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Serve o presente documento, Declaração de Impacte Ambiental (DIA) como compilação de elementos 

demonstrativos do cumprimento da: 

• Declaração de Impacte Ambiental, emitida em 18 de abril de 2013, 

• Declaração de Impacte Ambiental, emitida em 29 de setembro de 2017 (anexo 3 ao Título Único 

Ambiental), 

referentes ao estabelecimento Doureca – Produtos Plásticos, Lda. – Unidade II, que desenvolve a 

atividade de injeção de peças plásticas e revestimento das mesmas, através do processo de 

metalização eletrolítico, para fins decorativos de diferentes setores.  

A emissão de nova DIA, deveu-se ao facto da Doureca solicitar alteração significativa ao projeto inicial 

(uma ampliação, com construção de outra linha de metalização e processo de injeção). Esta ampliação 

deu início à exploração no passado dia 14-01-2019. 

Este documento apresenta os programas de monitorização referentes ao último ano laboral (01 julho 

2018 a 30 junho 2019).  

De modo a ser possível o seguimento da análise do projeto em termos de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA) e conforme solicitado no Título Único Ambiental, enviam-se a estes Serviços, os 

seguintes esclarecimentos e elementos adicionais: 
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Elementos solicitados no TUA 

 
Exploração - Medidas/Condições específicas a cumprir 

- Atualizar e implementar o sistema de gestão ambiental existente na Doureca. 

A Doureca – Produtos Plásticos, atualizou e implementou o Sistema de Gestão Ambiental, tendo em 

consideração a ampliação do projeto, assim como os novos requisitos da norma ISO 14001, versão 

2015.  

No anexo 1, é apresentado o certificado. 

 

- Efetuar a manutenção cuidada dos veículos e maquinaria de apoio à produção. 

Na tabela 1, são apresentadas as manutenções preventivas, referentes aos veículos de apoio à 

produção: empilhadores. 

 

Tabela 1 - Manutenção preventiva dos veículos de apoio à produção 

DATA MÁQUINA - DESIGNAÇÃO SECÇÃO TIPO DE MANUTENÇÃO 
TIPOLOGIA 
DA AVARIA 

TRABALHO REALIZADO 
TEMPO 
(min) 

TEMPO 
(h) 

CUSTO 
MATERIAL (€) 

jan/18 145- EMPILHADORES L.M.E.P. PREVENTIVA N2 OUTROS Segundo ficha manutenção 480 8,00 
                    

0,66 €  

fev/18 145- EMPILHADORES L.M.E.P. PREVENTIVA N2 OUTROS Segundo ficha manutenção 480 8,00 
                    

0,66 €  

mar/18 145- EMPILHADORES L.M.E.P. PREVENTIVA N2 OUTROS Segundo ficha manutenção 480 8,00 
                    

0,66 €  

abr/18 145- EMPILHADORES L.M.E.P. PREVENTIVA N2 OUTROS Segundo ficha manutenção 480 8,00 
                    

0,66 €  

mai/18 145- EMPILHADORES L.M.E.P. PREVENTIVA N2 OUTROS Segundo ficha manutenção 480 8,00 
                    

0,66 €  

jun/18 145- EMPILHADORES L.M.E.P. PREVENTIVA N2 OUTROS Segundo ficha manutenção 480 8,00 
         

0,66 €  

jul/18 145- EMPILHADORES L.M.E.P. PREVENTIVA N2 OUTROS Segundo ficha manutenção 480 8,00 
                    

0,66 €  

ago/18 145- EMPILHADORES L.M.E.P. PREVENTIVA N2 OUTROS Segundo ficha manutenção 480 8,00 
                    

0,66 €  

set/18 145- EMPILHADORES L.M.E.P. PREVENTIVA N2 OUTROS Segundo ficha manutenção 480 8,00 
                    

0,66 €  

out/18 145- EMPILHADORES L.M.E.P. PREVENTIVA N2 OUTROS Segundo ficha manutenção 480 8,00 
                    

0,66 €  

nov/18 145- EMPILHADORES L.M.E.P. PREVENTIVA N2 OUTROS Segundo ficha manutenção 480 8,00 
                    

150,00 €  

dez/18 145- EMPILHADORES L.M.E.P. PREVENTIVA N2 OUTROS Segundo ficha manutenção 480 8,00 
                    

150,00 €  
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No anexo 2, encontram-se as fichas de manutenção, emitidas pelas entidades externas que 

efetuam as manutenções. 

 

- Efetuar a manutenção das boas condições de armazenamento dos produtos químicos. 

Relativamente ao armazenamento de produtos químicos, a Doureca possui as seguintes instruções de 

trabalho, as quais são remetidas no anexo 3: 

• IT013: Armazém de Produtos Químicos 

• IT032: Abastecimento de Produtos Químicos 

• IT034: Derrames 

• IT056: Regra Transvase de Produtos Químicos 

Uma vez que se utilizam algumas matérias-primas e subsidiárias classificadas como perigosas para a 

saúde humana e/ou para o ambiente, para além das regras definas nestas instruções de trabalho, a 

empresa tem em consideração a sua receção, cumprindo sempre a legislação em conjunto com os 

fornecedores. É sempre prioridade da Doureca, a solicitação ao fornecedor da Ficha de Dados de 

Segurança de qualquer produto, para análise prévia à sua compra. O Departamento de Ambiente e 

Segurança verifica a sua composição e caso aplicável, as suas limitações/restrições, e regista numa base 

de dados, conforme se ilustra abaixo: 

 

Ilustração 1 - Exemplo de identificação de produtos químicos na base de dados 
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Ilustração 2 - Exemplo de dados da Ficha de Segurança registados na base de dados 

 

 

 

Ilustração 3 - Exemplo de simbologia de perigo registada na base de dados 
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Ilustração 4 - Exemplo de substâncias identificadas por produto, registadas na base de dados 

 

Quanto à perigosidade dos produtos, são ainda realizadas diversas ações de sensibilização, de forma a 

garantir a informação atualizada e operários sensibilizados para o correto manuseamento, auditorias 

de controlo operacional mensais para manter o “terreno” sempre ordenado e livre de perigos (anexo 

4), assim como controlo de receção de produtos, através de análise prévia de Ficha de Dados de 

Segurança. Os fornecedores são também alvo de questionários sobre indicação da existência, ou não, 

de substâncias de elevada preocupação em produtos químicos e/ou artigos fornecidos à Doureca e 

sobre a sua intenção de registo (Regulamento REACH) – anexo 5. 

Todos os produtos químicos são armazenados nos Armazéns de Químicos, tendo em conta as suas 

incompatibilidades e regras de armazenamento. Os armazéns encontram-se impermeabilizados e 

preparados para que, em caso de derrame acidental, o efluente seja encaminhado diretamente para 

as ETAR’s (caleiras de retenção).  

 

 

- Realizar inspeções periódicas de fugas aos equipamentos contendo gases fluorados com efeito de estufa que apresentam 

uma carga de gás igual ou superior a 3kg ou 5t CO2eq.  

Relativamente à Unidade II da Doureca, existem os seguintes equipamentos que contêm uma carga de 

gás fluorado com efeito de estufa, igual ou superior a 3kg ou 5t de CO2eq: 
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Tabela 2 - Equipamentos que contêm uma carga de gás fluorado com efeito de estufa, igual ou superior a 3kg ou 5t de CO2eq 
– Unidade II 

 

 

 

Os equipamentos que contêm uma carga de gás fluorado com efeito de estufa, igual ou superior a 3kg 

ou 5t de CO2eq, instalados na Unidade II – Ampliação são: 
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Tabela 3 - Equipamentos que contêm uma carga de gás fluorado com efeito de estufa, igual ou superior a 3kg ou 5t de CO2eq –  Unidade 
II Ampliação 
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Tabela 4 - Equipamentos que contêm uma carga de gás fluorado com efeito de estufa, igual ou superior a 3kg ou 5t de CO2eq – 
Unidade II Ampliação (continuação tabela 3) 

 

 

Para efeitos de demonstração do cumprimento do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 56/2011, no 

anexo 6, podem ser consultados os dados comunicados à Agência Portuguesa do Ambiente, na data 

2019-02-28, no que diz respeito ao ano civil de 2018. 

 

- Otimizar o processo produtivo, nomeadamente através: 

▪ do prolongamento da vida dos banhos (recirculação de efluentes nos banhos para reduzir consumos de 

água e diminuir volume de efluentes líquidos); 

Relativamente às águas de lavagem, já são reaproveitadas algumas mais limpas, para outras que 

normalmente estão mais concentradas (circuito entre tinas de lavagem). A Doureca encontra-se ainda 

em fase de estudo das seguintes medidas: reaproveitamento de águas resultantes das ETAR’s para as 
linhas de desmetalização; possibilidade de colocar um sistema de purificação da água tratada, para 
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reutilização em toda a LMEP e desmineralizador; circuito de águas resultantes das ETAR’s para lavagem 

de pavimentos. 

No que diz respeito ao prolongamento da vida dos banhos, é realizada a regeneração dos mordentados 

e purificações dos banhos de níqueis, cobres e trivalentes. 

 

▪ da substituição dos processos ou matérias – primas por outros de menor impacte ambiental (ex. 

substituição do crómio III, sempre que possível); 

Neste momento, a Doureca está em fase de investigação para possível entrada de um banho de 

passivação sem crómio VI e também utilização de um tratamento de plástico, isento de crómio. 

 

▪ da aplicação das melhores técnicas de lavagem (banhos em cascata e contracorrente em vez de banhos 

simples); 

Quanto à aplicação das melhores técnicas de lavagem, as mesmas já foram estudadas previamente à 

implementação do projeto. Desta forma, ambas as linhas de metalização, apresentam banhos em 

cascatas, contracorrente e spray, por forma a otimizar o consumo de recursos hídricos e redução de 

águas residuais. 

 

▪ devolução do eletrólito arrastado ao banho; 

No caso dos mordentados e do crómio hexavalente, as linhas de metalização possuem umas lavagens 

de recuperação, que servem para reaproveitar o banho arrastado para a primeira lavagem e realizar 

um banho novo quando necessário. 

 

▪ da redução dos consumos de agua nos banhos correntes; 

Esta situação já se encontra explicada no primeiro ponto “prolongamento da vida dos banhos”. 

 

▪ de um maior tempo de evaporação nos banhos da cromagem decorativa para reduzir o volume de 

efluentes líquidos; 

 

No caso da Doureca, não é possível aplicar esta otimização, uma vez que somente rejeita banhos em 

percentagens de 20% de Mordentado (cada 6 em 6 meses) e desmetalizações químicas (por 

necessidade analítica), o que obriga a diminuir as contaminações presentes, ou seja, a evaporação não 

seria favorável ao processo. Estes banhos são enviados para tratamento externo, o que não influencia 
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o tratamento da ETAR, nem a quantidade de efluentes. Todos os restantes banhos, não são sequer 

rejeitados, são recuperados por purificações minerais, orgânicas ou reoxidações. 

Mesmo que fosse aplicável a redução da quantidade de banhos, a Doureca passaria a produzir mais 

resíduos de peças metalizadas, uma vez que, algumas ficariam fora do processo e seriam 

posteriormente rejeitadas em termos de qualidade.   

Esta ação, poderia vir a colocar também em questão, o processo já ajustado e otimizados das torres de 

lavagem. 

▪ da promoção da permuta iónica na cromagem decorativa; 

É utilizada a permuta iónica nos banhos trivalente para redução de contaminações metálicas (esta 

situação vai de encontro com a explicação no primeiro ponto “prolongamento da vida dos banhos”). 

 

▪ da adoção de tecnologias para concentração e recuperação de substâncias valorizáveis, de forma a 

diminuir a produção de lamas.       

Somente após a produção de lamas é que existe a possibilidade de recuperação de metais. A Doureca 

já procede ao envio das lamas não crómicas, para uma empresa alemã, a qual recupera metais como 

o cobre, níquel e estanho.    

 

- Assegurar a limpeza do pavimento da fábrica, interior e exterior, para evitar a dispersão de partículas de metais pesados 

para a envolvente. 

A limpeza dos pavimentos interiores é assegurada pelos colaboradores afetos à empresa: 

- zonas de produção: limpeza de chão e recolha de lixos realizada pelos colaboradores, no final 

de cada turno; 

- zonas administrativas e sociais: limpeza geral e recolha de lixos realizada por duas 

colaboradoras estipuladas para o efeito, em dias definidos no Plano de Limpeza Interno; 

Esporadicamente, também é subcontratada uma empresa externa, para realizar serviços gerais de 

limpeza. 

A mesma empresa, realiza mensalmente, a limpeza e manutenção do exterior, incluindo jardins. 
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Ar – Monitorização das fontes de emissão pontual 

A Doureca, possui 10 fontes pontuais de emissão de poluentes para a atmosfera, 8 associadas às linhas 

de metalização e 2 associadas às caldeiras. 

Cada uma das torres de extração associadas às linhas, retira, por spray de água, todos os vapores 

libertados pelos banhos de tratamento. Sobre as tinas estão localizadas capotas de extração que 

captam, extraem e direcionam as emissões para as respetivas torres de lavagem. 

A água de lavagem é rejeitada mensalmente e, posteriormente tratada na ETAR. 

Na tabela 5, é possível verificar a programação da monitorização de cada fonte de emissão. 

 

 

Tabela 5 - Monitorização das fontes de emissão pontual 

FONTE FIXA PARÂMETROS A MONITORIZAR VLE (mg/m3) FREQUÊNCIA 

FF1 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 200 

1x de 3 em 3 anos 

Óxidos de Azoto (NOx, NO2) 500 

Partículas (PTS) 30 

Dióxido de Enxofre (SO2) 500 

Compostos Inorgânicos Clorados (Cl-) 30 

Crómio Total (Cr) 0,2 

Amoníaco (NH3) 10 

FF2 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 200 

1x de 3 em 3 anos 

Óxidos de Azoto (NOx, NO2) 500 

Partículas (PTS) 30 

Dióxido de Enxofre (SO2) 500 

Compostos Inorgânicos Clorados (Cl-) 30 

Crómio Total (Cr) 0,2 

Níquel (Ni) 0,1 

FF3 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 200 

1x de 3 em 3 anos 

Óxidos de Azoto (NOx, NO2) 500 

Partículas (PTS) 30 

Dióxido de Enxofre (SO2) 500 

Compostos Inorgânicos Clorados (Cl-) 30 

Amoníaco (NH3) 10 

Cobre (Cu) 0,02 
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FF4 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 200 

1x de 3 em 3 anos 

Óxidos de Azoto (NOx, NO2) 500 

Partículas (PTS) 30 

Dióxido de Enxofre (SO2) 500 

Compostos Inorgânicos Clorados (Cl-) 30 

Amoníaco (NH3) 10 

FF5 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 200 

1x de 3 em 3 anos 

Óxidos de Azoto (NOx, NO2) 300 

Partículas (PTS) 50 

Dióxido de Enxofre (SO2) 35 

Monóxido de Carbono (CO) 500 

Sulfureto de Hidrogénio (H2S) 5 

FF6 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 200 

1x de 3 em 3 anos 

Óxidos de Azoto (NOx, NO2) 500 

Partículas (PTS) 30 

Dióxido de Enxofre (SO2) 500 

Compostos Inorgânicos Clorados (Cl-) 30 

Crómio (Cr) 0,2 

Amoníaco (NH3) 10 

FF7 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 200 

1x de 3 em 3 anos 

Óxidos de Azoto (NOx, NO2) 500 

Partículas (PTS) 30 

Dióxido de Enxofre (SO2) 50 

Compostos Inorgânicos Clorados (Cl-) 30 

Crómio (Cr) 0,2 

Níquel (Ni) 0,1 

FF8 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 200 

1x de 3 em 3 anos 

Óxidos de Azoto (NOx, NO2) 500 

Partículas (PTS) 30 

Dióxido de Enxofre (SO2) 500 

Compostos Inorgânicos Clorados (Cl-) 30 

Amoníaco (NH3) 10 

Cobre (Cu) 0,02 

Níquel (Ni) 0,1 

FF9 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 200 

1x de 3 em 3 anos 

Óxidos de Azoto (NOx, NO2) 500 

Partículas (PTS) 30 

Dióxido de Enxofre (SO2) 500 

Compostos Inorgânicos Clorados (Cl-) 30 

Amoníaco (NH3) 10 

Níquel (Ni) 0,1 
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FF10 

Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 200 

1x de 3 em 3 anos Óxidos de Azoto (NOx, NO2) 300 

Partículas (PTS) 50 

Dióxido de Enxofre (SO2) 35 2x / ano 

Monóxido de Carbono (CO) 500 
1x de 3 em 3 anos 

Sulfureto de Hidrogénio (H2S) 5 
 

 Fontes fixas associadas à nova linha de metalização (L2) 

 Já foi solicitada a seguinte alteração, a esta entidade, através de relatório enviado via email e de 
comunicação na plataforma/consola cliente: 
- VLE do parâmetro SO2 para 500 mg/m3, à semelhança da FF2 (que extrai o mesmo tipo de emissões) e 
das restantes fontes fixas também. 

 - Frequência de monitorização do parâmetro SO2 na FF10 passou a 2x/ano, uma vez que se ultrapassou 
o VLE, conforme já comunicado a esta entidade, através de relatório enviado via email e de comunicação 
na plataforma/consola cliente. 

 

 

Ar – Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual  

- Realizar a manutenção periódica dos equipamentos de tratamento das emissões atmosféricas. 

Nas tabelas 6 e 7 são apresentadas as manutenções preventivas das torres de lavagem dos gases e da 

caldeira, respetivamente, referentes ao ano 2018. 

Tabela 6 - Manutenção periódica dos equipamentos de tratamento das emissões atmosféricas  

DATA MÁQUINA - DESIGNAÇÃO SECÇÃO 
TIPO DE 

MANUTENÇÃO 
TRABALHO REALIZADO 

TEMPO 
(min) 

TEMPO 
(h) 

CUSTO 
MATERIAL (€) 

jan/18 
69-7  TORRES DE LAVAGENS 
DE GASES + TORRETAS 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 
Limpar grelhas de entrada de ar dos motores 
elétricos, revisar conduta de esgotos e mudar água 
de lavagem, verificar sondas de nível 

720 12,00 -   € 

fev/18 
69-7  TORRES DE LAVAGENS 
DE GASES + TORRETAS 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 
Limpar grelhas de entrada de ar dos motores 
elétricos, revisar conduta de esgotos e mudar água 
de lavagem, verificar sondas de nível 

1020 17,00 -   € 

mar/18 
69-7  TORRES DE LAVAGENS 
DE GASES + TORRETAS 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 
Limpar grelhas de entrada de ar dos motores 
elétricos, revisar conduta de esgotos e mudar água 
de lavagem, verificar sondas de nível 

960 16,00 -   € 

abr/18 
69-7  TORRES DE LAVAGENS 
DE GASES + TORRETAS 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 
Limpar grelhas de entrada de ar dos motores 
elétricos, revisar conduta de esgotos e mudar água 
de lavagem, verificar sondas de nível 

840 14,00 -   € 

mai/18 
69-7  TORRES DE LAVAGENS 
DE GASES + TORRETAS 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 
Limpar grelhas de entrada de ar dos motores 
elétricos, revisar conduta de esgotos e mudar água 
de lavagem, verificar sondas de nível 

960 16,00 -   € 

jun/18 
69-7  TORRES DE LAVAGENS 
DE GASES + TORRETAS 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 
Limpar grelhas de entrada de ar dos motores 
elétricos, revisar conduta de esgotos e mudar água 
de lavagem, verificar sondas de nível 

960 16,00 -   € 

jul/18 
69-7  TORRES DE LAVAGENS 
DE GASES + TORRETAS 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 
Limpar grelhas de entrada de ar dos motores 
elétricos, revisar conduta de esgotos e mudar água 
de lavagem, verificar sondas de nível 

720 12,00 -   € 

ago/18 
69-7  TORRES DE LAVAGENS 
DE GASES + TORRETAS 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 
Limpar grelhas de entrada de ar dos motores 
elétricos, revisar conduta de esgotos e mudar água 
de lavagem, verificar sondas de nível 

1020 17,00 -   € 
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set/18 
69-7  TORRES DE LAVAGENS 
DE GASES + TORRETAS 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 
Limpar grelhas de entrada de ar dos motores 
elétricos, revisar conduta de esgotos e mudar água 
de lavagem, verificar sondas de nível 

960 16,00 -   € 

out/18 
69-7  TORRES DE LAVAGENS 
DE GASES + TORRETAS 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 
Limpar grelhas de entrada de ar dos motores 
elétricos, Revisar conduta de esgotos e mudar agua 
de lavagem, verificar sondas de nível 

720 12,00 
                    

-   €  

nov/18 
69-7  TORRES DE LAVAGENS 
DE GASES + TORRETAS 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 
Limpar grelhas de entrada de ar dos motores 
elétricos, Revisar conduta de esgotos e mudar agua 
de lavagem, verificar sondas de nível 

840 14,00 
                    

-   €  

dez/18 
69-7  TORRES DE LAVAGENS 
DE GASES + TORRETAS 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 
Limpar grelhas de entrada de ar dos motores 
elétricos, Revisar conduta de esgotos e mudar agua 
de lavagem, verificar sondas de nível 

960 16,00 
                    

-   €  

 

- Realizar a manutenção periódica do equipamento de combustão (caldeira). 

Tabela 7 - Manutenção periódica do equipamento de combustão - caldeira 

DATA MÁQUINA - DESIGNAÇÃO SECÇÃO 
TIPO DE 

MANUTENÇÃO 
TRABALHO REALIZADO 

TEMPO 
(min) 

TEMPO 
(h) 

CUSTO 
MATERIAL (€) 

jan/18 69-8  CALDEIRA DE GASÓLEO / GÁS L.M.E.P. PREVENTIVA N2 verificação das pressões através dos manómetros 660 11,00 
                    

-   €  

fev/18 69-8  CALDEIRA DE GASÓLEO / GÁS L.M.E.P. PREVENTIVA N2 verificação das pressões através dos manómetros 660 11,00 
                    

-   €  

mar/18 69-8  CALDEIRA DE GASÓLEO / GÁS L.M.E.P. PREVENTIVA N2 verificação das pressões através dos manómetros 660 11,00 
                    

-   €  

abr/18 69-8  CALDEIRA DE GASÓLEO / GÁS L.M.E.P. PREVENTIVA N2 verificação das pressões através dos manómetros 660 11,00 
                    

-   €  

mai/18 69-8  CALDEIRA DE GASÓLEO / GÁS L.M.E.P. PREVENTIVA N2 verificação das pressões através dos manómetros 660 11,00 
                    

-   €  

jun/18 69-8  CALDEIRA DE GASÓLEO / GÁS L.M.E.P. PREVENTIVA N2 verificação das pressões através dos manómetros 660 11,00 
                    

-   €  

jul/18 69-8  CALDEIRA DE GASÓLEO / GÁS L.M.E.P. PREVENTIVA N2 verificação das pressões através dos manómetros 660 11,00 
                    

-   €  

set/18 69-8  CALDEIRA DE GASÓLEO / GÁS L.M.E.P. PREVENTIVA N2 verificação das pressões através dos manómetros 660 11,00 
       

-   €  

out/18 69-8  CALDEIRA DE GASÓLEO / GÁS L.M.E.P. PREVENTIVA N2 verificação das pressões através dos manómetros 660 11,00 
                    

-   €  

nov/18 69-8  CALDEIRA DE GASÓLEO / GÁS L.M.E.P. PREVENTIVA N2 verificação das pressões através dos manómetros 660 11,00 
                    

-   €  

dez/18 69-8  CALDEIRA DE GASÓLEO / GÁS L.M.E.P. PREVENTIVA N2 verificação das pressões através dos manómetros 660 11,00 
                    

-   €  

 

 

 

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

atmosfera. 

Nas tabelas 8 e 9 são apresentados os números de horas de funcionamento, associados a cada fonte 

de emissão de poluentes para a atmosfera, das linhas de metalização 1 e 2, respetivamente, referente 

ao ano 2018. 
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Tabela 8 - Número de horas de funcionamento, associado a cada fonte de emissão da LMEP 1, ano 2018 

 

 

Tabela 9 - Número de horas de funcionamento, associado a cada fonte de emissão da LMEP 2, ano 2018 

 

De referir que, a caldeira associada à FF10, uma vez que é mais eficiente que a existente na linha de metalização 

L1 (FF5), é utilizada, a maioria do tempo, para alimentar as duas linhas de metalização. 

 

 

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

os VLE/VEA, os caudais mássicos e a respetiva carga poluente (expressa em ton ou kg/ano), incluindo a metodologia seguida 

para o cálculo de todos os valores apresentados. 

- Identificar para cada parâmetro a monitorizar: emissões específicas, expressas em massa (ex tonelada) por unidade de 

produção (ex. tonelada de produto acabado), incluindo a metodologia seguida para o cálculo de todos os valores 

apresentados.   

A monitorização dos gases da linha em produção (L1) foi efetuada duas vezes no ano 2014 e, a partir 

dessas amostragens, submetidas na plataforma da CCDR-n e apresentadas também à APA, a Doureca 

obteve alteração para regime de monitorização trienal, conforme já previsto atualmente, também no 

TUA. Desta forma, as monitorizações seguintes foram efetuadas durante o ano de 2017. 

De referir, que segundo o TUA, a Doureca deveria apresentar emissões específicas por poluente, 

expressa em carga poluente/tonelada de produto acabado. Neste tipo de processo é muito difícil saber 

quantidades exatas de produto acabado em toneladas, uma vez que o revestimento varia muito de 

peça para peça (fatores: clientes, peças interiores ou exteriores, área da peça, entre outros). 

Assim, a Doureca passa a apresentar estes valores na unidade que considera mais adequada: em área 

de superfície tratada (m2). 
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Tendo em conta todos os aspetos mencionados acima, para as fontes fixas associadas à LMEP 1, a 

Doureca, apresenta os resultados em função das monitorizações de 2017, mas considerando as horas 

de funcionamento e áreas de superfície tratada, corresponde ao ano 2018. 

 

Fonte Fixa 1 – em contínuo (exceto dias de paragens): 8376 horas de funcionamento anual  

 

Tabela 10 - Monitorização FF1, ano 2017, considerando horas de funcionamento e área de superfície tratada de 2018 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico ± 
Incerteza (Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico (kg/h) b Área de 
superfície 

tratada 
(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Máximo 

COV 14,5 ± 1,9 200 0,148 ± 0,037 1239,65 2 30 

217954,95 

0,006 
NOX, NO2 < 26,9 500 < 0,274 2295,02 2 30 0,011 
PTS 3,3 ± 1,1 30 0,033 ± 0,007 276,41 0,5 5 0,001 
SO2 < 0,57 500 < 0,006 50,26 2 50 2,3 x 10-4 
Cl- < 0,97 30 < 0,010 83,76 0,3 3 3,8 x 10-4 
Cr 0,023 ± 0,001 0,2 0,0002 ± 0,0001 1,68 0,025 --- 7,7 x 10-6 
NH3 0,584 ± 0,002 10 0,006 ± 0,001 50,26 --- --- 2,3 x 10-4 

a - Título Único Ambiental 00000129092017A 
b - Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro 

 

 

 

 

Fonte Fixa 2 – em contínuo (exceto dias de paragens): 8376 horas de funcionamento anual  

 

Tabela 11 - Monitorização FF2, ano 2017, considerando horas de funcionamento e área de superfície tratada de 2018 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico ± 
Incerteza (Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico (kg/h) b Área de 
superfície 

tratada 
(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Máximo 

COV 15,5 ± 1,8 200 0,273 ± 0,067 2286,65 2 30 

217954,95 

0,010 
NOX, NO2 < 26,9 500 < 0,471 3946,00 2 30 0,018 
PTS 2,7 ± 1,1 30 0,050 ± 0,010 418,80 0,5 5 0,002 
SO2 0,69 ± 0,12 500 0,012 ± 0,003 100,51 2 50 4,6 x 10-4 
Cl- < 0,87 30 < 0,014 117,26 0,3 3 5,4 x 10-4 
Cr 0,019 ± 0,002 0,2 0,0003 ± 0,0001 2,51 0,025 --- 1,2 x 10-5 
Ni 0,019 ± 0,002 0,1 0,0003 ± 0,0001 2,51 0,005 --- 1,2 x 10-5 

a - Título Único Ambiental 00000129092017A 
b - Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro 
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Fonte Fixa 3 – em contínuo (exceto dias de paragens): 8376 horas de funcionamento anual  

 

Tabela 12 - Monitorização FF3, ano 2017, considerando horas de funcionamento e área de superfície tratada de 2018 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico ± 
Incerteza (Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico (kg/h) b Área de 
superfície 

tratada 
(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Máximo 

COV < 2,5 200 < 0,046 385,30 2 30 

217954,95 

0,002 
NOX, NO2 < 26,9 500 < 0,502 4204,76 2 30 0,019 
PTS 1,7 ± 1,4 30 0,032 ± 0,006 268,03 5 2 0,001 
SO2 3,80 ± 0,74 500 0,071 ± 0,014 594,70 2 50 0,003 
Cl- 1,10 ± 0,23 30 0,021 ± 0,004 175,90 3 1 8,0 x 10-4 

NH3 
0,2699 ± 
0,0004 10 0,005 ± 0,001 41,88 --- --- 1,9 x 10-4 

Cu 0,045 ± 0,004 0,02 0,0009 ± 0,0002 7,54 0,025 --- 3,5 x 10-5 
a - Título Único Ambiental 00000129092017A 
b - Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro 

 

Conforme se pode observar na tabela 12, a Doureca ultrapassou o VLE do parâmetro cobre (Cu) na fonte 

fixa 3 (FF3). Esta situação já tinha sido comunicada a esta entidade, através de um envio de relatório por 

correio eletrónico, conforme requisito do TUA.  

Após implementação das medidas corretivas, a empresa realizou novas monitorizações, ao parâmetro 

em questão: 

Tabela 13 - Monitorização FF3 (parâmetro Cu), ano 2018, após ações corretivas implementadas 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico 
± Incerteza 

(Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico (kg/h) b Área de 
superfície 

tratada 
(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Médio 

Cu 
1ªcampanha 

0,0017-
0,0018 ± 
0,0003 0,02 

0,000030-
0,000031 ± 
0,000006 

0,226 0,005 0,025 
217954,95 

1,0 x 10-6 

Cu 
2ªcampanha 

0,0023 ± 
0,0002 

0,000041 ± 
0,000004 0,343 0,005 0,025 1,5 x 10-6 

a - Título Único Ambiental 00000129092017A 
b - Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro 

 

Após as medidas corretivas implementadas e, monitorizações realizadas, a Doureca pode verificar que 

o VLE é cumprido e o caudal mássico de emissão obtido é inferior ao respetivo limiar mássico mínimo. 

Desta forma, esta fonte de emissão, passa novamente a controlo com regime trienal. 
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Fonte Fixa 4 – em contínuo (exceto dias de paragens): 8376 horas de funcionamento anual  

Tabela 14 - Monitorização FF4, ano 2017, considerando horas de funcionamento e área de superfície tratada de 2018 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico ± 
Incerteza (Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico (kg/h) b Área de 
superfície 

tratada 
(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Máximo 

COV < 3,5 200 < 0,038 < 318,29 2 30 

217954,95 

0,001 
NOX, NO2 < 26,9 500 < 0,292 < 2445,79 2 30 0,011 
PTS 8,3 ± 0,9 30 0,090 ± 0,018 753,84 0,5 5 0,003 
SO2 2,29 ± 0,45 500 0,025 ± 0,005 209,4 2 50 9,6 x 10-4 
Cl- < 0,81 30 < 0,009 < 75,38 0,3 3 3,4 x 10-4 
NH3 0,192 ± 0,001 10 0,0019 ± 0,0004 15,91 --- --- 7,3 x 10-5 

a - Título Único Ambiental 00000129092017A 
b - Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro 

 

 

 

 

 

Fonte Fixa 5 – descontínuo 960 horas de funcionamento anual; consumo de combustível 

(gás) indicado no seguinte ponto - energia. 

Tabela 15 - Monitorização FF5, ano 2017, considerando horas de funcionamento e área de superfície tratada de 2018 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico 
± Incerteza 

(Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico 
(kg/h) b Área de 

superfície 
tratada 

(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Máximo 

COVs 8,0 ± 2,0 --- 0,015 ± 0,005 14,4 2 30 

217954,95 

6,6 x 10-5 
COVs (3%O2) 14,0 ± 4,0 200      
NOX, NO2 69,0 ± 31,5 --- 0,130 ± 0,059 124,8 2 30 5,7 x 10-4 
NOX, NO2 

(3%O2) 
123,5 ± 58,4 300      

PTS 3,0 ± 1,8 --- 0,0056 ± 0,0003 5,38 0,5 5 2,5 x 10-5 
PTS (3%O2) 5,3 ± 3,2 50      
SO2 1,51 ± 0,27 --- 0,0028 ± 0,0002 2,69 2 50 1,2 x 10-5 
SO2 (3%O2) 2,70 ± 0,59 35      
CO < 16,6 --- < 0,031 29,76 5 100 1,4 x 10-4 
CO (3%O2) < 29,7 500      
H2S < 2,07 --- < 0,004 3,84 0,05 1 1,8 x 10-5 

H2S (3%O2) < 3,71 5      
a - Título Único Ambiental 00000129092017A 
b - Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro 
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Conforme já referido acima, a LMEP 2, durante o ano de 2018, encontrava-se em fase de 

programação/ensaios. No entanto, foram já realizadas as monitorizações das fontes fixas FF6, FF7, FF8 

e FF9, devido à já instalação de alguns banhos e consequente emissão de poluentes, e da fonte fixa FF10, 

pelo facto de estar associada a uma caldeira de uso comum às duas linhas de metalização. 

 

Fonte Fixa 6 – em contínuo (exceto dias de paragens): 8376 horas de funcionamento anual  

 

 

Tabela 16 - Primeira Monitorização FF6, ano 2018 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico ± 
Incerteza (Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico (kg/h) b Área de 
superfície 

tratada 
(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Máximo 

COV 3,2 ± 0,1 200 0,064 ± 0,002 536,06 1 30 

217954,95 

0,002 
NOX, NO2 4,4 ± 0,2 500 0,089 ± 0,005 745,46 0,5 30 0,003 
PTS < 0,8 30 < 0,02 ± 0,00134 167,52 0,1 5 7,6 x 10-4 
SO2 13,4 ± 6,6 500 0,3 ± 0,1 2512,8 0,5 50 0,012 
Cl- < 0,1 30 < 0,002 ± 0,0001 16,75 0,1 3 7,7 x 10-5 

Cr 0,0017 ± 
0,0002 0,2 

0,000034 – 
0,000036 ± 
0,000004 

0,30 0,005 0,025 
(médio) 1,4 x 10-6 

NH3 0,05 ± 0,01 10 0,0008 ± 0,0002 6,7 --- --- 3,1 x 10-5 
a - Título Único Ambiental 00000129092017A 
b - Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro 

 

 

Tabela 17 - Segunda Monitorização FF6, ano 2018 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico ± 
Incerteza (Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico (kg/h) b Área de 
superfície 

tratada 
(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Máximo 

COV 2,1 ± 0,1 200 0,042 ± 0,002 351,80 1 30 

217954,95 

0,0016 
NOX, NO2 < 4,1 500 < 0,1 837,60 0,5 30 0,003 
PTS < 1,7 30 < 0,03 251,28 0,1 5 0,0012 
SO2 < 6,7 500 < 0,1 837,60 0,5 50 0,0038 
Cl- 0,3 ± 0,1 30 0,006 ± 0,001 50,26 0,1 3 9,4 x 10-5 

Cr 
0,00074 – 
0,00094 ± 
0,00015 

0,2 
0,000015 – 
0,000019 ± 
0,000003 

0,16 0,005 0,025 
(médio) 7,3 x 10-7 

NH3 0,06 ± 0,01 10 0,0013 ± 0,0003 10,89 --- --- 5,0 x 10-5 
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Fonte Fixa 7 – em contínuo (exceto dias de paragens): 8376 horas de funcionamento anual  

 

Tabela 18 - Primeira Monitorização FF7, ano 2018 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico ± 
Incerteza (Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico (kg/h) b Área de 
superfície 

tratada 
(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Máximo 

COV < 1,6 200 < 0,03 251,28 1 30 

217954,95 

0,0011 
NOX, NO2 < 4,1 500 < 0,1 837,60 0,5 30 0,0038 
PTS < 0,8 30 < 0,01 83,76 0,1 5 3,8 x 10-4 
SO2 < 11,4 50 < 0,2 1675,20 0,5 50 0,077 
Cl- < 0,1 30 < 0,001 8,38 0,1 3 3,8 x 10-5 

Ni 
0,0025 – 
0,0028 ± 
0,0005 

0,1 
0,000041 – 
0,000047 ± 
0,000009 

0,39 0,001 0,005 
(médio) 1,8 x 10-6 

Cr 
0,0011 - 
0,0012 ± 
0,0001 

0,2 
0,000018 – 
0,000019 ± 
0,000002 

0,16 0,005 0,025 
(médio) 7,3 x 10-7 

a - Título Único Ambiental 00000129092017A 
b - Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro 

 

 

Tabela 19 - Segunda Monitorização FF7, ano 2018 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico ± 
Incerteza (Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico (kg/h) b Área de 
superfície 

tratada 
(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Máximo 

COV 2,2 ± 0,1 200 0,051 ± 0,002 427,18 1 30 

217954,95 

0,002 
NOX, NO2 < 4,1 500 < 0,1 837,60 0,5 30 0,0038 
PTS < 1,5 30 < 0,03 251,28 0,1 5 0,0012 
SO2 < 7,2 50 < 0,2 1675,20 0,5 50 0,077 
Cl- < 0,1 30 < 0,002 16,75 0,1 3 7,7 x 10-5 

Ni 
0,00061 – 
0,00147 ± 
0,00007 

0,1 
0,000014 – 
0,000033 ± 
0,000002 

0,28 0,001 0,005 
(médio) 1,3 x 10-6 

Cr 
0,00031 - 
0,00061 ± 
0,00003 

0,2 
0,0000070 – 
0,0000139 ± 
0,0000007 

0,12 0,005 
0,025 

(médio) 5,5 x 10-7 

a - Título Único Ambiental 00000129092017A 
b - Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro 

 

 

 



 

Declaração de Impacte Ambiental 
Elementos a apresentar à Autoridade de AIA 

DOURECA – PRODUTOS PLÁSTICOS, LDA. – UNIDADE II 

 

 Página 23 de 44 

 

Fonte Fixa 8 – em contínuo (exceto dias de paragens): 8376 horas de funcionamento anual  

 

Tabela 20 - Primeira Monitorização FF8, ano 2018 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico ± 
Incerteza (Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico (kg/h) b Área de 
superfície 

tratada 
(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Máximo 

COV 2,3 ± 0,1 200 0,053 ± 0,002 443,93 1 30 

217954,95 

0,0020 
NOX, NO2 5,5 ± 0,3 500 0,13 ± 0,01 1088,88 0,5 30 0,005 
PTS < 0,8 30 < 0,02 167,52 0,1 5 7,7 x 10-4 
SO2 < 11,4 500 < 0,3 2512,80 0,5 50 0,012 
Cl- 0,11 ± 0,02 30 0,002 ± 0,001 16,75 0,1 3 7,7 x 10-5 
NH3 9,4 ± 2,0 10 0,21 ± 0,04 1758,96 --- --- 0,008 

Ni 
0,0014 – 
0,0016 ± 
0,0002 

0,1 
0,000034 – 
0,000038 ± 
0,000005 

0,32 0,001 0,005 
(médio) 1,5 x 10-6 

Cu 0,0020 ± 
0,0002 0,02 0,000048 ± 

0,0000005 0,40 0,005 0,025 
(médio) 1,8 x 10-6 

a - Título Único Ambiental 00000129092017A 
b - Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro 

 

 

Tabela 21 - Segunda Monitorização FF8, ano 2018 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico ± 
Incerteza (Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico (kg/h) b Área de 
superfície 

tratada 
(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Máximo 

COV 1,9 ± 0,1 200 0,037 ± 0,001 309,91 1 30 

217954,95 

0,0014 
NOX, NO2 < 4,1 500 < 0,1 837,60 0,5 30 0,0038 
PTS 1,2 ± 0,2 30 0,023 ± 0,004 192,65 0,1 5 8,8 x 10-4 
SO2 < 7,2 500 < 0,1 837,60 0,5 50 0,0038 
Cl- < 0,1 30 < 0,001 8,376 0,1 3 3,8 x 10-5 
NH3 0,015 ± 0,003 10 0,0003 ± 0,0001 2,51 --- --- 1,2 x 10-5 

Ni 0,0012 ± 
0,001 0,1 

0,00022 – 
0,00023 ± 
0,00001 

1,93 0,001 0,005 
(médio) 8,9 x 10-6 

Cu 0,0036 ± 
0,0002 0,02 0,000069 ± 

0,000005 0,58 0,005 0,025 
(médio) 2,7 x 10-6 

a - Título Único Ambiental 00000129092017A 
b - Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro 
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Fonte Fixa 9 – em contínuo (exceto dias de paragens): 8376 horas de funcionamento anual  

Tabela 22 - Primeira Monitorização FF9, ano 2018 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico ± 
Incerteza (Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico (kg/h) b Área de 
superfície 

tratada 
(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Máximo 

COV 1,7 ± 0,1 200 0,044 ± 0,002 368,54 2 30 

217954,95 

0,0016 
NOX, NO2 13,6 ± 0,6 500 0,35 ± 0,02 2931,6 2 30 0,013 
PTS 0,7 ± 0,1 30 0,020 ± 0,003 167,52 0,1 5 7,7 x 10-4 
SO2 < 11,4 500 < 0,3 2512,8 0,5 50 0,012 
Cl- 0,11 ± 0,02 30 0,003 ± 0,001 25,13 0,1 3 1,2 x 10-4 
NH3 0,16 ± 0,03 10 0,004 ± 0,001 33,5 --- --- 1,5 x 10-4 

Ni 
0,0028 – 
0,0032 ± 
0,0006 

0,1 
0,000067 – 
0,000076 ± 
0,000014 

0,64 0,001 
- 

0,005 
(médio) 

2,9 x 10-6 

a - Título Único Ambiental 00000129092017A 
b - Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro 
 
 
 
 
Tabela 23 - Segunda Monitorização FF9, ano 2018 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico ± 
Incerteza (Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico (kg/h) b Área de 
superfície 

tratada 
(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Máximo 

COV 2,8 ± 0,1 200 0,072 ± 0,003 603,07 1 30 

217954,95 

0,0028 
NOX, NO2 4,7 ± 0,2 500 0,12 ± 0,01 1005,12 0,5 30 0,0046 
PTS 2,0 ± 0,3 30 0,05 ± 0,01 418,8 0,1 5 0,0019 
SO2 < 7,1 500 < 0,2 1675,2 0,5 50 0,0077 
Cl- 0,07 ± 0,02 30 0,0018 ± 0,0004 15,08 0,1 3 6,9 x 10-5 
NH3 0,04 ± 0,01 10 0,0011 ± 0,0002 9,21 --- --- 4,2 x 10-5 

Ni 0,0047 ± 
0,0004 0,1 0,00012 ± 

0,00001 1,00 0,001 
- 

0,005 
(médio) 

4,6 x 10-6 

a - Título Único Ambiental 00000129092017A 
b - Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro 
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Fonte Fixa 10 – descontínuo 1992 horas de funcionamento anual; consumo de combustível 

(gás) indicado no seguinte ponto - energia. 

Tabela 24 - Primeira Monitorização FF10, ano 2018 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico 
± Incerteza 

(Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico 
(kg/h) b Área de 

superfície 
tratada 

(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Máximo 

COVs < 1,9 --- 0,001 1,99 2 30 

217954,95 

9,1 x 10-6 
COVs (3%O2) < 1,8 200      
NOX, NO2 192 ± 9 --- 0,13 ± 0,01 258,96 2 30 0,0012 
NOX, NO2 

(3%O2) 
190 ± 9 300      

PTS < 2,8 --- < 0,002 3,98 0,5 5 1,8 x 10-5 
PTS (3%O2) < 2,8 50      
SO2 < 14,3 --- < 0,01 19,92 2 50 9,1 x 10-5 
SO2 (3%O2) < 14,1 35      
CO 51,9 ± 1,2 --- 0,035 ± 0,002 69,72 5 100 3,2 x 10-4 
CO (3%O2) 51,4 ± 1,5 500      
H2S < 3,1 --- < 0,002 3,98 0,05 1 1,8 x 10-5 
H2S (3%O2) < 3,1 5      

a - Título Único Ambiental 00000129092017A 
b - Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro 

 

 

Tabela 25 - Segunda Monitorização FF10, ano 2018 

Ensaio 

Concentração 
de poluentes 

(mg/m3N)  
± Incerteza 

VLE 
(mg/m3N) a 

Caudal mássico 
± Incerteza 

(Kg/h) 

Caudal 
mássico 
(Kg/ano) 

Limiar mássico 
(kg/h) b Área de 

superfície 
tratada 

(m2/ano) 

Caudal 
mássico 

(Kg/ano) / 
área de sup. 

tratada 
(m2/ano) 

Mínimo Máximo 

COVs < 1,8 --- < 0,002 3,98 1 30 

217954,95 

1,8 x 10-5 
COVs (3%O2) < 2,1 200      
NOX, NO2 150 ± 7 --- 0,17 ± 0,01 338,64 0,5 30 0,0012 
NOX, NO2 

(3%O2) 
173 ± 9 300      

PTS < 2,1 --- < 0,002 3,98 0,1 5 1,8 x 10-5 
PTS (3%O2) < 2,5 50      
SO2 32,9 ± 6,3 --- 0,04 ± 0,01 79,68 0,5 50 3,66 x 10-4 
SO2 (3%O2) 38,4 ± 7,4 35      
CO < 2,5 --- < 0,003 5,98 1 100 2,74 x 10-5 
CO (3%O2) < 2,9 500      
H2S < 3,1 --- < 0,003 5,98 0,01 1 2,74 x 10-5 
H2S (3%O2) < 3,6 5      

a - Título Único Ambiental 00000129092017A 
b - Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro 
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Os resultados da segunda campanha, evidenciaram incumprimento do parâmetro dióxido de enxofre 

(SO2) emitido pela fonte fixa 10 (FF10). 

A Doureca não efetuou alterações nem ao equipamento, nem às ligações associadas à extração de ar 
da fonte fixa FF10.  
Após solicitação de verificação e manutenção específica ao equipamento associado à fonte fixa em 

questão, certificou-se que esta ocorrência teve origem no mesmo. 

O fornecedor verificou uma má combustão, devido a um desajuste do sistema de injeção de ar na 
caldeira.  
Esta situação já foi corrigida e, conforme requisito legal, serão efetuadas as duas campanhas durante 

o ano 2019. 

 

Explicação de cálculos: 

Caudal mássico (Kg/ano) = Caudal mássico (Kg/h) x quantidade de horas de funcionamento anual 

Caudal mássico (Kg/ano) / área de sup. tratada (m2/ano) = Caudal mássico (Kg/ano) / Área de superfície tratada 

(m2/ano) 

 

Os relatórios das monitorizações efetuadas, são enviados no anexo 7.  

 

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

e paragem. 

Os ventiladores e as aspirações são desligados 2 dias após se desligarem as temperaturas dos banhos 

nas manutenções grandes (só existe uma que é em agosto). No arranque, as temperaturas são 

novamente ligadas dois dias antes de começar a produzir e, para isso, são ligadas as ventilações e 

aspirações antes de ligar as temperaturas. Ao longo do ano de trabalho, as emissões são contínuas e 

por monitorizações das mesmas, foram ajustadas as periodicidades de rejeição das águas dos scrubbers 

de forma a evitar emissões com má qualidade do ar, antecipando sempre essa rejeição relativamente 

ao necessário. São também realizadas manutenções periódicas aos equipamentos de tratamento das 

emissões atmosféricas e de equipamentos de combustão, conforme indicado acima, nas tabelas 6 e 7.  
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- Para as fontes pontuais FF1 a FF5, a ultrapassagem dos limiares mássicos mínimos para qualquer um dos parâmetros 

monitorizados, conduzirá à necessidade do operador passar e efetuar monitorização desses parâmetros duas vezes em 

cada ano civil, com intervalo mínimo de dois meses entre as medições. Essa alteração deverá ser comunicada à APA.  

Conforme referido acima, a Doureca durante o ano 2017, deparou-se com um incumprimento 

relativamente ao valor de limite de emissão do parâmetro Cu, associado à FF3.  

Esta situação de emergência foi comunicada à APA e, a Doureca passou a ter em consideração a 

monitorização deste parâmetro, 2 vezes por ano, durante o ano 2018. 

 

- Para as fontes pontuais FF6 a FF10, a frequência de monitorização poderá passar para uma medição de 3 em 3 anos, desde 

que, após uma campanha de monitorização (2 caraterizações consecutivas) se verifique o cumprimento dos VLE/VEA e o 

caudal mássico de emissão seja inferior ao limiar mássico mínimo. 

As monitorizações das FF6 a FF10 foram realizadas durante o ano 2018. Após análise dos resultados, 

verificou-se, conforme já mencionado acima, um incumprimento do parâmetro dióxido de enxofre 

(SO2) emitido pela fonte fixa 10 (FF10) → situação de emergência foi comunicada à APA (ver anexo 8). 

Desta forma, as fontes fixas FF6, FF7, FF8 e FF9 passaram a regime trienal e a FF10 sujeita ainda a duas 

caraterizações anuais. 

 

 

Recursos Hídricos – Medidas/Condições a cumprir relativamente aos Recursos 
Hídricos 

- Efetuar a inspeção/manutenção periódica da canalização e torneiras. 

Durante o ano 2018, foram realizadas as seguintes monitorizações às canalizações: 

Tabela 26 - Inspeções/manutenções periódicas de canalizações 

DATA MÁQUINA - DESIGNAÇÃO SECÇÃO 
TIPO DE 

MANUTENÇÃO 
TRABALHO REALIZADO 

TEMPO 
(min) 

TEMPO 
(h) 

CUSTO 
MATERIAL (€) 

jan/18 
69-20 TUBARIA E ACESSÓRIOS - 
PP/PVC/PVDF/PTFE ,,,Etc 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 Verificar uniões, tubos e passadores 600 10,00 
                    

-   €  

fev/18 
69-20 TUBARIA E ACESSÓRIOS - 
PP/PVC/PVDF/PTFE ,,,Etc 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 Verificar uniões, tubos e passadores 600 10,00 
                    

-   €  

mar/18 
69-20 TUBARIA E ACESSÓRIOS - 
PP/PVC/PVDF/PTFE ,,,Etc 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 Verificar uniões, tubos e passadores 800 13,33 
                    

-   €  

abr/18 
69-20 TUBARIA E ACESSÓRIOS - 
PP/PVC/PVDF/PTFE ,,,Etc 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 Verificar uniões, tubos e passadores 480 8,00 
                    

-   €  

mai/18 
69-20 TUBARIA E ACESSÓRIOS - 
PP/PVC/PVDF/PTFE ,,,Etc 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 Verificar uniões, tubos e passadores 800 13,33 
                    

-   €  
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jun/18 
69-20 TUBARIA E ACESSÓRIOS - 
PP/PVC/PVDF/PTFE ,,,Etc 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 Verificar uniões, tubos e passadores 800 13,33 
                    

-   €  

jul/18 
69-20 TUBARIA E ACESSÓRIOS - 
PP/PVC/PVDF/PTFE ,,,Etc 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 Verificar uniões, tubos e passadores 600 10,00 
                    

-   €  

set/18 
69-20 TUBARIA E ACESSÓRIOS - 
PP/PVC/PVDF/PTFE ,,,Etc 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 Verificar uniões, tubos e passadores 800 13,33 
                    

-   €  

out/18 
69-20 TUBARIA E ACESSÓRIOS - 
PP/PVC/PVDF/PTFE ,,,Etc 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 Verificar uniões, tubos e passadores 600 10,00 
                    

-   €  

nov/18 
69-20 TUBARIA E ACESSÓRIOS - 
PP/PVC/PVDF/PTFE ,,,Etc 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 Verificar uniões, tubos e passadores 480 8,00 
                    

-   €  

dez/18 
69-20 TUBARIA E ACESSÓRIOS - 
PP/PVC/PVDF/PTFE ,,,Etc 

L.M.E.P. PREVENTIVA N2 Verificar uniões, tubos e passadores 800 13,33 
                    

3,00 €  

dez/18 
69-20 TUBARIA E ECESSORIOS - 
PP/PVC/PVDF/PTFE ,,,Etc 

L.M.E.P.2 PREVENTIVA N2 Verificar uniões, tubos e passadores 20 0,33 
                    

5,00 €  

 

 

- Implementar dispositivos de baixo consumo de água. 

Durante a construção do novo projeto (assim como já no projeto inicial), a Doureca teve a preocupação 

de adquirir e implementar dispositivos de baixo consumo de água, conforme se podem verificar alguns 

exemplos, na seguinte ilustração: 

 

Ilustração 5 - Exemplos de dispositivos implementados, para redução de consumo de água 
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- Efetuar a revisão da eficiência do sistema de exploração de água existente. 

O Departamento de Ambiente e Qualidade garante a calibração dos meios de controlo associados às 

captações, assim como efetua o registo dos consumos de água e envia às entidades competentes – 

Autocontrolo de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea. 

 

- Garantir a manutenção das bacias de retenção, de modo a que se encontrem em bom estado de limpeza e desimpedidas. 

O Departamento de Ambiente garante o bom estado de limpeza e desimpedimento das bacias de 

retenção, mensalmente, aquando da realização de auditorias de controlo operacional. 

 

- Implementar um procedimento de controlo e manutenção da ETAR, com registo dos valores de pH, de operações dos 

tanques e reatores, os consumos de reagentes e avarias. 

A Doureca tem implementados diversos procedimentos de controlo da ETAR, que são enviados no 

anexo 9: 

• Método Operatório 69/7: Funcionamento e Manutenção de Torres de Lavagem 

• Instrução de Trabalho 67: Avarias nas Torres de Lavagem 

• Método Operatório 71: Funcionamento e Manutenção da ETAR  

• Instrução de Trabalho 27: Parâmetros a controlar na ETAR  

• Instrução de Trabalho 66: Avarias na ETAR  

• Ficha de Manutenção Preventiva 71: ETAR  

• Método Operatório 69/8 e 159: Funcionamento e Manutenção das Caldeiras  

 

Como comprovativos de controlo, a Doureca apresenta no Relatório de Monitorização referente ao 

descritor Recursos Hídricos registos de “Check List – Verificação da ETAR”.  
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Captação – Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água 

- Captação: Registar o consumo mensal/anual de água por captação e discriminando, quando possível, por utilizações 

(processo industrial, lavagens, rega).  

- Captação: Registar o consumo específico de água utilizada no processo industrial por produto acabado (expresso em m3 

de água consumida/ton de produto acabado), explicitando a forma de determinação dos valores apresentados.  

À semelhança do descritor Emissões Gasosas, segundo o TUA, a Doureca deveria apresentar consumos 

específicos de recursos hídricos, expressa em m3 água/tonelada de produto acabado. Conforme 

explicado acima, neste tipo de processo é muito difícil saber quantidades exatas de produto acabado 

em toneladas, uma vez que o revestimento varia muito de peça para peça (fatores: clientes, peças 

interiores ou exteriores, área da peça, entre outros). 

Assim, a Doureca passa a apresentar estes valores na unidade que considera mais adequada: em área 

de superfície tratada (m2). 

 

Tabela 27 – Rede Pública: Consumo mensal/anual de água e Consumo Específico, ano 2018 

 

Explicação de cálculos: 

Consumo Específico de água da rede para LMEP = Consumo de água da rede pública para LMEP (m3) / Produto 

final (m2) 

 

Tabela 28 – Captação: Consumo mensal/anual de água por captação e Consumo Específico, ano 2018 
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Explicação de cálculos: 

Consumo Específico de água de captação para LMEP = Consumo de água subterrânea para LMEP (m3) / Produto 

final (m2) 

 

 

Tabela 29 – Rede Pública e Captação: Consumo mensal/anual de água para produção e Consumo Específico, ano 2018 

 

Explicação de cálculos: 

Consumo total de água / Produto final (L/m2) = (Consumo total de água subterrânea para LMEP (m3) + Consumo 

de água de rede pública para LMEP (m3)) x 1000 / Produto final (m2) 

 

 

- Rede Pública e Captação: Avaliar medidas tomadas e resultados alcançados para otimizar os consumos de água. 

Conforme referido acima, na análise dos BREF’s, relativamente às águas de lavagem, já são 

reaproveitadas algumas mais limpas, para outras que normalmente estão mais concentradas (circuito 

entre tinas de lavagem).  

Nesta fase, em que a nova linha de metalização eletrolítica (L2), não se encontra otimizada, é difícil 

conseguir obter uma redução de água, visto que existe consumo, para composição de banhos e etapas 

de lavagem, e não existe grande produção.  

A Doureca encontra-se ainda em fase de estudo das seguintes medidas: reaproveitamento de águas 

resultantes das ETAR’s para as linhas de desmetalização; possibilidade de colocar um sistema de 

purificação da água tratada, para reutilização em toda a LMEP e desmineralizador; circuito de águas 

resultantes das ETAR’s para lavagem de pavimentos. 

Relativamente à água da rede para consumo, a empresa teve o cuidado de implementar dispositivos 

de baixo consumo. 
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- Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nas Autorizações de Utilização dos Recursos Hídricos – 

Captações de água subterrânea (TURH AC1, AC2, AC3 E AC4).    

Relativamente às águas de captação, a Doureca, por vezes, não conseguia captar com eficiência o 

volume permitido de todos os furos, tendo que captar mais quantidade de um que do outro. Esta 

situação já tinha sido exposta na plataforma SiliAmb, em 2015 e solicitado um aumento de volume 

captado por mês.  

A Doureca recebeu no passado dia 30 de março de 2017, duas licenças renovadas, com os volumes de 

caudais solicitados: Utilização nºA004306.2017.RH1 e Utilização nºA004307.2017.RH1, os quais não 

vêm indicados no TUA.  

Assim, a DOURECA passa a fazer um ponto de situação das Autorizações de Utilização dos Recursos 

Hídricos, sendo que, a sublinhado se encontram listadas as que tem atualmente em sua posse: 

• AC1 – A000007.2012.RH1 (1500m3 mensais) → A004306.2017.RH1 (3000m3 mensais)  

• AC2 – A000008.2012.RH1 (1500m3 mensais) → A004307.2017.RH1 (3000m3 mensais) 

• AC3 – A000710.2012.RH1 (1500m3 mensais) → EM UTILIZAÇÃO 

• AC4 – A015207.2014.RH1 (rega) → CESSADA 

 

Relativamente ao ano 2018, foi cumprido o requisito descrito nas licenças: entregar dados a entidade 

licenciadora com uma periodicidade anual. A Doureca regista o autocontrolo de Recursos Hídricos na 

plataforma SiliAmb e envia, em simultâneo, um correio eletrónico para: arhn.trh@apambiente.pt, 

mensalmente. 

No que diz respeito à Taxa de Recursos Hídricos, a Doureca efetuou o pagamento referente aos caudais 

de 2018, no passado dia 11-04-2019. No anexo 10, o comprovativo de pagamento. 
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Resíduos – Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados 
na atividade 

- Impermeabilizar as zonas de armazenamento de matéria – prima e resíduos.  

Todas as zonas de armazenamento de matérias – prima e de resíduos são impermeabilizadas e com 

retenção direcionada para a ETAR, em caso de ocorrência de algum derrame. 

 

Ilustração 6 - Impermeabilização de solos e canais de retenção direcionados para a ETAR 
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- Implantar um sistema de retenção de efluentes, em zonas de cargas e descargas e de 

manuseamento de resíduos, em casos de derrames acidentais.  

Nas zonas de carga e descarga e de manuseamento de resíduos existem os seguintes sistemas de 

retenção (exemplos na ilustração 7): 

- retenção no pavimento direcionada para a ETAR (ilustração 8) 

- bacias de retenção 

- kit’s de absorventes 

- tapa-sarjetas 

 

Ilustração 7 - Exemplo de sistemas de retenção, em caso de derrames acidentais. 
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- Implementar um modelo adequado e eficiente para separação, tratamento e transporte de 

resíduos  

Todas as seções da empresa possuem contentores para os resíduos produzidos e todos os 

colaboradores possuem formação na área de ambiente, nomeadamente na separação dos resíduos. 

Para controlo operacional de diversos aspetos ambientais, os quais incluem a devida separação de 

resíduos, são realizadas auditorias mensais. 

 

Ilustração 8 - Contentores para separação de resíduos e respetiva sensibilização 

 

Os resíduos resultantes da unidade são encaminhados para operadores devidamente licenciados para 

o efeito, assim como os transportadores. A Doureca tem a preocupação de dar sempre prioridade à 

valorização, quando o resíduo o permite. 

A instalação, encontra-se inscrita no Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente 

(SIRAPA). 
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Ruído – Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído 

- Implementar um plano de monitorização que tenha em consideração.  

- deve ser efetuada uma campanha de monitorização dos níveis de ruído, na envolvente 

do recetor sensível mais próximo da Ampliação da u nidade ll da DOURECA, quando esta unidade 

estiver em pleno funcionamento;  

Conforme se pode verificar no anexo 11, a Doureca realizou uma campanha de monitorização dos 

níveis de ruído (medição dos níveis de pressão sonora, critério de incomodidade e determinação do 

nível médio sonoro de longa duração), durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2018. 

Embora a referida unidade, só iniciou a fase de exploração em janeiro de 2019, em termos de ruído 

não há alteração face aos meses monitorizados, uma vez que a linha de metalização já se encontrava 

implementada e, desta forma, com extratores e ventiladores ligados. 

Tendo em conta a legislação aplicável e face aos valores resultantes dos ensaios, pode concluir-se que 

a atividade cumpre a disposição legal aplicável no Regulamento Geral do Ruído (RGR), Decreto-Lei 

nº9/2007 de 17 de janeiro.  

 

- devem ser realizadas ações de monitorização quando se verifique a instalação de novas 

empresas, a alteração do regime de funcionamento de m áquinas relevantes ou do horário de 

funcionamento das mesmas, ou quando surja alguma reclamação;  

Até à presente data, não se verifica nenhuma alteração ao projeto licenciado, assim como nenhuma 

reclamação. 

 

- em caso de incumprimento das exigências regulamentares aplicáveis, deve ser 

equacionada a implementação medidas de minimização.  

A empresa realizou as primeiras monitorizações durante o ano 2013, e conforme já apresentado no 

RAA 2014, tendo em conta a legislação aplicável e face aos valores resultantes dos ensaios, pode 

concluir-se que a atividade cumpre a disposição legal aplicável no Regulamento Geral do Ruído (RGR), 

Decreto-Lei nº9/2007 de 17 de janeiro. Foi realizada uma nova monitorização, após ampliação da 

unidade e, conforme mencionado acima, a empresa continua a cumprir com os requisitos legais. 
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Património Cultural – Medidas/Condições a cumprir relativamente ao 
Património Cultural 

- No caso de vir a ocorrer qualquer ação com movimentação de solo em áreas não 

intervencionadas deve proceder-se a uma caracterização e avaliação de impactes sobre o 

património cultural.  

Caso sejam detetadas ocorrências patrimoniais  nas áreas de intervenção deve proceder-se à 

suspensão imediata dos trabalhos no local e a sua comunicação ao órgão competente da tutela, 

à autoridade de AIA e demais autoridades, em conformidade com as disposições legais em vigor.    

Até à presente data, não ocorreu qualquer ação com movimentação de solo. 

 

Socioeconomia – Medidas/Condições a cumprir relativamente à Socioeconomia 

- Contratar, preferencialmente, mão-de-obra local, devendo também ser dada preferência a 

empresas locais para fornecimento de bens e serviços necessários à atividade.  

A empresa tem o cuidado de contratar, preferencialmente, mão-de-obra do concelho de Paredes de 

Coura e, é dada preferência a empresas nacionais para fornecimento de bens e serviços necessários à 

atividade. Este tema foi comunicado em formações ministradas aos responsáveis de departamentos. 

 

- Otimizar o planeamento logístico das operações de transporte, para que :  

- seja evitada a circulação de veículos em estradas secundarias da localidade;  

- a circulação dentro das localidades seja feita a velocidade reduzida;  

- o horário das cargas e descargas não seja coincidente com o horário de entrada e saída 

de pessoal;  

A Doureca encontra-se a trabalhar neste tema, nomeadamente, com formações ministradas aos 

responsáveis de departamentos, principalmente, aos responsáveis de logística. 
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Paisagem – Medidas/Condições a cumprir relativamente a Paisagem 

- Organizar o espaço exterior da área do projeto, nomeadamente, a localização dos parques de 

materiais e stocks, devendo ser planeada antecipadamente a localização mais adequada para 

esses fins.  

No anexo 12 é apresentada uma planta com a organização do espaço exterior da área do projeto, 

indicando os diversos parques de resíduos e parque de bastidores (materiais e stocks). 

 

- Executar as áreas verdes ajardinadas propostas no projeto e reforçar, ao longo das áreas 

limítrofes, com espaços ajardinados e vegetação arbórea, de modo a integrar a área de projeto 

na paisagem envolvente e reduzir a sua acessibilidade visual.  

No anexo 13 é apresentada uma proposta já solicitada para colocação e manutenção das áreas verdes 

ajardinadas a executar na unidade – ampliação. 

 

Desativação/Encerramento – Medidas/Condições a cumprir relativamente ao 
encerramento e ou desativação da instalação 

Não aplicável. 

 

 

Obrigações de Comunicação – Comunicações a efetuar à Administração 

- Documento relativo ao cálculo das alturas das chaminés  

Documento já apresentado à entidade coordenadora (IAPMEI), via email, no passado dia 26-06-2017, 

antes da emissão do Título de Exploração e reenvio também para a entidade licenciadora (APA), no dia 

11-11-2017. 

 

- Comunicação da data do início da fase de exploração 

A unidade – ampliação iniciou a fase de exploração no passado dia 14-01-2019. A comunicação foi 

devidamente efetuada, conforme se verifica na seguinte ilustração: 
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Ilustração 9 – Comunicação da data do início da fase de exploração 

 

 

- Plano de Desativação total ou parcial.  

Não aplicável. 

 

- Relatório final de conclusão do plano de desativação (total ou parcial).  

Não aplicável. 
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- Autocontrolo das emissões para o Ar.  

Relativamente à unidade já existente e em funcionamento, foram realizadas, conforme previstas as 

monitorizações das emissões gasosas, durante o ano 2017. As caraterizações realizadas a 20 e 21 de 

abril foram comunicadas na plataforma da CCDR a 13 de junho, cumprido o prazo legal estabelecido 

para o efeito: 

 

Ilustração 10 - Comunicação de monitorização de emissões gasosas – FF1, FF2, FF3, FF4 e FF5 (monitorização 21-04-2017, 
comunicação 13-06-2017) 

 

 

Durante o ano 2018, foi monitorizada novamente a FF3, devido ao incumprimento do parâmetro Cu.  

 

Ilustração 11 - Comunicação de monitorização de emissões gasosas – FF3 (monitorização 13-09-2018, comunicação 02-01-
2019) 
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Relativamente à unidade – ampliação, foram realizadas, conforme previstas as duas campanhas de 

monitorização das emissões gasosas, durante o ano 2018: 13-09-2018 e 05/06-12-2018. 

Seguem os comprovativos de submissão: 

 

Ilustração 12 - Comunicação de monitorização de emissões gasosas – FF6, FF7, FF8 e FF9 (monitorização 13-09-2018, 
comunicação 16-10-2018) 

 

 

Ilustração 13 - Comunicação de monitorização de emissões gasosas – FF10 (monitorização 27-03-2018, comunicação 24-05-
2018) 
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Ilustração 14 - Comunicação de monitorização de emissões gasosas – FF3, FF7 e FF10 (monitorização 06-12-2018, 
comunicação 02-01-2019) 

 

 

 

Ilustração 15 - Comunicação de monitorização de emissões gasosas – FF6, FF8 e FF9 (monitorização 05-12-2018, comunicação 
09-01-2019) 
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Elementos solicitados nas DIA’s 

Programas de Monitorização 

1. Sócio Economia  
 
 

A Doureca apresenta no anexo 14 o Relatório de Monitorização do descritor “Sócio Economia”, de 
forma a dar respostas a:  
 

• Anualmente deve ser apresentado um relatório sucinto contendo o número de veículos 
pesados por dia útil de trabalho. 

• Anualmente deve ser enviado um relatório contendo as reclamações e pedidos de 
informação registados no livro de registo, a disponibilizar na Junta de Freguesia e no 
local, bem como o seguimento que lhes foi dado. 

• Anualmente deve ser apresentado um relatório sucinto contendo informação relativa à 
freguesia e concelho de residência dos trabalhadores da unidade industrial, bem como 
o meio de transporte utilizado na deslocação casa-trabalho-casa. 

 

 

 

2. Recursos Hídricos 
 

A Doureca apresenta no anexo 15 o Relatório de Monitorização do descritor “Recursos Hídricos”, de 
forma a dar respostas a:  

 

• Implementar um plano de monitorização do consumo de água, que consiste no registo 
mensal dos volumes de água captada. Importa, no entanto, salientar que este plano de 
monitorização já é imposto pelos respetivos títulos de utilização dos recursos hídricos. 

• Durante a fase de exploração deve ser implementado um procedimento de controlo e 
manutenção da ETAR, que consiste no registo de todos os valores de pH, de operações 
dos tanques e reatores, os consumos de reagentes e avarias. 

 

 

 

3. Ambiente Sonoro  

 
A Doureca apresenta no anexo 16 o Relatório de Monitorização do descritor “Ambiente Sonoro”, de 
forma a dar respostas a:  

 

• Monitorização ao ruído ambiente exterior após o início da operação da unidade. Esta 
caraterização deverá ser realizada de acordo com a lei em vigor e seguir a metodologia 
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descrita na caraterização, entretanto realizada, onde se inclui (locais de amostragem, 
técnicas e métodos de análises, incluindo o equipamento). 

• Os resultados alcançados nesta nova caraterização do ruído ambiente exterior, deverão 
ser comparados com os resultados da caraterização da situação de referência.  

 

 

4. Qualidade do Ar  

 
Conforme ofício S055039-201809-DAIA.DPP / DAIA.DPPA.00013.2018, enviado pela APA no passado 

dia 02-10-2018, uma vez que a Doureca cumpre com as obrigações legais a que se encontra sujeita, a 

mesma, fica isenta de apresentar relatório relativo a este descritor.  

 

5. Resíduos  

 
Conforme ofício OF_DAA_AXC_17991/2017 – Proc. AIA_780/2015, enviado pela CCDRn no passado dia 

15-12-2017, uma vez que a Doureca cumpre com as obrigações legais a que se encontra sujeita, a 

mesma, fica isenta de apresentar relatório relativo a este descritor.  



 

 

 

   

 

 
 

Doureca - Produtos Plásticos, Lda. – 
Unidade II 
 
Zona Industrial de Formariz                      
Rua A, Nº357                                         
4940-290 Formariz – Paredes de Coura 
 

[ DECLARAÇÃO DE IMPACTE 
AMBIENTAL  ] 
 Elementos a apresentar à Autoridade de AIA- Relatórios de Monitorização Anuais, 
com fator evolutivo  
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ANEXO 1 

CERTIFICADO – SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
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ANEXO 2 

FICHAS DE MANUTENÇÃO EXTERNA:  

VEÍCULOS E MAQUINARIA DE APOIO À PRODUÇÃO  
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ANEXO 3 

INSTRUÇÕES DE TRABALHO:  

BOAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
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Designação : Regras de Manuseamento e Transvase de Produtos Químicos 

 

CONFIDENCIAL : Difusão Exclusivamente Interna.  ID110.00 

Objectivo 
 
 
 

Este documento transcreve as regras gerais de manuseamento e de transvase de produtos químicos de acordo 

com a compatibilidade/incompatibilidade entre eles. 

 
Campo de Aplicação 

 

Esta instrução aplica-se ao manuseamento de produtos químicos e a todos os produtos químicos 

transvasados das bilhas/jerricans ou sacos para outros recipientes, no Armazém dos Produtos Químicos. 

 
Instruções  
   
1. Regras no manuseamento dos produtos químicos 

 

No manuseamento dos produtos químicos, devemos ter, as seguintes medidas de proteção e prevenção, em 

consideração:  

✓ Todos os recipientes devem estar rotulados; 

✓ Conhecimento dos riscos associados ao produto químico; 

✓ Proibição de comer, beber, fumar ou guardar alimentos junto dos locais onde se encontram produtos 

químicos; 

✓ Fechar sempre os recipientes após a utilização; 

✓ Não cheirar nem provar produtos químicos; 

✓ Lavar as mãos com água e sabão depois do trabalho; 

✓ Todos os produtos químicos devem ser arrumados após a sua utilização; 

✓ Usar óculos de proteção sempre que haja risco de projeção; 

✓ Utilizar luvas e máscaras de proteção durante o manuseamento de produtos químicos. 

 
 
 
2. Regras para efetuar o transvase: 
 
De forma a evitar mistura de produtos químicos não compatíveis aquando do transvase repetitivo numa 

mesma bacia de retenção, criou-se a regra de separar esses mesmos transvases para 4 bacias de retenção 

diferentes: 
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2.1 Como proceder: 
 

Sempre que necessitam de um produto devemos: 

1. Olhar para o rótulo; 

2. Pegar no produto da prateleira e levá-lo à zona de transvase respetivo ao rótulo do mesmo; 

3. Transvasar sobre a bacia de retenção; 

4. Voltar a arrumar o produto no seu local apropriado e identificado. 
 

NOTA 1: Os produtos não perigosos, sem simbologia de perigosidade, devem ser transvasados para a bacia 

de retenção dos “TÓXICOS/CUIDADO/PERIGOSOS PARA O AMBIENTE”, de forma a evitar possíveis 

reações com produtos ácidos (normalmente corrosivos), ou mistura com comburentes ou inflamáveis 

evitando um maior volume destes produtos nas bacias de retenção.  
 

NOTA 2: Sempre que existir um produto com vários símbolos de perigo, dar prioridade aos 3 tipos que 

estão isolados, o CORROSIVO, COMBURENTE ou INFLAMÁVEL. 
 

NOTA 3: Excecionalmente, poderão fazer o transvase no carrinho de suporte à movimentação de produtos 

químicos entre linhas, respeitando sempre as boas práticas de segurança e ambiente, inclusive, as regras de 

incompatibilidades entre produtos. 
 

Caso existam dúvidas, consultar tabela de incompatibilidades presente no Armazém dos Produtos Químicos 

ou perguntar ao Téc. Eng. Processos/Ambiente e/ou Téc. Segurança e Saúde no Trabalho. 
 

CORROSIVOS 

 

COMBURENTES 

 

INFLAMÁVEIS 

 
 

TÓXICOS/CUIDADO PERIGOS VÁRIOS/PERIGOSOS PARA O AMBIENTE 

 
E NÃO PERIGOSOS 
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No transvase dos produtos químicos, devemos ter, as seguintes medidas de proteção e prevenção, em 

consideração:  

✓ É essencial não perder a informação que está no rótulo original. Obrigatório etiquetar novo 

recipiente; 

✓ Ter informações sobre as características dos produtos químicos antes de iniciar qualquer operação. 

Consulte os rótulos dos recipientes e as fichas de dados de segurança; 

✓ Transferir, na medida do possível, pequenas quantidades de produtos; caso contrário deverá usar-se 

locais específicos. As substâncias perigosas devem ser transferidas em locais fixos, ventilados e 

controlados por derrames, limitando as operações manuais ao mínimo possível; 

✓ Evitar a transferência de substâncias por descarga livre, exceto para recipientes de pequena 

capacidade. Os funis devem ser usados para encher recipientes com uma boca estreita, transferir por 

gravidade (transvasar uma substância de um recipiente que é maior do que outro) usando uma 

torneira reguladora de fluxo ou usar sistemas mecânicos de bombeamento; 

✓ Fechar sempre os recipientes, após a quantidade de produto ser extraída, colocando o recipiente para 

o mesmo local de armazenagem; 

✓ Usar luvas resistentes ao produto químico transvasado e proteção facial óculos/viseira, para 

evitar o contato com essas substâncias, especialmente com corrosivos; 

✓ Transferir a baixas velocidades, evitando respingos e projeções, ao lidar com líquidos inflamáveis. 

As cargas eletrostáticas que são geradas nas operações de atrito entre diferentes materiais constituem 

uma fonte perigosa de ignição;  

✓ Não realizar o transvase, na prateleira onde o produto se encontra armazenado. Transferir o produto 

até à bacia de retenção apropriada, ou, como opção, podem realizar o transvase no carrinho de 

transporte de produtos químicos, respeitando as regras de segurança. 

 

Realizado Por: Verificado por: Aprovado por :  
Rubrica: 
 
 

Bruno Cunha 
Técnico Eng. 

Processo/Ambiente 

Rubrica : 
 
 

Marta Sendão 
Téc. Ambiente, 

Segurança e Saúde 

Rubrica: 
 
 

Raquel Carpinteira 
Responsável de Dep. Ambiente 

Rubrica: 
 
 

Flor Fernandez 
Responsável da 

L.M.E.P. 
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ANEXO 4 

AUDITORIAS DE CONTROLO OPERACIONAL AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL DE AMBIENTE E SEGURANÇA                                

ID048D.02 

 
 

AUDITORIA OPERACIONAL DE AMBIENTE E SEGURANÇA 
 
 
Setor:            Auditor/Equipa auditora:   Unidade:     Data: 
  
    

Requisitos a avaliar C NC NA RI Descrição da NC Medidas Recomendadas 

Triagem de resíduos       

Identificação dos contentores 
de resíduos 

      

Derrames de produtos 
químicos 

      

Armazenamento de produtos 
químicos 

      

Produtos químicos 
identificados 

      

Produtos químicos com FDS 
disponíveis 

      

Meios de extinção de incêndio 
identificados e desobstruídos 

      

Consumo energético       

Regra de transvaze 
      

 
C – Conforme; NC – Não conforme; NA – Não aplicável; RI – Não conformidade com resolução imediata 
 

 
Resultado Final: 
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ANEXO 5 

QUESTIONÁRIOS A FORNECEDORES – REGULAMENTO REACH 
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Exm. 

 
 Paredes de Coura,  06 de Agosto de 2013 

 
  

Assunto : Regulamento REACH. 
 

 

 
Ex.mos Srs., 
 
 
Conforme deverá ser do V. conhecimento, entrou em vigor no dia 1 de Junho de 2007 o 

Regulamento n.º 1907/2006, de 18 de Dezembro, relativo ao registo, avaliação, autorização e 

restrição de substâncias químicas (REACH). Este Regulamento vem introduzir alterações 

substanciais no quadro legal que regula a produção, importação, venda e utilização de substâncias 

químicas no espaço da União Europeia, afectando significativamente a actividade de praticamente 

todas as empresas participantes na cadeia de valor dos negócios que envolvam substâncias 

químicas, desde os produtores, importadores, distribuidores e utilizadores a jusante. A forma como 

as empresas vão responder a estes novos requisitos condicionará a sua posição no mercado 

comunitário nos anos futuros. 

 

Todas as substâncias fabricadas e/ou importadas em quantidades  1 t/ano terão de ser registadas 

nos termos do Regulamento REACH, a menos que estejam isentas. Esta obrigatoriedade entrou em 

vigor a 1 de Junho de 2008, a não ser que a empresa tenha pré-registado essas substâncias até 1 

de Dezembro de 2008, podendo assim beneficiar de um período mais alargado de registo. Assim, 

qualquer empresa que não tenha pré-registado e/ou registado as substâncias não pode proceder à 

sua comercialização na União Europeia.  

 

 

 

 

 

 

S/ ref. ª 

 
N/ ref. ª 
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Informamos ainda que são periodicamente introduzidas Substâncias de Elevada Preocupação 

(SVHC) na Lista de Substâncias Candidatas a Autorização, publicada no site da ECHA (Agência 

Europeia dos Produtos Químicos), estabelecendo a obrigatoriedade imediata dos fornecedores de 

artigos que contenham essas substâncias, em quantidade superior a 0,1 % em massa, de 

fornecerem suficiente informação ao destinatário desses artigos, para possibilitar uma utilização 

segura das mesmas. Esta lista encontra-se em: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-

table. Adicionalmente, estas SVHC poderão progressivamente ser incluídas na Lista de 

Substâncias Sujeitas a Autorização, indicando que não podem ser colocadas no mercado ou 

utilizadas após uma determinada data, a não ser que tenha sido concedida uma autorização para 

uma utilização específica ou que a utilização tenha sido isenta da obrigação de autorização. Esta 

lista encontra-se disponível em: http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-

concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list 

   

Face ao exposto, a DOURECA – Produtos Plásticos, Lda, vem por este meio solicitar o seguinte: 
 

1. Fichas de dados de segurança actualizadas de todos os produtos químicos que nos fornecem ; 

2. Indicação do V. ponto de situação relativamente ao pré-registo e/ou registo das substâncias 

químicas (puras ou contidas em preparações) fornecidas à nossa empresa ; 

3. Indicação do prazo previsto para o registo das substâncias, caso ainda não o tenha efectuado, 

de modo a que a nossa empresa vos possa atempadamente fornecer toda a informação sobre 

as condições de utilização das substâncias nas nossas instalações, necessárias ao registo das 

mesmas. 

4. Indicação da existência, ou não, de substâncias de elevada preocupação nos produtos que nos 

fornecem. Caso não existam, agradecemos o preenchimento da declaração anexa. Caso 

existam, indicação da SVHC em causa, percentagem da(s) substância(s) no(s) produto(s) que 

nos fornecem, indicação da V. intenção para requerer pedido de autorização para a utilização 

conferida pela nossa empresa e prazo previsto, caso seja aplicável. 

 

Agradecemos resposta ao solicitado até dia 20 de Setembro de forma a actualizarmos a V/ ficha de 

fornecedor. 

Qualquer esclarecimento adicional, contactar Raquel Carpinteira. 
 

Os nossos melhores cumprimentos, 

 

 A Gerência  

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list
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DECLARAÇÃO REACH 

 

 

 

A __________________________________________________________________________, 

declara que os produtos fornecidos à DOURECA – Produtos Plásticos, Lda (indicar o tipo de 

produtos: _________) não contêm as substâncias de elevada preocupação publicadas no site da 

ECHA (http://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

 

Comprometemo-nos, ainda, a comunicar atempadamente à DOURECA – Produtos Plásticos, Lda, 

qualquer alteração a esta situação. 

 

 
 
             Assinatura:  
 
              Data:  
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ANEXO 6 

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO DE DADOS RELATIVOS A EQUIPAMENTOS QUE CONTÊM UMA CARGA 

DE GÁS FLUORADO COM EFEITO DE ESTUFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

DECLARAÇÃO
   

   

Para efeitos de demonstração do cumprimento do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei

n.º145/2017, junto se poderão consultar os dados relativos ao estabelecimento  DOURECA-

PRODUTOS PLÁSTICOS, LDA - UNIDADE II pertencente à organização/empresa Doureca -

Produtos Plásticos, Lda (NIPC 502418486), comunicados à Agência Portuguesa do Ambiente

na data 2019-02-28, no que diz respeito ao ano civil de 2018.

   

   
Equipamento fixo de refrigeração, fixo de ar condicionado, bomba de calor, equipamento móvel de refrigeração, comutador de alta tensão,

sistema de proteção contra incêndio, vasilhame.

   

   

 

Agência Portuguesa do Ambiente, 24 de maio de 2019

   

 

A Vogal do Conselho Diretivo da APA, IP      

Ana Teresa Perez                     

Equipamento Fluido

Quantidade

existente a 1 de

Janeiro do ano

civil (Kg)

Quantidade

adquirida para

recarga de

equipamentos

existentes (Kg)

Quantidade no

interior dos

equipamentos

adquiridos no

ano civil (Kg)

Quantidade

recuperada para

recarga no

mesmo

equipamento

(Kg)

Quantidade

recuperada para

recarga noutro

equipamento

(Kg)

Quantidade

recuperada para

reciclagem (Kg)

Quantidade

recuperada para

regeneração/valo

rização (Kg)

Quantidade

recuperada para

destruição (Kg)

Equipamento

fixo de

refrigeração

R-407C 37,000 16,780 0,000 11,220 0,000 0,000 0,000 0,000

Equipamento

fixo de

refrigeração

R-23 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Equipamento

fixo de

refrigeração

R-404A 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Equipamento

fixo de ar

condicionado/Bo

mba de calor

R-410A 35,350 0,320 0,000 7,680 0,000 0,000 0,000 0,000
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ANEXO 7 

RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO DE EMISSÕES DE FONTES FIXAS 
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AMBIENTE, HIGIENE E SEGURANÇA PROCESSO AHS.17.091 

CARATERIZAÇÃO DE EMISSÕES GASOSAS 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

EMPRESA AVALIADA 

Designação: DOURECA - PRODUTOS PLÁSTICOS, LDA. 

Morada: Zona Industrial de Formariz 

Rua A, n° 357 

4940-290 Formariz, Paredes de Coura 

2 - INTRODUÇÃO 

Este trabalho compreende a avaliação de cinco (5) fontes pontuais da empresa DOURECA - PRODUTOS PLÁSTICOS, 

LDA., tendo como objetivo a caraterização da emissão de poluentes gasosos para o meio ambiente e o cumprimento dos 

requisitos legais em vigor ao nível do controlo das emissões de poluentes para a atmosfera. 

Na Tabela 1 é apresentada uma compilação das fontes pontuais caraterizadas no âmbito deste estudo. 

TABELA 1 - Referência e designação das fontes pontuais avaliadas 

REFa FONTE <1> FONTE FIXA 

FF1 Torre de extração 1 - Scrubber 

FF2 Torre de extração 2 - Scrubber 

FF3 Torre de extração 3 - Scrubber 

FF4 Torre de extração 4 - Scrubber 

FF5 Caldeira 

(1) De acordo com listagem interna da empresa. 

3 - ENQUADRAMENTO LEGAL 

A avaliação do cumprimento dos requisitos legais em vigor foi realizada com base nos seguintes diplomas: 

- Decreto-Lei n.° 78/2004, de 3 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.° 126/2006, de 3 de junho, que estabelece o regime 

da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera; 

- 2o aditamento à Licença Ambiental n° 469/0.0/2013; 

- Portaria n.° 675/2009, de 23 de junho, que fixa os Valores Limite de Emissão de poluentes para a atmosfera (retificada 

pela Declaração de Retificação n.° 62/2009, de 21 de agosto) e Portaria n.° 677/2009, de 23 de junho que fixa os 

valores limite aplicáveis às instalações de combustão; 

Portaria n.° 80/2006, de 23 de janeiro, alterada pela Portaria n.° 676/2009, de 23 de junho, Declaração de Retificação 

n.° 63/2009, de 21 de agosto, e Declaração de Retificação n.° 66/2009, de 11 de setembro, que fixa os limiares 

mássicos mínimos e máximos de poluentes atmosféricos que definem as condições de monitorização das emissões de 

poluentes para a atmosfera. 

De referir ainda a Portaria n.° 263/2005, de 17 de março, relativa aos aspetos construtivos das chaminés que define a 

metodologia de cálculo da altura das fontes fixas. 
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AMBIENTE E SEGURANÇA PROCESSO AHS.17.091 

4 - RESULTADOS 

A avaliação das fontes fixas foi realizada pelo INEGI - LABORATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL. 

Os resultados obtidos são apresentados no Relatório de Ensaio em anexo. 

5-CONCLUSÕES 

O estudo efetuado conduziu a teores de poluentes inferiores aos respetivos Valores Limite de Emissão (VLE), em todas as 

fontes fixas avaliadas, com exceção do valor de níquel na fonte fixa FF4. 

A DOURECA deverá adotar medidas que permitam reduzir a concentração de todos os poluentes emitidos pelas suas 

fontes para valores inferiores às concentrações de referência. 

Relativamente à determinação dos caudais mássicos de poluentes, os resultados obtidos revelaram que nas fontes fixas 

caraterizadas os caudais mássicos dos poluentes avaliados são inferiores aos respetivos limiares mássicos mínimos. 

De acordo com o Decreto-Lei n.° 78/2004, de 3 abril, se o caudal mássico de emissão de um poluente for consistentemente 

inferior ao seu limiar mássico mínimo, durante um período mínimo de 12 meses, a monitorização pontual desse poluente 

poderá ser realizada apenas uma vez de três em três anos em laboratório acreditado. Nestas condições, e apenas no caso 

do processo ter sido monitorizado à sua capacidade nominal, a emissão do poluente não está sujeita ao cumprimento do 

respetivo VLE. 

Excetua-se ao regime de monitorização referido anteriormente os seguintes casos particulares: fontes múltiplas com regime 

de autocontrolo rotativo (plano aprovado pela CCDR competente, ao abrigo dos n.os 6 a 9 do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 

78/2004) e fontes cujos efluentes gasosos sejam constituídos por poluentes classificados com as frases de risco indicadas 

no artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 78/2004 (instalações que utilizam solventes orgânicos). 

No que respeita à velocidade dos gases, as fontes fixas avaliadas apresentam velocidade de escoamento na conduta 

superior ao limiar estabelecido. 

Os resultados obtidos deverão ser comunicados à entidade competente no prazo de 60 dias seguidos contados da data da 

realização da monitorização, conforme estipula o Decreto-Lei n.° 78/2004, de 3 de abril, através do Balcão Único Sistémico 

da CCDR-N (disponível em https://e-balcao.ccdr-n.pt/). 

2017-04-20 e 2017-

Elaborado por, 

Data das medições: 
04-21 

Data do relatório: 2017-06-13 

Ana Teixeira uarda Fernandes 

Anexo: Relatório de Ensaio 
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1 - IDENTIFICAÇÃO 

EMPRESA AVALIADA 

Designação: DOURECA – Produtos Plásticos, LDA 

Morada: Zona Industrial de Formariz 

              Lotes 38 a 50 

              4940-290 Formariz, Paredes de Coura  

 

2 – INTRODUÇÃO 

Este trabalho compreende a avaliação de seis (6) fontes pontuais da empresa DOURECA – Produtos Plásticos, LDA, tendo 

como objetivo a caraterização da emissão de poluentes gasosos para o meio ambiente e o cumprimento dos requisitos 

legais em vigor ao nível do controlo das emissões de poluentes para a atmosfera. 

Na Tabela 1 é apresentada uma compilação das fontes pontuais caraterizadas no âmbito deste estudo. 

 

Tabela 1 - Referência e designação das fontes pontuais avaliadas 

REFª FONTE (1) FONTE FIXA 

FF3 Torre extração 3 - Scrubber 

FF6 Torre extração 5 - Scrubber 

FF7 Torre extração 6 - Scrubber 

FF8 Torre extração 7 - Scrubber 

FF9 Torre extração 8 – Scrubber 

FF10 (2) Caldeira a GPL 

(1) De acordo com listagem interna da empresa. 

(2) Fonte não monitorizada nesta campanha de monitorização. 

 

3 – ENQUADRAMENTO LEGAL 

A avaliação do cumprimento dos requisitos legais em vigor foi realizada com base nos seguintes diplomas: 

- Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, que estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes 

para o ar, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º (UE) 2015/2193, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativa à limitação das emissões de certos poluentes provenientes de médias 

instalações de combustão.  

- Portaria 190-B/2018, de 2 de julho, que estabelece os valores limite de emissão (VLE) de aplicação setorial, os VLE 

aplicáveis a outras fontes não abrangidas por VLE de aplicação setorial, a metodologia de cálculo de VLE e teor de 

oxigénio aplicável à junção de efluentes e os VLE aplicáveis à queima simultânea de dois ou mais combustíveis. 

- Titulo Único Ambiental nº TUA00000129092017A. 

 

De referir ainda a Portaria n.º 190-A/2018, que estabelece as regras para o cálculo da altura de chaminés e para a 

realização de estudos de dispersão de poluentes atmosféricos.  

 

4 – RESULTADOS 

A avaliação das fontes fixas foi realizada pela SONDAR.i – LABORATÓRIO DE EFLUENTES GASOSOS, acreditada pelo 

Instituto Português de Acreditação (IPAC). 

Os resultados obtidos são apresentados no Relatório de Ensaio em anexo. 
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5 – CONCLUSÕES 

O estudo efetuado conduziu a teores de poluentes inferiores aos respetivos Valores Limite de Emissão (VLE).  

Relativamente à determinação dos caudais mássicos de poluentes, os resultados obtidos revelaram que nas fontes fixas 

caraterizadas os caudais mássicos dos poluentes avaliados são inferiores aos respetivos limiares mássicos mínimos 

definidos pelo Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.  

A empresa deverá adotar o regime de monitorização das suas fontes fixas de acordo com o definido no Titulo Único 

Ambiental nº TUA00000129092017A. 

No que respeita à velocidade dos gases, as fontes fixas analisadas (FF3, FF6, FF7, FF8 e FF9) da DOURECA – Produtos 

Plásticos, LDA cumprem este requisito dado apresentarem velocidades de escoamento na conduta superiores ao limiar 

estabelecido. 

Os resultados obtidos deverão ser comunicados à entidade competente no prazo de 45 dias seguidos contados da data da 

realização da monitorização, conforme estipula o Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, através do Balcão Único 

Sistémico da CCDR-N (disponível em https://e-balcao.ccdr-n.pt/). 

 

 

Aprovado por, 
Data das medições: 2018-09-11 a 2018-09-13 

 
Data do relatório: 2018-10-16 

Eduarda Fernandes 
Anexo: Relatório de ensaio 
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1 - IDENTIFICAÇÃO 

EMPRESA AVALIADA 

Designação: DOURECA – Produtos Plásticos, LDA 

Morada: Zona Industrial de Formariz 

              Lotes 38 a 50 

              4940-290 Formariz, Paredes de Coura  

 

2 – INTRODUÇÃO 

Este trabalho compreende a avaliação de seis (6) fontes pontuais da empresa DOURECA – Produtos Plásticos, LDA, tendo 

como objetivo a caraterização da emissão de poluentes gasosos para o meio ambiente e o cumprimento dos requisitos 

legais em vigor ao nível do controlo das emissões de poluentes para a atmosfera. 

Na Tabela 1 é apresentada uma compilação das fontes pontuais caraterizadas no âmbito deste estudo. Neste relatório são 

apresentados os resultados obtidos nas monitorizações realizadas às fontes assinaladas com um (*). 

 

Tabela 1 - Referência e designação das fontes pontuais avaliadas 

REFª FONTE (1) FONTE FIXA 

FF3 (*) Torre extração 3 - Scrubber 

FF6 Torre extração 5 - Scrubber 

FF7 (*) Torre extração 6 - Scrubber 

FF8 Torre extração 7 - Scrubber 

FF9 Torre extração 8 – Scrubber 

FF10 (*) Caldeira a GPL 

(1) De acordo com listagem interna da empresa. 

 

3 – ENQUADRAMENTO LEGAL 

A avaliação do cumprimento dos requisitos legais em vigor foi realizada com base nos seguintes diplomas: 

- Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, que estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes 

para o ar, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º (UE) 2015/2193, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativa à limitação das emissões de certos poluentes provenientes de médias 

instalações de combustão.  

- Portaria 190-B/2018, de 2 de julho, que estabelece os valores limite de emissão (VLE) de aplicação setorial, os VLE 

aplicáveis a outras fontes não abrangidas por VLE de aplicação setorial, a metodologia de cálculo de VLE e teor de 

oxigénio aplicável à junção de efluentes e os VLE aplicáveis à queima simultânea de dois ou mais combustíveis. 

- Titulo Único Ambiental nº TUA00000129092017A. 

 

De referir ainda a Portaria n.º 190-A/2018, que estabelece as regras para o cálculo da altura de chaminés e para a 

realização de estudos de dispersão de poluentes atmosféricos.  

 

4 – RESULTADOS 

A avaliação das fontes fixas foi realizada pela SONDAR.i – LABORATÓRIO DE EFLUENTES GASOSOS, acreditada pelo 

Instituto Português de Acreditação (IPAC). 

Os resultados obtidos são apresentados no Relatório de Ensaio em anexo. 
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5 – CONCLUSÕES 

O estudo efetuado conduziu a um teor de dióxido de enxofre proveniente da FF10 (caldeira a GPL) superior ao Valor Limite 

de Emissão (VLE) estabelecido no Titulo Único Ambiental nº TUA00000129092017A de 2017-09-29. Os restantes 

parâmetros avaliados nas fontes monitorizadas cumprem os respetivos VLE. 

Relativamente à determinação dos caudais mássicos de poluentes, os resultados obtidos revelaram que nas fontes fixas 

caraterizadas os caudais mássicos dos poluentes avaliados são inferiores aos respetivos limiares mássicos mínimos 

definidos pelo Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.  

A empresa deverá adotar o regime de monitorização das suas fontes fixas de acordo com o definido no Titulo Único 

Ambiental nº TUA00000129092017A. 

No que respeita à velocidade dos gases, as fontes fixas analisadas (FF3, FF7 e FF10) da DOURECA – Produtos Plásticos, 

LDA cumprem este requisito dado apresentarem velocidades de escoamento na conduta superiores ao limiar estabelecido. 

Os resultados obtidos deverão ser comunicados à entidade competente no prazo de 45 dias seguidos contados da data da 

realização da monitorização, conforme estipula o Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, através do Balcão Único 

Sistémico da CCDR-N (disponível em https://e-balcao.ccdr-n.pt/). 

 

 

Aprovado por, 
Data das medições: 5 e 6 de dezembro de 2018 

 
Data do relatório: 28 de dezembro de 2018 

Eduarda Fernandes 
Anexo: Relatório de ensaio 








