissões das oito fontes.

De

acordo

com

a

associação

"Climate.Org"

(https://pt.climate-

data.org/europa/portugal/guimaraes/guimaraes-57351/), a temperatura média da região é 277,45K. Esta foi a
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temperatura considerada à saída da fonte, sendo tal mencionada no item 3 do documento relativo ao cálculo
da altura das chaminés (anexo II).

2.5

O caudal mássico máximo passível de emissão (q) para todos os poluentes considerados para
cada chaminé, expresso em quilograma por hora (kg/h)

Para efeitos de cálculo da altura de uma chaminé e tendo por base o disposto na Portaria n.º 190-A/2018, são
considerados os seguintes poluentes: Partículas, NOx, SO2. Deste modo, o caudal mássico foi determinado
para estes poluentes nas fontes em que os mesmos são monitorizados em virtude das características do
processo.
As estufas têm como função secar os cones após o tingimento do fio. Pelo exposto o poluente monitorizado
são os COV’s. No que respeita às chaminés da caldeira e da cogeração são monitorizados os parâmetros
preconizados pelo decreto-Lei 38/2018 (Quadro 7 do anexo III, parte 1 para turbinas a gás).
Assim e pelo exposto a informação solicitada encontra-se no Anexo I do estudo levado a cabo para o cálculo
da altura das chaminés anexo II) e apresentado anteriormente no subcapítulo 2.2/2.3 deste documento (Figura
2-1).

2.6

Para a verificação da dependência das chaminés (determinação de Hp corrigido da dependência
entre chaminés, a distância entre chaminés

O cálculo da altura das chaminés considera a dependência entre chaminés e apresenta o valor corrigido Hpc
(altura mínima da chaminé a dimensionar, expressa em metros e medida a partir do solo, calculada com base
nas condições de emissão de efluentes gasosos e na dependência entre chaminés que emitem os mesmos
poluentes).
Em todo o caso, abaixo se apresenta a tabela de dependência das fontes. Considerou-se que as chaminés das
estufas são dependentes da chaminé da caldeira e da chaminé da cogeração, e que as chaminés da cogeração
e da caldeira são dependentes entre si.

AMB 117103.01.A_Clariause
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3 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USO DO SOLO
3.1 Sobre o ponto 6.1 do aditamento, não é dada resposta satisfatória ao pedido. Pretendia-se uma
planta de implantação, à escala 1/200 onde se distinga claramente a situação atual da Claraiuse.
Na legenda deveria constar a relação dos elementos indicados na Tabela 2.1 do Resumo Não
Técnico do EIA, com o edificado representado. Deveria, ainda, ser assinalado claramente na
planta
as
áreas
licenciadas
pelo
Alvará
de
Autorização
n.
º321/2016
Não foi dada a devida resposta ao ponto 6.4 do aditamento, relativo à apresentação da
justificação do cumprimento do artigo 26.º do regulamento do PDM de Vila Nova de Famalicão.

A Figura 3-1, ilustra a planta de implantação da Clariause, com o edificado e com as áreas licenciadas pelo
alvará a vermelho. Esta figura é meramente representativa e a planta à escala 1/200 encontra-se no anexo III
do presente documento.

CLARIAUSE
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Figura 3-1 - Planta de implantação

Relativamente ao cumprimento do art.º 26 do regulamento do PDM de Vila Nova de Famalicão, serão dadas
as justificações a cada alínea do artigo supra citado:
“1 - No caso de se instalarem em lote próprio ou integradas em edifícios, as construções industriais e de
armazenagem ficarão condicionadas à sua compatibilidade com os espaços em que se integrem.
2 - Considera-se apresentarem razões de incompatibilidade quando, designadamente:”
a) “Deem lugar à produção de fumos, cheiros ou resíduos que agravem as condições de salubridade;”
As emissões gasosas da Clariause encontram-se caracterizadas e todos os poluentes cumprem com
os valores limite de emissão. Os caudais mássicos dos poluentes de todas as chaminés da Clariause
encontram-se abaixo dos caudais mássicos mínimos. Pelo exposto é cumprido o requisito relativo aos
potenciais “fumos” resultantes da atividade da empresa em estudo. No que respeita aos resíduos
produzidos os mesmos são armazenados temporariamente num parque de resíduos apropriado e
encaminhados para operadores de resíduos autorizados como comprova o MIRR de 2017 já entregue
anteriormente enquadrado no descritor Resíduos.
Quanto a cheiros que agravem as condições de salubridade em condições normais de operação não
é expectável que a atividade da empresa dê lugar a cheiros.
Deste modo, e atendendo que estas matérias foram alvo de análise em descritores próprios, sem lugar
a comentários/pareceres desfavoráveis neste âmbito, considera-se estar satisfeita a condicionante em
apreciação.
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b) Perturbem gravemente as condições de trânsito e estacionamento ou provoquem movimentos de cargas
e descargas que prejudiquem as condições de utilização da via pública;
A Clariause detém um parque de estacionamento para automóveis ligeiros, bem como uma área
destinada para veículos pesados, como é possível vislumbrar na Figura 3-1. As viaturas que se dirigem
à fábrica sejam viaturas ligeiras dos colaboradores e/ou prestadores de serviços, sejam viaturas
pesadas não comprometem a normal circulação na via publica através da qual se faz o acesso à
empresa em estudo. Todas as operações de cargas e descargas de materiais, matérias-primas, produto
acabado ocorrem dentro do espaço da empresa sem afetar a via pública.

c) Acarretem agravados riscos de incêndio, explosão, inundação, tecnológicos ou outros;
A unidade industrial possui projeto de segurança contra incêndios em edifícios com parecer Favorável
por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). Entretanto foram elaboradas e entregues
para apreciação da ANPC as medidas de autoproteção, estando a aguardar o parecer final.
No que concerne a riscos de inundação, e de acordo com a planta de condicionantes do PDM de Vila
no de Famalicão, a área abrangida pela Clariause não se encontra em zonas inundáveis.

d) Prejudiquem a preservação e valorização dos bens patrimoniais classificados e os identificados na
Planta de Ordenamento II — Património Edificado e Arqueológico;
De acordo com o relatório do património não foram identificados sítios arqueológicos dentro da área
em estudo. O mesmo poderá ser comprovado no anexo IV do presente documento. Pelo exposto esta
condicionante está cumprida.

e) Correspondam a outras situações de incompatibilidade que a lei geral considere como tal
As questões inerentes aos descritores qualidade do ar, riscos e recursos hídricos foram alvo de
reformulação/clarificação de dados e submetidos às entidades competentes, ficando a aguardar
parecer.

4
4.1

RECURSOS HÍDRICOS
Não foi identificado o volume de água captada para uso industrial, considerando as captações
de água subterrânea e a captação superficial

A água captada para uso industrial advém apenas de duas captações superficiais. É de referir que apenas uma
das captações se encontra licenciada. Para a segunda captação será efetuado na plataforma SILIAMB o pedido
para o seu licenciamento. A rede de captação da água superficial encontra-se dotada de contadores que
permitem o registo do volume captado por cada captação. No anexo V poderá ser consultado o registo de
captação de água superficial a qual tem um fim industrial.

CLARIAUSE
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No anexo VI é possível visualizar toda a documentação importante sobre os contadores instalados, os
certificados que os acompanham e a localização de todos os contadores (captações subterrâneas e
superficiais).
É de salientar que não existiam contadores para as captações subterrâneas, tendo sido esta situação colmatada
com a colocação dos mesmos durante este processo. Assim, e uma vez que não existem registos, na Tabela
4-1, encontra-se uma estimativa do consumo associado a cada captação.

Tabela 4-1 - Estimativa do volume de consumo (m3/mês)

Captações Subterrâneas
Denominação

Estimativa do volume de consumo (m3/mês)

Poço 1

7 m3

Poço 3

30 m3

Poço 5

7 m3

Poço 6

7 m3

Poço 7

30 m3

O esquema do circuito de alimentação de água à fábrica encontra-se no anexo VII.

4.2

Os valores indicados para a produção de efluente industrial – 12500m3/mês, ou seja cerca de
150.000m3/ano – são muito diferentes do volume efetivamente descarregado no SIDVA 269.285
m3 durante o ano de 2018

Segundo os dados apresentados, durante o ano de 2018 foram descarregados 269285 m3, o que efetivamente
consiste no dado que deveríamos ter referenciado, porém houve um lapso na transmissão dos dados. Os
volumes descarregados mensalmente no SIDVA, e comunicados pela TRATAVE constam do anexo VIII.
De acordo com o Termo de autorização de ligação ao sistema integrado de despoluição do Vale do Ave (Anexo
IX), a TRATAVE autoriza a serem descarregados 1.385 m3/dia, ou seja, 30.470 m3/mês.

4.3

O volume de efluentes descarregado no SIDVA durante o ano de 2018, mesmo não considerando
as perdas do processo, leva a concluir que o volume de água captada será bastante superior ao
valor indicado no EIA – 148.500m3 – e ultrapassará o volume máximo licenciado.

Efetivamente o valor de volume máximo licenciado é ultrapassado, esta situação é devida à existência de uma
segunda captação de água superficial. Esta situação será colmatada através do pedido de licenciamento na
plataforma SILIAMB. Para a 2ª captação será pedido para que o volume máximo captado seja de 175 791
m3/ano.
De acordo com os dados disponibilizados, o consumo de água registado de julho de 2018 a janeiro de 2019
(7 meses) foi de 168 498m3 (anexo V), desta forma, estima-se que estas duas captações tenham um consumo
de 351 582 m3/ano.
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4.4

Não foi justificada a disponibilidade hídrica para o abastecimento de águas para uso industrial
chegando o aditamento à conclusão que a captação de água subterrânea ultrapassa largamente
o valor da recarga, não sendo apresentado qualquer comentário para esse facto.

As captações subterrâneas são utilizadas para rega. É de salientar, contudo que as captações n. º1 e 3 podem
ser utilizadas pontualmente para consumo industrial. Os consumos de água previstos para as captações
subterrâneas são apresentados no quadro seguinte:
Captações Subterrâneas
Denominação

Estimativa do volume de consumo (m3/mês)

Poço 1

7 m3

Poço 3

30 m3

Poço 5

7 m3

Poço 6

7 m3

Poço 7

30 m3

Deste forma, pretende-se minimizar o impacto da atividade da Organização sobre os recursos hídricos
subterrâneos.
Por outro lado, importa mencionar que a Clariause se encontra a implementar o sistema de gestão ambiental
baseado na norma internacional ISO 14001:2015, de forma a monitorizar com mais rigor os seus impactes
ambientais, bem como as medidas de mitigação dos mesmos.
Uma avaliação das Melhores Técnicas Disponíveis e análise das medidas implementadas foi realizada no
âmbito do processo de licenciamento ambiental que decorre em conjunto com este procedimento de AIA.
Esta análise encontra-se no anexo X do presente documento.
Caso todas as captações subterrâneas registadas na área em estudo captem o volume máximo previsto para
a capacidade de recarga da região - 50 m3(dia.km2) -, torna-se insuficiente para satisfazer as necessidades das
populações.
Tendo em conta que o consumo de água para uso industrial, a nível das captações superficiais, acarreta um
valor considerado, torna-se importante que sejam implementadas medidas para racionalização para o
consumo de água.
Assim, e para além de implementar medidas de racionalização do consumo de água, será feita a monitorização
e acompanhamento dos consumos.
É de referir que a Clariause era detentora de mais três captações subterrâneas (Poço 2, 4 e 8), contudo, foi feito
a 25 de agosto de 2017 um pedido de cessação à APA (anexo XI), através da plataforma SILIAMB. A importância
de cessar uma captação subterrânea consiste na possibilidade dos níveis de água recuperarem até ao seu nível
inicial. E desta forma, salvaguardar os recursos subterrâneos.
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4.5

Não se pode concordar com a avaliação de impactes apresentada no aditamento para o consumo
de água. Apesar de ser referido uma captação de água subterrânea acima do regime de reposição
dos aquíferos (recarga subterrânea), a classificação do impacte mantém-se como pouco
significativo (tabela 7.2 – Matriz atualizada dos recursos hídricos), o que não está de acordo com
a afirmação do ponto 7.6 do aditamento.

A matriz de avaliação de impactes corrigida encontra-se abaixo:
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Lixiviados dos resíduos dos

águas subterrâneas
de

substâncias

potencialmente contaminantes nas
águas pluviais
Derrame

acidental

químicos

e/ou

de

produtos

resíduos

líquidos

perigosos

ecopontos

com potencial arrastamento de substâncias nocivas

envolvente

gerados

resultantes deste tratamento

da

água

com Legionella

DIMENSÃO ESPACIAL

DURAÇÃO

8
Neg Dir

Temp Loc

B

Imp

Impacto
8

Neg Dir

Temp Loc

B

Imp

Impacto
8

Neg Dir

Temp Loc

B

Imp

Impacto
16

Neg Dir

Cicl

Loc

M

MPv

Impacto
Significativo

de Emissões gasosas contaminadas Potencial falha nos sistemas de desinfeção da água das torres de arrefecimento

refrigeração por legionella

Impacto

Compatível

Consumo de recursos para tratamento dos efluentes gerados e emissões

Contaminação

MPv

Compatível

Tratamento dos efluentes líquidos Consumo de Recursos
Emissões gasosas

Temp Loc

Compatível

Contaminação dos solos e das Contaminação da água com efeitos de toxicidade sobre a fauna e a flora da
águas subterrâneas

E

21
Neg Dir

Significativo

Contaminação dos solos e das Lavagem das superfícies exteriores enquanto resultado das águas das chuvas
águas subterrâneas

SIGNIFICÂNCIA

operações de limpeza, rega e higiene.

Eco Contaminação dos solos e das Infiltração e/ou escorrimento de lixiviados dos resíduos armazenados nos

Pontos
Arrastamento

Consumo de água para utilização quer na atividade industrial, quer em

PROBABILIDADE

Depleção do recurso natural

MAGNITUDE

Consumo de água

DESCRIÇÃO

INCIDÊNCIA

IMPACTE
AMBIENTAL

CENÁRIO CAUSAL

QUALIFICAÇÃO

Tabela 4-2 - Matriz atualizada dos recursos hídricos

resultando em emissões contaminadas microbiologicamente

10
Neg Dir

Temp Loc

M

Pos

Impacto
Compatível

Legenda
Qualificação

Positiva

Pos

Negativa

Neg

Incidência

Directa

Dir

Indirecta

Ind

Duração

Temporária

Temp

Cíclica

Cicl

Permanente

Perm

Dimensão Espacial

Local

Loc

Regional

Reg

Nacional

Nac

Magnitude

Baixa

B

Média

M

Elevada

E

Probabilidade ou Grau de Certeza

Muito
Provável

MPv

Altamente
Provável

APv

Provável

Prv

CLARIAUSE

Possível

Pos

Improvável

Imp
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5
5.1

AUTORIDADE NACIONAL DA PROTEÇÃO CIVIL
Da análise ao aditamento, a ANPC refere que foi entregue um novo projeto de segurança contra
incêndio, cujo requerente foi “Retoque História, SA.” Tendo sido emitido parecer favorável pela
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC)(CDOS de Braga, mas não foram apresentadas as
medidas de autoproteção, conforme solicitado no Pedido de Elementos Adicionais.

O Anexo XII, consiste no comprovativo de submissão das Medidas de Autoproteção da Clariause para
apreciação da ANPC, tendo sido rececionado por esta entidade a 8 de fevereiro de 2019.

AMB 117103.01.A_Clariause

20

FEVEREIRO - 2019

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA CLARIAUSE
Anexos

ANEXO I
Monitorização de Chaminés

Clariause.10.16.001A
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REGISTO ELETRÓNICO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - Nº Processo DMVAEA_811/2018

Identificação
Empresa - Ficha de Identificação da Empresa
Nome da Empresa

Clariause - Tinturaria e Acabamentos de Fios S.A.

Responsável pelo
Preenchimento

efluentes.gasosos@aramalhao.com

Morada

Rua Joaquim Ferreira Júnior Ap. 1

Freguesia

RIBA DE AVE

Código Postal

4765-999 RIBA DE AVE

NIF

507535863

Telefone

252980130

Fax

252980139

E-mail

info@clariause.com

WEB
CAE da Empresa sob
monitorização

13301

Resumo de Actividade

Branqueamento e tingimento

Aspetos construtivos das Fontes Fixas
Possui Licença Ambiental?

Nao

Data de preenchimento

2018-03-29

Concelho
Coordenadas

41.40

VILA NOVA DE FAMALICÃO
8.39

REGISTO ELETRÓNICO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - Nº Processo DMVAEA_811/2018

Data de recolha da amostra

2018-02-05

Data do Relatório

2018-03-12

Tipo de instalação

Existente

Numero de fontes fixas
existentes

7

Numero de fontes fixas em
análise

7

Identificação da Entidade Responsável pelo Ensaio e Metodologias Utilizadas
Nome do Laboratório

A.Ramalhão

Laboratório Acreditado?

Sim

Técnicos envolvidos no ensaio Tiago Ferreira
Responsável Técnico

Daniel Torres

Fonte

Poluente

Método de
Determinação

Norma de Referência

Data da Análise

Existem Desvios
associados?

Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira

CO
COV
H2S
NOx
PTS

NDIR
FID
TITULOMETRIA
QUIM
GRAVIMETRIA

EN 15058:2006
EN 12619:2013
NP 4340:1998
EN 14792:2005
EN 13284-1:2001

2018-02-05
2018-02-05
2018-02-12
2018-02-05
2018-02-22

Não
Não
Não
Não
Não

Caso existam
desvios, qual a
Justificação e/ou
Consequências

Ativo
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Norma de Referência

Data da Análise

Existem Desvios
associados?

Caso existam
desvios, qual a
Justificação e/ou
Consequências

Fonte

Poluente

Método de
Determinação

Caldeira
Estufa 4
Estufa 1
Estufa 2
Estufa 3
Estufa 2 Chaminé 2 Saída
Estufa 1 Chaminé 2 Saída

SO2
COV
COV
COV
COV

TITULOMETRIA
FID
FID
FID
FID

EN 14791:2005
EN 12619:2013
EN 12619:2013
EN 12619:2013
EN 12619:2013

2018-02-12
2018-02-05
2018-02-05
2018-02-05
2018-02-05

Não
Não
Não
Não
Não

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

COV

FID

EN 12619:2013

2018-02-05

Não

Sim

COV

FID

EN 12619:2013

2018-02-05

Não

Sim

Equipamentos de medição utilizados
Fonte

Parâmetros
Analisados

marca

modelo

n. de série

Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Estufa 4
Estufa 1
Estufa 2

CO
COV
H2S
NOx
PTS
SO2
COV
COV
COV

HORIBA
SIGNAL
DADOLAB
HORIBA
DADOLAB
DADOLAB
SIGNAL
SIGNAL
SIGNAL

PG-350E
3010MF
QB1 V1.5
PG-350E
ST5 V4.5
QB1 V1.5
3010MF
3010MF
3010MF

XM894MPP
18382
QB12A1220160405
XM894MPP
ST53A20160195
QB12A1220160405
18382
18382
18382

Ensaio Acreditado?

Duração da
Amostragem (min)

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

30
30
60
30
32
30
30
30
30

Ativo

Análises
Acreditadas?
(Subcontratadas
ou Não)
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Equipamentos de medição utilizados
Fonte
Estufa 3
Estufa 2 Chaminé 2 Saída
Estufa 1 Chaminé 2 Saída

Parâmetros
Analisados

marca

modelo

n. de série

COV

SIGNAL

3010MF

18382

Sim

30

Análises
Acreditadas?
(Subcontratadas
ou Não)
Sim

COV

SIGNAL

3010MF

18382

Sim

30

Sim

COV

SIGNAL

3010MF

18382

Sim

30

Sim

Duração da
Ensaio Acreditado?
Amostragem (min)

Monitorização de Parâmetros

Fonte
Caldeira
Estufa 4
Estufa 3
Estufa 2
Estufa 2 Chaminé
2 Saída
Estufa 1 Chaminé
2 Saída
Estufa 1

Velocidade
Caudal
Caudal
Massa
do
±
±
±
±
Temperatura
±
Pressão
±
Humidade
±
Efectivo
Seco PTN
Molecular
Escoamento Incerteza
Incerteza
Incerteza
Incerteza
(ºK)
Incerteza
(Pa)
Incerteza
(%)
Incerteza
(m3/h)
(Nm3/h)
(g/mol)
(m/s)
3.3
0.4
7626
1024
5039
685
30.12
0.03
381.67
0
99700
0
6.2
0.2
10.2
1.3
3672
485
2997
401
28.86
0.05
324.02
0
99880
0
1.8
0.9
10.8
1.3
5040
666
3810
511
28.86
0.05
350.93
0
99880
0
1.5
1
11.5
1.4
2903
386
2483
335
28.86
0.05
311.48
0
99890
0
1.1
1
25.8

3.2

2783

373

2348

319

28.86

0.05

317.11

0

100420

0

1.2

1

27.4

3.4

2964

397

2528

344

28.86

0.05

313.92

0

100420

0

1.1

1

12.5

1.6

3158

420

2650

358

28.86

0.05

317.85

0

99940

0

1

1
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Fonte
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Estufa 4
Estufa 1
Estufa 2
Estufa 3
Estufa 2 Chaminé
2 Saída
Estufa 1 Chaminé
2 Saída

Parâmetros O2 medido
± Incerteza
monitorizados
(%)

Correção

% O2 Ref.
11
11
11
11
11
11

CO
COV
H2S
NOx
PTS
SO2
COV
COV
COV
COV

9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
21
21
21
21

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.1
1.1
1.1
1.1

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não

COV

21

1.1

COV

21

1.1

Concentração
Concentração
Medida
± Incerteza Corrigidas ± Incerteza
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)
275
8.1
0.627
131.6
20.3
3.098
4.8
8.1
4.8
4.8

17.5
1.1
0.627
20
2.7
0.469
1.1
1.1
1.1
1.1

Não

8.1

1.1

Não

9.7

1.1

231.1
6.8
0.541
110.6
17.1
2.604

17.9
1
0.541
17.6
2.5
0.419

VLE
Aplicavel
(mg/Nm3)

Caudal
Mássico
Medido
(Kg/h)
1.4
0.041
0.0032
0.66
0.1
0.015
0.014
0.021
0.012
0.018

± Incerteza

Limiares Mássicos
Aplicaveis (Kg/h)
LMmin

LMmax

Data limite
Oficio e Isocinetismo
Periodicidade da próxima
Observações
(%)
recolha

0.21
0.0061
0.0032
0.1
0.019
0.0032
0.0035
0.0032
0.0029
0.0044

Trienal
Trienal
Trienal
Trienal
Trienal
Trienal
Trienal
Trienal
Trienal
Trienal

0.019

0.0028

Bianual

0.025

0.0031

Bianual
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Identificação
Empresa - Ficha de Identificação da Empresa
Nome da Empresa

Clariause - Tinturaria e Acabamentos de Fios S.A.

Responsável pelo
Preenchimento

efluentes.gasosos@aramalhao.com

Morada

Rua Joaquim Ferreira Júnior Ap. 1

Freguesia

RIBA DE AVE

Código Postal

4765-999 RIBA DE AVE

NIF

507535863

Telefone

252980130

Fax

252980139

E-mail

info@clariause.com

WEB
CAE da Empresa sob
monitorização

13301

Resumo de Actividade

Branqueamento e tingimento

Aspetos construtivos das Fontes Fixas
Possui Licença Ambiental?

Nao

Data de preenchimento

2018-06-27

Concelho
Coordenadas

41.40

VILA NOVA DE FAMALICÃO
8.39
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Data de recolha da amostra

2018-05-04

Data do Relatório

2018-06-05

Tipo de instalação

Existente

Numero de fontes fixas
existentes

7

Numero de fontes fixas em
análise

7

Identificação da Entidade Responsável pelo Ensaio e Metodologias Utilizadas
Nome do Laboratório

A.Ramalhão

Laboratório Acreditado?

Sim

Técnicos envolvidos no ensaio Pedro Ferreira
Responsável Técnico

Daniel Torres

Fonte

Poluente

Método de
Determinação

Norma de Referência

Data da Análise

Existem Desvios
associados?

Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira

CO
COV
H2S
NOx
PTS

NDIR
FID
TITULOMETRIA
QUIM
GRAVIMETRIA

EN 15058:2006
EN 12619:2013
NP 4340:1998
EN 14792:2005
EN 13284-1:2001

2018-05-04
2018-05-04
2018-06-04
2018-05-04
2018-05-15

Não
Não
Não
Não
Não

Caso existam
desvios, qual a
Justificação e/ou
Consequências

Ativo
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Norma de Referência

Data da Análise

Existem Desvios
associados?

Caso existam
desvios, qual a
Justificação e/ou
Consequências

Fonte

Poluente

Método de
Determinação

Caldeira
Estufa 4
Estufa 1
Estufa 2
Estufa 3
Estufa 2 Chaminé 2 Saída
Estufa 1 Chaminé 2 Saída

SO2
COV
COV
COV
COV

TITULOMETRIA
FID
FID
FID
FID

EN 14791:2005
EN 12619:2013
EN 12619:2013
EN 12619:2013
EN 12619:2013

2018-06-04
2018-05-04
2018-05-04
2018-05-04
2018-05-04

Não
Não
Não
Não
Não

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

COV

FID

EN 12619:2013

2018-05-04

Não

Sim

COV

FID

EN 12619:2013

2018-05-04

Não

Sim

Equipamentos de medição utilizados
Fonte

Parâmetros
Analisados

marca

modelo

n. de série

Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Estufa 4
Estufa 1
Estufa 2

CO
COV
H2S
NOx
PTS
SO2
COV
COV
COV

HORIBA
THERMO
DADOLAB
HORIBA
DADOLAB
DADOLAB
THERMO
THERMO
THERMO

PG-350E
PT84
QB1 V1.5
PG-350E
ST5 V4.5
QB1 V1.5
PT84
PT84
PT84

XM894MPP
3294205
QB12A1220160405
XM894MPP
ST53A20160195
QB12A1220160405
3294205
3294205
3294205

Ensaio Acreditado?

Duração da
Amostragem (min)

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

30
30
60
30
32
30
30
30
30

Ativo

Análises
Acreditadas?
(Subcontratadas
ou Não)
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

REGISTO ELETRÓNICO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS - Nº Processo DMVAEA_1232/2018

Equipamentos de medição utilizados
Fonte

Parâmetros
Analisados

marca

modelo

n. de série

COV

THERMO

PT84

3294205

Sim

30

Análises
Acreditadas?
(Subcontratadas
ou Não)
Sim

COV

THERMO

PT84

3294205

Sim

30

Sim

COV

THERMO

PT84

3294205

Sim

30

Sim

Estufa 3
Estufa 2 Chaminé 2 Saída
Estufa 1 Chaminé 2 Saída

Duração da
Ensaio Acreditado?
Amostragem (min)

Monitorização de Parâmetros

Fonte
Caldeira
Estufa 4
Estufa 3
Estufa 2 Chaminé
2 Saída
Estufa 2
Estufa 1 Chaminé
2 Saída
Estufa 1

Velocidade
Caudal
Caudal
Massa
do
±
±
±
±
Temperatura
±
Pressão
±
Humidade
±
Efectivo
Seco PTN
Molecular
Escoamento Incerteza
Incerteza
Incerteza
Incerteza
(ºK)
Incerteza
(Pa)
Incerteza
(%)
Incerteza
(m3/h)
(Nm3/h)
(g/mol)
(m/s)
3.1
0.4
7096
952
4712
640
30
0.03
382.69
0
100350
0
6.1
0.2
11.6
1.4
4162
548
3226
430
28.84
0.05
343.54
0
100470
0
1.7
0.2
8.8
1.1
4100
540
3484
465
28.84
0.05
314.4
0
100500
0
1.4
0.2
21.2

2.6

2293

306

1880

254

28.84

0.05

327.21

0

100690

0

1.2

0.2

11.1

1.4

2792

370

2274

305

28.84

0.05

328.11

0

100400

0

1.3

0.2

21.5

2.7

2321

309

1841

249

28.84

0.05

337.45

0

100600

0

1.3

0.2

7.8

1

1968

260

1541

207

28.84

0.05

340.5

0

100200

0

1.3

0.2
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Fonte
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Caldeira
Estufa 4
Estufa 1
Estufa 2
Estufa 3
Estufa 2 Chaminé
2 Saída
Estufa 1 Chaminé
2 Saída

Parâmetros O2 medido
± Incerteza
monitorizados
(%)

Correção

% O2 Ref.
11
11
11
11
11
11

CO
COV
H2S
NOx
PTS
SO2
COV
COV
COV
COV

10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7
20.7
20.7
20.7
20.7

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1.1
1.1
1.1
1.1

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não

COV

20.7

1.1

COV

20.7

1.1

Concentração
Concentração
Medida
± Incerteza Corrigidas ± Incerteza
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)
72.5
12.9
0.627
322.8
16.9
6.626
9.7
8.1
6.4
8.1

4.9
1.2
0.627
48.7
2.8
0.771
1.1
1.1
1.1
1.1

Não

9.7

1.1

Não

9.7

1.1

70.4
12.5
0.625
313.4
16.4
6.433

6.2
1.2
0.625
50.9
2.9
0.852

VLE
Aplicavel
(mg/Nm3)

Caudal
Mássico
Medido
(Kg/h)
0.34
0.061
0.003
1.5
0.08
0.031
0.031
0.012
0.015
0.028

± Incerteza

Limiares Mássicos
Aplicaveis (Kg/h)
LMmin

LMmax

Data limite
Oficio e Isocinetismo
Periodicidade da próxima
Observações
(%)
recolha

0.052
0.0062
0.003
0.23
0.017
0.0056
0.004
0.0019
0.0027
0.0042

Trienal
Trienal
Trienal
Trienal
Trienal
Trienal
Trienal
Trienal
Trienal
Trienal

0.018

0.0023

Trienal

0.018

0.0023

Trienal

106
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Identificação
Empresa - Ficha de Identificação da Empresa
Nome da Empresa

Clariause - Tinturaria e Acabamentos de Fios S.A.

Responsável pelo
Preenchimento

efluentes.gasosos@aramalhao.com

Morada

Rua Joaquim Ferreira Júnior Ap. 1

Freguesia

RIBA DE AVE

Código Postal

4765-999 RIBA DE AVE

NIF

507535863

Telefone

252980130

Fax

252980139

E-mail

info@clariause.com

WEB
CAE da Empresa sob
monitorização

13301

Resumo de Actividade

Branqueamento e tingimento

Aspetos construtivos das Fontes Fixas
Possui Licença Ambiental?

Nao

Data de preenchimento

2018-10-19

Concelho
Coordenadas

41.40

VILA NOVA DE FAMALICÃO
8.39
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Data de recolha da amostra

2018-09-11

Data do Relatório

2018-10-03

Tipo de instalação

Existente

Numero de fontes fixas
existentes

7

Numero de fontes fixas em
análise

1

Identificação da Entidade Responsável pelo Ensaio e Metodologias Utilizadas
Nome do Laboratório

A.Ramalhão

Laboratório Acreditado?

Sim

Técnicos envolvidos no ensaio Tiago Ferreira; Diogo Assis
Responsável Técnico

Daniel Torres

Fonte

Poluente

Método de
Determinação

Cogeração

CO

NDIR

Cogeração

COVNM

FID

Cogeração

NOx

QUIM

Caso existam
desvios, qual a
Justificação e/ou
Consequências

Norma de Referência

Data da Análise

Existem Desvios
associados?

EN 15058:2017
EN 12619:2013/
EN 25140
EN 14792:2017

2018-09-11

Não

Sim

2018-09-11

Não

Sim

2018-09-11

Não

Sim

Ativo
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Equipamentos de medição utilizados
Fonte

Parâmetros
Analisados

marca

modelo

n. de série

Cogeração
Cogeração
Cogeração

CO
COVNM
NOx

HORIBA
THERMO
HORIBA

PG-350E
PT84
PG-350E

G88AUTTH
3294205
G88AUTTH

Duração da
Ensaio Acreditado?
Amostragem (min)
Sim
Sim
Sim

60
30
60

Análises
Acreditadas?
(Subcontratadas
ou Não)
Sim
Sim
Sim

Monitorização de Parâmetros
Velocidade
Caudal
Caudal
Massa
do
±
±
±
±
Temperatura
±
Pressão
±
Humidade
±
Fonte
Efectivo
Seco PTN
Molecular
Escoamento Incerteza
Incerteza
Incerteza
Incerteza
(ºK)
Incerteza
(Pa)
Incerteza
(%)
Incerteza
(m3/h)
(Nm3/h)
(g/mol)
(m/s)
Cogeração
12.9
1.6
92288
1206
6769
891
29.39
0.03
351.85
0
100950
0
5.8
0.2

Fonte
Cogeração
Cogeração
Cogeração

Parâmetros O2 medido
± Incerteza
monitorizados
(%)
CO
COVNM
NOx

9.5
9.5
9.5

0.5
0.5
0.5

Correção

% O2 Ref.

Sim
Sim
Sim

15
15
15

Concentração
Concentração
Medida
± Incerteza Corrigidas ± Incerteza
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)
547.5
88.1
522.2

347
0
78.7

285.7
46
272.5

22.5
0
43.4

VLE
Aplicavel
(mg/Nm3)

Caudal
Mássico
Medido
(Kg/h)
3.7
0.6
3.5

± Incerteza

Limiares Mássicos
Aplicaveis (Kg/h)
LMmin

0.54
0
0.55

LMmax

Data limite
Oficio e Isocinetismo
Periodicidade da próxima
Observações
(%)
recolha
Bianual
Bianual
Bianual
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Identificação
Empresa - Ficha de Identificação da Empresa
Nome da Empresa

Clariause - Tinturaria e Acabamentos de Fios S.A.

Responsável pelo
Preenchimento

efluentes.gasosos@aramalhao.com

Morada

Rua Joaquim Ferreira Júnior Ap. 1

Freguesia

RIBA DE AVE

Código Postal

4765-999 RIBA DE AVE

NIF

507535863

Telefone

252980130

Fax

252980139

E-mail

info@clariause.com

WEB
CAE da Empresa sob
monitorização

13301

Resumo de Actividade

Branqueamento e tingimento

Aspetos construtivos das Fontes Fixas
Possui Licença Ambiental?

Nao

Data de preenchimento

2018-12-21

Concelho
Coordenadas

41.40

VILA NOVA DE FAMALICÃO
8.39
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Data de recolha da amostra

2018-11-12

Data do Relatório

2018-12-11

Tipo de instalação

Existente

Numero de fontes fixas
existentes

8

Numero de fontes fixas em
análise

1

Identificação da Entidade Responsável pelo Ensaio e Metodologias Utilizadas
Nome do Laboratório

A.Ramalhão

Laboratório Acreditado?

Sim

Técnicos envolvidos no ensaio Armindo Azevedo
Responsável Técnico

Daniel Torres

Fonte

Poluente

Método de
Determinação

Cogeração
Cogeração
Cogeração

CO
COVNM
NOx

NDIR
FID
QUIM

Norma de Referência

Data da Análise

Existem Desvios
associados?

EN 15058:2017
EN 12619:2013/EN
EN 14792:2017

2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12

Não
Não
Não

Caso existam
desvios, qual a
Justificação e/ou
Consequências

Ativo
Sim
Sim
Sim
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Equipamentos de medição utilizados
Fonte

Parâmetros
Analisados

marca

modelo

n. de série

Cogeração
Cogeração
Cogeração

CO
COVNM
NOx

HORIBA
THERMO
HORIBA

PG-350E
PT84
PG-350E

G88AUTTH
3294205
G88AUTTH

Duração da
Ensaio Acreditado?
Amostragem (min)
Sim
Sim
Sim

30
40
30

Análises
Acreditadas?
(Subcontratadas
ou Não)
Sim
Sim
Sim

Monitorização de Parâmetros
Velocidade
Caudal
Caudal
Massa
do
±
±
±
±
Temperatura
±
Pressão
±
Humidade
±
Fonte
Efectivo
Seco PTN
Molecular
Escoamento Incerteza
Incerteza
Incerteza
Incerteza
(ºK)
Incerteza
(Pa)
Incerteza
(%)
Incerteza
(m3/h)
(Nm3/h)
(g/mol)
(m/s)
Cogeração
12.4
1.5
8950
1161
7351
966
29.37
0.03
312.22
0
100640
0
5.5
0.2

Fonte
Cogeração
Cogeração
Cogeração

Parâmetros O2 medido
± Incerteza
monitorizados
(%)
CO
COVNM
NOx

9.5
9.5
9.5

0.5
0.5
0.5

Correção

% O2 Ref.

Sim
Sim
Sim

15
15
15

Concentração
Concentração
Medida
± Incerteza Corrigidas ± Incerteza
(mg/Nm3)
(mg/Nm3)
581.3
5.4
592.1

36.9
0
89.3

303.3
2.8
308.9

23.9
0
49.2

VLE
Aplicavel
(mg/Nm3)

Caudal
Mássico
Medido
(Kg/h)
4.3
0.04
4.4

± Incerteza

Limiares Mássicos
Aplicaveis (Kg/h)
LMmin

0.62
0
0.67

LMmax

Data limite
Oficio e Isocinetismo
Periodicidade da próxima
Observações
(%)
recolha
Trienal
Trienal
Bianual

________________________________________________________________________
Date:

12/02/2019

From:

STALAM S.p.A. – Diego Bernardi

Nr. of pages (incl. this one): 1
Fax n. 39 424 590506

To:
CLARIAUSE TINTURARIA EACABAMENTOS DE FIOS S.A.
________________________________________________________________________
Dear Sir
We hereby declare that the STALAM RF dryers, including RF150kW model, do not emit any
CO2 or O2 or any other gas than humid air coming from the wet textile products dried.
In the machines there is a properly dimensioned exhaust system and in case the ducts are
prolonged, there can be reduced exhausted air flow rate and so a not proper machine
working condition
Thanks
Regards
Diego Bernardi
Technical Manager
STALAM S.p.A.

Tel. +390424597400
Fax. +390424592506
Website: www.stalam.com
The attached documents are strictly confidential and their not authorised distribution is
prohibited. Our company is not responsible for any modification or interception. In case this
massage is wrongly sent to you, please delete it and communicate to us the incorrect
delivery. This is in compliance with the personal data protection standards (D.Lgs. n.
196/2003).
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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA CLARIAUSE
Anexos

ANEXO II

Relatório Chaminés

Clariause.10.16.001A

FEVEREIRO - 2019

2019
CÁLCULO DA
ALTURA DE
CHAMINÉS

Consultoria em Ambiente
Elaboração: Daniel Torres
Data: 11-jan-2019

A

CLARIAUSE – TINTURARIA E ACABAMENTOS DE FIOS, S.A.

1

Cálculo da altura de chaminés

INTRODUÇÃO

A definição das condições de descarga de poluentes para a atmosfera constitui um aspeto fundamental para a
preservação da qualidade do ar e, consequentemente, para a salvaguarda da saúde humana e do ambiente.
Torna-se assim indispensável a fixação de requisitos que garantam um dimensionamento adequado à boa dispersão dos
poluentes, tendo nomeadamente em conta as características do efluente gasoso e a existência de obstáculos na sua
vizinhança.
Neste sentido, o Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, habilita que, através da portaria n.º 190-A/2018, de 2 de
julho, sejam fixadas as regras para o cálculo da altura de chaminés.
Em conformidade com a legislação supracitada, a “A. Ramalhão – Consultoria, Gestão e Serviços, Lda.” procedeu ao
cálculo da altura das chaminés das caldeiras existentes nas instalações industriais da “CLARIAUSE – TINTURARIA E
ACABAMENTOS DE FIOS, S.A.”.

2

DEFINIÇÕES

H – distância entre o topo e o solo, medida na vertical e determinada em função do nível de emissão dos poluentes
atmosféricos e dos obstáculos próximos.
HA – altura atual da chaminé, em metros.
HP – altura mínima da chaminé a dimensionar, expressa em metros e medida a partir do solo, calculada com base nas
condições de emissão de efluentes gasosos.
HPC – altura mínima da chaminé a dimensionar, expressa em metros e medida a partir do solo, calculada com base nas
condições de emissão de efluentes gasosos e na dependência entre chaminés que emitem os mesmos poluentes.
HC - altura mínima da chaminé a dimensionar, expressa em metros e medida a partir do solo, corrigida devido à
presença de obstáculos próximos.
h0 – altura do obstáculo, em metros, medida a partir da cota do solo na base de implantação da chaminé, de acordo
com os esquemas da figura 1 constante em anexo.
D – distância, expressa em metros, medida na horizontal, entre a fonte de emissão e o ponto mais elevado do
obstáculo.
L – largura do obstáculo, expressa em metros.
«Obstáculo próximo» – qualquer obstáculo situado na vizinhança da fonte de emissão (incluindo o edifício de
implantação da chaminé e que obedeça, simultaneamente, a duas condições: h0 ≥ D/5 ; L ≥ 1 + (14D)/300.
«Vizinhança» – área circundante à fonte de emissão num raio de 300 metros.
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3

Cálculo da altura de chaminés

IDENTIFICAÇÃO DAS CHAMINÉS

Na tabela 1, encontram-se identificadas as chaminés existentes:
Tabela 1 – Identificação das chaminés

HA
Designação da chaminé

N.º de cadastro
(m)

a)

Caldeira

a)

15,0

Estufa 1 – Chaminé 1

a)

13,0

Estufa 1 – Chaminé 2

a)

13,0

Estufa 2 – Chaminé 1

a)

13,0

Estufa 2 – Chaminé 2

a)

13,0

Estufa 3

a)

13,0

Estufa 4

a)

13,0

Cogeração

a)

15,0

A definir pela CCDR competente.

A “CLARIAUSE – TINTURARIA E ACABAMENTOS DE FIOS, S.A.” situa-se na Rua Joaquim Ferreira Júnior, 4765-252 Riba
D’Ave (zona rural).
De acordo com a associação "Climate.Org" (https://pt.climate-data.org/europa/portugal/guimaraes/guimaraes-57351/),
a temperatura média da região é 277,45K.

4

DETERMINAÇÃO DA ALTURA DAS CHAMINÉS

O valor de H é obtido considerando o maior valor entre H P / HPC (cálculos apresentados no Anexo I) e HC (cálculos
apresentados no Anexo II).
A tabela 2 resume os valores de HC e HP / HPC para cada chaminé e, na sequência, o valor de H:

Tabela 2 – Determinação do H

N.º

HC

HP

HPC

H

Cadastro

(m)

(m)

(m)

(m)

Caldeira

a)

12,6

13,7

14,7

14,7

Estufa 1 – Chaminé 1

a)

12,6

10,0

12,8

12,8

Estufa 1 – Chaminé 2

a)

12,6

10,0

12,8

12,8

Estufa 2 – Chaminé 1

a)

12,6

10,0

12,8

12,8

Designação da chaminé

a)

A definir pela CCDR competente.
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Cálculo da altura de chaminés

Tabela 2 – Determinação do H (Cont.)

N.º

HC

HP

HPC

H

Cadastro

(m)

(m)

(m)

(m)

Estufa 2 – Chaminé 2

a)

12,6

10,0

12,8

12,8

Estufa 3

a)

13,3

10,0

12,8

13,3

Estufa 4

a)

13,3

10,0

12,8

13,3

Cogeração

a)

12,6

10,0

14,7

14,7

Designação da chaminé

a)

A definir pela CCDR competente.
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Cálculo da altura de chaminés
Anexo I - Cálculo de HP / HPC

ANEXO I – DETERMINAÇÃO DE HP / HPC

Tefluente
(˚C)

Caudal efetivo
(m3/h)

Caldeira

100,0

10 000,0

Estufa 1 – Chaminé 1

100,0

Estufa 1 – Chaminé 2

Designação da chaminé

Caudal mássico (kg/h) 1)
HP

HPC

13,7

14,7

5 000,0

10,0

12,8

100,0

5 000,0

10,0

12,8

Estufa 2 – Chaminé 1

100,0

5 000,0

10,0

12,8

Estufa 2 – Chaminé 2

100,0

5 000,0

10,0

12,8

Estufa 3

100,0

5 000,0

10,0

12,8

Estufa 4

100,0

5 000,0

10,0

12,8

Cogeração

100,0

10 000,0

10,0

14,7

NOX
6,5

3,0

SO2

PTS
1,5

1) Determinado para concentrações iguais às dos Valores Limite de Emissão aplicáveis.
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CLARIAUSE – TINTURARIA E ACABAMENTOS DE FIOS, S.A.

Cálculo da altura de chaminés
Anexo I - Cálculo do HC

ANEXO II – DETERMINAÇÃO DE HC
Para o cálculo do HC, foi realizado o levantamento topográfico de todos os obstáculos existentes na vizinhança da CLARIAUSE – TINTURARIA E ACABAMENTOS DE FIOS, S.A.

Chaminés da Caldeira e da Cogeração
Obstáculo próximo

Chaminés da estufas 1 e 2

Chaminés da estufas 3 e 4

D
(m)

h0
(m)

L
(m)

HC
(m)

D
(m)

h0
(m)

L
(m)

HC
(m)

D
(m)

h0
(m)

L
(m)

HC
(m)

0,0

9,6

70,0

12,6

0,0

9,6

70,0

12,6

20,0

9,6

70,0

11,7

100,0

11,7

75,0

a)

80,0

11,7

75,0

a)

40,0

11,7

75,0

13,3

Obstáculo 1

100,0

16,8

10,0

a)

100,0

16,8

10,0

a)

100,0

16,8

10,0

a)

Obstáculo 2

130,0

21,1

10,0

a)

130,0

21,1

10,0

a)

130,0

21,1

10,0

a)

Obstáculo 3

165,0

28,9

10,0

a)

165,0

28,9

10,0

a)

165,0

28,9

10,0

a)

Obstáculo 4

250,0

43,3

10,0

a)

250,0

43,3

10,0

a)

250,0

43,3

10,0

a)

Obstáculo 5

300,0

51,7

120,0

a)

300,0

51,7

120,0

a)

300,0

51,7

120,0

a)

CLARIAUSE (Edifício implantação
chaminés)
CLARIAUSE (Zona de cota superior, na
entrada das instalações)

a) Não é um «obstáculo próximo».
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ANEXO III

Planta de Implantação 1/200

Clariause.10.16.001A

FEVEREIRO - 2019

N
O

Maria de Lurdes Guedes de Carvalho

E
S

António Gonçalves Novais

António Gonçalves Novais

Legenda:

Tanque

- ÁREA DE TERRENO = 13.144,00m2
- ÁREA DE IMPLANTAÇÃO = 5.992,00m2
- ÁREA BRUTA DE CONSTRUÇÃO = 6.673,00m2
- ÁREA IMPERMEABILIZADA = 10.375,40m2
Tanque

- ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO = 50,77%
- ÍNDICE DE PERMEABILIZAÇÃO = 21,06%

Tanque

- ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO = 50,77%

Tanque

RETOQUE DE HISTÓRIA, S.A.
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A AFA – ARQUEOLOGIA E FORMAÇÃO APLICADA, apresenta o
Relatório do Descritor de Património do Estudo de Impacte Ambiental do
Projecto “Unidade Industrial da clariause” em fase de projecto de
Execução.
O presente Estudo, adjudicado pela Envisolutions Lda, foi elaborado de
acordo com a legislação em vigor, nomeadamente a lei 107/01 de 08 de
Setembro (Lei do Património Cultural); Resolução da Assembleia da
República n.º 71/97 que aprova, para ratificação, a Convenção Europeia
para a Protecção do Património Arqueológico através da conservação pelo
registo, aberta à assinatura em La Valleta, Malta, em 16 de Junho de 1992;
Decreto-Lei n.º 164/2014, de 04 de Novembro (Regulamento de Trabalhos
Arqueológicos); Circular de 10 de Setembro de 2004 sobre os “Termos de
Referência para o Descritor do Património Arqueológico em Estudos de
Impacte Ambiental”; Circular de 24 de Maio de 2011 do IGESPAR, IP que
estabelece as regras de preenchimento das fichas de sítio/trabalho
arqueológico; e Circular de 01 de Setembro de 2010 do IGESPAR, IP, que
faz uma revisão da circular de 5 de Janeiro de 2007 e que estabelece as
regras da documentação fotográfica a constar nos relatórios de trabalhos
arqueológicos e Circular de 27 de Dezembro de 2011, sobre documentação
digital, tendo sido autorizado pelo oficio S-2018/450309 (C.S:1240586) de
29.01.18. O presente Documento resulta da compilação de toda a
informação proveniente, quer da pesquisa bibliográfica, quer do trabalho de
campo.
Este Documento é composto por:
Relatório Base
Anexos Técnicos

Moreira da Maia, Março de 2018

ARTUR FONTINHA, DR.
Arqueólogo
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INTRODUÇÃO
O presente Documento insere-se no âmbito do Relatório do Descritor de Património Cultural do
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto “Unidade Industrial da Clariause” em fase de
projeto de Execução. A sua execução cabe à empresa Envisolutions, lda, que por sua vez
adjudicou os trabalhos a AFA – ARQUEOLOGIA E FORMAÇÃO APLICADA. De acordo com a
alínea 2 do art.º 12 do decreto Lei n.º 270/88 de 15 de Julho, este relatório dá conhecimento à
DRCN e à entidade contratante, da actividade desenvolvida pelo arqueólogo.
Este relatório pretende efectuar a caracterização da área de intervenção em termos
geográficos, paisagísticos, históricos e arqueológicos, e a sua integração num contexto mais
alargado, neste caso, a delimitação da freguesia a que pertence a área do projeto em questão,
de forma a assegurar a salvaguarda de todos os vestígios de interesse patrimonial
identificados. Neste âmbito foram analisadas as áreas de implantação directa e indirecta do
projeto.
Neste Relatório consta um parecer sobre a necessidade de se proceder ao Acompanhamento
Arqueológico, ou à necessidade de se implementar quaisquer Intervenções Arqueológicas de
Registo Científico em todas as zonas afectas à empreitada.
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR
Os trabalhos a realizar darão cumprimento à legislação em vigor, para execução de trabalhos
arqueológicos: lei 107/01 de 08 de Setembro (Lei do Património Cultural); Resolução da
Assembleia da República n.º 71/97 que aprova, para ratificação, a Convenção Europeia para a
Protecção do Património Arqueológico através da conservação pelo registo, aberta à assinatura
em La Valleta, Malta, em 16 de Junho de 1992; Decreto-Lei n.º 164/2014, de 04 de Novembro
(Regulamento de Trabalhos Arqueológicos); Circular de 10 de Setembro de 2004 sobre os
“Termos de Referência para o Descritor do Património Arqueológico em Estudos de Impacte
Ambiental”; Circular de 24 de Maio de 2011 do IGESPAR, IP que estabelece as regras de
preenchimento das fichas de sítio/trabalho arqueológico; e Circular de 01 de Setembro de 2010
do IGESPAR, IP, que faz uma revisão da circular de 5 de Janeiro de 2007 e que estabelece as
regras da documentação fotográfica a constar nos relatórios de trabalhos arqueológicos e
Circular de 27 de Dezembro de 2011, sobre documentação digital.
DESCRIÇÃO DO PROJETO
Trata-se da regularização do título de exploração industrial da empresa clariause que devido
ao aumento da capacidade produtiva ultrapassou o limite definido a partir do qual passa a estar
abrangida pelo regime de AIA e PCIP, razão pela qual se está a levar a cabo a realização do
EIA para assim, poder regularizar/atualizar o título de exploração industrial da unidade fabril.

METODOLOGIA
Neste capítulo apresenta-se a Metodologia utilizada para Estudo de Situação de Referência ao
nível do Descritor do Património que teve como directiva a Circular do extinto Instituto
Português de Arqueologia (IPA), de 10 de Setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência
para o Descritor do Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”.
A área onde será implementado o projecto em causa foi alvo de uma análise por forma a obter
um conhecimento mais aprofundado do espaço no que respeita à sua antropização ao longo
dos tempos, englobando as valências arqueológica, patrimonial, arquitectónica e
etnográfica.
Foram considerados como Elementos Patrimoniais relevantes, materiais, estruturas e sítios,
agrupando-os da seguinte forma:
. Elementos abrangidos por figuras de protecção, Imóveis Classificados ou outros Monumentos
e sítios incluídos nas cartas de condicionantes do PDM (Plano Director Municipal). No caso de
Monumentos Nacionais existe segundo a Lei nº. 107/2001 de 8 de Setembro uma zona de
protecção de 50m e uma zona especial de protecção de 50m (ZEP), onde estão impedidas
construções e alterações de topografia, os alinhamentos e as cérceas e em geral a distribuição
de volumes e coberturas ou revestimento exterior dos edifícios;
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. Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico que, não estando abrangidos no
item anterior, constem de trabalhos científicos ou de inventários patrimoniais;
. Elementos caracterizadores e tipificantes de uma efectiva humanização do território, da sua
estruturação, organização e exploração em moldes tradicionais.
Foi também estabelecido um critério de definição das ocorrências consideradas como
integráveis no tratamento deste Documento: vestígios arqueológicos per si (quer achados
isolados, quer áreas de concentração de materiais e/ou estruturas); vestígios de vias de
comunicação; vestígios de mineração, pedreiras e extracção de outras matérias-primas;
estruturas hidráulicas e industriais; estruturas defensivas e de limitação de propriedade;
estruturas de apoio a actividades agro-pastoris. No presente Estudo, estes dados foram
denominados, de forma genérica, como Ocorrências Patrimoniais.
A natureza do património foi assim dividida em três categorias distintas: Património
arqueológico, Património arquitectónico, Património etnográfico. Porém, esta atribuição
não se apresenta como linear. O limiar conceptual entre o que é integrável em qualquer uma
das vertentes não é claro e não são categorias estanques. Uma mesma ocorrência pode
enquadrar-se em duas ou mesmo nas três. No quadro de referenciação de ocorrências, foi
optado salientar aquela em que cada registo adquire particular destaque, ponderando toda a
subjectividade implícita na escolha.
Foram tomados em atenção dois tipos de impacte que poderão ocorrer: Impacte directo
negativo, quando o Elemento Patrimonial sofresse destruição; Impacte indirecto negativo,
quando a Ocorrência Patrimonial podesse ser afectado visualmente, pela passagem de
maquinaria e pessoal afectos à obra ou devido ao revolvimento de solos na sua proximidade.
Os materiais arqueológicos que podessem vir a ser recolhidos seriam devidamente tratados
(lavagem, marcação) e inventariados, sendo os mais significativos desenhados e fotografados.
Após a conclusão dos trabalhos seriam acondicionados em contentor padronizado e entregues
na extensão correspondente da DGPC (Direcção Geral do Património Cultural).
ETAPAS
A Caracterização de Referência do Património Cultural foi elaborada com base nas seguintes
etapas de trabalho:
1 Recolha de elementos em fontes documentais, realizada antes do trabalho de campo e que
permitissem reconhecer as Ocorrências Patrimoniais pré-existentes na área afecta ao projecto;
2 Para além da pesquisa bibliográfica foi necessário proceder a prospecções sistemáticas, que
permitissem uma melhor avaliação do potencial arqueológico da área do projecto e de toda a
envolvente;
3 Sistematização e registo sob a forma de inventário.
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL
A realização da pesquisa bibliográfica e documental baseou-se num conjunto variado de fontes
de informação, sendo a sua área de Estudo estendida até um mínimo 2 km para além dos
limites externos da área do projecto, de modo a proceder à contextualização e caracterização
da ocupação humana do território de incidência directa e indirecta ao projecto e da sua
envolvente e obter uma leitura integrada das Ocorrências Patrimoniais existentes, permitindo,
assim definir melhor a magnitude dos impactes:
- Foi assim consultada bibliografia específica, documentação, Cartas Arqueológicas,
inventários de Património Arqueológico e Arquitectónico e PDM (Planos de Pormenor
Municipais);
Consultadas
as
seguintes
bases
de
dados:
Endovélico
em
www.arqueologia.patrimoniocultural.pt/;
www.igespar.pt;
www.patrimoniocultural.pt/flexviewers/Atlas_Patrimonio/default.htm
e
www.monumentos.pt/Site/APP;
- Contactados investigadores com publicações ou projectos de investigação sobre a área em
Estudo;
- Paralelamente, foi realizada uma análise toponímica e fisiográfica da cartografia nos suportes
cartográficos disponíveis para a zona em Estudo, nomeadamente a Carta Militar de Portugal
na escala 1: 25 000 (IGeoE), com o intuito de detectar indícios toponímicos e designações com
interesse que pudessem reportar a existência de elementos de interesse patrimonial.
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Todos os dados recolhidos foram posteriormente relocalizados no terrendo, tendo em atenção
dois tipos diferentes de realidades: sítios arqueológicos identificados através da existência de
vestígios materiais (registados na bibliografia e bases de dados); e sítios de potencial
arqueológico, identificados através de dados e interpretações bem justificadas (toponímia,
indícios fisiográficos, etc.) sobre a possível existência de sítios não evidenciados fisicamente.
TRABALHO DE CAMPO
O trabalho de campo consistiu numa batida sistemática do terreno quer na área de incidência
directa, como indirecta, apoiada por cartografia em formato papel, e na georeferenciação com
GPS, sempre que a topografia do terreno assim o permitiu. Foram igualmente introduzidas as
coordenadas das estruturas e sítios conhecidos previamente, para proceder à verificação e
possível correcção de todas as localizações facultadas na fase anterior. Neste trabalho foram,
utilizadas as Cartas Militares de Portugal à escala 1: 25 000 folha n.º 84 (IGeoE) e a carta com
a implantação da área a ser afectada pelo projecto com implantação da obra, disponibilizada
pela Envisolutions, lda.
Prospectou-se de forma sistemática, progredindo de forma ziguezagueante e paralela com
malha apertada.
Os materiais arqueológicos que eventualmente viessem a ser identificados no decurso do
trabalho de campo seriam recolhidos e georreferenciados os limites externos das manchas de
dispersão de materiais arqueológicos, com vista a uma melhor inserção na planta de projecto
e consequente avaliação de impacte.
Contudo, procurou-se também proceder ao registo de outras ocorrências de interesse
patrimonial na área envolvente, sempre que algum elemento se destacasse como de particular
relevância.
Paralelamente foi feita recolha de informação oral de carácter específico ou indiciário.
Foi ainda realizado um levantamento fotográfico em formato digital tendo como directiva a
Circular do extinto Instituto Português de Arqueologia (IPA), de 01 de Setembro de 2010 sobre
a “Documentação Fotográfica a constar nos Relatórios de Trabalhos Arqueológicos das
diversas áreas do projecto em Estudo com o objectivo, não só de enquadramento paisagístico,
mas também, para registo do grau de visibilidade do solo, bem como das Ocorrências
Patrimoniais identificadas.
REGISTO E INVENTÁRIO
Nesta fase foi elaborado um Relatório de sintetização dos resultados obtidos. Uma cópia desse
Documento, após o seu terminus e aprovado pela entidade adjudicadora (o que deverá suceder
até 30 dias após a sua entrega), foi obrigatoriamente enviada à DGPC, de acordo com o
Decreto-Lei nº 117/97 (lei Orgânica do Instituto Português de Arqueologia) e com o DecretoLei nº 270/99 de 15 de Julho que Regulamenta os Trabalhos Arqueológicos.
Este registo obedeceu aos seguintes critérios:
. Organização da informação recolhida em fase de consulta documental das áreas de afectação
directa e indirecta do projecto;
. Organização da informação recolhida em fase de trabalho de campo das áreas de afectação
directa e indirecta do projecto;
. Resultados obtidos através da consulta oral de carácter específico ou indiciário;
. Indicação dos resultados da analise toponímica, realçando aqueles cuja interpretação
podesse conduzir à identificação de sítios arqueológicos;
. Descrição dos solos da área em Estudo;
. Descrição das condições de visibilidade do solo da área em Estudo e a sua representação
cartográfica;
. Implantação cartográfica e descrição de Ocorrências Patrimoniais, caso estas fossem
identificadas. Assim como desenho de campo quando fosse necessário;
. Localização de estaleiros, depósitos, vazadouros e empréstimos (caso se conhecesse a sua
localização nesta fase do projecto);
. Informação sobre as distâncias de cada Ocorrência Patrimonial às áreas de afectação directa
e indirecta do projecto;
. Classificação e descrição dos materiais arqueológicos, caso estes viessem a surgir no
decorrer dos trabalhos de prospecção arqueológica;

AFA – ARQUEOLOGIA E FORMAÇÃO APLICADA
NIPC 513042938
Rua Engenheiro Frederico Ulrich, 3659 sala 3.3 4470605 Moreira da Maia

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – DESCRITOR DE PATRIMÓNIO

t: 220 931 205 / 912 442 375
e: geral@afaform.com
w. afaform.com
f: www.facebook.com/AFA.arqueologia

7

. Inventariação sumária das Ocorrências Patrimoniais identificados, com vista à hierarquização
da sua importância científica e patrimonial e avaliação dos impactes com explicitação dos
critérios utilizados;
. Proposta de medidas preventivas de carácter geral e específico e indicação da fase e
subsequentes, em que deveriam ser implementadas.
Durante os trabalhos de prospecção e levantamento documental foi preenchida uma ficha
específica com os critérios previamente definidos para todos as Ocorrências Patrimoniais
identificadas, onde se encontram todas as informações necessárias à sua identificação in situ.
Essa ficha teve por modelo a base de dados do “Endovélico” do extinto IPA e o Documento de
Trabalho – Versão 1 da APA (Associação Profissional de Arqueólogos) “Metodologia de
Avaliação de Impacte Arqueológico”.

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL
O objectivo primordial do trabalho foi identificar o maior número de sítios, vestígios e
monumentos inseridos dentro da potencial área de incidência de obras, bem como, avaliar o
tipo e dimensão dos potenciais impactes sobre estas ocorrências de valor patrimonial.
As realidades de considerado interesse arqueológico, arquitectónico e etnográfico foram
registadas através de um número de ordem inscrito nas folhas da Carta Militar de Portugal,
Serviço Cartográfico do Exército (IGeoE), à escala 1:25 000.
ENTIDADES CONTACTADAS
No âmbito do desenvolvimento deste Documento foram realizados os seguintes contactos:
DRCN
- Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos.
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
- Pedidos de informação sobre o património arqueológico e arquitectónico de Vila Nova de
Famalicão;
- Pedido de informação sobre a carte de condicionantes do PDM de Vila Nova de Famalicão.
ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO
A área do projeto em estudo situa-se no Distrito de Braga, Concelho de Vila Nova de Famalicão,
na Freguesia de Riba De Ave.
O concelho de Famalicão, do distrito de Braga, localiza-se na Região Norte (NUT II) e no Ave
(NUT III), a aproximadamente 18 quilómetros para sul-sudestede Braga. É limitado a norte
pelos concelhos deBarcelos e Braga, a este por Guimarães, a sul por Santo Tirso e Trofa
(ambos do distrito do Porto) e a oeste por Vila do Conde e Póvoa de Varzim (distrito do Porto).
Ocupa uma área de cerca de 202 km2, englobando 49 freguesias: Abade de Vermoim, Antas,
Arnoso Santa Eulália, Arnoso, Santa Maria, Avidos, Bairro, Bente, Brufe, Cabeçudos,
Calendário, Carreira, Castelões, Cavalões, Seide, S. Miguel, Seide S. Paio, Cruz, Delães,
Esmeriz, Fradelos, Gavião, Gondifelos, Jesufrei, Joane, Lagoa, Landim, Lemenhe, Louro,
Lousado, Mogege, Mouquim, Nine, Novais, Oliveira, SantaMaria, Oliveira, S. Mateus, Outiz,
Pedome, Portela, Pousada de Saramagos, Requião, Riba de Ave, Ribeirão, Ruivães, Sezures,
Telhado, Vale S. Cosme, Vale S. Martinho, Vermoim, Vila Nova de Famalicão e Vilarinho das
Cambas. (VER ANEXO IV, DESENHOS 1, 2, 3).

Figura 1: Enquadramento
geográfico nacional à esquerda
e distrital à direita
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ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO
O topónimo de Riba de Ave encontra-se associado à situação geográfica em que se encontra,
constituído por dois vocábulos, um de origem latina “riba”, que significa “margem” e outro de
origem celta “ave” existente desde os primórdios da península ibérica, ligado à designação de
“curso de água”.
Durante os primeiros séculos de existência, pouco mais foi do que um pequeno lugarejo,
perdido no Vale do Ave. Durante o século IX, Riba de Ave fazia parte de uma região altimedieva denominada “Ripa Ave” que mais tarde evoluiu para “Riba D´Ave”.
A primeira referência como freguesia surge durante as Inquirições de 1220 sob o nome de
“Sancto Petro de Inter Ambas as Aves” e um pouco mais tarde, nas Inquirições de 1258, surge
outra referência à sua Igreja, como “Eclesi Sancti Petri Ripe Ave”.
Em plena Idade Média, Riba de Ave pertenceu às Terras de Vermoim, integrada numa região
que, a partir de 1410, passou a fazer parte aos domínios do 8.º Conde de Barcelos, filho
bastardo do Rei D. João I.
Em 1550, aparece uma nova referência à freguesia em consequência de uma disputa de terras
entre o beneficiário da igreja local e os párocos de Serzedelo e Guardizela em consequência
da delimitação entre freguesias. De entre todas as freguesias da região, Riba de Ave é a única
que mantém a toponímia original.
Na pesquisa documental de 2km em volta da área de projecto não foram identificados
topónimos que poderão evidenciar sitios arqueológicos.
Não existem Monumentos Classificados/em Vias de Classificação ao abrigo da legislação
nacional e locais arqueológicos que constam na base de dados “Endovélico” do extinto IPA,
actual DGPC, da freguesia de implantação do projeto.
TRABALHO DE CAMPO NA ÁREA EM ESTUDO
Esta fase de trabalhos tem como objetivo o reconhecimento, descrição, classificação e
inventariação dos dados inventariados durante a fase de pesquisa documental e o
reconhecimento de indícios toponímicos e fisiográficos que apontem para a presença de outros
vestígios inéditos relativos aos elementos de interesse arqueológico, histórico, etnográfico e
patrimonial construído na área a ser afectada.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 164/2014, de 04 de Novembro (Regulamento de Trabalhos
Arqueológicos), foi elaborado um pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológicos à
DRCN.
Os trabalhos de campo foram realizados no dia 15 de Março. A visibilidade do terreno era boa
(VER ANEXO IV, DESENHO 3) e as condições metereológicas adequadas. Da análise fisiográfica
não foram identificados vestígios inéditos.
Em relação à localização de estaleiro de obra, emprestimos e vazadouros, não se procedeu à
sua localização no âmbito do estudo em epígrafe, uma vez que não se trata de um projeto de
empreitada.
A área em estudo é caraterizada por ser um parque de estacionamento da unidade fabril em
questão. A vegetação do solo é rasteira.
Em termos geográficos estamos na presença de uma área plana. O solo é constituido por terras
argilosas. Não foi identificado em nenhuma parte camada geológica.
OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS IDENTIFICADAS
Não foram identificadas Ocorrências Patrimoniais quer de origem arqueológica, arquitectónica,
quer etnográfica nas áreas de incidência direta e indireta do projeto, nem identificados materiais
arqueológicos.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTE
Na sequência dos trabalhos previstos indicados no capítulo da Descrição do projeto durante a
fase de execução da obra, não se recomendam medidas de minimização.
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CONCLUSÕES E ADVERSIDADES AO CONHECIMENTO
O presente Estudo de prospecção sistemática e de levantamento bibliográfico realizado no
âmbito do projeto da “Unidade Industrial da Clariause” teve como objectivo a identificação de
vestígios arqueológicos e património etnográfico e arquitectónico, que pudessem vir a ser
afectados pelo projeto. A investigação realizada permitiu compreender a dinâmica ocupacional
da região e obter o máximo de informações respeitantes aos vestígios de paleocupação
humana existentes na zona. Através da pesquisa foi, ainda, possível compreender as principais
características histórico-culturais da área de implantação do projecto e da sua envolvente.
Comprova-se assim, que a área em estudo pertence a um concelho que teve uma ocupação
permanente e de grande importância no contexto histórico do litoral norte de Portugal.
No levantamento bibliográfico não foram identificados sitios arqueológicos dentro da área em
estudo.
Não foram propostas medidas de minimização uma vez que não irão ser realizados trabalhos
de afectação do subsolo.

PROGRAMA ULTERIOR DE TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS
LOCAL, DATA E FORMA DE PUBLICAÇÃO
No cumprimento da legislação em vigor (DL no 164/2014, de 4 de Novembro) os resultados
obtidos durante as intervenções realizadas no âmbito dos trabalhos de Prospecção
Arqueológica Prévia deverão ser alvo de publicação científica, em língua portuguesa ou inglesa.
Deste modo a AFA Arqueologia e Formação Aplicada prevê a publicação dos resultados da
intervenção em revista da especialidade, sem prejuízo de outras formas de publicitação. Não
se descura também a possibilidade da apresentação das intervenções e dos seus resultados
em conferências, congressos e palestras. Para além disto, também se envia agora, como
resulta das disposições legais vigentes, uma cópia em CD.

MOREIRA DA MAIA,
16 DE MARÇO DE 2018
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ANEXO V

Consumo Água Superficial

Clariause.10.16.001A

FEVEREIRO - 2019

Registo de Consumo de Água
Captação - Rio
Nº de Utilização: L004891.2017.RH2
Nº de processo: 450.10.02.01.011183.2014.RH2

Ano

Mês de
medição

Data da leitura
do contador

Leitura anterior do
3

contador (m )

Volume máximo mensal - mês de maior consumo: 19598
Volume máximo anual autorizado: 175791 m3
Leitura atual do
3

contador(m )

Volume
3

extraído (m )

Janeiro

0

Fevereiro

0

Março

0

Abril

0

Maio

0

Junho

0

2018
Julho

2025901

2052142

26241

Agosto

2052142

2062226

10084

Setembro

2062226

2083476

21250

Outubro

2083476

2108925

25449

Novembro

2108925

2135249

26324

Dezembro

2135249

2163782

28533

janeiro

2163782

2194399

30617

fevereiro

0

março

0

abril

0

maio

0

junho

0

julho

0

agosto

0

setembro

0

outubro

0

novembro

0

dezembro

0

2019

SGA.IMP.001.01
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ANEXO VI
Contadores

Clariause.10.16.001A
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ANEXO VII
Circuito de alimentação de água
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ANEXO VIII
Declaração Volume descarregado
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ANEXO IX
Autorização TRATAVE
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ANEXO X
MTD´s

Clariause.10.16.001A

FEVEREIRO - 2019

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

4.2 MTD PARA INSTALAÇÕES
4.2.1. Gestão da eficiência energética
Implementar e aderir a um sistema de gestão da eficiência energética que incorpore, conforme apropriado às circunstâncias locais, todas as seguintes especificidades (ver
secção 2.1)

1.
1. a)
1. b)
1. c)
1. d)
1. d) i.
1. d) ii.
1. d) iii.
1. d) iv.
1. d) v.
1. d) vi.
1. d) viii.
1. d) ix.
1. e)
1. f)
1. f) i.
1. f) ii.
1. f) iii.
1. f) iv.
1. g)

Compromisso da gestão de topo (o compromisso da gestão é considerado uma condição prévia para a aplicação bem sucedida da gestão da eficiência energética);

Sim

ISO 14001

Definição, pela gestão de topo, de uma política de eficiência energética para a instalação;

Sim

No âmbito do SGIE

Planeamento e estabelecimento de objectivos e metas (ver MTD 2, 3 e 8);

Sim

SGIE

Estrutura e responsabilidade

Sim

SGIE

Formação, sensibilização e competência (ver MTD 13)

Sim

SGIE

Comunicação

Sim

SGIE

Envolvimento dos trabalhadores;

Sim

SGIE

Documentação

Sim

SGIE

Controlo eficaz dos processos (ver MTD 14)

Sim

SGIE

Preparação e resposta a emergências

Sim

SGIE

Salvaguarda do cumprimento da legislação e dos acordos relativos à eficiência energética (quando existirem).

Sim

SGIE

Benchmarking : Identificação e avaliação de indicadores de eficiência energética ao longo do tempo (ver MTD 8) e comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais,
nacionais ou regionais para eficiência energética, quando disponham de dados verificados (ver seções 2.1 e), 2.16 e MTD 9)

Não

Implementação e realização de procedimentos, com especial atenção para:

Verificação do desempenho e adoção de medidas corretivas, prestando especial atenção a:
Controlo e monitorização (ver MTD 16)

Sim

ISO 14001 e SGIE

Ações preventivas e corretivas

Sim

ISO 14001 e SGIE

Manutenção de registos

Sim

ISO 14001 e SGIE

Auditorias internas independentes (se tal for exequível) a fim de determinar se o sistema de gestão de eficiência energética se encontra, ou não, em conformidade com as disposições
planeadas e se o mesmo tem sido adequadamente implementado e mantido (ver MTD 4 e 5)

Sim

ISO 14001 e SGIE

Sim

ISO 14001 e SGIE

Sim

ISO 14001 e SGIE

tipo e utilizações de energia na instalação, respetivos sistemas e processos;

Sim

SGIE

Equipamentos consumidores de energia, tipo e quantidade de energia consumida na instalação;

Sim

SGIE

Possibilidades de redução do consumo de energia, como por exemplo:

Sim

SGIE

Controlo/redução dos tempos de operação, eg. desligando os sistemas quando não estiverem a ser utilizados;

Sim

SGIE

otimização do isolamento;

Sim

SGIE

Otimização das redes de utilidades, sistemas, processos e equipamentos que lhes estejam associados.

Sim

SGIE

Possibilidades de utilização de fontes alternativas de energia ou de utilização de energia mais eficiente aproveitando, em particular, a energia excedente de outros processos e ou
sistemas.

Sim

SGIE

possibilidades de aplicar a energia excedente noutros processos e ou sistemas

Sim

SGIE

possibilidades de melhoria do nível de calor (temperatura)

Sim

SGIE

Modelos, bases de dados e balanços energéticos;

Sim

SGIE

Técnicas como a metodologia pinch , a análise da exergia ou da entalpia ou a termoeconomia;

Sim

SGIE

Estimativas e cálculos.

Sim

SGIE

Revisão, pela gestão de topo, do sistema de gestão de eficiência energética e garantia da sua contínua adequabilidade e eficácia.

4.2.2. Planeamento e estabelecimento de objetivos e metas
4.2.2.1. Melhoria contínua do ambiente

2.

Minimizar de forma contínua o impacte ambiental de uma instalação através do planeamento de ações e de investimentos de forma integrada e a curto, médio e longo prazo,
tomando em consideração os custos-benefícios e os efeitos cruzados.

4.2.2.2. Identificação dos aspetos relacionados com a eficiência energética de uma instalação e oportunidades de poupança de energia

3.

Realizar auditorias para identificar os aspetos que influenciam a eficiência energética da instalação. É importante que essa auditoria seja coerente com as abordagens de
sistema.

4.

Aquando da realização de auditorias, assegurar que sejam identificados os seguintes aspetos:

4. a)
4. b)
4. c)
4. c) i.
4. c) ii.
4. c) iii.
4. d)
4. e)
4. f)
5.
5. a)
5. b)
5. c)
6.

Utilizar ferramentas e metodologias apropriadas para apoiar na avaliação e quantificação da otimização energética, como por exemplo:

Identificar possibilidades de otimização da recuperação energética na instalação, entre sistemas da própria instalação e ou com outras instalações

Não

4.2.2.3. Abordagem de sistemas para a gestão energética

7.
7. a)
7. b)
7. c)
7. d)
7. e)
7. f)

Otimizar a eficiência energética adotando uma abordagem de sistemas para a gestão energética na instalação. Os sistemas a considerar para a otimização no seu todo são, por
exemplo:
Unidades de processo (vide BREFs setoriais)

Sim

SGIE

Sistemas de aquecimento, como por exemplo: vapor; água quente;

Sim

SGIE

Arrefecimento e vácuo (vide BREF ICS)

Sim

SGIE

Sistemas a motor, como por exemplo: ar comprimido e bombagem;

Sim

SGIE

Iluminação;

Sim

SGIE

Secagem, separação e concentração.

Sim

SGIE

Identificação de indicadores de eficiência energética adequados para a instalação e, quando necessário, para processos individuais, sistemas e/ou unidades, e quantificação da sua
evolução ao longo do tempo ou após a aplicação de medidas de eficiência energética;

Sim

PREN e SGIE

Identificação e registo dos limites adequados associados aos indicadores;

Sim

PREN e SGIE

Identificação e registo de fatores que possam causar variações na eficiência energética dos processos, sistemas e ou unidades relevantes

Sim

PREN e SGIE

4.2.2.4. Estabelecimento e revisão dos objetivos e indicadores de eficiência energética

8.
8. a)
8. b)
8. c)

Estabelecer indicadores adequados de eficiência energética através da aplicação das seguintes medidas:

4.2.2.5. Benchmarking

9.

Proceder a comparações sistemáticas e regulares com benchmarks setoriais, nacionais ou regionais, sempre que existam dados validados.

Não

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Eficiência energética (ENE) | Data de adoção: 02/2009 | Versão: 06.10.2017
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD
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Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

4.2 MTD
PARA
INSTALAÇÕES
4.2.3.
Integração
da eficiência energética na fase de projeto (Energy efficient design )
Otimizar a eficiência energética em sede de planeamento de uma nova instalação, unidade ou sistema ou de uma alteração significativa dos mesmos, tomando em consideração
todos os seguintes aspetos:

10.
10. a)

Integração da eficiência energética na fase de projeto (EED) deve ser iniciada logo nas primeiras etapas da fase de projeto conceptual/projeto de base, mesmo que os investimentos
planeados possam não estar ainda bem definidos, e deverá ser tomada em consideração nos concursos realizados;

Não aplicável

Instalação Exstente

10. b)

Desenvolvimento e/ou escolha de tecnologias energeticamente eficientes

Não aplicável

Instalação Exstente

10. c)

Poderá ser necessário recolher dados adicionais, quer em sede de design do projeto, quer de forma independente de modo a complementar os dados existentes ou a preencher lacunas
no conhecimento;

Não aplicável

Instalação Exstente

10. d)

O trabalho EED deverá ser efetuado por um perito em questões energéticas;

Não aplicável

Instalação Exstente

10. e)

O projeto inicial do consumo de energia deverá também verificar todas as áreas na organização do projeto que possam influenciar o futuro consumo de energia e otimizar a EED da futura
instalação neste contexto. É o caso, por exemplo, do pessoal da instalação (existente) que possa ser responsável pela especificação dos parâmetros de projeto.

Não aplicável

Instalação Exstente

4.2.4. Aumento da integração do processo
11.

Otimizar a utilização de energia entre os diversos processos ou sistemas, na própria instalação ou com outras instalações

Sim

Aproveitament da capacidade instalada para fornecer energia a empresa parceira vizinha

Sim

Está implementado o SGIE de acordo com PREN 2018-2025

Criação de centros de lucro financeiro para a eficiência energética;

Sim

Isenção do ISP

Benchmarking;

Não

4.2.5. Manter a dinâmica das iniciativas no domínio da eficiência energética
12.

Manter a dinâmica do programa de eficiência energética através de diversas técnicas, como por exemplo:

12. a)
12. b)
12. c)
12. d)

Aplicação de um sistema específico de gestão da energia;

12. e)

Renovar os sistemas de gestão existentes, através do recurso à excelência operacional;

Contabilização do consumo de energia com base em valores reais (medidos), transferindo as obrigações e os benefícios da eficiência energética para o utilizador/pagador;

12. f)

Parque de máquinas modernizado, Sistemas de Gestão implementados e certificados de acordo com a norma ISO
9001:2015 visando a melhoría contínua e excelência
Sistemas de Gestão implementados e certificados de acordo com a norma ISSO 9001:2015 visando a melhoría
contínua e excelência.

Utilização de técnicas de gestão da mudança (também característica da excelência operacional).

4.2.6. Preservação das competências
13.

Preservar as competências em eficiência energética e em sistemas consumidores de energia através de técnicas como:

13. a)
13. b)
13. c)
13. d)
13. e)

Recrutamento de pessoal especializado e/ou formação do pessoal. A formação poderá ser prestada por pessoal interno ou por especialistas externos, através de cursos formais ou de
auto-formação/desenvolvimento pessoal;

Não

Retirada periódica de pessoal da linha de produção, de forma a proceder a investigações específicas/por tempo determinado (na instalação de origem ou noutras instalações);

Não

Partilha dos recursos internos da instalação entre as várias unidades;

Não

Recurso a consultores qualificados para investigações por tempo determinado

Sim

ISO 14001 e SGIE

Contratação externa de sistemas e/ou funções especializados.

Sim

ISO 14001 e SGIE

A implementação de sistemas que assegurem que os procedimentos sejam conhecidos, entendidos e cumpridos.

Sim

Realizado no âmbito do SGIE

Assegurar que os principais parâmetros de desempenho dos processos sejam identificados, otimizados em termos de eficiência energética e monitorizados

Sim

Realizado no âmbito do SGIE

A documentação ou o registo esses parâmetros.

Sim

Realizado no âmbito do SGIE

4.2.7. Controlo eficaz dos processos
14.

Garantir um controlo efetivo dos processos através da aplicação de técnicas como:

14. a)
14. b)
14. c)

4.2.8. Manutenção
15.

Proceder à manutenção das instalações de modo a otimizar a sua eficiência energética, através de:

15. a)

Atribuição clara das responsabilidades para o planeamento e execução da manutenção

Sim

ISO 9001 E ISO 14001

15. b)

Estabelecimento de um programa estruturado de manutenção, com base na descrição técnica dos equipamentos, normas, etc., bem como nas eventuais falhas dos equipamentos e
respetivas consequências. Algumas atividades de manutenção poderão ser calendarizadas para os períodos de paragem da instalação;

Sim

ISO 9001 E ISO 14002

15. c)

Suporte do programa de manutenção através de sistemas de manutenção de registos e de testes de diagnóstico adequados;

Sim

ISO 9001 E ISO 14003

15. d)

Identificação, nas operações de manutenção de rotina, de avarias e/ou anomalias de funcionamento, de eventuais perdas de eficiência energética ou de situações em que a mesma possa
ser melhorada;

Sim

ISO 9001 E ISO 14004

15. e)

Deteção de fugas, equipamentos avariados, rolamentos gastos, etc., que possam afetar ou controlar o consumo de energia e retificação tão rápida quanto possível dessas situações.

Sim

Seguimento do Plano de Manutenção Preventiva

Sim

ISO 14001

4.2.9. Controlo e monitorização
Estabelecer e manter procedimentos documentados para controlo e monitorização regulares dos principais pontos característicos das operações e atividades que possam ter
impacto significativo na eficiência energética.

16.

4.3. MTD PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS, PROCESSO, ATIVIDADES OU EQUIPAMENTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA
4.3.1. Combustão
17.

Otimização da eficiência energética da combustão através das seguintes técnicas:

17. a)
17. b)
17. c)
17. c) i.
17. c) ii.

Cogeração;

Sim

Redução do caudal de gases de exaustão através da redução do excesso de ar;

Sim

Redução de temperatura dos gases de exaustão através de:
Dimensionamento para um máximo desempenho, tomando em ainda em consideração um fator de segurança calculado para sobrecargas;

Sim

Aumento da transferência de calor para o processo através do aumento da taxa de transferência ou através de um aumento ou melhoria das superfícies de transferência;

Sim

Superfícies de transferência de ar

17. c) iii.

Recuperação de calor através da combinação de um processo adicional (eg. , geração de vapor pelo uso de economizadores) para recuperar o calor residual dos gases de
exaustão;

Sim

reutilização do calor para gerar vapor para aquecimento de água

17. c) iv.

Instalação de pré-aquecimento do ar ou água ou pré-aqueceimento do combustível através da transferência de calor com os gases de exaustão;

Sim

17. c) v.

Limpeza das superfícies de transferência de calor que ficam progressivamente cobertas por cinzas de forma a manter uma elevada eficiência de transferência de calor (operação
geralmente realizada durante períodos de paragem para inspeção ou manutenção);

Sim

Mensal

17. d)

Pré-aquecimento do combustível gasoso por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ainda ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo
requer temperaturas de chama elevadas.

Sim

Pré-aquecimento através do óleo do motor nos períodos de inverno

17. e)

Pré-aquecimento do ar por transferência de calor com os gases de exaustão. Pode ser necessário o pré-aquecimento do ar nas situações em que o processo requer temperaturas de
chama elevadas.

Não aplicável

17. f)

Optar pela utilização de combustíveis que otimizem a eficiência energética (eg. combustíveis não fósseis).

Não é necessário

Sim

Gás Natural

Técnicas específicas para o setor de atividade de acordo com o previsto nos BREF verticais.

Sim

Caldeira Biomassa

Técnicas previstas na Tabela 4.2. do BREF.

Sim

Caldeira de Biomassa

4.3.2. Sistemas de Vapor
18.
18. a)
18. b)

Otimizar a eficiência energética de sistemas de vapor através de utilização de técnicas como:

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)
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4.2 MTD
PARA
INSTALAÇÕES
4.3.3.
Recuperação
de Calor
19.

Manter a eficiência dos permutadores de calor através de:

19. a)
19. b)

Sim

Realizado no âmbito do SGIE

Monitorização periódica da sua eficiência, e;

Sim

Realizado no âmbito do SGIE

Prevenção e remoção de incrustações

Sim

Plano de Manutenção Preventiva

4.3.4. Cogeração
20.

Avaliar possíveis soluções de cogeração, dentro e ou fora da instalação (com outras instalações).

Não

4.3.5. Fornecimento de energia elétrica
Aumentar a potência elétrica em conformidade com os requisitos do distribuidor local de energia elétrica utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua
aplicabilidade:

21.
21. a)
21. b)
21. c)
21. d)

Sim

Realizado no âmbito do SGIE

Instalar condensadores em circuitos AC para diminuir a magnitude do poder reativo;

Sim

Realizado no âmbito do SGIE

Minimizar as operações com motores ao ralenti ou em regime de baixa carga;

Sim

Realizado no âmbito do SGIE

Evitar a utilização de equipamento acima de sua potência nominal;

Sim

Realizado no âmbito do SGIE

Aquando da substituição de motores, recorrer a motores energeticamente eficientes

Sim

Realizado no âmbito do SGIE

Assegurar que os cabos elétricos têm as dimensões corretas para a exigência energética;

Sim

SGIE

Manter os transformadores a operar com a carga de 40-50% acima da potência nominal;

Sim

SGIE

Utilizar transformadores de elevada eficiência/perdas reduzidas;

Sim

SGIE

Localizar os equipamentos com elevadas exigências energéticas tão perto quanto possível da fonte de alimentação.

Sim

SGIE

22.

Verificar o fornecimento de energia elétrica para procurar eventuais harmónicas e se necessário aplicar filtros.

23.

Otimizar a eficiência do fornecimento de energia elétrica aplicando, por exemplo, as técnicas seguintes em função da respetiva aplicabilidade:

23. a)
23. b)
23. c)
23. d)

4.3.6. Subsistemas que utilizam motores elétricos
24.

Otimizar os motores elétricos pela seguinte ordem:

Sim

Realizado no âmbito do SGIE

24. a)

Otimizar todo o sistema no qual o(s) motor(es) está(ão) integrado(s) (eg. sistema de arrefecimento);

Sim

Realizado no âmbito do SGIE

24. b)

Otimizar o(s) motor(es) do sistema de acordo com os requisitos de carga definidos, aplicando uma ou mais das técnicas a seguir descritas e segundo os critérios previstos na Tabela 4.5
do BREF:

Sim

Realizado no âmbito do SGIE

Uso de motores energeticamente eficientes (EEM).

Sim

Realizado no âmbito do SGIE e da renovação do Parque de Máquinas

Dimensionamento adequado dos motores

Sim

Realizado no âmbito do SGIE e da renovação do Parque de Máquinas

Instalação de sistemas de variação de velocidade (VSD)

Sim

Realizado no âmbito do SGIE e da renovação do Parque de Máquinas

Instalação de transmissores/redutores de alta eficiência.

Sim

Realizado no âmbito do SGIE e da renovação do Parque de Máquinas

Uso de:

Sim

Realizado no âmbito do SGIE e da renovação do Parque de Máquinas

Ligação direta, quando possívell;

Sim

Realizado no âmbito do SGIE e da renovação do Parque de Máquinas

Correias sincronizadoras ou cintos em V dentados em vez de cintos em V;

Sim

Realizado no âmbito do SGIE e da renovação do Parque de Máquinas

Engrenagens helicoidais em vez de engrenagens de parafusos sem fim.

Sim

Realizado no âmbito do SGIE e da renovação do Parque de Máquinas

Reparação de motores energeticamente eficientes (EEMR) ou substituição por um EEM.

Sim

Realizado no âmbito do SGIE e da renovação do Parque de Máquinas

Evitar a rebobinagem e substituir por um EEM, ou utilizar uma rebobinagem contratada certificada.

Sim

Realizado no âmbito do SGIE e da renovação do Parque de Máquinas

Controlo de qualidade da energia

Sim

Realizado no âmbito do SGIE e da renovação do Parque de Máquinas

Instalação ou remodelação do sistema

24. b) i.
24. b) ii.
24. b) iii.
24. b) iv.
24. b) v.
24. b) v. 1.
24. b) v. 2.
24. b) v. 3.
24. b) vi.
24. b) vii.
24. b) viii.

Operação e Manutenção

24. v) ix

Aplicar lubrificação, ajustes e afinação.

Sim

Renovação do Parque de Máquinas

24. c)

Após otimização dos sistemas consumidores de energia, otimizar os restantes motores (ainda não otimizados) de acordo com o previsto na Tabela 4.5 e com os critérios definidos
no BREF como, por exemplo:

Sim

Renovação do Parque de Máquinas

24. c) i.

Substituição prioritária por EEM dos restantes motores que estejam em funcionamento mais de 2 000 horas por ano;

Sim

Renovação do Parque de Máquinas

24. c) ii.

Relativamente aos motores elétricos com carga variável que funcionem menos de 50 % da capacidade durante mais de 20 % do seu tempo de funcionamento e que estejam
em funcionamento mais de 2 000 horas por ano, ponderação da possibilidade de se utilizarem variadores de velocidade.

Sim

Renovação do Parque de Máquinas

4.3.7. Sistemas de ar comprimido
25.

Otimizar os sistemas de ar comprimido utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:
Design, instalação e remodelação de sistemas

25. a)
25. b)
25. c)
25. d)
25. e)
25. f)
25. g)
25. h)
25. i)
25. j)

Design global do sistema, incluíndo os sistemas de pressão múltipla

Sim

Upgrade dos compressores

Sim

Melhoria do sistema de arrefecimento, secagem e filtração

Sim

Redução e perdas de pressão por fricção

Sim

Melhoria dos motores (incluído os motores de alta eficiência)

Sim

Melhoria dos sistemas de controlo de velocidade

Sim

Utilização de sistemas de controlo sofisticados

Sim

Recuperação do calor residual para utilização noutras funções

Sim

Utilização do ar frio exterior para admissão no sistema

Sim

Armazenar o ar comprimido perto de sistemas de altamente flutuantes

Sim

Operação e manutenção de sistemas

25. k)
25. l)
25. m)
25. n)

Otimizar determinados dispositivos de utilização final.

Sim

Reduzir as fugas de ar

Sim

Aumentar a frequência de substituição dos filtros

Sim

Otimizar a pressão de trabalho.

Sim

4.3.8. Sistemas de bombagem
26.

Otimizar os sistemas de bombagem recorrendo às seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade (vide Tabela 4.7 do BREF):
Projeto

26. a)
26. b)
26. c)

Evitar o sobredimensionamento na seleção das bombas e substituir as bombas sobredimensionadas

Sim

Seleção adequada da bomba de acordo com o motor utilizado e a respetiva aplicação.

Sim

Seleção adequada do sistema de tubagem (de acordo com a distribuição prevista)

Sim

VEA/VCA
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Controlo e Manutenção
Sistema de controlo e regulação

Sim

Plano de Manutenção Preventiva

Desligar as bombas não utilizadas

Sim

Plano de Manutenção Preventiva

Utilização de transmissões de velocidade variável (VSD)

Sim

Plano de Manutenção Preventiva

Utilização de bombas múltiplas (de fase cortada)

Sim

Plano de Manutenção Preventiva

Manutenção regular

Sim

Plano de Manutenção Preventiva

Minimizar o número de válvulas e desvios de modo a facilitar a sua operação e manutenção

Sim

Plano de Manutenção Preventiva

Evitar a utilização de desvios em excesso, especialmente curvas apertadas.

Sim

Plano de Manutenção Preventiva

Garantir que o diâmetro da tubagem não é demasiado pequeno.

Sim

Plano de Manutenção Preventiva

Sistema de distribuição

26. i)
26. j)
26. k)

4.3.9. Sistemas AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)
27.

Otimizar os sistemas AVAC utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas:

27. a)
27. b)
27. c)
27. d)

para ventilação, aquecimento e arrefecimento, vide Tabela 4.8. do BREF;

Sim

para aquecimento, vide BREF,

Sim

para bombagem, vide BREF;

Sim

para arrefecimento, refrigeração e permutadores de calor, vide BREF ICS

Sim

Projeto e controlo

27. e)
27. f)
27. g)
27. h)

Projeto global do sistema AVAC, identificando e equipando separadamente as seguintes áreas: ventilação geral, ventilação específica e ventilação do processo.

Sim

Otimizar o número, forma e tamanho das entradas no sistema

Sim

Utilizar ventiladores de alta eficiência, projetados para operarem a uma taxa otimizada

Sim

Gestão dos fluxos de ar, considerando a ventilação de fluxo duplo.

Sim

27. i)

Design do sistema de ar, assegurando: que as condutas têm tamanho suficiente; utilização de condutas circulares, evitar os caminhos longos e obstáculos (ligações e secções estreitas)

Sim

27. j)
27. k)
27. l)
27. m)
27. n)
27. o)

Otimização dos motores elétricos, considerando a instalação de VSD (transmissões de velocidade variável)

Sim

Utilização de sistemas de controlo automáticos e integrados no sistema centralizado de gestão técnica

Sim

Integração de filtros dentro do sistema de condutas e recuperação do calor do ar de exaustão (permutadores de calor)

Sim

Redução das necessidades de aquecimento/arrefecimento

Sim

Melhoria da eficiência dos sistemas de aquecimento

Sim

Melhoria da eficiência dos sistemas de arrefecimento

Sim
Manutenção

27. p)
27. q)
27. r)
27. s)
27. t)

Parar ou reduzir a ventilação, sempre que possível

Sim

Plano de Manutenção Preventiva

Assegurar que o sistema não tem perdas de ar, e verificar as juntas.

Sim

Plano de Manutenção Preventiva

Verificar o equilíbrio do sistema

Sim

Plano de Manutenção Preventiva

Gerir e otimizar o fluxo de ar

Sim

Plano de Manutenção Preventiva

Otimizar a filtração de ar através de reciclagem eficiente, evitar as perdas de pressão, limpeza e substituição regular dos filtros, limpeza regular do sistema.

Sim

Plano de Manutenção Preventiva

Identificação das necessidades de iluminação.

Sim

Condições de trabalho

Planeamento do espaço e das atividades de modo a otimizar a utilização de luz natural.

Sim

Condições de trabalho

Seleção das lâmpadas e luminárias de acordo com os requisitos da sua aplicação.

Sim

Condições de trabalho

Utilização de um sistema de controlo da iluminação, incluindo os sensores de presença e temporizadores.

Sim

Empresa apostou em algum equipamento domótico para aumentar a eficiência energética

Formação dos trabalhadores de forma a utilizarem a iluminação da forma mais eficiente.

Sim

Formação de Boas Práticas

4.3.10. Iluminação
28.

Otimizar a iluminação artificial utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade ( vide Tabela 4.9):
Análise e projeto das necessidades de iluminação

28. a)
28. b)
28. c)

Operação, controlo e manutenção

28. d)
28. e)

4.3.11. Processos de secagem, concentração e separação
29.

Otimização os processos de secagem, separação e concentração utilizando, por exemplo, as seguintes técnicas em função da sua aplicabilidade ( vide Tabela 4.10) e procurar
possibilidades de utilização de separação mecânica conjuntamente com processos térmicos:

Não

Design

29. a)

Seleção de tecnologia de separação mais apropriada ou utilização de uma combinação de técnicas (abaixo) que vão ao encontro dos equipamentos específicos de processo

29. b)
29. c)
29. d)
29. e)
29. f)
29. g)
29. h)
29. i)
29. j)

Utilização do excesso de calor proveniente de outros processos.

Sim

Utilização de uma combinação de técnicas.

Sim

Utilização de processos mecânicos, por exemplo filtração, filtração de membrana.

Sim

Sim

Operação

Utilização de processos térmicos, por exempo secadores de aquecimento direto, indireto ou de efeito múltiplo

Sim

Secagem direta

Não

Utilização de vapor sobreaquecido

Sim

Recuperação de calor (incluindo MVR e bombas de calor)

Não

Otimização do isolamento do sistema de secagem

Sim

Utilização de processos por radiação, por exemplo infravermelhos, alta-frequência ou microondas

Sim

Controlo

29. k)

Automatização dos processos térmicos de secagem

Sim

Efeito multiplo através de um triodo
Utilização para aquecer água de 47 para 60º

Quatro estufas de secar fio por alta frequência

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)
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4.2 MTD PARA SISTEMAS DE ARREFCIMENTO
4.2.1 Gestão integrada do calor
4.2.1.1 arrefecimento industrial = Gestão do calor

1.

Para todas as instalações é MTD adotar uma abordagem integrada de modo a reduzir o impacte ambiental dos sistemas de arrefecimento industrial mantendo o equilíbrio entre os
impactes diretos e indiretos.

Sim

A Clariause tem como sistema de arrefecimento uma Torre de arrefecimento sem GFEE nem ODS's.

Sim

O calor é praticamente aproveitado a 100%, existindo um aproveitamento da água quente da Co-geração para o processo de tinturaria.

Sim

Para reduzir a quantidade de químicos usados no tratamento de água residual é feito um arejamento para promover o arrefecimento mais
rápido da água e não ser necessário tanta quantidade de químicos.
A Clariause tem como sistema de arrefecimento uma Torre de arrefecimento sem GFEE nem ODS's.

4.2.1.2 Redução do nível de libertação de calor através da otimização da reutilização interna/externa de calor

2.

Numa situação de greenfield, a avaliação da capacidade de calor necessária só pode ser considerada MTD se for o resultado do uso máximo das opções internas e externas
disponíveis e aplicáveis para reutilização de excesso de calor.
Numa instalação existente, otimizar a reutilização interna e externa e reduzir a quantidade e o nível de calor a serem descarregados também deve preceder qualquer alteração na
capacidade potencial do sistema de arrefecimento aplicado. Aumentar a eficiência de um sistema de arrefecimento existente pela melhoria de operação dos sistemas, tem de ser
avaliado em relação ao aumento da eficiência por meio tecnológico através de uma adaptação ou de mudanças tecnológicas. Em geral, e para os grandes sistemas de
arrefecimento existentes, a melhoria da operação dos sistemas é considerada mais rentável do que a aplicação de tecnologia nova ou melhorada e, portanto, pode ser
considerada como MTD.

4.2.1.3 Sistemas de arrefecimento e requisitos de processo

3.

Seleção de uma configuração de arrefecimento que se deve basear numa comparação entre as diferentes alternativas viáveis dentro de todos os requisitos do processo. Os
requisitos de processo são, por exemplo, controle de reações químicas, fiabilidade do desempenho do processo e manutenção dos níveis de segurança exigidos. Uma mudança
na tecnologia de arrefecimento para reduzir o impacte ambiental só pode ser considerada MTD se a eficiência do arrefecimento for mantida no mesmo nível ou, melhor ainda,
num nível aumentado.

4.2.1.4 Sistemas de arrefecimento e requisitos do local

4.

Os limites impostos pelo local aplicam-se particularmente às novas instalações, onde um sistema de arrefecimento ainda deve ser selecionado. Se a capacidade de descarga de
calor necessária for conhecida, poderá influenciar a seleção de um local apropriado. Para processos sensíveis à temperatura é MTD selecionar o local com a disponibilidade
necessária de água de arrefecimento.

Sim

Foi selecionado o local mais apropriado para o sistema de arrefecimento.

5.

Para proteção dos aquíferos subterrâneos, deve ser aplicado um sistema de arrefecimento que siga os princípios de minimização da utilização de águas provenientes de
captações subterrâneas, principalmente em locais onde são se encontra regulado a depleção dos aquíferos.

Sim

A água utilizada para arrefecimento é da captação superficial do rio pelo que não se utiliza captação
subterrânea para este efeito

Sim

O sistema é novo e foi idealizado tendo em conta a sua eficiência energética

4.2.2 MTD aplicáveis a sistemas de arrefecimento industrial

6.

Para instalações novas, é MTD começar por identificar medidas de redução na fase de projeto, aplicando equipamentos de baixo consumo energético e escolhendo os
equipamentos com os materiais corretos que estejam em contacto com as substâncias do processo e a água de arrefecimento.

7.

Para instalações existentes, as medidas tecnológicas podem ser MTD em certas circunstâncias (consultar BREF).

Não aplicável

Sistema novo

4.3 REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA
4.3.1 Considerações gerais
8.
8. a)
8. b)
8. c)
8. d)

Para sistemas de arrefecimento na fase de projeto, constitui MTD a ponderação de um conjunto de fatores:

Redução da quantidade de equipamento com elevado consumo energético

Não
Sim
Sim

Optimizar o tratamento da água utilizada, em sistemas de passagem única e torre arrefecimento por via húmida, promovendo limpeza das superfícies de circulação dos fluídos a par da
prevenção da formação de incrustações e afins.

Sim

Redução da resistência ao fluxo de ar e água
Aplicação de equipamentos de elevada eficiência / baixo consumo energético

Co-geração
Foram selecionados os mais eficientes dentro das necessidades da fábrica

4.3.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD

9.
9. a)
9. b)
9. c)

Em termos de eficiência energética global de uma instalação, a utilização de um sistema de passagem única é MTD, em particular para processos que exigem grandes
capacidades de arrefecimento. Em casos de rios e estuários é aceitável se o sistema garantir:
Extensão da pluma de calor na superfície da água deixando a passagem para migração de peixes;
Conceber a entrada de água de arrefecimento de modo a reduzir o arrastamento de peixe;
A carga de calor não interfere com outros usuários de água de superfície de recepção.
Para sistemas com grande capacidade de arrefecimento (> 10 MWth)

9. d)

Não aplicável
Sim
Não aplicável
Não aplicável

Existe uma grelha de raro fino para que não passem peixes nem sujidade
Meio de receção coletor SIDVA

Selecionar um local adequado à aplicação de sistemas de passagem única.
Para todos os sistemas:

9. e)

Aplicar a opção de funcionamento / operação variável, isto é, quando o processo a refrigerar exige um funcionamento variável, a modulação bem-sucedida dos fluxos de ar e de água
pode ser relevante para a eficiência energética global do processo.

Sim

O Sistema está dotado de válvulas de modulação de acordo com as necessidades dos diversos equipamentos

9. f)

Modulação do fluxo de ar / água

Sim

O Sistema está dotado de válvulas de modulação de acordo com as necessidades dos diversos equipamentos

Sim

O sistema de tubagens está dotado de um sistema automático para detetar as necessidades de tratamento para evitar incrustrações e
manter a tubagem limpa. 1x/semana o técnico vem analisar e colocar o produtos necessários para as necessidades detetadas pelo
sistema.

Para todos os sistemas húmidos:

9. g)

Aplicar tratamentos de água otimizados e tratamentos para manutenção das superfícies das tubagens dos sistemas
Para sistemas únicos:

9. h)

Evitar a recirculação de pluma de água quente nos rios e minimizá-lo em estuários e em sítios marinhos.

Não aplicável

Para torres de arrefecimento:

9. i)

Aplicar bombas e ventiladores de baixo consumo energético

Sim

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)
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4.4 REDUÇÃO DOS REQUISITOS DE ÁGUA
4.4.1 Considerações gerais
10.

Para novos sistemas podem ser realizados os seguintes pontos:

10. a)

À luz do equilíbrio energético geral, o arrefecimento com água é mais eficiente;

Sim

Torre de arrefecimento

10. b)

Para novas instalações, deve ser selecionado um local para a disponibilidade de quantidades suficientes de água (de superfície) no caso de grande procura de água de arrefecimento;

Sim

A água utilizada para arrefecimento é da captação superficial do rio pelo que não se utiliza captação
subterrânea para este efeito

10. c)

A necessidade de arrefecimento ser reduzida através otimização da reutilização do calor;

Sim

Co-Geração

10. d)

Para novas instalações um local deve ser seleccionada para a disponibilidade de um receptor de água adequada, particularmente no caso de grandes descargas de água de
arrefecimento;

Sim

ETAR de pré-tratamento com arejamento para arrefecimento e descarga no coletor multimunicipal SIDVA

10. e)

Onde a disponibilidade de água é limitada, deve ser escolhida uma tecnologia que permita diferentes modos de operação que requiram menos água para atingir a capacidade de
arrefecimento necessária;

Não aplicável

10. f)

Em todos os casos, a arrefecimento por recirculação é uma opção, mas é necessário um equilíbrio cuidadoso com outros fatores, como o condicionamento de água necessário e uma
eficiência energética global mais baixa.

Não aplicável

11.

Para sistemas existentes e no caso de rios com disponibilidade limitada de água superficial, pode ser equacionada a alteração de um sistema de passagem única para um
sistema de arrefecimento com recirculação.

Não aplicável

4.4.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD
12.

São técnicas MTD para a redução das necessidades de água:
Para sistemas húmidos:

12. a)
12. b)
12. c)
12. d)
12. e)

Otimização da reutilização de calor
A utilização de águas subterrâneas não é considerada MTD
Aplicação de sistemas de recirculação
Aplicação de sistemas de arrefecimento híbridos
Aplicação de arrefecimento a seco
Para sistemas de arrefecimento de recirculação húmida e húmida/seca:

12. f)

Sim
Sim
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Co-Geração
Água de captação subterrânea utilizada apenas para rega

Otimização de ciclos de concentração

4.5 REDUÇÃO DO ARRASTAMENTO DE ORGANISMOS
4.5.1 Considerações gerais
Consultar BREF.

4.5.2 Técnicas de redução identificadas dentro da abordagem MTD
13.

São técnicas MTD para a redução de arrastamento:
Para todos os sistemas únicos ou sistemas de arrefecimento com entradas de águas de superficie:

13. a)

Análise do biótopo na fonte de água de superfície

13. b)

Otimização das velocidades da água nos canais de admissão para limitar a sedimentação; Observação da ocorrência sazonal de macro incrustrações.

Sim

Válvulas de 3 vias para otimizar as velocidades e diminuir a sedimentação
Operações de manutenção de controlo da pressão na tubagem para garantir a carga máxima de água e
minimizar os sedimentos e inscrustrações, aplicação de etilenoglicol quando necessário

4.6 REDUÇÃO DAS EMISSÕES PARA A ÁGUA
4.6.1 Abordagem geral sobre as MTD para a redução das emissões de calor
Consultar BREF.

4.6.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões químicas para a água
14.

Referindo que a afirmação de que 80% do impacte ambiental é decidido na altura da fase de conceção do projeto, devem ser tomadas outras medidas para a fase de conceção do
sistema de arrefecimento húmido com a seguinte ordem de abordagem:

14. a)
14. b)
14. c)
14. d)

Identificar as condições do processo (pressão, T, corrosividade da substância)

Sim

Identificar características químicas da fonte de água de arrefecimento

Sim

Selecionar materiais apropriados para os permutadores, considerando as características do processo e as propriedades da água

Sim

Selecionar materiais apropriados para os restantes elementos do circuito.

Sim

14. e)

Identificar os requerimentos operacionais do sistema de arrefecimento.

Sim

14. f)

Selecionar um tratamento de água de arrefecimento mais apropriado usando produtos químicos menos perigosos ou produtos químicos com menor potencial de impacte no meio
ambiente (complexos orgânicos facilmente biodegradáveis)

Sim

14. g)

Aplicar o esquema de seleção para biocidas (capítulo 3, figura 3.2)

Sim

apenas no tratamento de leggionella da torre de arrefecimento 1x/ano

14. h)

Otimizar o doseamento por monitorização da água.

Sim

Sistema dotado de válvulas para gestão eficiente da água necessária

4.6.3 Abordagem sobre as técnicas MTD para redução das emissões para a água
4.6.3.1 Prevenção pelo projeto de equipamentos e manutenção do sistema

15.

São técnicas MTD para a redução de emissões para a água através de técnicas de desenho e manutenção:
Para sistemas húmidos:

15. a)

Análise da corrosividade da substância do processo, bem como da água de arrefecimento para selecionar o material certo

Sim

15. b)

Projeção do sistema de arrefecimento evitando zonas de estancamento para reduzir a corrosão e contaminações.

Sim

Para permutadores do tipo Shell&tube :

15. c)

Conceção que permita facilitar a limpeza através da circulação do caudal de água arrefecida no tubo e as paredes dos tubos de material resistente às incrustrações.

Válvulas de 3 vias para otimizar as velocidades e diminuir a sedimentação
Operações de manutenção de controlo da pressão na tubagem para garantir a carga máxima de água e
minimizar os sedimentos e inscrustrações, aplicação de etilenoglicol quando necessário

Não aplicável
Não aplicável

Condensadores de instalações de produção de eletricidade:

15. d)
15. e)
15. f)

Aplicação de Ti em condensadores com água do mar ou água salobra

Não aplicável

Aplicação de ligas de baixa corrosão (aço inoxidável com elevado índice de corrosão ou de cobre níquel)

Não aplicável

Utilização de sistemas de limpeza automatizados com as esferas de espuma ou escovas

Sim

Escovas

Sim

Válvulas de 3 vias para otimizar as velocidades e diminuir a sedimentação
Operações de manutenção de controlo da pressão na tubagem para garantir a carga máxima de água e
minimizar os sedimentos e inscrustrações, aplicação de etilenoglicol quando necessário

Para condensadores e permutadores de calor:

15. g)

De modo a reduzir a deposição (incrustação) em condensadores a velocidade da água deve ser > 1,8 m / s para equipamentos novos e 1,5 m / s no caso de montagem de feixe de tubos

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)
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De modo a reduzir a deposição (incrustação) nos permutadores de calor recomentda-se uma velocidade da água > 0,8 m / s
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Válvulas de 3 vias para otimizar as velocidades e diminuir a sedimentação
Operações de manutenção de controlo da pressão na tubagem para garantir a carga máxima de água e
minimizar os sedimentos e inscrustrações, aplicação de etilenoglicol quando necessário

Não aplicável

Para sistemas arrefecimento de passagem única, de modo a reduzir a sensibilidade à corrosão:

15. j)
15. k)
15. l)

Aplicar aço-carbono em sistemas de água de arrefecimento, se a tolerância à corrosão puder ser atendida
Aplicar plásticos reforçados com fibra de vidro, revestido de betão reforçado ou aço-carbono revestido em caso de condutas subterrâneas
Aplicar tubos de titânio para permutadores do tipo Shell&tube em ambientes altamente corrosivos ou aço inoxidável de elevada qualidade com desempenho semelhante.

Não
Sim
Não aplicável

Para torres de arrefecimento húmidas abertas:

15. m)
15. n)

Para reduzir a incrustação em condições de água salgada aplicar enchimento de baixa incrustação e com capacidade a altas cargas
Evitar substâncias perigosas devido ao tratamento anti-incrustantes (como CCA e TBTO) nos tratamentos anticontaminação.

Não aplicável
Não

Tubagens reforçadas

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
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Para torres de arrefecimento de tiragem natural:

15. o)

Para reduzir o tratamento de anti-incrustação aplicar eenchimento tendo em consideração a qualidade local da água (por exemplo, alto teor de sólidos, escala)

Sim

Tratamentos à medida das necessidades

4.6.3.2 Controlo da otimização do tratamento de água de arrefecimento

16.

São técnicas MTD para a redução de emissões para a água por meio da otimização do tratamento de água de arrefecimento:
Para todos os sistemas húmidos:

16. a)

Monitorização e controlo da composição química da água de arrefecimento para reduzir a quantidade de aditivos.

Sim

Tratamentos à medida das necessidades

16. b)

Reduzir a utilização de químicos perigosos, não se devendo utilizar o seguinte: compostos de crómio, compostos de mercúrio, compostos organometálicos, mercaptobenzotiazol e
substâncias biocidas para tratamento de choque diferentes do cloro, bromo, ozono e peróxido de hidrogénio.

Sim

Não são utilizadas as substâncias referidas

Sim

O sistema de tubagens está dotado de um sistema automático para detetar as necessidades de tratamento para evitar incrustrações e
manter a tubagem limpa. 1x/semana o técnico vem analisar e colocar o produtos necessários para as necessidades detetadas pelo
sistema.

Para sistema de arrefecimento de passagem única e torres de arrefecimento abertas e húmidas:

16. c)

Monitorizar a existência de macro incrustrações para otimizar a dosagem de biocidas
Para sistemas de arrefecimento únicos:

Não aplicável

16. d)

De modo a limitar ao utilização de biocidas utilizar temperatura da água do mar abaixo de 10-12ºC

Não aplicável

16. e)

De modo a reduzir a emissão de FO variar os tempos de residência e as velocidades da água com um nível FO ou FRO associado de 0,1 mg / l na saída

Não aplicável

16. f)

De modo a reduzir as emissões de oxidante (residual) livre alcançar valores de FO ou FOR ≤ 0,2 mg / l na saída para a cloração contínua de água do mar

Não aplicável

16. g)

De modo a reduzir as emissões de oxidante (residual) livre alcançar valores de FO ou FRO ≤ 0,5 mg / l na saída para a cloração intermitente e choque de água do mar

Não aplicável

16. h)

Reduzir a quantidade de compostos formadores de óxidos em água fresca sem cloração contínua em água doce pois não é considerada MTD

Não aplicável

Para torres de arrefecimento húmidas abertas:

16. i)
16. j)
16. k)

De modo a reduzir a quantidade de hipoclorito manter m pH de 7 ≤ pH ≤ 9

Sim

De modo a reduzir a quantidade de biocida e a purga aplicar biofiltração

Não

16. l)

No caso de aplicar ozono, manter a concentração inferior a 0,1 mg/l.

Fechar temporariamente as purgas depois do doseamento de aditivos para reduzir a emissão de biocidas hidrolisantes.

Não
Não aplicável

4.7 REDUÇÃO DAS EMISSÕES PARA O AR
4.7.1 Abordagem geral
Consultar BREF.

4.7.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões para o ar
17.

São técnicas MTD para a redução de emissões para o ar:
Para as torres de arrefecimento húmidas:

17. a)
17. b)

Para evitar a chegada da pluma ao nivel do solo a emissão da pluma deverá ter uma altura suficiente e uma velocidade mínima de ar de descarga na saída da torre
Para evitar a formação de pluma aplicar uma técnica híbrida ou outras técnicas de supressão de plumas, como o aquecimento de ar

Sim
Sim

Sistema aberto que minimiza plumas

17. c)

Evitar a aplicação de amiantos, CCA e TBTO para reduzir a utilização de substâncias perigosas.

Sim

Não é utilizado

17. d)

Projetar e definir a localização das torres de modo a que a sua saída possa ser captada por sistemas de ar condicionado, para evitar afetar a qualidade do ar no centro de trabalho.

Não aplicável

17. e)

Reduzir as perdas por arrasto através da aplicação de captadores.

Não aplicável

4.8 REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE RUÍDO
4.8.1 Abordagem geral
Consultar BREF.

4.8.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir as emissões de ruído
18.

São técnicas MTD para a redução de emissões de ruído:
Para torres de arrefecimento de tiragem natural:

18. a)
18. b)

Para redução de ruído da água em cascata à entrada do tubo de ar estão disponiveis várias técnicas (ver BREF)
Reduzir a emissão de ruído ao redor da base da torre, por exemplo, recorrendo a uma barreira de terra ou uma parede anti-ruído
Para torres de arrefecimento mecânicas:

18. c)
18. c) i.
18. c) ii.
18. d)

Redução do ruído do ventilador aplicando ventiladores de baixo ruído por exemplo:

18. e)

De modo a reduzir o ruído aplicar medidas de atenuação (silenciadores) à entrada e saída do ar

Utilizando ventiladores de grande diâmetro com velocidades circunferenciais
Utilizando velocidadses reduzidas (≤ 40 m/s)
Na fase de projeção aplicar uma altura suficiente ao difusor otimizado ou instalar atenuadores de som

Não
Não
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Sim
Não

4.9 REDUÇÃO DO RISCO DE FUGAS
4.9.1 Abordagem geral
19.
19. a)
19. b)
19. c)
19. d)

São medidas gerais para reduzir a ocorrência de fugas:
(não aplicável a condensadores)
Selecionar material para equipamentos de sistemas de arrefecimento por via húmida de acordo com a qualidade da água aplicada
Operar o sistema de acordo com a sua conceção
Se necessário um tratamento de água de arrefecimento, selecionar um programa correto de tratamento de água de arrefecimento
Monitorizar as possíveis fugas na descarga da água de arrefecimento na recirculação de sistemas de arrefecimento húmido, analisando a purga.

Sim
Sim
Sim
Não aplicável

Para permutadores de calor:
19. e)

De modo a evitar pequenas fissuras o ∆T do permutador deverá ser ≤ 50 °C
Para permutadores do tipo shell&tube :

19. f)

Monitorizar a operação do processo para que a operação ocorra dentro dos limites de projeto

19. g)

Aplicar tecnologia de soldagem de modo a fortalecer a construção do tubo/placa de tubo

Sim
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

Está localizada no exterior

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Sistemas de arrefecimento industrial (ICS) | Data de adoção: 12/2001 | Versão: 06.10.2017
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica
alternativa implementada

Para o equipamento:
De modo a reduzir a corrosão, a temperatura do metal no lado de passagem da água de arrefecimento deverá ser < 60 °C

19. h)

Sim

Para sistemas de arrefecimento de passagem única
19. i)

Para alcançar um VCI entre 5 - 8 operar o sistema direto com P água arrefecimento > Pprocesso e efetuar monitorizar

19. j)

Para alcançar um VCI entre 5 - 8 operar o sistema direto com P água arrefecimento = Pprocesso e efetuar monitorização analítica automática

19. k)

Para alcançar um VCI ≥ 9 operar o sistema direto P água arrefecimento > Pprocesso e efetuar monitorização analítica automática

19. l)

Para alcançar um VCI ≥ 9 operar o sistema com permutador de calor de material altamente anti-corrosivo/monitorização analítica automática

19. m)

Para alcançar um VCI ≥ 9 alterar a tecnologia:

19. m) i.

arrefecimento indireta

19. m) ii.

arrefecimento recirculante

Não aplicável
Sim
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

arrefecimento a ar

Não aplicável

19. m) iii.
19. n)

No arrefecimento de substâncias perigosas, efetuar sempre a monitorização da água de arrefecimento.

19. o)

Aplicação de manutenção preventiva, através da realização de inspeção por meio de corrente de Foucault.
Para sistemas de arrefecimento com recirculação

19. p)

Monitorização constante da purga no arrefecimento de substâncias perigosas

Não aplicável
Não
Não aplicável
Não aplicável

4.10 REDUÇÃO DE RISCO BIOLÓGICO
4.10.1 Abordagem geral
Consultar BREF.

4.10.2 Abordagem geral sobre as MTD para reduzir o risco de emissões biológicas
20.

São consideradas como MTD na prevenção e redução do risco microbiológico:
Para todos os sistemas de arrefecimento húmidos:

20. a)

Com vista à redução da formação de algas deve-se proteger a água de arrefecimento da ação da energia luminosa

Sim

20. b)

Com vista à redução do crescimento de microrganismos devem-se evitar zonas estagnadas (a nível do seu design), de forma a manter a velocidade na passagem de água e proceder à
aplicação de tratamentos químicos otimizados.

Sim

20. c)

Nas limpezas após um surto deve-se efetuar uma combinação de limpeza mecânica e limpeza química

Sim

Limpeza mecânica e química de dois em dois anos

20. d)

Efetuar uma monitorização periódica dos organismos patogénicos potencialmente existentes nas torres de arrefecimento.

Sim

Dois em dois anos são feitas análises à água da torre de arrefecimento

Para torres de arrefecimento húmidas abertas:
20. e)

Para reduzir o risco de infeção os operadores devem utilizar proteção de olhos e boca (máscara P3) quando entram num sistema de arrefecimento húmido

Sim

Sistema fechado tubagens opacas

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir dentro Calendarização da implementação
da gama de VEA/VCA
(mês.ano)

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Indústrias têxteis (TXT) | Data de adoção: 07/2003| Versão: 06.10.2017
n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir
dentro da gama de VEA/VCA

Motivo da não aplicabilidade

5.1. MTD GERAIS (Para todas as indústrias têxteis)
Gestão
1.

Implementar consciência ambiental e incluí-la em programas de treino;

Sim

Encontra-se em curso a implementação de um sistema de gestão ambiental ISO
14001:2015

2.

Aplicar boas práticas para manutenção e limpeza (consultar secção 4.1.1);

Sim

Estão definidos planos de manutenção preventiva para o conjunto das máquinas e
equipamentos da instalação.

3.

Armazenar os produtos químicos de acordo com a informação fornecida pelo fabricante nas fichas de segurança do material e seguir as indicações indicadas no BREF horizontal de "Armazenamento" (BREF
EFS).

Sim

No armazém de produtos químicos, estes encontram-se armazenado de acordo
com a sua tipologia e compatibilidade.

4.

Implementar medidas para evitar derrames de produtos químicos e banhos de processo. Se ocorrer derrame os procedimentos de contenção devem estar disponíveis, bem como o meio de limpeza e descarte
do derrame de forma segura. Deve ser tornado impossível o contato do derrame com as àguas superficiais ou de eesgoto.

Sim

No armazém de produtos químicos, estes encontram-se armazenado de acordo
com a sua tipologia e compatibilidade.Os líquidos encontram-se armazenados sob
tinas de contenção. No fabrico apenas são transportadas as quantidades
necessárias a cada lote de fabrico.Os procedimentos para atuação em caso de
emergência encontram-se definidos no ãmbito do SGA.

5.

Implementar um sistema de monitorização de inputs e outputs de processos (tanto no local como ao nível do processo), incluindo inputs de matéria-prima têxtil, químicos, calor, energia e água, outputs de
produto, águas residuais, emissões atmosféricas, lamas, resíduos sólidos e subprodutos. Um bom conhecimento dos inputs e outputs dos processos consiste num pré-requisisto na identificação de áreas
prioritárias e numa opção de melhoria do desempenho ambiental.

Sim

Encontra-se em curso a implementação de um sistema de gestão ambiental ISO
14001:2015

Sim

Sistema de Cozinha Automática de Cores

Sim

Foram solicitadas as FDS atualizdas aos fornecedores.

Dosagem e distribuição de produtos químicos (excluindo corantes)
Instalação de sistemas automatizados de dosagem e distribuição que meçam as quantidades exatas de produtos químicos e auxiliares necessários, e inseri-los diretamente nas várias máquinas através de
tubagens seladas.

6.

Seleção e utilização de químicos
7.

Seguir certos princípios gerais na seleção de químicos e na gestão da sua utilização:

7. a)

Evitar a sua utilização em processos quando for possível alcançar o resultado pretendido sem a sua presença;

Sim

O consumo de produts químicos é otimizado por questões de eficiência

7. b)

Adotar uma abordagem baseada no risco na seleção e utilização de produtos químicos, de modo a garantir um menor risco ambiental, quando não for possível evitar a sua utilização;

Sim

Os produtos químicos são selecionados de acordo com as normas têxteis para
produtos e linhas certificdas como GOTS e CTW que obrigam ao uso de produtos
químicos de menor perigosidade.

Para surfatantes:
Substituir etoxilatos de alquilfenol e outros surfatantes perigosos por substitutos que sejam facilmente biodegradáveis ou bioelimináveis na estação de tratamento de águas residuais e que não formem
metabolitos tóxicos (conforme descrito na secção 4.3.3)

8.

Não aplicável

Para agentes complexantes:

9.

Evitar ou reduzir a utilização de agentes complexantes no pré-tratamento ou em processos de tingimento pela combinação das seguintes técnicas

9. a)

Amaciamento de água fresca de modo a remover o ferro e os catiões alcalinotérmicos endurecidos pelas águas de processo;

Não aplicável

9. b)

Utilização de processos secos para a remoção de partículas de ferro grosso do tecido antes do branqueamento (os detetores magnéticos são instalados em linhas de pré-tratamento contínuo conforme descrito na secção
4.5.6);

Não aplicável

9. c)

Remoção do ferro presente dentro das fibras através da utilização de desmineralização ácida, ou melhor, pela utilização de agentes redutores não-perigosos (ver secção 4.5.6), antes do branqueamento de tecidos
altamente contaminados;

Não aplicável

9. d)

Aplicação de peróxido de hidrogénio em condições ótimas controladas conforme descritas na secção 4.5.6.

10.

Sim

Abastecimento realizado pela cozinha automática

Selecionar agentes complexantes biodegradáveis ou bioelimináveis (conforme descrito em 4.3.4).

Para agentes anti-espumantes:

11.

Minimizar ou evitar a utilização de agentes anti-espumantes:

11. a)

Através da utilização de jatos de ar, onde o banho não é agitado pela rotação do tecido;

Não aplicável

11. b)

Através da reutilização do banho tratado

Não aplicável

12.

Selecionar agentes anti-espuma que não contenham óleos minerais e que se caracterizem pelas altas taxas de bioeliminação, conforme descrito na secção 4.3.5.

Sim

Existe obrigatoriedade de cumprir com os requisitos especificados para as fibras
em toda a cadeia de produção desde a seleção do algodão orgânico e de outras
fibras têxteis qualificadas segundo os rígidos parâmetros do cliente Inditex,
certificação GOTS, CTW, OEKO-TEX STANDARD 100 - CLASS I e Rótulo de
certificado Ecológico do produto Ecolabel

Sim

Existe obrigatoriedade de cumprir com os requisitos especificados para as fibras
em toda a cadeia de produção desde a seleção do algodão orgânico e de outras
fibras têxteis qualificadas segundo os rígidos parâmetros do cliente Inditex,
certificação GOTS, CTW, OEKO-TEX STANDARD 100 - CLASS I e Rótulo de
certificado Ecológico do produto Ecolabel

Seleção das fibras de matéria-prima

Procurar estabelecer colaborações com parceiros a montante na cadeia têxtil, de modo a criar uma cadeia de responsabilidade ambiental para os têxteis. É desejável que haja intercâmbio de informações sobre
o tipo e carga dos produtos químicos adicionados e que permanecem nas fibras em cada etapa do ciclo de vida do produto.

13.

14.

São MTD, aplicáveis a algumas matérias-primas, de modo a prevenir impactes ambientais decorrentes de poluentes presentes nas fibras antes da entrada no processo de acabamento:
Fibras artificiais:
Selecionar material tratado com agentes de preparação de baixa emissão e que sejam biodegradáveis/bioelimináveis.

14. a)

Algodão:

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

14. b)

Selecionar o tamanho do material com baixas técnicas de adição (pré-banho da teia em órgão, consultar a secção 4.2.5);

Não aplicável

14. c)

Utilizar a informação disponível para evitar o processamento de material de fibra contaminado com os produtos químicos mais perigosos, como PCP (pentaclorofenol);

Não aplicável

14. d)

Utilização de algodão cultivado organicamente quando as condições de mercado o permitam.

Não aplicável

Lã:

A Clariause presta um serviço de
tinturaria. A matéria-prima é do
cliente.

Não aplicável

Não aplicável

14. e)

Utilização da informação disponível para evitar o processamento de material fibroso contaminado por produtos químicos mais perigosos, como os resíduos de pesticidas OC (consultar secção 4.2.7);

Não aplicável

14. f)

Minimizar na fonte quaisquer ectoparasiticida legalmente utilizados em ovelhas, incentivando o desenvolvimento de lãs de resíduos com baixo teor de pesticidas pelo diálogo com os órgãos competentes responsáveis pela
produção e comercialização de lã em todos os países produtores (ver secção 4.2.8);

Não aplicável

14. g)

Selecção da fiação de fio de lã com agentes de fiação biodegradáveis, em vez de formulações baseadas em óleos minerais e/ou contendo alquilfenol etoxilados (APEO). (consultar secção 4.2.2)

Não aplicável

Gestão de água e energia:
A Clariause tem implementado um SGIE, com Auditorias Energéticas e Plano de
Racionalização de Energia e tem instalados contadores para autocontrolo do
consumo de água

15.

Monitorizar o consumo de água e energia nos vários processos (consultar secção 4.1.2).

16.

Instalar dispositivos de controlo de fluxo e válvulas de paragem automática em maquinaria contínua (consultar secções 4.1.4 e 4.9.2).

Não

17.

Instalar controladores automáticos para controlo do volume de enchimento e a temperatura do banho em máquinas batch (consultar secções 4.1.1 e 4.6.19)

SIm

Sistema automatizado

18.

Estabelecer procedimentos de produção bem documentados, a fim de evitar o desperdício de recursos de práticas de trabalho inapropriadas.

Sim

Encontram-se definidos no âmbito do SGQ ISO 9001:2015 implementado

19.

Otimizar a programação da produção e ajustar os processos no pré-tratamento para requisitos de qualidade nos processos a jusante.

Sim

Encontram-se definidos no âmbito do SGQ ISO 9001:2015 implementado

20.

Investigar a possibilidade de combinar diferentes tratamentos num só passo (consultar secções 4.1.4 e 4.1.4).

Sim

Máquinas preparadas para realizar vários tratamentos ao mesmo tempo
otimizando recursos

21.

Instalar máquinas de baixo ou ultra-baixo rácio de banhos em processos batch (consultar secções 4.6.19 e 4.6.21).

Não aplicável

1/6

n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

22.

Introduzir técnicas de aplicação baixa adição em processos contínuos (consultar secção 4.1.4).

Não aplicável

23.

Melhorar a eficiência de lavagem em processos batch e contínuo (consultar secções 4.9.1 e 4.9.2).

Não aplicável

24.

Reutilizar as águas de refrigeração como águas de processo (permitindo também a recuperação de calor) (consultar secção 4.1.1).

Sim

2/6

Descrição do modo de implementação

Recirculação de água do sistema de refrigeração para utilização no processo
produtivo

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir
dentro da gama de VEA/VCA

Motivo da não aplicabilidade

n.º atribuído de
acordo com o BREF
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

Descrição do modo de implementação

25.

Investigar as possibilidades de reutilização e reciclagem da água por caracterização sistemática da qualidade e do volume dos vários fluxos de processo, a fim de identificar processos para os quais as
substâncias contidas nos vários fluxos de resíduos ainda são valiosas e / ou não interferem com a qualidade dos produtos. Para fins de reciclagem em processos batch , é conveniente instalar máquinas com
recursos internos que facilitam a recuperação e a reutilização de fluxos de resíduos (consultar secções 4.5.8 e 4.6.22).

26.

Utilizar coberturas e tampas que garantam o fecho total das máquinas que possam ter perdas de vapor (consultar secções 4.1.4 e 4.6.19).

Sim

27.

Isolar tubos, válvulas, tanques e máquinas de modo a minimizar as perdas de calor (consultar secção 4.1.5).

Sim

Implementação de boas práticas para otimização de consumos

28.

Otimizar caldeiras através da aplicação de reutilização de água condensada, o pré-aquecimento do frnecimento de ar, recuperação de calor a partir de gases de combustão (consultar secções 4.1.1, 4.4.3 e
4.8.1).

Sim

Equipamento de Co-Geração

29.

Separar correntes de águas residuais quentes e frias antes da recuperação de calor e recuperar o calor do fluxo quente (consultar secções 4.1.1 e 4.6.22).

Sim

Equipamento de Co-Geração

30.

Instalar sistemas de recuperação de calor de efluente gasosos (consultar secções 4.1.1, 4.3.3 e 4.8.1).

Não

Instalar motores elétricos controlados por frequência (consultar secção 4.1.1).

Não

31.

Não aplicável

Gestão de fluxos de resíduos

32.

Recolher separadamente resíduos sólidos inevitáveis.

Sim

33.

Utilizar recipientes a granel ou com retorno.

Sim

5.2 Medidas integradas no processo para processos e operações unitárias.
5.2.1 Lavagem de lã
Lavagem de lã com água

Não aplicável
Não aplicável

34.

Selecionar fibra de lã em bruto de acordo com as medidas identificadas na MTD 14.

Não aplicável

35.

Substituir detergentes com etoxilatos de alquilfenol por etoxilatos de álcool ou outros substitutos prontamente biodegradáveis que não dão origem a metabolitos tóxicos, de acordo com as medidas definidas
na secção 4.3.3.

Não aplicável

36.

Utilizar ciclos de remoção se sujidade / recuperação de gordura de alta capacidade como é descrito na secção 4.4.1 (para lã fina ou extra-fina, o ciclo de recuperação de gordura, quando utilizada em máquinas
que possuem saídas de fluxo de lamas contínuo, também permite a eliminação de uma fração de sujidade fina, sem necessidade de se recorrer a ciclos separado para a remoção de sujidade). Consultar VEA
associados à MTD no BREF.

Não aplicável

37.

Reduzir o consumo de energia entre 4 - 4,5 MJ/kg de lã suja processada, compreendendo aproximadamente 3,5 MJ/kg de energia térmica e 1 MJ/kg de energia elétrica por uma combinação adequada das
seguintes técnicas (além do circuito de recuperação de gordura mencionado acima):

Não aplicável

37. a)

Prevenir perdas de calor tapando os banhos de lavagem

Não aplicável

37. b)

Otimização do desempenho do rolo compressor no final de modo a melhorar a remoção mecânica da água antes do processo de secagem;

Não aplicável

37. c)

Manobrar o último rolo compressor a uma temperatura relativamente alta. A temperatura ideal é de 65 ° C, exceto quando o branqueamento com peróxido é realizado na última cuba. Neste caso, a temperatura de
branqueamento ideal é de 48 ° C;

Não aplicável

37. d)

Controlar automaticamente a humidade no secador por meio de sensores, medindo a humidade na atmosfera do secador ou mesmo da própria lã;

Não aplicável

37. e)

Modernizando unidades de recuperação de calor dos secadores.

Não aplicável

Lavagem com solvente orgânico
É MTD lavar com solvente orgânico, desde que todas as medidas descritas na secção 2.3.1.3 sejam tomadas de modo minimizar as perdas fugitivas e evitar qualquer possível contaminação das águas
subterrâneas decorrente de poluição difusa e possíveis acidentes.

38.

Não aplicável
Não aplicável

5.2.2 Indústria têxtil de acabamento e de carpetes

Não aplicável

Pré-tratamento

Não aplicável

Remoção de lubrificacantes de malhas do tecido

39.

É MTD selecionar uma das seguintes técnicas:

Não aplicável
Não aplicável

39. a)

Selecionar tecidos de malha que tenha sido processada usando lubrificantes solúveis em água e biodegradáveis em vez dos lubrificantes convencionais à base de óleo mineral (consultar 4.2.3). Removê-lo com água.
Com malhas feitas de fibras sintéticas, o passo da lavagem deve ser realizado antes da termofixação (de modo a remover os lubrificantes e evitando que estes sejam libertados sob forma gasosa).

Não aplicável

39. b)

Executar o processo de termofixação antes da lavagem e tratar os gases libertados pela râmola através de sistemas de eletrofiltração a seco que permitem a recuperação de energia e separam os gases do óleo. Este
passo irá reduzir a contaminação de efluentes (consultar secção 4.10.9).

Não aplicável

39. c)

Remover os óleos não solúveis em água através de lavagem com solventes orgânicos. Os requisitos são descritos na seção 4.9.3, juntamente com disposições para a destruição em loop de poluentes mais persistentes
(por exemplo, por processos avançados de oxidação). Esta remoção evitará qualquer possível contaminação das águas subterrâneas decorrentes de poluição difusa e possíveis acidentes. Esta técnica é conveniente
quando outros agentes de preparação não solúveis em água, tais como óleos de silicone, estão presentes no tecido.

Não aplicável

Desencolagem

40.

Não aplicável

É MTD selecionar uma das seguintes técnicas:

Não aplicável

40. a)

Selecionar matéria-prima processada com técnicas de adição reduzida (por exemplo, pré-molhamento do fios urdidos ou a fiação compacta (consultar secção 4.2.5)) e agentes de colagem bioelimináveis mais eficazes
(consultar secção 4.2.4) em combinação com o uso de sistemas de lavagem mais eficientes para o processo de desencolagem e técnicas de tratamento de àguas residuais de baixa relação F/M (F/M <0,15 kg BOD5/kg
MLSS∙d, adaptação das lamas ativadas e temperaturas superiores a 15 ° C - consultar secção 4.10.1) de modo a melhorar a bioeliminação dos agentes de colagem;

Não aplicável

40. b)

Adotar vias oxidativas quando não for possível controlar a fonte de matéria-prima (consultar secção 4.5.2);

Não aplicável

40. c)

Combinação da desencolagem/fervura e do branqueamento numa etapa única, como é descrito na secção 4.5.3;

Não aplicável

40. d)

Recuperar e reutilizar agentes de colagem através de ultrafiltração, como é descrito na secção 4.5.1.

Não aplicável

Branqueamento

Não aplicável

41.

Utilizar preferencialmente peróxido de hidrogénio como agente de branqueamento, conjuntamente com técnicas para a minimização da utilização de estabilizadores de peróxido, como descrito na secção 4.5.6,
ou utilizar agentes complexantes biodegradáveis/bioelimináveis como é descrito na secção 4.3.4.

Não aplicável

42.

Utilizar clorito de sódio nas fibras de linho e liberianas que não podem ser branqueadas apenas com peróxido de hidrogénio. A opção preferencial consiste no branqueamento em duas etapas com peróxido de
hidrogénio, seguido de dióxido de cloro. Deve assegurar-se a utilização de dióxido de cloro isento de cloro elementar. O dióxido de cloro isento de cloro elementar é produzido mediante a utilização de peróxido
de hidrogénio como agente redutor de clorato de sódio (consultar secção 4.5.5).

Não aplicável

43.

Limitar a utilização de hipoclorito de sódio apenas em casos em que deva ser alcançada uma brancura elevada e em tecidos frágeis e que possam sofrer despolimerização. Neste caso em especial, para reduzir
a formação de perigosos AOX, o branqueamento por hipocloreto de sódio é realizado num processo de duas etapas em que o peróxido é utilizado na primeira etapa e o hipoclorito na segunda. Os efluentes
resultantes lo branqueamento com hipoclorito são mantidos em separado de outros fluxos e efluentes mistoss de modo a reduzir a formação de perigosos AOX.

Não aplicável

Mercerização

44.

Não aplicável

É MTD selecionar uma das seguintes técnicas:

Não aplicável

44. a)

Recuperar e reutilizar agentes alcalinos da mercerização das águas de enxaguamento como é descrito na secção 4.5.7., ou

Não aplicável

44. b)

Reutilizar os efluentes que continham alcalinos em outros tratamentos de preparação.

Não aplicável

Tingimento

Sim

Dosagem e distribuição de formulações de corantes

45.

Sim

É MTD aplicar todas as seguintes técnicas:

Sim

45. a)

Reduzir o número de corantes (uma opção para esta redução é a utilização de sistemas tricromático);

Sim

45. b)

Utilizar sistemas de dosagem e distribuição de corantes automatizados, apenas considerando a opção manual para corantes que não são utilizados frequentemente;

Sim

Cozinha de cores automática

45. c)

No tingimento em contínuo onde o volume morto da linha de distribuição é comparável com o volume no foulard , dar preferência a estações automatizadas descentralizadas, que não efectuam uma pré-mistura dos
produtos químicos com os corantes antes do processo e cuja limpeza é completamente automática.

Sim

Cozinha de cores automática
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MTD gerais para processos de tingimento batch (em descontínuo)

46.

Utilizar máquinas equpadas com: controladores automáticos de volume de enchimento, temperatura e outros parâmetros do ciclo de tingimento, sistemas de aquecimento e refrigeração indiretos, coberturas e
portas para minimizar as perdas de vapor.

Sim

47.

Seleccionar as máquinas que melhor se adequam ao tamanho do lote a ser processado, de modo a permitir a sua operação na gama de razões de solução nominais para a qual foram concebidas. As máquinas
modernas podem funcionar em condições de razão de solução aproximadamente constante, mesmo para níveis de carga até 60% da sua capacidade nominal (ou mesmo 30% da sua capacidade nominal no
caso de máquinas de tingimento de fio) (ver seção 4.6.19)

Sim

48.

Selecionar novas máquinas de acordo, na medida do possível, com os requisitos descritos na secção 4.6.19:

48. a)

Rácio de banho baixo ou ultra-baixo;

Sim

48. b)

Separação em processo do banho do substrato;

Sim

48. c)

Separação interna do banho de processo do banho de lavagem;

Não

48. d)

Extração de banho mecânico para reduzir o reabastecimento e melhorar a eficiência de lavagem;

Não

48. e)

Duração reduzida do ciclo.

SIm

49.

Substituição do método de enxaguamento por transbordamento por métodos de drenagem e enchimento como é descrito na secção 4.9.1.

Sim

50.

Reutilização da água de enxaguamento para o próximo tingimento e reconstituição e reutilização do banho de tingimento, desde que as condições técnicas assim o permitam. Esta técnica (ver seção 4.6.22) é
mais fácil de implementar no tingimento de fibra em rama quando se utilizam máquinas de alimentação pelo topo. A substância inerte de suporte da fibra pode ser removida da máquina de tingimento sem
drenagem do banho. No entanto, as máquinas de tingimento descontínuo modernas encontram-se equipadas com tanques de retenção que permitem uma separação automática ininterrupta dos concentrados e
da água de enxaguamento.

Sim

Sistema automatizado

Baixo

MTD para processos contínuos de tingimento

51.

É MTD para reduzir as perdas de banho concentrado através das técnicas seguintes:

51. a)

Utilizar sistemas de aplicação de banho de baixo consumo e minimizar a capacidade de volume da tina de imersão ao utilizar técnicas de tingimento por foulard;

Não

51. b)

Adotar sistemas de dispensa onde os químicos são distribuídos on-line como fluxos separados, sendo misturados apenas imediatamente antes de se alimentar o aplicador;

Sim

51. c)

Utilizar um dos seguintes sistemas para a administração do banho de enchimento, com base na medição da retirada (consultar secção 4.6.7):

51. c) i.

Medição da quantidade de banho de tingimento consumido pela referência da quantidade de tecido processado (comprimento de tecido multiplicado pelo seu peso específico. Os valores resultantes são
processados automaticamente e utilizados para a preparação da próxima carga;

Sim

51. c) ii.

Utilização da técnica de tingimento em batch rápido, em que, em vez de estar preparado para todo o lote antes de iniciar o lote de tingimento, a solução de corante é preparada apenas no tempo, em várias etapas,
com base na medição on-line da retirada. Esta segunda técnica é preferencial quando as considerações económicas o permitirem (consultar secção 4.6.7).

SIm

Aumentar a eficiência das lavagens de acordo com os princípios de lavagem a contra-corrente e redução de arrastamento descritos na secção 4.9.2.

51. d)

Cozinha de cores automática

Cozinha de cores automática

Sim

PES (polietilenotereftalato) & mistura tingimento de PES com corantes dispersos

52.

Evitar a utilização de substâncias inertes de suporte perigosas (carriers) através de, (em ordem de prioridade):
Utilização de fibras de poliéster que se possam tingir sem carriers (PET - politereftalato de etileno modificado ou do tipo PTT - tereftalato de politrimetileno), conforme descrito na secção 4.6.2, desde que as condições de
mercado assim o permitam;

52. a)

Tingimento a alta temperatura sem carriers. Esta técnica não é aplicável às misturas PES/Lã e elastano/Lã;
No tingimento de fibras de lã/PES, substituir os carriers convencionais (baseados em compostos aromáticos clorados, como o-fenilfenol, bifenilo e outros hidrocarbonetos aromáticos) por compostos à base de
benzilbenzoato e N-alquilftalimida; (ver secção 4.6.1);

52. b)
52. c)

53.

Substituir ditionito de sódio no pós-tratamento de PES, aplicando uma das duas técnicas propostas (conforme descrito na secção 4.6.5):

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

53. a)

Substituir o ditionito de sódio por um agente redutor com base em derivados de ácido sulfínico. Deverá ser combinado com medidas que garantam que apenas a quantidade restante de agente redutor necessário para
reduzir o corante é consumida (por exemplo, utilizando nitrogénio para remover o oxigénio do banho e do ar da máquina);

Não aplicável

53. b)

Substituir o ditionito de sódio (hidrossulfito de sódio) no pós-tratamento de PES mediante a aplicação de uma das duas técnicas propostas: (consultar secção 4.6.5).

Não aplicável

53. b)i

Utilização de agentes redutores baseados em derivados do ácido sulfínico. Esta substituição deve ser conjugada com medidas que assegurem que só é consumida a quantidade de agente redutor estritamente
necessária para reduzir o corante (por exemplo, utilizando azoto para remover o oxigénio da solução e do ar da máquina). Os derivados de cadeia curta do ácido sulfínico são biodegradáveis e não-corrosivos, têm
baixa toxicidade e, contrariamente ao hidrossulfito de hidrogénio, podem ser aplicados em condições ácidas sem necessidade de mudanças do banho e alterações do pH (- água e energia).

Não aplicável

53. b)ii

Utilização de corantes dispersos que possam ser removidos em meio alcalino por solubilização hidrolítica em vez de redução, podendo ser completamente evitada a utilização de hidrossulfito ou outros agentes
redutores (ver seção 4.6.5)

Não aplicável

54.

Utilizar fórmulas de corantes otimizados que contenham agentes dispersantes com alto grau de bioeliminabilidade como é descrito na secção 4.6.3.

SIm

Tingimento com corantes sulfurosos

55.

Substituir os corantes sulfurosos convencionais em pó ou em líquido por pigmentos isentos de enxofre, estabilizados e não pré-reduzidos, ou por formulações de corantes líquidas pré-reduzidas, com um teor
de sulfureto < 1%.

Sim

56.

Substituir sulfureto de sódio por agentes redutores sem enxofre ou ditionito de sódio, de preferência por esta ordem.

SIm

57.

Adotar medidas que assegurem que apenas a quantidade rigorosa de agente redutor necessário para reduzir o corante é consumida (por exemplo, usando nitrogénio para remover o oxigénio do banho e do ar
na máquina).

Sim

58.

Utilizar peróxido de hidrogénio como oxidante preferencial.

Sim

Tingimento em descontínuo com corantes reativos

59.

Utilizar corantes reativos de alta fixação e baixo teor de sal como é descrito nas secções 4.6.10 e 4.6.11.

Sim

60.

Evitar a utilização de detergentes e de agentes complexantes nos processos de enxague e neutralização após o tingimento, por enxaguamento a quente integrado com a recuperação de energia térmica do
efluente resultante do enxaguamento (consultar secção 4.6.12).

Sim

Tingimento em descontínuo por foulard com corantes reativos
Utilizar técnicas de tingimento que funcionem em níveis equivalentes aos descritos na secção 4.6.13. A técnica descrita é mais rentável do que o tingimento de batch por foulard em termos de custos totais de
processamento, mas o investimento de capital inicial na mudança para a nova tecnologia é significativo. No entanto, para as novas instalações e aqueles que procuram substituir o equipamento, o fator custo
não é tão significativo. Em todos os casos, é MTD evitar o uso de ureia e aplicação de métodos de fixação isentos de silicato (consultar secção 4.6.9).

61.

Sim

Tingimento de lã

62.

Substituir corantes de crómio por corantes reativos ou, onde não for possível, utilizar métodos de cromagem ultra-baixo que cumpram os seguintes os requisitos, definidos na secção 4.6.15:

62. a)
62. b)

Sim

Alcance de um fator de emissão de 50 mg de crómio por kg de lã tratada, o que corresponde a uma concentração de crómio de 5 mg/l no banho cromado usado quando é utilizada uma proporção de banho 1:10;

Não aplicável

Nenhum crómio (VI) é detectável nas águas residuais (utilizando um método padrão capaz de detetar Cr VI em concentrações <0,1 mg/l).

Não aplicável

Assegurar uma descarga mínima de metais pesados nas águas residuais no tingimento de lã com corantes que contenham complexos metálicos. Os VEA à MTD são fatores de emissão entre 10 - 20 mg/kg de lã
tratada, o que corresponde ao intervalo entre 1 -2 mg/l de crómio gasto no banho de tingimento quando é utilizada uma proporção de de banho de 1:10. Este desempenho pode ser alcançado:

63.
63. a)

Através da utilização de produtos auxiliares que aumentem a absorção do corante, como por exemplo o processo descrito na secção 4.6.17 para lã de vidro e mechas de lã soltas;

SIm

63. b)

Através da utilização de métodos de controlo de pH para maximizar a exaustão final dos banhos para outras aplicações.

Sim

Dar preferência a processos de controlo de pH quando o tingimento com corantes de pH controlados (corantes básicos e àcidos) para que o nível de tingimento obtido seja de alcançado com a exaustão
máxima do corante e dos agentes resistentes a insetos e utilização mínima de agentes de niveladores orgânicos

64.
Estampagem

Não aplicável

◌ Processos em geral

65.

Reduzir as perdas de pasta de estampagem em serigrafia rotativa por:

Não aplicável
Não aplicável

65. a)

Minimização do volume de sistemas de fornecimento de pasta de estampagem (consultar secção 4.7.4);

Não aplicável

65. b)

Recuperação da pasta de estampagem do sistema de fornecimento no fim de cada tiragem, aplicando as técnicas descritas na secção 4.7.5;

Não aplicável

65. c)

Reciclagem da pasta de estampagem residual.

Não aplicável

66.
66. a)

Reduzir o consumo de água nas operações de limpeza pela combinação de (consultar secção 4.7.7):
Controlo de arranque/paragem da limpeza da correia de estampagem;

Não aplicável
Não aplicável
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66. b)

Reutilização das partes limpas das águas de enxaguamento provenientes da limpeza das rolos, quadros e baldes;

Não aplicável

66. c)

Reutilização das águas de enxaguamento provenientes da limpeza do tapete de estampagem.

Não aplicável

67.
68.

Utilizar máquinas de estampagem por jacto de tinta para a produção de lotes pequenos (inferiores a 100 m) para tecidos lisos, desde que o permitam as condições de mercado (consultar secção 4.7.9). Não é
considerada MTD lavar com jacto de solvente para evitar o bloqueamento quando a máquina de estampagem não está em funcionamento

Não aplicável

Utilizar máquinas digitais de estampagem a jato descritas na secção 4.7.8 para imprimir tapetes e tecidos volumosos, com exceção da estampagem de resistência, reserva e situações similares.

Não aplicável

Estampagem reativa

69.

Não aplicável

É MTD evitar a utilização de ureia pela seleção de uma das seguintes técnicas:

Não aplicável

69.a)

Processo de uma etapa com adição controlada de humidade, em que a humidade é aplicada pela técnica de espuma ou através da aspersão de determinada quantidade de vapor de água (consultar secção 4.7.1), ou

Não aplicável

69. b)

Método de estampagem em duas etapas

Não aplicável

Estampagem com pigmentos

70.

Não aplicável

É MTD utilizar pastas de estampagem otimizada que cumpram os seguintes requisitos:

Não aplicável

70. a)

Espessantes de baixa emissão de carbono orgânico volátil (ou isentos de solventes voláteis) e agentes aglutinantes com baixo teor de formaldeído. O valor de emissões para a atmosfera associado é <0,4 g de C
orgânico/kg de produto têxtil (assumindo 20 m3 de ar/kg de produto têxtil).

Não aplicável

70. b)

Isentas de APEO (alquilfenol etoxilados) e de fácil eliminação por via biológica;

Não aplicável

70. c)

Teor de amoníaco reduzido. Valor de emissão associado: 0,6 g de NH3/kg de produto têxtil (assumindo 20 m3 de ar/kg de produto têxtil).

Não aplicável

Acabamentos

Não aplicável

◌ Processos em geral

71.

Não aplicável

Minimizar a solução residual:

Não aplicável

71. a)

Utilização de técnicas de aplicação mínima (por exemplo, aplicação de espuma, aspersão) ou redução do volume dos dispositivos de foulardagem;

Não aplicável

71. b)

Reutilização das soluções de foulardagem desde que a qualidade não seja afectada;

Não aplicável

72.

Minimizar o consumo de energia na râmola (consultar secção 4.8.1):

Não aplicável

72. a)

Utilização de equipamento de remoção mecânica da água para reduzir o teor de água do tecido à entrada;

Não aplicável

72. b)

Optimização do fluxo de exaustão de ar através da estufa, mantendo automaticamente a humidade entre 0,1 e 0,15 kg de água/kg de ar seco, tendo em consideração o lapso de tempo necessário para atingir condições
de equilíbrio;

Não aplicável

72. c)

Instalando sistemas de recuperação de calor;

Não aplicável

72. d)

Utilizando sistemas de isolamento apropriados;

Não aplicável

72. e)

Assegurando a manutenção ótima dos queimadores nas râmolas aquecidos diretamente.

Não aplicável

73.

Utilizando fórmulas otimizadas para resução de emissões. Um exemplo de classificação/seleção de receitas de acabamento é o "Conceito de fator de emissão" descrito na secção 4.3.2.

Não aplicável

Tratamento de fácil cuidado (easy-care )

Não aplicável

Utilizar agentes de reticulação isentos de formaldeído no sector das carpetes e, na indústria têxtil, utilizar agentes de reticulação isentos ou de baixo teor de formaldeído (<0,1 % de teor de formaldeído na
formulação) (consultar secção 4.8.2).

74.

Não aplicável

Tratamentos anti-traças

Não aplicável

◌ Processos em geral

Não aplicável

75.

Adotar medidas apropriadas para o manuseamento de materiais conforme descrito na secção 4.8.4.1.

Não aplicável

76.

Garantir que é alcançada uma eficiência de 98% (na tranferência de agentes resistentes a insetos para a fibra).

Não aplicável

77.

Adotar as seguintes medidas adicionais quando os agentes resistentes a isetos são aplicados nos banhos de coloração:

Não aplicável

77. a)

Garantir quie é alcançado um pH<4.5 no final do processo e, se não for possível, aplicar o agente resistente a insetos num passo em separado com a reutilização do banho;

Não aplicável

77. b)

Adicionar os agentes resisntentes a insetos após a expansão do banho de coloração para evitar derrames provenientes do transbordo;

Não aplicável

77. c)

Selecionar auxiliares de tingimento que não exerçam uma ação retardadora na absorção (exaustão) do agente resistente a insetos durante o processo de tingimento (consultar secção 4.8.4.1).

Não aplicável

◌ Tratamento antitraça do fio produzido através de secagem por centrifugação

78.

Não aplicável

É MTD aplicar uma ou ambas as técnicas seguintes:

Não aplicável

78. a)

Combinar o pós-tratamento ácido (de modo a aumentar a absorção da substância activa do produto antitraça) e reutilizar o banho de enxaguamento na próxima etapa de tingimento;

Não aplicável

78. b)

Aplicar um sobretratamento proporcional de 5 % da mistura de fibras total, conjuntamente com máquinas dedicadas exclusivamente ao tingimento e sistemas de reciclagem de águas residuais, de modo a minimizar as
emissões da substância activa para a água.

Não aplicável

◌ Tratamento antitraça na produção de fibra tingida em rama/fio lavado a fundo

Não aplicável

79.

Utilizar sistemas de aplicação de baixo volume dedicados, localizados no final da máquina de lavagem a fundo do fio;

Não aplicável

80.

Reciclar entre lotes a solução de processo de baixo volume e utilizar processos concebidos especificamente para remover a substância activa da solução de processo gasta. Estas técnicas podem incluir
tratamentos de adsorção ou de degradação;

Não aplicável

Aplicar o agente antitraça directamente no pêlo da carpete (no caso de aplicação do agente antitraça durante o fabrico de carpetes) utilizando tecnologias de aplicação com espuma.

Não aplicável

81.

◌ Aplicação de produto anti-traça no processo de tingimento

Não aplicável

82.

Utilizar um processo de pós-tratamento separado, de modo a minimizar as emissões dos processos de tingimento que não são efectuados em condições óptimas para a absorção do agente antitraça;
(consultar secção 4.8.4.4).

Não aplicável

83.

Utilizar máquinas de aplicação de baixo volume semicontínuas ou centrífugas modificadas;

Não aplicável

84.

Reciclar entre lotes de fio a solução de processo de baixo volume e utilizar processos concebidos especificamente para remover a substância activa da solução de processo gasta. Estas técnicas podem incluir
tratamentos de adsorção ou de degradação;

Não aplicável

Aplicar directamente o agente antitraça no pêlo da carpete (no caso de aplicação do agente antitraça durante o fabrico de carpetes) utilizando tecnologias de aplicação com espuma.

Não aplicável

85.

◌ Tratamentos de amaciamento

Não aplicável

Aplicar os amaciadores com cilindros compressores ou, preferencialmente, com sistemas de aplicação de aspersão ou de espuma, em vez de efectuar este tratamento por exaustão directa na máquina de
tingimento descontínuo (consultar secção 4.8.3).

86.

Lavagem

Não aplicável

87.

Substituir o excesso de lavagem/enxaguamento com métodos de drenagem/enchimento ou técnicas de "enxaguamento inteligente", conforme descrito na Seção 4.9.1.

88.

Reduzir o consumo de água e energia nos processos contínuos:

88. a)
88. b)

89.

Não aplicável

Instalando máquinas de lavar de alta eficiência de acordo com o príncipio descrito na secção 4.9.2. Os valores associados para a lavagem contínua de alta eficiência de tecido de celulose e sintético em

Não aplicável
Não aplicável

(open-width )

são referidos na tabela 4.38;
Introduzindo equipamentos de recuperação de calor.
Quando a utilização de solvente orgânico halogenado não pode ser evitado (por exemplo, com tecidos que são fortemente carregados com preparações, tais como óleos de silicone que são difíceis de remover
com água), deve ser utilizado equipamento totalmente fechado. É essencial que o equipamento satisfaça os requisitos descritos na secção 4.9.3 e que sejam tomadas providências para a destruição em anel
(por exemplo, por processos avançados de oxidação) dos poluentes persistentes, a fim de evitar qualquer possível contaminação das águas subterrâneas decorrentes de poluição difusa e de possíveis
acidentes.

Não aplicável
Não aplicável

Não aplicável
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Descrição do modo de implementação

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir
dentro da gama de VEA/VCA

Motivo da não aplicabilidade

n.º atribuído de
acordo com o BREF
ou documento
Conclusões MTD

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD implementada?

5.3 Tratamento de efluentes e eliminação de resíduos
Tratamento de águas residuais
90.

Todas as três estratégias são opções MTD quando devidamente aplicada com a situação real de águas residuais.

90. a)

Tratamento central numa ETAR biológica no local;

Não

90. b)

Tratamento central fora do local numa ETAR municipal;

Sim

90. c)

Tratamento descentralizado no local (ou fora do local) de fluxos de águas residuais selecionados e segregados.

Sim

91.

Os princípios gerais aceites para gestão e tratamento de águas residuais incluem:

91. a)

Caracterização dos diferentes fluxos de águas residuais resultantes do processo (consultar secção 4.1.2);

Sim

91. b)

Separação dos efluentes na fonte de acordo com o seu tipo de contaminante e carga, antes da mistura com outros fluxos. Isso vai garantir que a estação de tratamento recebe apenas os poluentes com os quais ele pode
lidar. Além disso, permite a aplicação de opções de reciclagem ou reutilização para o efluente;

Sim

91. c)

Alocando fluxos de águas residuais contaminadas para o tratamento mais apropriado;

Sim

91. d)

Evitar a introdução de componentes de águas residuais em sistemas de tratamento biológico quando estes possam causar mau funcionamento dol sistema;

91. e)

Tratando fluxos de resíduos que contenham uma fração relevante não biodegradável através da aplicação de técnicas apropriadas antes, ou em vez de, no final do tratamento biológico.

Sim
Não aplicável

Para o tratamento de águas residuais da indústria de acabamento têxtil e de carpetes:
92.
93.

Tratamento das águas residuais num sistema de lamas activadas com uma razão de alimentação/microrganismo baixa, com o pré-requisito de pré-tratar separadamente as correntes concentradas que contenham
compostos não- biodegradáveis;
Pré-tratamento de águas residuais altamente carregadas (CQO>5000 mg/l) e com compostos não-biodegradáveis seleccionadas e separadas individualmente através de oxidação química (por exemplo, reacção de
Fenton. As correntes de águas residuais que se podem encontrar nestas condições são as soluções de foulardagem provenientes de tingimento e acabamento contínuo e semicontínuo, banhos de desengomagem, pastas
de estampagem, resíduos provenientes do revestimento posterior de carpetes, exaustão de banhos de tingimento e de acabamento

Não aplicável
Sim

Para o tratamento de efluentes no setor de lavagem de lã (processo à base de água):
94.

Combinação de ciclos de remoção de sujidade/recuperação de gordura com evaporação do efluente e incineração da lama, com reciclagem total da água e da energia para:

Não aplicável

94. a)

Novas instalações

Não aplicável

94. b)

Instalações existentes sem tratamento de efluentes no local

Não aplicável

94. c)

Instalações que procuram substituir estruturas de tratamento de efluentes em fim de vida

Não aplicável

95.

Utilização do tratamento de coagulação/floculação em fábricas existentes que já utilizem a técnica em combinação com a descarga para o sistema de esgoto com tratamento aeróbico biológico.

Eliminação de Lamas
Para tratamento de lamas resultantes de águas residuais das lavagens de lã:

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

96.

Utilizar lama no fabrico de tijolos (consultar secção 4.10.12) ou adotar quaisquer outras vias de reciclagem apropriadas

Não aplicável

97.

Incineração da lama com recuperação de calor, desde que se tomem medidas para o controlo das emissões de SOx, NOx e poeiras e para evitar as emissões de dioxinas e furanos, provenientes do cloro ligado
a resíduos orgânicos proveniente de pesticidas que possam encontrar-se nas lamas.

Não aplicável
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Descrição do modo de implementação

VEA/VCA

Condições

Proposta de valor a atingir
dentro da gama de VEA/VCA

Motivo da não aplicabilidade

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA CLARIAUSE
Anexos

ANEXO XI
Títulos Cessados

Clariause.10.16.001A

FEVEREIRO - 2019

Processo n.º: 450.10.02.02.005686.2017.RH2
Utilização n.º: A012127.2017.RH2
Início: 2017/08/25

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00131385

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

507535863

Nome/Denominação Social*

Clariause Tinturaria e Acabamentos de Fios SA

Idioma

Português

Morada*

Rua Joaquim F. Júnior

Localidade*

RIBA DE AVE

Código Postal

4765-252

Concelho*

Vila Nova de Famalicão

Telefones

252980130

Localização
Designação da captação

Poço 2

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Poço

Prédio/Parcela

Rua Joaquim Ferreira Junior

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Ave / Vila Nova de Famalicão / Riba de Ave

Longitude

-8.38722

Latitude

41.39547

Região Hidrográfica

Cavado, Ave e Leca

Bacia Hidrográfica

Ave

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Escavação

Profundidade (m)

12.0

Diâmetro máximo (mm)

2500.0

Profundidade do sistema de extração (m)

12.0

Revestimento:
Tipo

Betão

Regime de exploração:

1/4 A012127.2017.RH2

Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

3.0

Volume máximo anual (m3)

10000.0

Mês de maior consumo

junho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1000

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Branqueamento e tingimento

CAE Principal

13301 : Branqueamento e tingimento

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

2/4 A012127.2017.RH2

Outras Condições
1ª A captação será exclusivamente utilizada para Actividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.
2ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

1000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade trimestral.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta

3/4 A012127.2017.RH2

Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.005688.2017.RH2
Utilização n.º: A012132.2017.RH2
Início: 2017/08/25

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00131385

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

507535863

Nome/Denominação Social*

Clariause Tinturaria e Acabamentos de Fios SA

Idioma

Português

Morada*

Rua Joaquim F. Júnior

Localidade*

RIBA DE AVE

Código Postal

4765-252

Concelho*

Vila Nova de Famalicão

Telefones

252980130

Localização
Designação da captação

Poço 4

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Poço

Prédio/Parcela

Rua Joaquim Ferreira Junior

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Ave / Vila Nova de Famalicão / Riba de Ave

Longitude

-8.38811

Latitude

41.39651

Região Hidrográfica

Cavado, Ave e Leca

Bacia Hidrográfica

Ave

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Reserva

Perfuração:
Método

Escavação

Profundidade (m)

7.0

Diâmetro máximo (mm)

2500.0

Revestimento:
Tipo

Betão

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

1/4 A012132.2017.RH2

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

2.0

Volume máximo anual (m3)

10000.0

Mês de maior consumo

junho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1000

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Branqueamento e tingimento

CAE Principal

13301 : Branqueamento e tingimento

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

2/4 A012132.2017.RH2

Outras Condições
1ª A captação será exclusivamente utilizada para Atividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.
2ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

1000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade trimestral.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta

3/4 A012132.2017.RH2

Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.005692.2017.RH2
Utilização n.º: A012136.2017.RH2
Início: 2017/08/25

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Código APA

APA00131385

País*

Portugal

Número de Identificação Fiscal*

507535863

Nome/Denominação Social*

Clariause Tinturaria e Acabamentos de Fios SA

Idioma

Português

Morada*

Rua Joaquim F. Júnior

Localidade*

RIBA DE AVE

Código Postal

4765-252

Concelho*

Vila Nova de Famalicão

Telefones

252980130

Localização
Designação da captação

Poço 8

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Poço

Prédio/Parcela

Rua Joaquim Ferreira Junior

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Ave / Vila Nova de Famalicão / Riba de Ave

Longitude

-8.38648

Latitude

41.39626

Região Hidrográfica

Cavado, Ave e Leca

Bacia Hidrográfica

Ave

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Reserva

Perfuração:
Método

Escavação

Profundidade (m)

15.0

Diâmetro máximo (mm)

2500.0

Revestimento:
Tipo

Betão

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

1/4 A012136.2017.RH2

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

3.0

Volume máximo anual (m3)

10000.0

Mês de maior consumo

junho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1000

Finalidades
Atividade Industrial
Tipo de indústria

Branqueamento e tingimento

CAE Principal

13301 : Branqueamento e tingimento

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.
3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.
14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

2/4 A012136.2017.RH2

Outras Condições
1ª A captação será exclusivamente utilizada para Actividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.
2ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

1000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade trimestral.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA CLARIAUSE
Anexos

ANEXO XII
ANPC

Clariause.10.16.001A

FEVEREIRO - 2019

Termo de Responsabilidade

António Manuel Dantas Rios Martins, Engenheiro Civil, com domicílio na Rua de
Santa Margarida, 237 – 4º Esq., 4710-306 Braga, contribuinte n.º 206 246 218, inscrito
na Ordem dos Engenheiros com o nº. 50911, com a certificação de especialização
registada na ANPC sob o n.º 450, declara, para os devidos efeitos do disposto no n.º 1
do Art.º 10º do Decreto-Lei n.º 555/1999 de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi
conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, que as Medidas de Autoprotecção
de que é autor, relativo à Clariause, Tinturaria e Acabamentos de Fios, S.A., Rua da
Indústria Têxtil, 850, 4765-252 de Riba D’Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão,
distrito de Braga, observam as normas legais e regulamentares aplicáveis,
designadamente:


Decreto-Lei n.º220/2008, de 12 de Dezembro; republicado pelo Decreto-Lei nº.
224/2015, de 9 de Outubro – Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios
em Edifícios;



Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro – Regulamento Técnico de
Segurança Contra Incêndios em Edifícios;

Braga, 08 de Fevereiro de 2019
O Técnico Responsável
antoniorios@per.com.pt
Tel. 919 123 297

DECLARAÇÃO
O Conselho Diretivo da Região Norte da Ordem dos Engenheiros declara que o Engenheiro
António Manuel Dantas Rios Martins está inscrito como Membro Efetivo, nesta associação
pública profissional, sendo portador da Cédula Profissional n.º 50911, titular do curso de
Mestrado em Engenharia Civil pelo(a) Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em
18-12-2003, agrupado na(s) Especialidade(s) de Civil desde 18-11-2004, com o título de
qualificação de Engenheiro Nível 2 , está na efetividade dos seus direitos como Engenheiro.

Ato de Engenharia

Elaboração e subscrição de projetos de engenharia relativos a obras de:
- Categorias I e II (estabelecidas no quadro 2 do anexo III da Lei
40/2015);
- Categoria III (estabelecidas no quadro 1 do anexo III da Lei 40/2015);
Coordenação de Projeto, em obras até à classe 4.

Legislação Aplicável

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, a que se refere o n.º3, do
artigo 10.º, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº
136/2014, de 9 de setembro;
Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei nº
40/2015, de 1 de junho, a que se referem:
- quadros 1 e 2 do anexo III, conforme estabelecido no n.º 3 do artigo
10º;
- anexo I, conforme estabelecido no n.º 3 do artigo 4º;
Portaria 701-H/2008, de 30 de outubro a que se refere o anexo I e II.

Validade

A presente declaração destina-se a ser exibida perante as entidades
competentes, apenas para efeitos da prática do(s) ato(s) de engenharia
nela descritos e é válida pelo prazo de 1 ano.

Assinatura

Porto, 27 de março de 2018.

José Manuel Reis Lima Freitas
Vice-Presidente do Conselho Diretivo

Elementos de validação
Código: P9UJTO0F
Ref.ª: PCP0002
Declaração n.º: RN10346/2018

Rua Rodrigues Sampaio, N.º 123
222071300
www.oern.pt

Para efeitos de validação desta declaração, aceder sigoe.ordemdosengenheiros.pt e introduzir na pesquisa o código de validação
acima mencionado, verificando que o documento obtido corresponde a esta declaração.
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1. Promulgação
A Clariause, Tinturaria e Acabamentos de Fios, S.A., tem na sua política de segurança
uma preocupação permanente. Os seus objectivos na aplicação das Medidas de
Autoprotecção centram-se na formação contínua de todos os intervenientes, na
prevenção e mitigação de todo o tipo de acidentes, e na pronta actuação nos acidentes
que possam vir a ocorrer, de forma a minimizar as suas consequências.
Este é um documento em constante evolução, e deverá ser alvo de actualizações
constantes que contribuam para a melhoria das condições de segurança na sua
actividade diária.
Todos os funcionários, e prestadores de serviços externos, serão informados da
existência deste documento e do seu conteúdo, contribuindo assim de forma activa para
a sua execução.
As presentes Medidas de Autoprotecção são promulgadas pelo Responsável de
Segurança, e será colocado em prática após a aprovação pela Autoridade Nacional de
Protecção Civil.

O Responsável de Segurança
________________________
Riba D’Ave, ____ de ______________ de _______
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2. Introdução
2.1

Enquadramento

As Medidas de Autoprotecção a que este documento se refere tem como objectivos
definir os procedimentos de segurança a aplicar de modo a garantir de forma
permanente que todas as condições de segurança necessárias à correcta exploração
dos espaços estejam asseguradas.
Trata-se de um conjunto de edifícios, propriedade de Retoque de História, S.A., e
explorados pela Clariause, Tinturaria e Acabamentos de Fios, S.A., adiante designada
por Clariause, um dedicado à área produtiva e administrativa, também com zonas de
armazenagem e produção de energia, outro exclusivo de armazenagem, ambos com
projecto de SCIE aprovado, a utilização tipo é a XII, Industriais, oficinas e armazéns,
com um total de 6.673m2 de área bruta de construção.
O edifício dedicado ao armazém apresenta duas não conformidades, já mencionadas
no projecto de SCIE:


Resistência ao fogo dos elementos estruturais, ponto 1 do artigo 15º do RTSCIE.



Vias de acesso ao edifício, artigo 4º do RTSCIE.

Como medidas de compensação foram colocadas junto com os carretéis de 1ª
intervenção saídas storz DN50, e saídas siamesas storz DN50, localizadas ao longo da
via de separação dos edifícios, juntamente com uma caixa com mangueira de 1ª
intervenção, junto à entrada da via de acesso foicolocado um hidrante, e uma siamesa
com ligação storz DN75 para alimentação da rede.
2.2

Âmbito de aplicação

Este plano aplica-se à Clariause, situada na Rua da Indústria Têxtil, 850, na freguesia
de Riba D’Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, bem como a
todas as actividades nela desenvolvidas.
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Para a elaboração do Plano de Segurança Interno, teve-se como referência a
legislação em vigor, através do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro,
republicado com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº. 224/2015, de 9 de Outubro
e da Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro.

2.3

Medidas de autoprotecção exigíveis

As medidas de autoprotecção são exigíveis em função da sua utilização-tipo e da sua
categoria de risco ressalvando-se que as medidas de autoprotecção são sempre
elaboradas para a situação mais gravosa.
O edifício principal, com áreas administrativas, de produção e armazenagem,
corresponde a uma única utilização tipo, UT XII, a área administrativa é de 788m2 e
inferior a 20% da área total.
O quadro abaixo apresentam-se as classificações adoptadas para os edifícios:
Edifício 1
UT

Carga de incêndio
modificada

Pisos abaixo do
plano de referência

Categoria de
risco

XII

4.305 Mj/m2

1

2ª

Edifício 2 – exclusivo armazenagem
UT

Carga de incêndio
modificada

Pisos abaixo do
plano de referência

Categoria de
risco

XII

15.390 Mj/m2

0

2ª

O justificativo do cálculo da carga de incêndio modificada encontra-se no Anexo V das
Disposições Administrativas.
Desta forma as medidas de autoprotecção exigíveis são constituídas por Registos de
Segurança, Plano de Prevenção, Procedimentos em Caso de Emergência, Acções de
Sensibilização e Formação em SCIE e Simulacros.
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Simulacros

Devem ser realizados exercícios regulares para teste do plano em causa, e preparação
de todos os intervenientes na aplicação dos respectivos procedimentos.
Nas utilizações-tipo XII da 2ª categoria de risco os simulacros devem ser realizados
com intervalos não superiores a dois anos.
2.5

Inspecções

Este edifício está sujeito à realização de inspecções de cinco em cinco anos, para
verificação das condições de segurança contra incêndios e aplicação das medidas de
autoprotecção.
Estas inspecções devem ser solicitadas pela entidade responsável pela exploração do
edifício.
2.6

Estrutura do documento

As Medidas de Autoprotecção encontram-se divididas em 4 capítulos, identificados no
cabeçalho e rodapé, esta divisão permite que a sua consulta seja mais simples e
intuitiva.
Assim temos os seguintes capítulos:

I.

Disposições Administrativas

Neste capítulo encontramos as referências legais aplicáveis, lista de revisões, de
distribuição de exemplares e implementação do plano.
II.

Registos de Segurança

Neste capítulo devem estar toda a documentação relacionada com a manutenção das
condições de segurança.
III.

Plano de Prevenção
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Neste capítulo indicam-se quais os procedimentos a adoptar pela estrutura de
segurança para prevenir a ocorrência de incêndios e garantir as condições de
segurança.
IV.

Plano de Emergência Interno

Neste capítulo descreve-se quais os riscos a ter em consideração, a estrutura da equipa
de emergência, os procedimentos de actuação e evacuação. Estão também descritas
as instruções de segurança a distribuir e afixar.
2.7

Revisões e alterações

Este é um documento dinâmico e em constante evolução, pelo que deverá ser ajustado
sempre que existam alterações na Clariause, sejam alterações físicas ou de
funcionamento.
As alterações deverão ser devidamente fundamentadas e detalhadas.
3. Lista de revisões
Todas as revisões e alterações efectuadas às Medidas de Autoprotecção devem ser
registadas no Anexo I das Disposições Administrativas.
Todas as alterações terão que ser visadas pelo Responsável de Segurança.
4. Lista de distribuição de exemplares
A distribuição das Medidas de Autoprotecção será registada no Anexo II das
Disposições Administrativas.
5. Glossário de termos técnicos
Para um melhor entendimento dos termos utilizados no presente documento, foi criado
um glossário que se encontra no Anexo III das Disposições Administrativas.
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6. Lista de abreviaturas
A Lista de abreviaturas utilizadas encontra-se no Anexo IV das Disposições
Administrativas.
7. Implementação do plano
7.1

Programa de implementação

A implementação das Medidas de Autoprotecção, (MAP), deverá seguir a seguinte
sequência:
1. Entrega de um exemplar à Administração da Clariause, para aprovação;
2. Entrega de três exemplares à Autoridade Nacional de Protecção Civil para
apreciação, um em suporte informático;
3. Distribuição das MAP de acordo com a lista de distribuição do ponto 4 das
Disposições Administrativas;
4. Apresentação das MAP às pessoas nele envolvidas, explicação e
aceitação das suas funções;
5. Apresentação das MAP a todos os funcionários da Clariause;
6. Distribuição das instruções gerais;
7. Distribuição das instruções específicas de segurança;
8. Afixação das instruções particulares e gerais de segurança;
9. Realização do simulacro;
7.2

Formação e acções de sensibilização

Todos os funcionários terão formação e sensibilização em segurança proporcionada
pela Clariause, com especial incidência sobre as situações previstas nas MAP.
Os elementos que devem possuir formação em segurança contra incêndios são:


Todos os funcionários e colaboradores da Clariause;



Todos aqueles que exerçam actividades na Clariause por períodos
superiores a 30 dias por ano;
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Todos os elementos com funções atribuídas pelas MAP;

7.2.1 Formação para funcionários e colaboradores da Clariause.


Sensibilização em segurança contra incêndios;



Fenómenos do fogo;



Identificação dos locais de risco;



Identificação dos principais riscos de incêndio



Regras de exploração e comportamento;



Procedimentos de accionamento de alarme;



Procedimentos de actuação em caso de emergência;



Procedimentos de evacuação;



Formação avançada na utilização de meios de primeira intervenção,
teórica e prática;



Medidas de Autoprotecção;

7.2.2 Formação para os elementos constantes das MAP;
7.2.2.1

Equipa de primeira intervenção;



Conteúdo das MAP;



Princípios gerais de segurança contra incêndios;



Funcionamento dos equipamentos automáticos e manuais de alarme;



Formação avançada na utilização de meios de primeira intervenção,
teórica e prática;



Formação avançada ara a utilização dos meios de 2ª intervenção;



Controlo de derrames e fugas de gás;



Cortes a efectuar;



Instruções específicas de segurança;

7.2.2.2


Equipa de evacuação

Conteúdo das MAP;
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Princípios gerais de segurança contra incêndios;



Instruções específicas de segurança;



Instruções para evacuação;

7.2.2.3

Equipa de 1ºs Socorros



Conteúdo das MAP;



Instruções específicas de segurança;



Primeiros socorros e suporte básico de vida;

7.2.2.4

Equipa de apoio



Conteúdo das MAP;



Princípios gerais de segurança contra incêndios;



Cortes a efectuar;



Instruções específicas de segurança;

7.2.2.5

Data
Janeiro 2019

Responsável e Delegado de Segurança



Conteúdo das MAP;



Aplicação do PSI;



Avaliação de risco e de emergências;



Cortes a efectuar;



Fugas de gás;



Derrames de químicos;



Funcionamento dos equipamentos automáticos e manuais de alarme;



Formação avançada na utilização de meios de primeira intervenção,
teórica e prática;



Instruções específicas de segurança;
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Quadro de formação
Destinatários

Formação

Periodicidade

Duração

Inicial

Única

4h

Reciclagem

2 em 2 anos

3h

Inicial

Única

4h

Reciclagem

2 em 2 anos

3h

Inicial

Única

3h

Reciclagem

2 em 2 anos

3h

Inicial

Única

8h

Reciclagem

2 em 2 anos

6h

Equipa de apoio

Inicial

Única

3h

Equipa de apoio

Reciclagem

2 em 2 anos

3h

Inicial

Única

4h

Reciclagem

2 em 2 anos

3h

-

2 em 2 anos

-

Todos os
funcionários
Todos os
funcionários
Equipa 1ºa
Intervenção
Equipa 1ºa
Intervenção
Equipa de
Evacuação
Equipa de
Evacuação
Equipa 1ºs
socorros
Equipa 1ºs
socorros

Responsável e
Delegado de
Segurança
Responsável e
Delegado de
Segurança
Simulacros

As formações devem ser registadas nos Registos de Segurança constante das MAP.
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As formações devem realizar-se a cada dois anos, ou quando o Responsável de
Segurança entenda necessário.
Sempre que a Clariause receba um novo funcionário ou colaborador, deve este
segundo o exposto no ponto 7.2 receber formação em segurança contra incêndios.
7.3

Simulacros

Os simulacros têm como objectivo testar o comportamento de todos os intervenientes
e permitir avaliar o grau de eficácia das MAP, devem envolver o maior número possível
de elementos e se possível prever a colaboração da corporação de Bombeiros da área
de influência e da Protecção Civil Municipal.
Os simulacros devem realizar-se em intervalos não superiores a dois anos.
Todos os exercícios realizados devem ser registados nos Registos de Segurança.
A realização dos simulacros deve ter em atenção os seguintes pontos:


Comunicação prévia à Protecção Civil da realização do exercício;



Informação a todos os ocupantes da Clariause da realização do exercício;



Elaboração de avaliação e relatório de actuação;

A avaliação e o relatório de actuação devem conter os seguintes pontos:


Tempo de evacuação;



Eficácia dos equipamentos de segurança;



Funcionalidade das MAP;



Actuação dos elementos da estrutura de segurança constantes das MAP;



Comunicação com as entidades externas de socorro;
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Nº

Data

Revisão/Alteração

Versão
1.0

Data
Janeiro 2019
Responsável

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Lista de distribuição de exemplares

Versão
1.0

Data
Janeiro 2019

Lista de Distribuição dos Exemplares
Nº

Data

Entidade/Departamento

Interno

1

Clariause, Tinturaria e Acabamentos
de Fios, S.A.

X

2

ANPC CDOS de Braga

X

3

B. V. Riba de Ave

X

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Versão
1.0

Data
Janeiro 2019

Acidente
Um acidente é um evento indesejável e inesperado que causa danos pessoais,
ambientais ou patrimoniais e que ocorre de modo não intencional.
Alarme geral
Sinal sonoro emitido para difundir o aviso de evacuação aos ocupantes de uma
instalação.
Alarme restrito
Sinal sonoro ou óptico emitido para prevenir o pessoal de uma instalação afecto à
segurança.
Alerta
Transmissão do alarme aos socorros externos.
Emergência
Qualquer acontecimento imprevisto ou não planeado que tenha como consequência
danos pessoais, estragos materiais ou implicações operacionais importantes.
Incidente
É um desvio das condições normais, cujas consequências em princípio não são, nem
se prevê que venham a ser, significativas para as pessoas, equipamentos ou para a
continuidade do funcionamento de um edifício.
Meios de primeira intervenção
Meio de combate a incêndio numa primeira instância, em que todo o efectivo do
recinto deve saber utilizar.
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Versão
1.0

Data
Janeiro 2019

Planta de emergência
Peça desenhada esquemática, referente a um dado espaço com a representação dos
caminhos de evacuação e dos meios a utilizar em caso de incêndio, contendo ainda
as instruções gerais de segurança aplicáveis a esse espaço. Deve estar conforme a
NP 4386.
Pontos de reunião
São locais no exterior da instalação que se apresentam livres de riscos onde os
ocupantes se devem concentrar depois de emanada uma ordem de evacuação,
aguardando instruções.
Responsável pela Segurança
Pessoa dirigente hierárquico máximo da entidade responsável pelo cumprimento
permanente das medidas de segurança contra incêndios num edifício ou recinto. O
responsável pode delegar competências.
Vias de evacuação
Qualquer comunicação horizontal ou vertical que apresente condições de segurança
para a evacuação dos ocupantes de um edifício.
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Versão
1.0

Data
Janeiro 2019

ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil
BVRA – Bombeiros Voluntários de Riba de Ave
SMPC – Serviço Municipal de protecção Civil
SADI – Sistema Automático de Detecção de Incêndio
MAP – Medidas de Autoprotecção
DA – Disposições Administrativas
RS – Registos de Segurança
PP – Plano de Prevenção
PCE – Procedimentos em Caso de Emergência
IGS – Instruções Gerais de Segurança
IES – Instruções Especiais de Segurança
IPS – Instruções Particulares de Segurança
NP – Norma Portuguesa
SBV – Suporte Básico de Vida
SSI – Serviço de Segurança Contra Incêndio
TR – Termo de Responsabilidade
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Versão
1.0

Data
Janeiro 2019

Cálculo da Carga de Incêndio Modificada
Despacho nº. 2074/2009
Formula para cálculo da carga de incêndio modificada;
Para actividades inerentes à UT XII, excepto armazenamento;
qs =(∑ni=1 qsi*Si*Ci*Rai) / S (Mj/m2)
Para actividades de armazenamento;
qs =(∑ni=1 qvi*hi*Si*Ci*Rai) / S (Mj/m2)
Densidade de carga de incêndio modificada total;
q =(∑nk=1 qsk*Sk) / ∑nk=1Sk (Mj/m2)
qsi – densidade de carga de incêndio modificada
qvi – densidade de carga de incêndio por unidade de volume
Si – área afecta à actividade/armazenamento
hi – altura de armazenamento
Ci – coeficiente adimensional de combustibilidade
Rai – coeficiente adimensional de activação
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Lista de abreviaturas

Versão
1.0

Data
Janeiro 2019

Edifício 1
Produção
Piso

Local

Classificação
dos locais de
risco

-1

Escritórios

A

Escritórios

Fabricação/preparação

-1

Arquivo

C

Arquivo

Armazenagem

0

Escritórios

C

Escritórios

0

Vestiário

C

Actividade - Anexo - Quadro II
Actividade inerente à UT XII
do Despacho 2074/2009

qsi/qvi
(MJ/m3)

Coeficiente
adimensional de
combustibilidade
(Ci)

Coeficiente
adimensional de
activação (Rai)

Si (m2)

S
(área útil m2)

hi (m)

C

Rai

qs para cada zona de
actividade

700

1,3

1,5

94,80

1,00

1,3

1,5

129 402,00

MJ/m 3

1 700

1,3

3,0

61,65

2,00

1,3

3,0

817 479,00

MJ/m 3

Fabricação/preparação

700

1,3

1,5

280,00

1,00

1,3

1,5

382 200,00

MJ/m 3

Vestiário, armários metálicos

Fabricação/preparação

80

1,0

1,0

90,90

1,00

1,0

1,0

7 272,00

MJ/m 3

Armazenagem

200

1,0

1,0

148,50

4,00

1,0

1,0

118 800,00

MJ/m 3

2 500

1,6

3,0

50,00

6,00

1,6

3,0

3 600 000,00

MJ/m 3

0

Armazém de
corantes

C

Depósito de mercadorias
incombustíveis em embalagens
de plástico

0

Depósito de pelletes

C+

Restos de madeira

Armazenagem

0

Caldeiras

C+

Aparelhos mecânicos

Fabricação/preparação

400

1,3

1,0

315,20

1,00

1,3

1,0

163 904,00

MJ/m 3

0

Cogeração

C+

Aparelhos mecânicos

Fabricação/preparação

400

1,3

1,0

50,80

1,00

1,3

1,0

26 416,00

MJ/m 3

0

Sala de comando

C

Aparelhos eléctricos

Armazenagem

400

1,3

1,0

22,70

1,00

1,3

1,0

11 804,00

MJ/m 3

4 305,41

4 124,00
0

Expedição

C

Productos de fio

Armazenagem

1 700

1,3

3,0

124,76

2,50

1,3

3,0

2 067 897,00

MJ/m 3

0

Armazém de fio
seco

C

Productos de fio

Armazenagem

1 700

1,3

3,0

57,15

3,50

1,3

3,0

1 326 165,75

MJ/m 3

0

Secagem de fio

C

Productos de fio

Fabricação/preparação

600

1,3

3,0

238,00

1,00

1,3

3,0

556 920,00

MJ/m 3

0

Preparação de fio

C

Productos de fio

Armazenagem

1 700

1,3

3,0

126,35

3,50

1,3

3,0

2 931 951,75

MJ/m 4

0

Tinturaria de fio

C

Tinturaria

Fabricação/preparação

500

1,3

1,5

807,50

1,00

1,3

1,5

787 312,50

MJ/m 3

0

Armazém de
químicos

C+

Productos químicos
combustíveis

Fabricação/preparação

300

1,5

3,0

83,60

2,50

1,5

3,0

282 150,00

MJ/m 3

0

Armazém de
matéria prima

C

Productos de fio

Armazenagem

1 700

1,3

3,0

210,00

3,00

1,3

3,0

4 176 900,00

MJ/m 3

0

Posto de
transformação

C+

Aparelhos eléctricos

Armazenagem

400

1,3

1,0

27,80

1,00

1,3

1,0

14 456,00

MJ/m 3

1

Escritórios

C

Escritórios

Fabricação/preparação

700

1,3

1,5

259,70

1,00

1,3

1,5

354 490,50

MJ/m 3

17 755 520,50 MJ/m2
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Clariause, Tinturaria e Acabamentos de Fios, S.A.
Medidas de Autoprotecção
Disposições Administrativas - Anexo V
Lista de abreviaturas

Versão
1.0

Data
Janeiro 2019

Edifício 2 – Armazém
Piso

Local

Classificação dos
locais de risco

Actividade inerente à UT XII

Actividade - Anexo - Quadro
II do Despacho 2074/2009

0

Armazém

C

Armazenagem

Fiação, produtos de fio

qsi/qvi
(MJ/m3)

Coeficiente
adimensional de
combustibilidade
(Ci)

1 700

1,3

Coeficiente
adimensional de
activação (Rai)
3,0

Si (m2)

497,35

S
(área útil m2)

287,05

hi (m)

C

Rai

qs para cada zona de
actividade

4,00

1,3

3,0

7 612 619,04

MJ/m 2

7 612 619,04 MJ/m2

qs

15 306,36

Σ1
15 306,36

Edifício

Local

Classificação dos
locais de risco

Combustível (Hi)

Localização

Armazém

Isolamento
exterior

C

Poliuretano

Paredes verticais exterior

Hi (Mj/kg)

Coeficiente
adimensional de
combustibilidade
(Ci)

25,1

1,3

Coeficiente
adimensional de
activação (Rai)

Si (m2)

Mi (massa em Kg)

1,5

qs para cada zona de
aplicação de isolamento

C

Rai

812,48

1,0

1,0

20 393,25

MJ/m 3

835,55

1,0

1,0

20 972,25

MJ/m 3

qs

83,17

497,35
Armazém

Isolamento
cobertura

C

Poliuretano

Cobertura

25,1

1,3

1,5

41 365,50 MJ/m2
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Registos de Segurança

Versão
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Data
Janeiro 2019

1. Registos de Segurança
Os registos de segurança são um conjunto de documentos onde se relatam todas as
ocorrências relevantes relacionadas com a segurança contra incêndios.
São também considerados todos os elementos relativos ao controlo e manutenção dos
equipamentos.
Os registos devem conter as datas de início e de fim e nome da pessoa responsável.
Os registos de segurança da Clariause, são constituídos pelos seguintes elementos:


Acções de formação;
o Registo de acções de sensibilização e formação dos funcionários e
colaboradores;



Vistoria, inspecção e fiscalização;
o Registo dos relatórios realizados pelas autoridades competentes;



Alterações e trabalhos perigosos;
o Registo de alterações e trabalhos realizados, com indicação das datas de
início e fim e nome do responsável;



Relatórios de simulacros realizados;



Manutenção a efectuar a equipamentos relacionados com a segurança;
o Sistema automático de detecção de incêndios;
o Extintores;
o Bocas-de-incêndio armadas, carreteis 1ª e saídas Storz;
o Rede sprinklers;
o Hidrantes;
o Grupo hidropressor;
o Iluminação de emergência;
o Sinalização de emergência;
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o Saídas de emergência;
o Sistema de desenfumagem;
o Portas corta-fogo.


Manutenção a efectuar a equipamentos técnicos;
o Instalações eléctricas;


Quadros eléctricos;

o Compressores;
o Sistema de ventilação;
o Equipamentos de produção;
o Empilhador;
o Elevador;
o Cogeração;
o Caldeiras.


Anomalias detectadas em equipamentos relacionados com a segurança;



Anomalias detectadas em equipamentos técnicos;



Anomalias detectadas em equipamentos de produção;



Relatórios de ocorrências e intervenção dos bombeiros;

Os registos de segurança devem ser guardados por um período mínimo de dez anos,
sendo aconselhável que sejam mantidos durante toda a vida útil do edifício.

2. Caderno de registos de segurança
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ACÇÕES DE FORMAÇÃO
Data

Entidade
formadora

Elaborado por:
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Tipo de formação

Aprovado por:

N.º de
formandos
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ACÇÃO DE FORMAÇÃO
Designação

Formando

Entidade formadora

Função
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LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DE INSTRUÇÕES
Data

Tipo de instrução
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LISTA DE ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES
Data

Função
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VISTORIA, INSPECÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Data

Entidade
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ALTERAÇÕES E TRABALHOS PERIGOSOS
Data
Início

Fim

Entidade
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SIMULACROS
Data

Entidades
participantes
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RELATÓRIO DO SIMULACRO
Local:

N.º

Data:

Hora:

N.º trabalhadores participantes:
N.º de outros participantes:
Entidades intervenientes:

Emergência a simular:
Tipo de alarme:
Avaliação de aplicação das instruções gerais de segurança:

Avaliação de aplicação das instruções específicas de segurança:

Avaliação de aplicação das instruções particulares de segurança:

Avaliação da eficácia dos sistemas de segurança contra incêndios:
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Actuação dos meios externos:

Comentários e recomendações:

Responsável de Segurança
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MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Data
Início

Fim

Entidade
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MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS TÉCNICOS
Data
Início

Fim

Entidade
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ANOMALIAS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Data
Início

Fim

Anomalia
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ANOMALIAS EM EQUIPAMENTOS TÉCNICOS
Data
Início

Fim

Anomalia
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RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS E INTERVENÇÃO DOS BOMBEIROS
Data

Ocorrência
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LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Nº.

Tipo
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LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS
Nº.

Tipo
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VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Verificação nº. _______________

Conformidade

Periocidade _________________
Local ______________________

Obs.
Sim Não N/A

EXTINTORES:
 Sinalética
 Visibilidade
 Acessibilidade
 Carga e inspecção
CARRETÉIS:
 Sinalética
 Visibilidade
 Acessibilidade
 Estado de mangueiras e agulhetas
 Pressão
 Inspecção e revisão
SADI:
 Sinalética
 Visibilidade
 Acessibilidade
 Estado, registo de avarias
 Inspecção e revisão
HIDRANTES E SAÍDAS STORZ
 Acessibilidade
 Facilidade de abertura
 Disponibilidade de água
 Inspecção e revisão
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VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Verificação nº. _______________

Conformidade

Periocidade _________________
Local ______________________

Obs.
Sim Não N/A

GRUPO HIDROPRESSOR
 Nível de água no reservatório
 Comando em posição automática
 Abastecimento de energia
 Nível de combustível
 Arranque
 Funcionou pelo menos 20minutos
ILUMINAÇÃO:
 Corrente estado
 Emergência estado
 Inspecção e revisão
VIAS DE EVACUAÇÃO:
 Sinalética
 Vias de evacuação desobstruídas
 Aberturas de portas
PORTAS de SAÍDA:
 Sinalética
 Portas desobstruídas
 Aberturas de portas
SISTEMA DE DESENFUMAGEM:
 Acessibilidade ao comando
 Grelhas ventilação desobstruídas
 Estado de funcionamento
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VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Verificação nº. _______________

Conformidade

Periocidade _________________
Local ______________________

Obs.
Sim Não N/A

REDE SPRINKLERS
 Verificar pressão na rede
 Verificar posição das válvulas de
seccionamento
 Accionar o gongo hidráulico por 30
segundos
DETECTORES DE GÀS:
 Inspecção visual
 Avarias no painel de controlo
 Funcionamento da electroválvula
 Inspecção e revisão
PORTAS CORTA-FOGO:
 Sinalética
 Portas desobstruídas
 Aberturas de portas
 Estado da fita intumescente
 Inspecção e revisão
 Retentores
Comentários:

Data ___/___/___ Realizado por:_____________ Verificado por:____________
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1. Caracterização da Utilização Tipo
1.1. Informação
A Clariause, tem como atividade o tingimento e acabamento de fio contando atualmente
com 56 funcionários.
1.2. Responsável de Segurança e Delegados
A Clariause, tem como Responsável de Segurança o Dr. Luís Freitas, e dois Delegados
de Segurança cujos nomes e contactos constam do quadro I.

Quadro I
Nome

Função empresa

Luís Freitas

Administrador
-

Paulo Oliveira

-

Lina Azevedo

Função Plano
Responsável de
Segurança

Contacto
918 505 663

Delegado de
Segurança

918 506 182

Delegado de
Segurança (suplente)

964 120 490

1.3. Estrutura do dia-a-dia
Esta estrutura tem como funções a garantia das condições de segurança, efectuar
as verificações previstas e actuar prontamente em situações de emergência.
No quadro abaixo, estão descritas as principais atribuições para o dia-a-dia;
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Função

Verificar
condições
de
segurança

Local

Data
Janeiro 2019

Nome

Contacto

Clariause

Paulo Oliveira

918 506 182

Tinturaria

Sérgio Melo

252 980 130

Escritórios

Lina Azevedo

252 980 130

Armazéns

Miguel Figueiredo
Vitor Guimarães

252 980 130

Cogeração

252 980 130

Em complemento, todos os funcionários e colaboradores têm a obrigação de
cumprir as instruções presentes neste plano e comunicar ao Delegado de
Segurança qualquer situação que ponha em causa a segurança das instalações.

Missão:


Delegado de Segurança
o Assegurar o cumprimento do Plano de Prevenção;
o Coordenar a actuação dos elementos constantes deste plano;
o Assegurar as verificações periódicas dos equipamentos de segurança
previstas e as revisões e manutenções respectivas;
o Assegurar as verificações periódicas dos equipamentos técnicos e
respectivas revisões e manutenção.



Restantes elementos
o Efectuar a verificação de segurança no início de cada dia;
o Assegurar que as condições se mantenham ao longo do dia;
o Comunicar ao Delegado de Segurança todas as situações anormais
ou que constituam risco para a segurança dos ocupantes.

Todas as inconformidades detectadas devem ser assinaladas nos Registos de
Segurança.
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1.4. Implantação e vias de acesso
A Clariause, desenvolve a sua actividade nas instalações situadas na na Rua da
Indústria Têxtil, na freguesia de Riba D’Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão.
Na figura 1 pode se observar a sua implantação;
Figura 1

1.5. Envolvente externa
A Clariause, situa-se no limite da zona urbana de Riba D’Ave, junto a outra unidade
industrial a Sul e Oeste, e terrenos agrícolas a Norte e Este.
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Existem algumas ainda algumas moradias unifamiliares próximas, mas respeitando as
distâncias de segurança.

1.6. Disponibilidade de água para os meios de socorro
A Clariause, dispõe de reservatórios, com reserva de incêndio de 500m3, com um grupo
hidropressor para abastecimento dos hidrantes, rede de incêndio e sprinklers.
No perímetro do edifício, existem quatro hidrantes.

1.7. Socorros externos
A corporação de Bombeiros mais próxima é a dos Bombeiros Voluntários de Riba
D’Ave, dista aproximadamente 300 metros do edifício da Clariause.
A lista de Contactos encontra-se no anexo IV do Plano de Emergência Interno.

1.8. Descrição da actividade
1.8.1.

Descrição

A Clariause, é uma indústria do ramo têxtil, e têm as seguintes secções produtivas
Preparação à tecelagem, Tecelagem, Revista, Acabamentos e Confeção.
1.8.2.

Horário de funcionamento

A empresa funciona 5 dias por semana, 24 horas por dia.
1.8.3.

Ocupação

A Clariause, para além dos seus funcionários apenas recebe clientes e fornecedores,
sendo que estes são sempre acompanhados por funcionários da empresa
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No quadro II indica-se a ocupação da indústria;
Quadro II
N.º ocupantes

Dias de Semana

Horário

32

Segunda a sexta-feira

6h00 às 8h00

56

Segunda a sexta-feira

8h00 às 14h00

56

Segunda a sexta-feira

14h00 às 17h00

29

Segunda a sexta-feira

17h00 às 22h00

27

Segunda a sexta-feira

22h00 às 06h00

0

Fim-de-semana e feriados

24h

1.9. Descrição e classificação dos locais da UT, risco e efectivo
Nº.

Piso

NOME

1
2
3
4
5
6

-1
-1
-1
-1
-1
-1

Recepção
Circulação
Sala reuniões
Sanitários
Sala reuniões
Arquivo

Nº. Piso
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NOME

ÁREA

CLASSF. INDÍCE

27,80
11,80
25,00
2,90
42,00
123,30

A
A
A
A
A
C

ÁREA

Hall
Circulação
Arrumos
Escritório
Sanitários
Sanitários
Gabinete
Cozinha de cores
Sala de pesagem
Armazém de corantes

27,80
11,00
4,00
29,40
2,90
2,90
50,00
125,80
41,00
297,30
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EFECTIVO
PARCIAL

EFECTIVO
TOTAL

OBSERVAÇÕES

6
13
21
-

1
-

Vol > 100m3

0,2
0,5
0,5
-

CLASSF. INDÍCE
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C

0,2
0,1
-
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Nº. Piso
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NOME

ÁREA

Caldeiras
Depósito de pelletes
Quadros de comando
Cogeração
Sala de comando
Expedição
Gabinete expedição
Atendimento expedição
Sanitários
Acesso
Armazém de fio seco
Secagem de fio
Tinturaria de fio
Preparação de fio
Gabinete produção
Gabinete comerciais
Sanitários
Sanitários
Sanitários
Servidor
Circulação
Circulação
Circulação
Armazém de químicos
Armazém de matéria prima
Posto de transformação
Posto de transformação
Sala de pessoal
Vestiários
Vestiários
Sanitários
Sanitários
Grupo de bombagem

Nº.

Piso

NOME

50
51
52

1
1
1

Hall
Gabinete
Armazém
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ÁREA
27,80
259,70
478,42

CLASSF. INDÍCE

EFECTIVO
PARCIAL

Janeiro 2019
EFECTIVO
OBSERVAÇÕES
TOTAL

315,20
50,00
90,00
50,80
13,70
311,90
29,70
6,40
2,80
35,00
114,30
238,00
807,50
252,70
98,00
90,30
3,10
3,10
3,20
3,70
6,20
22,50
68,90
209,00
420,00
28,60
21,80
25,60
27,80
37,50
4,40
4,40
7,50

C+
C+
C+
C+
C+
C
A
A
A
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C+
C
C+
C+
A
A
A
A
A
F

CLASSF.

INDÍCE

EFECTIVO
PARCIAL

EFECTIVO
TOTAL

OBSERVAÇÕES

A
A
C+

0,1
-

26
-

6
-

-
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Quadro resumo de efectivos
PISO

EFECTIVO PARCIAL

EFECTIVO TOTAL

-1
0
0

40
100
26

2
48
6

TOTAL

166

56

O efectivo total é referente ao turno maior.
O efectivo parcial reflete a capacidade máxima teórica possível.

1.10. Instalações técnicas
A Clariause, tem as seguintes instalações técnicas;


Quadros eléctricos;



Compressores;



Equipamentos de produção;



Cogeração;

1.11. Meios de segurança
A Clariause, possui para a garantir a aplicação das condições de segurança os
seguintes equipamentos:


Sinalização de segurança;



Iluminação de segurança;



Sistema automático e manual de detecção de incêndio;



Extintores;



Bocas-de-incêndio armadas, carreteis 1ª intervenção, saídas Storz;



Hidrantes;



Reservatórios de água;



Grupo hidropressor;



Rede de sprinklers;
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Portas e portões corta-fogo;
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1.12. Meios de comunicação
A empresa tem central telefónica com rede interna e ligações ao exterior e
telemóveis profissionais.

1.13. Posto de segurança
O posto de segurança encontra-se instalado na recepção, junto ao acesso principal,
sendo este local aquele que tem ocupação permanente durante o horário de
funcionamento.
Neste local encontram-se os meios necessários à actuação em caso de emergência;


Lista de contactos internos e externos;



Chaves de todos os locais;



Exemplar do Plano de Segurança;
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2. Procedimentos de exploração dos espaços
Os procedimentos de exploração dos espaços são um conjunto de regras de actuação
a serem seguidas por todos os funcionários e colaboradores, tendo com objectivo
garantir as condições de segurança durante o funcionamento da empresa e facilitar a
actuação em caso de emergência.
Os procedimentos de exploração abrangem as situações seguintes:


Atribuições gerais;



Conservação e manutenção dos espaços;



Manutenção e conservação dos meios de compartimentação;



Meios de alarme;



Meios de socorro e de primeira intervenção;



Manutenção dos caminhos de evacuação;



Acessibilidade aos meios de socorro;



Evacuação;



Manipulação de matérias perigosas;



Operações de manutenção e trabalhos.

Estes procedimentos devem ser apresentados a todos os intervenientes.
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ATRIBUIÇÕES GERAIS
Procedimentos


Os funcionários da Clariause devem assegurar a manutenção das boas
condições de funcionamento do edifício.
o Aplicar no dia-a-dia os procedimentos constantes deste plano;
o Conhecer a localização dos equipamentos de emergência e de primeira
intervenção, sinalização, extintores e carreteis;
o Assegurar a visibilidade dos equipamentos de segurança;
o Assegurar a desobstrução e praticabilidade das vias de evacuação;
o Garantir os acessos ao edifício para equipas de emergência;
o Actuar de modo preventivo a fim de evitar situações de emergência;

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS
Procedimentos






Todos os espaços da empresa devem ser mantidos em boas condições de
limpeza e arrumação, com destaque para os corredores e saídas;
Deve ser garantido o fácil acesso aos equipamentos de emergência;
Os equipamentos e instalações técnicas devem ser mantidos em boas
condições de utilização;
Não efectue reparações improvisadas ou sem o conhecimento do Delegado de
Segurança;
Não efectue trabalhos perigosos sem o conhecimento e aprovação do
Delegado de Segurança;

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MEIOS DE COMPARTIMENTAÇÃO
Procedimentos




Os elementos com função de compartimentação, isolamento e protecção, não
devem ser comprometidos, designadamente com a abertura de orifícios ou vãos
sem que seja salvaguardada a protecção necessária;
As portas e portinholas de acesso a ductos com características corta-fogo,
devem ser mantidas fechadas.
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MEIOS DE ALARME
Procedimentos



Garantir o acesso permanente e visibilidade à sinalização de emergência e
meios de alarme, botoneira de alarme manual;
Garantir que a colocação de elementos relacionados com o exercício da
actividade ou outros, não impeçam a visibilidade e acesso aos meios de
alarme;

MEIOS DE SOCORRO E PRIMEIRA INTERVENÇÃO
Procedimentos






Garantir a visibilidade e acessibilidade aos meios de primeira intervenção,
extintores e carreteis;
Garantir que a colocação de elementos relacionados com o exercício da
actividade ou outros, não impeçam a visibilidade e acesso aos meios de
emergência;
Não mudar a localização de meios de segurança, sem o conhecimento e
aprovação do Delegado de Segurança;
Conhecer a localização da Lista de Contactos de Emergência;

MANUTENÇÃO DOS CAMINHOS DE EVACUAÇÃO
Procedimentos





Manter os caminhos de evacuação sempre desimpedidos;
Não colocar nos caminhos de evacuação nada que possa originar os seguintes
resultados:
o Favorecer a ocorrência ou desenvolvimento de um incêndio;
o Criar obstáculos à evacuação;
o Reduzir a largura das vias de evacuação;
o Bloquear ou dificultar a abertura das portas;
o Bloquear ou diminuir a visibilidade da sinalização;
Garantir a operacionalidade de todas as portas de saída dos diferentes
espaços e para o exterior;
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ACESSIBILIDADE AOS MEIOS DE SOCORRO
Procedimentos




Manter as vias de acesso e as zonas exteriores destinadas aos meios de
socorro desimpedidas;
Garantir as acessibilidades ao interior pelos locais previsto neste plano
desimpedidas;
Assegurar que o estacionamento de viaturas no exterior do perímetro do
edifício não prejudica a evacuação e o acesso e manobra das viaturas de
emergência.

EVACUAÇÃO
Procedimentos







Cumpra as instruções dos elementos de segurança:
o Mantenha a calma,
o Dirija-se para a saída mais próxima e para o ponto de encontro;
o Não traga os seus objectos pessoais;
o Não volte para trás;
o Mantenha-se no ponto de encontro e aguarde instruções;
Em caso de presença de fumo:
o Ande abaixado ou de gatas;
o Abra as janelas;
Em caso de impraticabilidade do caminho normal utilize o alternativo;
Em caso de total impraticabilidade de todos os caminhos;
o Procurar refúgio num compartimento com visibilidade para o exterior;
o Procure proteger as portas com panos húmidos;
o Assinale a sua presença à janela;
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MANIPULAÇÃO DE MATÉRIAS PERIGOSAS
Procedimentos








Informe-se sobre o significado da rotulagem antes de utilizar os produtos;
A utilização de matérias perigosas particularmente inflamáveis deve ser limitada
ao estritamente necessário;
Não é permitida a manipulação de matérias perigosas nas vias de evacuação e
nos locais de permanência dos utentes;
Os produtos devem ser mantidos em locais adequados, nas suas embalagens,
de acordo com as instruções de manuseamento e conservação de cada um;
Na sua utilização evite qualquer contacto com a boca;
Não coma, beba ou fume durante a utilização de produtos perigosos;
Respeite sempre todas as regras de higiene pessoal após a manipulação dos
produtos.

OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO E TRABALHOS
Procedimentos






Cumpra as regras de segurança durante as operações de manutenção e na
execução de trabalhos;
Não efectue trabalhos a quente ou com a utilização de chamas nuas sem retirar
os materiais combustíveis das proximidades;
Coloque sempre um extintor de agente adequado nas proximidades da área de
trabalho;
Não faça nem utilize instalações eléctricas improvisadas sem o conhecimento do
Delegado de Segurança;
Após a conclusão dos trabalhos verifique que o local fica limpo e arrumado.
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3. Procedimentos de manutenção
3.1. Enquadramento
Os procedimentos de manutenção são um conjunto de medidas preventivas que visa
garantir a funcionalidade da instalação e assim prevenir a oclusão de acidentes e
garantir a operacionalidade dos meios de segurança em caso de emergência.
3.2. Verificação e manutenção
Pretende-se com este procedimento estabelecer normas de acção e a sua
periocidade.
Assim o plano para verificação e manutenção classifica-se da seguinte forma:


Limpeza diária das instalações;



Verificação, seja visual ou através de ensaios;



Manutenção programada;



Reparações;



Os planos de manutenção devem respeitar os intervalos previstos pelos
fabricantes, a sua realização deve dar origem a um documento da entidade que
procede à sua manutenção e ser arquivado nos Registos de Segurança.



As verificações, e sem prejuízo das indicações do fabricante, devem no mínimo
respeitar o apresentado nos seguintes quadros;



As verificações trimestrais e anuais devem ser alvo de registo, as restantes
apenas em caso de inconformidades.



No capítulo Registos de Segurança, encontra-se a check-list a utilizar nas
verificações.
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Lista de verificações
Acessibilidade aos meios de socorro
Vias de acesso e estacionamento
Entradas e pontos de penetração





Diária
X
X

Periocidade das verificações
Semanal Trimestral
Anual

Vias de acesso – apesar de as vias de acesso serem públicas deve existir
vigilância de forma a garantir o acesso às instalações, qualquer situação
anómala deve ser comunicada às autoridades competentes.
Estacionamento – deve ser garantido o acesso de viaturas de socorro a uma
distância inferior a 30m às entradas do edifício.
Entradas e pontos de penetração – garantir que não existem impedimentos
tanto exteriores como no interior para acesso às equipas de emergência.

Responsabilidade
 Verificação diária, DS e equipa do dia-a-dia;
Vias de evacuação
Desobstrução e limpeza das vias
Desobstrução e funcionamento das
portas de saída
Funcionamento das portas de
emergência
Sinalização de emergência





Diária
X

Periocidade das verificações
Semanal Trimestral
Anual

X
X
X

Vias de evacuação – garantir que as vias de evacuação estão desimpedidas,
sem quaisquer objectos que possam diminuir a largura disponível ou causar
perturbações na circulação;
Portas de emergência – garantir que as portas se encontram funcionais, sem
bloqueios, e onde existam verificar as chaves de abertura;
Sinalização – verificar que a sinalização se encontra visível e funcional.

Responsabilidade
 Verificação diária, todos os funcionários e equipa do dia-a-dia;
 Verificação mensal e trimestral – DS;
Iluminação
Iluminação corrente
Blocos autónomos - estado
Blocos autónomos - baterias


Periocidade das verificações
Diária Semanal Trimestral
Anual
X
X
X

Iluminação corrente – verificar o estado da iluminação de forma permanente;
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Blocos autónomos – verificar estado de funcionamento, se necessário desligar
no quadro o disjuntor respectivo para testar;

Responsabilidade
 Verificação diária, todos os funcionários e equipa do dia-a-dia;
 Verificação trimestral – DS;

Extintores
Acessibilidade
Sinalética
Cavilha de segurança
Estado de conservação
Pressão
Validade do agente extintor
Manutenção


Periocidade das verificações
Diária Semanal Trimestral
Anual
X
X
X
X
X
X
X

Acessibilidade – garantir que os extintores se encontram nos respectivos locais,
visíveis e de fácil acesso;

Responsabilidade
 Verificação diária, DS e equipa do dia-a-dia;
 Verificação trimestral – DS;

Bocas-de-incêndio
Acessibilidade
Sinalética
Estado da tubagem e mangueiras
Verificar pressão
Revisão


Periocidade das verificações
Diária Semanal Trimestral
Anual
X
X
X
X
X

Acessibilidade – garantir que os carreteis se encontram nos respectivos locais,
visíveis e de fácil acesso;

Responsabilidade
 Verificação diária, DS e equipa do dia-a-dia;
 Verificação trimestral – DS;
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Periocidade das verificações
Diária
Mensal
Trimestral
Anual
X
X
X
X
X
X
X
X

Acessibilidade – garantir que o sistema se encontra em bom funcionamento;

Responsabilidade
 Verificação diária, DS e equipa do dia-a-dia;
 Verificação mensal – DS;
Detectores de gás
Estado de funcionamento
Limpeza
Calibração
Alarme acústico
Verificação electroválvula
Alimentação electroválvula

Periocidade das verificações
Diária Trimestral
Anual
X
X
X
X
X
X

Responsabilidade
 Verificação mensal e trimestral – DS;
Portas corta-fogo
Funcionamento
Desobstrução
Estado da fita intumescente
Revisão




Periocidade das verificações
Diária Trimestral
Anual
X
X
X
X

Funcionamento – verificar o estado de funcionamento das portas corta-fogo
Desobstrução – verificar se as portas corta-fogo não tem obstáculos à sua
utilização;
Estado da fita intumescente – verificar se a fita intumescente se encontra
intacta, sem cortes ou falhas;

Responsabilidade
 Verificação diária, DS e equipa do dia-a-dia;
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Periocidade das verificações
Diária Trimestral
Anual
X
X
X
X

Funcionamento – garantir que os retentores permitam o fecho automático das
portas corta-fogo em caso de alarme ou falta de energia;

Desenfumagem
Acessibilidade
Teste de funcionamento
Inspecção e revisão


Janeiro 2019

Verificação trimestral – DS;

Retentores electromagnéticos das
portas
Inspecção visual
Teste de desbloqueio manual
Teste de alarme
Revisão


Data

Periocidade das verificações
Diária
Trimestral
Anual
X
X
X

Acessibilidade – garantir que os comandos da desenfumagem estão visíveis,
acessíveis e em bom estado;

Responsabilidade
 Verificação diária, DS e equipa do dia-a-dia;
 Verificação mensal e trimestral – DS;

Hidrantes
Acessibilidade
Estado
Pressão
Inspecção e revisão



Periocidade das verificações
Diária
Mensal
Trimestral
Anual
X
X
X
X

Inspecção visual – verificar se não se encontram sinais de deterioração ou
deficiências.
Pressão – verificar se o hidrante tem a pressão prevista para abastecimento;

Responsabilidade
 Equipa do dia-a-dia, responsável de zona
 Verificação mensal e trimestral – DS;
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Periocidade das verificações
Mensal
Trimestral
Anual
X
X
X
X

Inspecção visual – verificar se não se encontram sinais de danos na rede.
Pressão – verificar se a rede tem a pressão prevista para abastecimento;

Responsabilidade
 Equipa do dia-a-dia, responsável de zona
 Verificação mensal e trimestral – DS;

Grupo de bombagem
Nível de água nas cisternas
Comando em posição automática
Pressão de arranque das bombas
Teste de arranque
Nível de combustível
Motor a funcionar durante 20 minutos
Revisão

Periocidade das verificações
Diária
Mensal
Trimestral
Anual
X
X
X
X
X
X
X

Responsabilidade
 Verificação mensal, DS;
 Verificação trimestral – DS;

As verificações anuais devem ser efectuadas por técnicos especializados e
produzir um relatório dos trabalhos efectuados e do estado do equipamento.
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4. Procedimentos de utilização dos equipamentos

Os equipamentos devem ser manuseados por pessoas com conhecimentos sobre o
seu funcionamento, este ponto vem apresentar alguns procedimentos a ter em
atenção no seu manuseamento.
Na Clariause, podemos identificar dois tipos de equipamento;



Equipamento necessário ao normal funcionamento da empresa;
Equipamento de segurança;
4.1. Equipamento necessário ao normal funcionamento



Quadros eléctricos
o Verificar o seu estado de funcionamento;
o Alterações ou reparações só podem ser efectuadas por pessoal
qualificado;
o Manutenção a ser efectuada por pessoal qualificado;



Compressores
o Não fumar ou fazer fogo;
o Assegurar que o espaço está bem ventilado;
o Manter os acessos desimpedidos;
o Verificar regularmente o funcionamento do equipamento;
o Alterações ou reparações só podem ser efectuadas por pessoal
qualificado;
o Manutenção a ser efectuada por pessoal qualificado;



Caldeiras
o Não fumar ou fazer fogo;
o Assegurar que o espaço está bem ventilado;
o Manter os acessos desimpedidos;
o Verificar regularmente o funcionamento do equipamento;
o Alterações ou reparações só podem ser efectuadas por pessoal
qualificado;
o Manutenção a ser efectuada por pessoal qualificado;
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Sistema de detecção de gás;
o Verificar estado de funcionamento;
o Em caso de alarme proceder de acordo com o PSI;
o Alterações ou reparações só podem ser efectuadas por pessoal
qualificado;
o Manutenção a ser efectuada por pessoal qualificado;



Equipamento de produção
o Não fumar ou fazer fogo;
o Assegurar que o espaço está bem ventilado;
o Manter os acessos desimpedidos;
o Verificar regularmente o funcionamento do equipamento;
o Alterações ou reparações só podem ser efectuadas por pessoal
qualificado;
o Manutenção a ser efectuada por pessoal qualificado;
o Não iniciar nenhuma intervenção sem o conhecimento do Delegado de
Segurança;

4.2. Equipamento de segurança


SADI
o Verificar estado de funcionamento da central;
o Em caso de anomalia proceder de acordo com as instruções;
o Em caso de alarme proceder de acordo com os Procedimentos de
Emergência
o Alterações ou reparações só podem ser efectuadas por pessoal
qualificado;
o Manutenção a ser efectuada por pessoal qualificado;



Extintores
o Seleccionar o extintor adequado ao fogo em causa;
o Tirar a patilha de segurança;
o Experimentar carregando no gatilho e apontando a mangueira para o
lado;
o Verificar as condições de segurança antes de aproximar das chamas;
o Aproximar das chamas com o vento por detrás;
o Aponte para a base das chamas;
o Pressione o gatilho varrendo as chamas devagar;
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o Após a utilização volte a colocar a cavilha de protecção;
o Ao utilizar em líquidos não lançar com demasiada pressão para não
espalhar o combustível;
o Se o extintor for de dióxido de carbono, (CO2) não coloque a mão no
difusor, temperatura de saída de 70º Negativos;



Boca-de-incêndio, carretel
o Abrir a válvula de água;
o Verificar as condições de segurança antes de aproximar das chamas;
o Aproximar das chamas com o vento por detrás;
o Puxar a mangueira até à proximidade do incêndio;
o Rodar a válvula da agulheta;
o Dirigir o jacto para a base das chamas;
o Movimentar para varrer as chamas;
o Não utilizar em incêndios de origem eléctrica, ou em equipamentos
eléctricos;



Grupo hidropressor;
o Verificar estado de funcionamento regularmente;
o Verificar estado da ligação ao PT;
o Verificar nível de combustível;
o Em caso de anomalia proceder de acordo com as instruções;
o Alterações ou reparações só podem ser efectuadas por pessoal
qualificado;
o Manutenção a ser efectuada por pessoal qualificado;



Sistema de desenfumagem;
o Verificar estado de funcionamento;
o Em caso de alarme proceder de acordo com o PSI;
o Pressionar botoneira para activar a circulação de ar;
o Rearmar o sistema após utilização;
o Manutenção a ser efectuada por pessoal qualificado;

4.3. Equipamentos de segurança – representação esquemática
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Extintores
1. Transporte-o na posição vertical, segurando no
manípulo
2. Retire o selo ou cavilha de segurança

3. Pressione a alavanca

4. Aproxime-se do foco de incêndio progressiva e
cautelosamente.
5. Não avançar enquanto não estiver seguro de que o
fogo não o atingirá pelas costas.

6. Dirigir o jacto para a base das chamas.

7. Varrer, devagar, toda a superfície das chamas.

8. Actuar sempre no sentido do vento.

9. Cobrir lentamente toda a superfície das chamas.

10. Dirija o jacto para a base das chamas
11. Em combustíveis líquidos não lançar o jacto com
demasiada pressão para evitar que o combustível
se espalhe
Terminar apenas depois de se assegurar de que o incêndio não se reacenderá.
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Bocas-de-incêndio armadas - carreteis

1. Abra a caixa de incêndio

2. Segure o bico da mangueira, retirando-o da
caixa de incêndio

3. Abra então o registo

4. Após esticar bem a mangueira, dirija o jacto para
a base do fogo

Elaborado por:
António Rios

Aprovado por:

Exemplar nº:

Página:
PP – 24/27

Clariause, Tinturaria e Acabamentos de Fios, S.A.
Medidas de Autoprotecção
Plano de Prevenção


Versão
1.0

Data
Janeiro 2019

Quadros eléctricos, teste à iluminação de emergência;
o Comandos da iluminação de emergência identificados como
‘ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA’’


Disjuntor para cima – alimentação dos blocos autónomos ligada;



Disjuntor para baixo – alimentação dos blocos autónomos
desligada;
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Elevadores
o A chave de emergência das portas e do quadro de comando deve
estar no posto de segurança;
o Normas de utilização


Não usar o elevador em caso de incêndio;



Respeitar a capacidade do elevador, em carga e número de
pessoas;



Não realizar movimentos bruscos ao entrar e sair do elevador;



Não forçar as portas;



Contactar a empresa de manutenção sempre que detectar
alguma anomalia;

o Em caso de avaria ou bloqueio


Manter a calma;



Accionar o alarme durante 10 segundos para iniciar a
chamada para o centro de atendimento permanente;



Expor a situação de forma simples;



Seguir as instruções dadas;



A retirada das pessoas só deve ser realizada por pessoal
habilitado;

o Manutenção;


Respeitar os intervalos de manutenção previstos pelo
fabricante;



A manutenção só pode ser realizada por pessoal devidamente
habilitado;
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Peças desenhadas


Planta de Implantação



Plantas de Segurança;
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1. Caracterização dos riscos
1.1. Identificação dos riscos
Pretende-se com a identificação dos riscos criar um conjunto de procedimentos
adaptados a cada, com os comportamentos a ter em cada situação.
No quadro seguinte apresentam-se os riscos identificados para a Clariause;
Risco

Detalhe

Procedimento

Riscos naturais

Sismo

IGS 1

Incêndio

IGS 2

Fuga de gases combustíveis

IGS 3

Explosão

IGS 4

Derrames

IGS 5

Riscos tecnológicos

As Instruções Gerais de Segurança, IGS, encontram-se no Anexo I dos
Procedimentos em Caso de Emergência.
1.2. Identificação dos locais de risco
No quadro abaixo apresentam-se os locais de risco, e as respectivas Instruções
Particulares de Segurança a afixar e que se encontram no Anexo II dos
Procedimentos de emergência.
Local

Classificação de Risco

Quadros eléctricos

Procedimento
IPS 1

Instalações técnicas

C

IPS 2

Armazém

C+

IPS 3

Produção

C+

IPS 4

Armazém de químicos

C+

IPS 5

Cogeração

C+

IPS 6

Posto de Transformação

C+

IPS 7

Caldeiras

C+

IPS 8
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2. Organização da Segurança Contra Incêndios

Para a implementação do Plano de Imergência Interno, criou-se uma estrutura
utilizando os meios humanos disponíveis, esta estrutura caracteriza-se por dois tipos
de funcionamento diferentes;


Estrutura do dia-a-dia;



Estrutura em situações de emergência;

2.1. Estrutura do dia-a-dia
Esta estrutura tem como funções a garantia das condições de segurança, efectuar
as verificações previstas e actuar prontamente em situações de emergência.
No Anexo VI do PCE está descrita a constituição da equipa, contactos e os locais
de actuação.
Em complemento todos os funcionários têm a obrigação de cumprir as instruções
presentes neste plano e comunicar ao Delegado de Segurança qualquer situação
que ponha em causa a segurança das instalações.

2.2. Estrutura em situações de emergência
Quando accionada a Emergência, a estrutura funcional da Clariause deve obedecer
exclusivamente ao estabelecido neste plano.
Esta estrutura tem como seu responsável máximo o Responsável de Segurança, e
como seu representante operacional o Delegado de Segurança.
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O Delegado de Segurança tem sob a sua acção as seguintes equipas;


Equipa de Apoio



Equipa de Primeiros Socorros



Equipa de 1ª Intervenção;



Equipa de Evacuação;

O organograma da estrutura de segurança deverá ser colocado no quadro de
informação da empresa.

2.3. Organograma de segurança

Responsável de Segurança

Equipa de 1ºs
Socorros

Delegado de Segurança

Equipa de 1ª Intervenção

Equipa de Apoio

Equipa de Evacuação

A listagem dos nomes e contactos encontra-se no anexo VI do PCE.
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Funções das equipas

Delegado de Segurança
o Assegurar o bom funcionamento das instalações e equipamentos
o Avaliar a emergência
o Ordenar a evacuação
o Coordenar as equipas
o Alerta para o exterior



Equipa de Apoio
o Assegurar os contactos com o exterior
o Impedir o acesso às instalações durante a emergência
o Receber os elementos de socorro



Equipa de Primeiros Socorros
o Pesquisa de feridos
o Prestar os primeiros socorros aos feridos



Equipa de 1ª Intervenção – lideradas pelos chefes de secção e turno.
o Controlar a emergência
o Efectuar os cortes de emergência
o Controlar os derrames
o Isolar os locais afectados



Equipas de evacuação
o Evacuar os ocupantes
o Efectuar contagem dos ocupantes
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3. Plano de actuação
O plano de actuação define e descreve quais os níveis de emergência a atribuir a um
sinistro, e a forma de actuação.
O nível de emergência atribuído determina os meios a mobilizar pelo Delegado de
Segurança.

3.1. Níveis de emergência


Incidente – emergência local de impacto reduzido;



Emergência parcial – emergência que envolve uma secção mas controlável
pelos meios internos;



Emergência geral – emergência passível de não ser controlada por meios
internos disponíveis;

3.2. Acções a desencadear em emergência


Incidente
o Comunicar ao Delegado de Segurança;
o Situação avaliada pelo Delegado de Segurança;
o Se necessário mobilizar a equipa de 1ª intervenção;
o Se necessário mobilizar equipa de primeiros socorros;
o Se necessário alterar nível de emergência;
o Informar o Responsável de Segurança;
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Emergência Parcial
o Mobilizar o Delegado de Segurança;
o Mobilizar equipa de 1ª intervenção;
o Mobilizar equipa de Apoio;
o Actuar sobre os cortes de energia locais se necessário;
o Mobilizar equipa de evacuação da área afectada;
o Os compartimentos e edifícios contíguos devem ficar em prevenção;
o Em caso de necessidade mobilizar equipa de primeiros socorros;
o Em caso de necessidade alterar nível de emergência;
o Em caso de necessidade chamar socorros externos;
o Informar o Responsável de Segurança;



Emergência Geral
o Mobilizar o Delegado de Segurança;
o Informar o Responsável de Segurança;
o Mobilizar equipa de 1ª intervenção;
o Mobilizar equipa de Apoio;
o Mobilizar equipa de primeiros socorros;
o Mobilizar todas as equipas de evacuação;
o Chamar socorros externos;

Elaborado por:
António Rios

Aprovado por:

Exemplar nº:

Página:
PCE – 6/13

Clariause, Tinturaria e Acabamentos de Fios, S.A.
Medidas de Autoprotecção
Procedimentos em Caso de
Emergência

Versão
1.0

Data
Janeiro 2019

Nos períodos nocturnos e de fim-de-semana as acções a tomar são as seguintes:


Chamar socorros externos;



Contactar Delegado de Segurança;



Contactar Responsável de Segurança;

A lista de contactos de emergência encontra-se no Anexo IV dos Procedimentos em
Caso de Emergência.


Cortes a efectuar
o 1ª Fase, cortes locais, por indicação dos chefes de equipa e DS;


Energia eléctrica, gás e UPS;

o 2ª Fase, cortes gerais, por indicação do DS e RS;


Energia eléctrica, Gás e UPS;

o Cortes Locais


Nos quadros das secções e botões de corte local;

o Cortes gerais


No quadro geral ou botoneiras de corte geral;

3.3. Detecção e reconhecimento
Um sinistro só pode ser detectado por meios humanos. No entanto a tomada das
medidas adequadas carece da confirmação e avaliação da emergência, por forma a
evitar falsos alarmes ou situações de pânico.
Sendo assim o Delegado de Segurança deve ser informado de todas as situações e
confirmar eventuais alarmes, deslocando-se ao local sempre que possível.
O alarme pode ser accionado directamente no botão de alarme ou comunicado via
telefone interno para a recepção ou o Delegado de Segurança.
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Nos períodos nocturnos e de fim-de-semana devem ser contactados em primeiro lugar
os socorros externos através do número nacional de emergência, 112 ou os
Bombeiros Voluntários de Riba D’Ave.
A lista de contactos de emergência encontra-se no Anexo IV dos Procedimentos em
caso de Emergência.

3.4. Alarme
O alarme restrito é utilizado para informar apenas os elementos da estrutura de
segurança.
3.4.1.

Accionamento do alarme restrito



Por decisão do Delegado de Segurança;



Informar as equipas de segurança necessárias à emergência;

3.4.2.


Accionamento do alarme parcial/geral

Por accionamento manual do alarme, por decisão do Delegado de
Segurança;



Som contínuo do sistema de alarme;



Equipas de emergência assumem as suas funções;

3.5. Alerta
O Delegado de Segurança em função da emergência acciona os agentes externos de
socorro.
A comunicação com os socorros externos pode ser efectuada pelo Delegado de
Segurança ou pela Equipa de Apoio.
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A lista de contactos de emergência encontra-se no Anexo IV dos Procedimentos em
caso de Emergência.
A SADI dispõe de alerta automático, com ligação ao Responsável de Segurança e
delegados de Segurança, sendo importante a verificação e confirmação do alarme
para evitar falsos alarmes.

3.6. Recepção e acompanhamento das autoridades
A equipa de apoio é responsável pela recepção e encaminhamento das equipas
externas de socorro até ao local sinistrado.
Devem informar de forma simples e clara as autoridades acerca emergência onde vão
intervir.
Logo que cheguem ao local o comando das operações passa para a autoridade
presente.

3.7. Reposição da normalidade
Cabe ao Delegado de Segurança decretar o fim da emergência, se existir intervenção
de meios externos esta acção só pode ser tomada após decisão do responsável pela
equipa de intervenção.
O Delegado de Segurança deve adoptar as medidas necessárias à reposição da
normalidade após uma emergência.
Após a reposição da normalidade deve ser realizado um relatório do incidente a ser
arquivado nos registos de Segurança.
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4. Plano de evacuação

O plano de evacuação estabelece os procedimentos a utilizar em caso de evacuação
da Clariause.

4.1. Ordem de evacuação
A ordem de evacuação, parcial ou geral, é dada pelo Delegado de Segurança, a
ordem deve ser transmitida de forma clara e sem deixar dúvidas. A evacuação
começa imediatamente após a ordem.
O sinal sonoro de alarme corresponde a ordem de evacuação.

4.2. Evacuação
Em função da ordem de evacuação, parcial ou total os elementos da equipa de
evacuação percorrem todos os locais dando ordem de evacuação, indicando a saída
mais próxima e o ponto de encontro para onde se devem dirigir.
Ao sinal de alarme, a equipa de evacuação deve auxiliar e encaminhar os ocupantes
para a saída e para o ponto de encontro respectivo.
A evacuação deve começar pelos elementos mais próximos das saídas.
A equipa de evacuação deve proporcionar ajuda aqueles que tenham dificuldades em
se movimentar pelos seus próprios meios.
Uma vez chegado ao ponto de encontro devem ai permanecer até decretado o fim da
emergência ou novas instruções.
Se a equipa de evacuação detectar a falta ou a retenção de algum elemento deve
comunicar o mais rapidamente possível ao Delegado de Segurança, indicando qual a
localização mais provável do elemento em falta.

Elaborado por:
António Rios

Aprovado por:

Exemplar nº:

Página:
PCE – 10/13

Clariause, Tinturaria e Acabamentos de Fios, S.A.
Medidas de Autoprotecção
Procedimentos em Caso de
Emergência

Versão
1.0

Data
Janeiro 2019

4.3. Confirmação da conclusão da evacuação
Os elementos da equipa de evacuação comunicarão ao Delegado de Segurança logo
que a evacuação esteja terminada.

4.4. Localização do ponto de encontro
O ponto de encontro encontra-se representado na Planta de Segurança, Anexo I do
Plano de Prevenção.
A Clariause terá o seguinte ponto de encontro:


Ponto de encontro – junto ao acesso principal no estacionamento;

4.5. Normas gerais de evacuação
A evacuação é essencial para a manutenção da segurança de todos em caso e
emergência, e os seus procedimentos devem ser respeitados por todos
intervenientes, sejam eles activos ou passivos.
Assim é absolutamente necessário observar as seguintes regras básicas:


Respeitar as instruções das equipas de segurança;



Ajudar as pessoas de mobilidade reduzida;



Manter a calma e caminhar de forma rápida e ordeira para as saídas;



Não obstruir as vias de circulação;



Não recolher objectos pessoais;



Não voltar para trás;
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Regras a seguir em caso de presença de fumos:


Caminhe abaixado ou de gatas, o ar é mais respirável junto ao chão;



Abra as janelas para evacuar o fumo;

Regras a seguir em caso de bloqueio do caminho normal de fuga;


Utilizar o caminho alternativo;

Regras a seguir em caso de bloqueio total dos caminhos de emergência:


Ficar num compartimento com acesso ao exterior;



Bloquear a entrada de fumos protegendo as portas com panos húmidos;



Assinalar a sua presença à janela.
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5. Comunicações

5.1. Procedimentos de comunicações
As comunicações são essenciais para uma eficaz operação de socorro, e requer a
actuação de pessoal conhecedor e treinado.
Assim é importante que os elementos que compõem as equipas de emergência
respeitem os seguintes procedimentos:


Disciplina
Respeitar os procedimentos e as ordens superiores, as comunicações em
curso, e prioridades;



Brevidade
Utiliza os recursos de comunicação apenas pelo tempo estritamente
necessário;



Clareza
Utilize linguagem simples e adequada, fale devagar articulando as palavras;

5.2. Meios de comunicação
O sistema de comunicação é assegurado pelo sistema sonoro de alarme e pela rede
fixa interna de telefone ou pela utilização de rede móvel através de telefones
profissionais e pessoais.
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Instruções Gerais de Segurança
As Instruções Gerais de Segurança destinam-se a todos os ocupantes da Clariause,
funcionários e colaboradores, e devem ser afixadas em pontos onde possam ser
facilmente consultadas.
As Instruções Gerais de Segurança, abordam os seguintes riscos:


Riscos naturais;



Riscos tecnológicos;

Em seguida e de forma pormenorizada, apresentam-se as Instruções Gerais de
Segurança para os diferentes casos.
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IGS 1 – Sismo – Risco natural
Durante o Sismo


Afaste-se das janelas, estantes, armários ou outros objectos que possam
cair;



Proteja-se debaixo de uma mesa ou secretária, ou encoste-se a um pilar ou
parede interior;



Mantenha-se abaixado;



Mantenha-se calmo, e ajude os outros a manterem-se calmos;



Não tente sair do edifício durante o sismo;



Durante um sismo podem ocorrer cortes de energia e o alarme de incêndio
começar a tocar, são ocorrências normais, não entre em pânico;



Não se precipite para a rua, pode ser atingido por objectos que caiam da
fachada;



Permaneça protegido até terminar o sismo;
Após o sismo



Mantenha-se calmo;



Após um sismo podem ocorrer réplicas, esteja atento;



Não fume nem faça fogo;



Não ligue os interruptores, pode haver curto-circuito;



Tenha atenção à existência de cabos eléctricos desprotegidos;



Não tente desligar os quadros eléctricos;



Verifique se existem pessoas feridas junto de si, peça ajuda e se tiver
conhecimentos preste os primeiros socorros;



Se houver pessoas soterradas, tente, salvaguardando a sua segurança e das
vítimas, libertá-las começando a retirar os destroços por cima;



Não volte a entrar em edifícios danificados;
Evacuação



Saia do edifício de forma ordeira seguindo as instruções das equipas de
evacuação;



Em caso de existência de fumos caminho abaixado ou de gatas;



Não volte atrás;



Ao sair par ao exterior proteja a cabeça e afaste-se logo das fachadas para
evitar a queda de destroços;



Siga para o ponto de reunião e aguarde instruções;
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IGS 2 – Incêndio – Risco tecnológico
Prevenção


Respeite as áreas de proibição de fumar;



Não utilize chamas nuas sem controlo;



Não aproximem fontes de calor de materiais combustíveis ou inflamáveis;



Não sobrecarregue a instalação eléctrica com a ligação de vários aparelhos
na mesma tomada;



Não improvise ligações eléctricas;



Os funcionários devem no fim do dia inspeccionar os seus locais de
trabalhos e desligar os aparelhos a seu cargo;



Mantenha os espaços arrumados e limpos;



Não obstrua os caminhos de evacuação ou as saídas;



Se detectar alguma anomalia nos elementos de segurança, extintores,
sinalização, saídas ou vias bloqueadas, comunique imediatamente ao
Delegado de Segurança;
Incêndio



Mantenha-se calmo;



Informe o Delegado de Segurança;



Atente à sua segurança e se possível tente extinguir o incêndio utilizando os
meios disponíveis, extintor;
Evacuação



Saia do edifício de forma ordeira seguindo as instruções da equipa de
evacuação;



Em caso de existência de fumos caminho abaixado ou de gatas;



Não volte atrás;



Siga pelos caminhos assinalados;



Os funcionários devem desligar os equipamentos a seu cargo;



Siga para o ponto de reunião e aguarde instruções;
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IGS 3 – Fuga de gases combustíveis – Risco tecnológico
Fuga de gases combustíveis


Mantenha-se calmo;



Não accione os interruptores;



Não ligue ou desligue aparelhos eléctricos;



Não use o telefone;



Areje o local abrindo as portas e janelas;



Informe o Delegado de Segurança, e sigas as instruções;
Evacuação



Saia do edifício de forma ordeira seguindo as instruções da equipa de
evacuação;



Não volte atrás;



Siga pelos caminhos assinalados;



Siga para o ponto de reunião e aguarde instruções;
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IGS 4 – Explosão – Risco tecnológico
Explosão


Mantenha-se calmo;



Informe o Delegado de Segurança, e sigas as instruções;
Evacuação



Saia do edifício de forma ordeira seguindo as instruções da equipa de
evacuação;



Em caso de existência de fumos caminho abaixado ou de gatas;



Não volte atrás;



Siga pelos caminhos assinalados;



Siga para o ponto de reunião e aguarde instruções;
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IGS 5 – Derrame de produtos químicos – Risco tecnológico
Derrame


Mantenha-se calmo, não corra riscos desnecessários;



Utilize o equipamento individual de protecção adequado aos produtos
envolvidos;



Tente controlar o derrame aplicando meios de retenção, absorção;



Consulte a ficha de segurança do produto;



Informe o Delegado de Segurança e sigas as instruções;
Actuação



No caso de derrames com extensão considerável isolar a área e retirar as
pessoas do local e afastar possíveis fontes de incêndio.



Colocar os EPI’s adequados (luvas e máscara se necessário)



Encaminhar o derrame para as caleiras de contenção e para o tanque de
derrames.



Pegar nas mangas absorventes e posiciona-las de maneira e evitar o
avanço do derrame, circundando-o.



Proteger a rede de águas pluviais e de esgoto usando as mangas
absorventes em volta e colocando placas de borracha/ metal ou sacos de
areia por cima das tampas das caixas que têm aberturas).



Utilizar o pó absorventes, ou as folhas absorventes, espalhando-as em cima
do derrame.



Deixar o material absorver todo o contaminante.



No final retirar tudo com o auxílio de uma vassoura e de uma pá e colocar
no contentor contaminados.

Nunca direcionar derrame ou vazamentos de óleos ou produtos químicos para locais
de drenagem de água e esgotos, fossas ou solo não pavimentado/impermeabilizado.
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Instruções Particulares de Segurança
As Instruções Particulares de Segurança definem os procedimentos a adoptar em
locais de risco no dia-a-dia ou em caso de emergência.
As IPS devem ser afixadas nos respectivos locais de risco.
Na Tecerpaisagem serão colocadas IPS nos seguintes locais:


Quadros eléctricos;



Instalações técnicas;



Armazém;



Produção;



Armazém de químicos;



Cogeração;



Posto de transformação;



Caldeiras.

Em seguida e de forma pormenorizada, apresentam-se as Instruções Particulares de
Segurança para os diferentes casos.
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IPS 1 – Quadros eléctricos
Prevenção


Verificar regularmente o estado de conservação dos quadros;



As operações de reparação e manutenção só podem ser realizadas por
pessoal habilitado;



Não utilizar instalações eléctricas improvisadas;



Mantenha o acesso aos quadros desobstruídos;
Incêndio



Accione o botão de alarme mais próximo e comunique ao Delegado de
Segurança;



Proceda ao corte de corrente se possível;



Atente à sua segurança e se possível tente extinguir o incêndio utilizando os
extintores, CO2 ou pó químico seco – ABC;



Nunca utilize água ou agentes à base de água, (espuma) nas instalações
eléctricas mesmo após o corte da corrente;



Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local e feche a porta;
Final do dia de trabalho



Desligue todos os equipamentos não essenciais;
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IPS 2 – Instalações técnicas
Prevenção


Verificar regularmente o estado de conservação e funcionamento dos
equipamentos;



Não fume nem faça fogo;



Não utilize este espaço como local de armazenamento;



Mantenha o local limpo e arejado;



Não efectue trabalhos sem o conhecimento e autorização do Delegado de
Segurança;



Respeite os intervalos de inspecção e manutenção previstos;



As operações de inspecção, reparação, e manutenção só podem ser
realizadas por pessoal habilitado;



Não utilizar instalações eléctricas improvisadas;



Manter as portas de acesso fechadas;



Mantenha o acesso ao local desobstruído;
Incêndio



Efectue o corte da corrente eléctrica;



Accione o botão de alarme mais próximo e comunique ao Delegado de
Segurança;



Atente à sua segurança e se possível tente extinguir o incêndio utilizando os
extintores, CO2 ou pó químico seco – ABC;



Nunca utilize água ou agentes à base de água, (espuma) nas instalações
eléctricas mesmo após o corte da corrente;



Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local e feche a porta;
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IPS 3 – Armazém
Prevenção


Não fume nem faça fogo;



Mantenha o local limpo e arrumado;



Não efectue trabalhos a quente ou com chama sem o conhecimento e
autorização do Delegado de Segurança;



Não armazene produtos inflamáveis neste espaço;



Não utilizar instalações eléctricas improvisadas;



Mantenha as postas fechadas;



Mantenha os caminhos de circulação e evacuação desobstruídos;



Mantenha o acesso ao local desobstruído;
Incêndio



Efectue o corte da corrente eléctrica;



Accione o botão de alarme mais próximo e comunique ao Delegado de
Segurança;



Atente à sua segurança e se possível tente extinguir o incêndio utilizando os
extintores, CO2 ou pó químico seco – ABC;



Nunca utilize água ou agentes à base de água, (espuma) nas instalações
eléctricas mesmo após o corte da corrente;



Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local e feche a porta;
Final do dia de trabalho



Deixe o local devidamente arrumado;



Desligue todos os equipamentos não essenciais;
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IPS 4 – Produção
Prevenção


Não fume nem faça fogo;



Mantenha o local limpo e arrumado;



Verifique regularmente o estado dos equipamentos de produção;



Não efectue trabalhos a quente ou com chama sem o conhecimento e
autorização do Delegado de Segurança;



Armazene os produtos inflamáveis em local próprio e devidamente
assinalado, não armazene grandes quantidades;



Verifique regularmente o estojo de primeiros socorros e dos equipamentos
de segurança;



Não utilizar instalações eléctricas improvisadas;



Mantenha o acesso ao local desobstruído;
Incêndio



Efectue o corte da corrente eléctrica;



Accione o botão de alarme mais próximo e comunique ao Delegado de
Segurança;



Atente à sua segurança e se possível tente extinguir o incêndio utilizando os
extintores, CO2 ou pó químico seco – ABC;



Nunca utilize água ou agentes à base de água, (espuma) nas instalações
eléctricas mesmo após o corte da corrente;



Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local;
Final do dia de trabalho



Deixe o local devidamente arrumado;



Desligue todos os equipamentos não essenciais;
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IPS 5 – Armazém de químicos
Prevenção


Não fume nem faça fogo;



Mantenha as instalações limpas, arrumadas e verifique a ventilação;



Não utilize este espaço para armazenamento de materiais;



Verifique regularmente o estado de conservação dos equipamentos, tanques
condutas, válvulas;



Verifique regularmente o estado do equipamento de segurança;



Verifique regularmente o equipamento de contenção de derrames;



As operações de reparação e manutenção só podem ser realizadas por
pessoal habilitado;



Não utilizar instalações eléctricas improvisadas;
Incêndio



Accione o botão de alarme mais próximo e comunique ao Delegado de
Segurança;



Atente à sua segurança e se possível tente extinguir o incêndio utilizando os
extintores, de pó químico seco – ABC ou de espuma;



Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local;



Informe a entidade responsável, APA
Derrames



Mantenha-se calmo, não corra riscos desnecessários;



Utilize o equipamento individual de protecção adequado aos produtos
envolvidos;



Tente controlar o derrame aplicando meios de retenção, absorção;



Consulte a ficha de segurança do produto;
Informe o Delegado de Segurança e sigas as instruções;



Informe a entidade responsável, APA
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IPS 6 – Cogeração
Prevenção


Não fume nem faça fogo;



Mantenha as instalações limpas, arrumadas e verifique a ventilação;



Não utilize este espaço para armazenamento de materiais;



Verifique regularmente o estado de conservação dos equipamentos e das
instalações;



Verifique regularmente o estado do equipamento de segurança;



Verifique regularmente a compartimentação corta-fogo;



As operações de reparação e manutenção só podem ser realizadas por
pessoal habilitado;



Não utilizar instalações eléctricas improvisadas;



Mantenha as portas fechadas;
Incêndio



Accione o botão de alarme mais próximo e comunique ao Delegado de
Segurança;



Efectue a paragem de emergência do gerador;



Efectue o corte do gás combustível e da corrente eléctrica;



As equipas de evacuação devem evacuar as áreas adjacentes;



Atente à sua segurança e se possível tente extinguir o incêndio utilizando os
extintores, CO2 ou pó químico seco – ABC;



Nunca utilize água ou agentes à base de água, (espuma) nas instalações
eléctricas mesmo após o corte da corrente;



Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local e feche a porta;
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IPS 7 – Posto de transformação
Prevenção


Não fume nem faça fogo;



Mantenha as instalações limpas, arrumadas e verifique a ventilação;



Não utilize este espaço para armazenamento de materiais;



Verifique regularmente o estado de conservação dos equipamentos e das
instalações;



Verifique regularmente o estado do equipamento de segurança;



As operações de reparação e manutenção só podem ser realizadas por
pessoal habilitado;



Não utilizar instalações eléctricas improvisadas;



Mantenha as portas fechadas;
Incêndio



Se possível, corte a corrente no QGBT



Accione o botão de alarme mais próximo e comunique ao Delegado de
Segurança;



Atente à sua segurança e se possível tente extinguir o incêndio utilizando os
extintores, CO2 ou pó químico seco – ABC;



Nunca utilize água ou agentes à base de água, (espuma) nas instalações
eléctricas mesmo após o corte da corrente;




Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local e feche a porta;
Informe a entidade responsável, EDP;

Elaborado por:
António Rios

Aprovado por:

Exemplar nº:

Página:
PCE – A II – 8/9

Clariause, Tinturaria e Acabamentos de Fios, S.A.
Medidas de Autoprotecção
Proc. Caso de Emergência - Anexo II
Instruções particulares de segurança

Versão
1.0

Data
Janeiro 2019

IPS 8 – Caldeiras
Prevenção


Verificar regularmente o estado de conservação e funcionamento dos
equipamentos;



Não fume nem faça fogo;



Não utilize este espaço como local de armazenamento;



Mantenha o local limpo e arejado;



Não efectue trabalhos a quente ou com chama sem efectuar o corte do
combustível e sem o conhecimento e autorização do Delegado de
Segurança;



Respeite os intervalos de inspecção e manutenção previstos;



As operações de inspecção, reparação, e manutenção só podem ser
realizadas por pessoal habilitado;



Não utilizar instalações eléctricas improvisadas;



Manter as portas de acesso fechadas;



Mantenha o acesso ao local desobstruído;
Incêndio



Efectue o corte do combustível da caldeira e da corrente eléctrica;



Accione o botão de alarme mais próximo e comunique ao Delegado de
Segurança;



Atente à sua segurança e se possível tente extinguir o incêndio utilizando os
extintores, CO2 ou pó químico seco – ABC;



Nunca utilize água ou agentes à base de água, (espuma) nas instalações
eléctricas mesmo após o corte da corrente;



Se não conseguir dominar o incêndio abandone o local e feche a porta;
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Instruções Especiais de Segurança
As Instruções Especiais de Segurança destinam-se aos elementos que fazem parte
da Organização de Segurança.
Elementos que constituem a Organização de Segurança:


Responsável de Segurança;



Delegado de Segurança;



Equipa de Apoio;



Equipa de 1ª Intervenção;



Equipa de Evacuação;



Equipa de 1ºs Socorros;

Em seguida e de forma pormenorizada, apresentam-se as Instruções Especiais de
Segurança para os diferentes casos.
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IES 1 – Responsável de Segurança
Emergência


Deslocar-se imediatamente para a Clariause;



Assegurar a comunicação com os familiares e a comunicação social;



Em conjunto com o Delegado de Segurança elaborar os relatórios das
ocorrências,



Adoptar medidas correctivas que possam melhorar o nível de segurança;
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IES 2 – Delegado de Segurança


Informação de emergência
Após ser informado de uma situação de emergência deve deslocar-se ao
local para confirmação;



Em caso de confirmação accionar os meios de emergência necessários;
Emergência



Deslocar-se para o local da emergência;



Activar e coordenar as equipas de emergência;



Comunicar à equipa de apoio os cortes de energia a efectuar;



Ordenar a evacuação do edifício, total ou parcial;



Dar a alerta aos Agentes da Protecção Civil;



Declarar o fim da emergência,



Em conjunto com o Responsável de Segurança elaborar os relatórios das
ocorrências,



Adoptar medidas correctivas que possam melhorar o nível de segurança;
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IES 3 – Equipa de Apoio
Emergência


Deslocar-se para as entradas do complexo;



Assegurar as comunicações necessárias;



Não permitir a entrada de pessoas nas instalações enquanto decorrer a
emergência;



Receber encaminhar e apoiar os Agentes da Protecção Civil;



Dar ao Delegado de Segurança todo o apoio necessário;
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IES 4 – Equipa de 1ª Intervenção
Sismo


Isolar as áreas afectadas



Informar o Delegado de Segurança do ponto da situação;
Incêndio



Efectuar os cortes de energia;



Combater o incêndio com os meios de primeira intervenção;



Retirar materiais combustíveis das proximidades do incêndio;



Se não for possível controlar o incêndio solicitar os socorros exteriores;



Se tiverem que abandonar o local afectado fechar as portas e janelas;



Isolar as áreas afectadas;



Informar o Delegado de Segurança do ponto da situação;
Fuga de gases combustíveis



Arejar o local abrindo as portas e janelas;



Isolar o local afectado;



Informar o Delegado de Segurança do ponto da situação;
Explosão



Isolar o local afectado;



Localizar eventuais feridos;



Informar o Delegado de Segurança do ponto da situação;
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IES 5 – Equipas de evacuação
Evacuação parcial


Deslocar-se para o local afectado;



Desobstruir os caminhos de evacuação e as saídas se necessário;



Abrir as portas para o exterior;
Evacuação geral



Avisar em todos os locais que se está a proceder à evacuação;



Desobstruir os caminhos de evacuação e as saídas se necessário;



Abrir as portas para o exterior;



Não permitir a entrada de pessoas para o interior;



Contribuir para a manutenção da calma;



Assegurar que a evacuação decorre com rapidez e segurança;



Não permitir que ninguém volte para trás;



Fazer o varrimento e garantir que ninguém fica para trás;



Contabilizar os efectivos após chegada ao ponto de reunião;



Informar o Delegado de Segurança de:
o Estado da evacuação;
o Pessoas em falta;
o Estado dos caminhos de evacuação;
o Outras informações;



Colaborar com os Agentes da Protecção Civil;
Existência de feridos



Informar o Delegado de Segurança;



Indicar a localização dos feridos;



Colaborar com os Agentes da Protecção Civil;
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IES 6 – Equipas de primeiros socorros
Emergência


Preparar o material de primeiros socorros;



Siga as instruções do Delegado de Segurança, deslocando-se para os locais
indicados com existência de feridos;



Atente à sua segurança antes de intervir;



Faça uma avaliação do estado das vítimas e comunique ao Delegado de
Segurança;
Acidente



Dirigir-se para a sua área do acidente;



Atente à sua segurança antes de intervir;



Isole o local do acidente e afaste curiosos;



Mantenha-se junto à vítima e procure mante-la calma;



Faça uma avaliação do estado das vítimas e comunique ao Delegado de
Segurança;

Elaborado por:
António Rios

Aprovado por:

Exemplar nº:

Página:
PCE – A III – 7/7

Clariause, Tinturaria e Acabamentos de Fios, S.A.
Medidas de Autoprotecção
Proc. Caso de Emergência - Anexo IV
Contactos de emergência

Versão
1.0

Data
Janeiro 2019

Contactos de Emergência Internos
Nome

Contacto

Luís Freitas – Responsável de Segurança

918 505 663

Paulo Oliveira – Delegado de Segurança

918 506 182

Lina Azevedo – Delegado de Segurança (suplente)

964 120 490
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Contactos de Emergência
Entidade

Contacto

Número Nacional de Emergência

112

Bombeiros Voluntários de Riba D’Ave

252 900 200

GNR – Riba D’Ave

252 980 080

Hospital Narciso Ferreira

252 900 800

Unidade de Saúde Familiar D’Além Ave

252 980 279

Autoridade Nacional de Protecção Civil
Comando Distrital de Operações de Braga

253 600 560

Serviço Municipal de Protecção Civil de
V. N. Famalicão
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Contactos Úteis
Contacto

Entidade

Telefone

Fax

Comando Distrital de Operações de Socorro de
Braga

253 201 350

253 201 358

Serviço Municipal de Protecção Civil de V. N.
Famalicão

252 317 336

252 317 336

Bombeiros Voluntários de Riba D’Ave

252 900 200

252 900 209

GNR – Riba D’Ave

252 980 080

252 980 088

Centro Hospitalar do Médio Ave – V. N. Famalicão

252 300 800

252 312 963

Hospital Narciso Ferreira

252 900 800

252 900 809

252 982 124

252 981 359

Agentes de Protecção Civil

Hospitais

Farmácias
Farmácia Riba de Ave

Serviços
Portugal Telecom

16 200

EDP

800 505 505

EDP Gás

800 215 215

Águas (SM)

252 322 971

Outros
Centro de Informação de Venenos

808 250 143

Linha Saúde 24

808 24 24 24

Câmara Municipal de V. N. Famalicão

252 320 900

252 323 751

Unidade de Saúde Familiar d’Além Ave8

252 980 270

252 980 271
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Controlo de evacuação
O registo de controlo de evacuação deverá fornecer informações quer ao Delegado de
Segurança quer ao Responsável da Evacuação do número de elementos evacuados e
de quando pode ser dada por terminada a evacuação.
Abaixo apresentam-se os quadros a preencher pelo Responsável pela Evacuação.
Esses quadros deverão ser apresentados ao Delegado de Segurança devidamente
rubricados pelo seu responsável.
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Registo de Evacuação

Locais Evacuados

Nº. Elementos
nas Instalações

Contagem
Final

Observações

Evacuação

TOTAL
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Equipas de Emergência
Designação

Nome

Responsável
Luís Freitas
de Segurança

Delegado de
Segurança

Equipa de
Apoio

Equipas de
Evacuação

Equipa de 1ª
Intervenção

918 505 663

Paulo Oliveira

918 506 182

Lina Azevedo

964 120 490

Lina Azevedo

252 980 130

Ricardo Silva

252 980 130

Miguel Figueiredo

252 980 130

Ana Sofia Martins

252 980 130

Sérgio Melo

252 980 130

Ricardo Monteiro

252 980 130

Adelino Araújo

252 980 130

Vitor Santos

252 980 130

Manuel Ferreira

252 980 130

Sofia Ferreira

252 980 130

Equipa de 1ºs
Eduarda Marques
Socorros

252 980 130

Cristiano Barros

Elaborado por:
António Rios

Contacto

Aprovado por:

252 980 130

Exemplar nº:

Página:
PCE – A VII – 1/2

Clariause, Tinturaria e Acabamentos de Fios, S.A.
Medidas de Autoprotecção
Proc. Caso de Emergência - Anexo VI
Equipas de segurança/emergência

Versão
1.0

Data
Janeiro 2019

Equipas Estrutura do dia-a-dia
Função

Verificar
condições
de
segurança

Local

Contacto

Clariause

Paulo Oliveira

918 506 182

Tinturaria

Sérgio Melo

252 980 130

Escritórios

Lina Azevedo

252 980 130

Armazéns

Miguel Figueiredo
Vitor Guimarães

252 980 130

Cogeração
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