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Resumo
Em Portugal existe um denso volume de legislação do Ambiente nas mais variadas vertentes.
No âmbito dos resíduos, os regimes legislativos transcendem as barreiras da regulamentação
de tratamentos de valorização ou eliminação das várias tipologias de resíduos. A legislação
aplicada à gestão de resíduos abrange as várias vertentes do Ambiente, o ar, a água e os solos,
assim como a saúde humana.
Neste estudo é apresentada uma análise criteriosa sobre a legislação ambiental a que um
Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU) está vinculado. Foram analisados os
processos de licenciamento para as operações de gestão de resíduos urbanos, assim como os
demais regimes associados. Desenvolveram-se igualmente trabalhos de análise do exercício de
gestão ambiental duma entidade gestora de resíduos, onde foram estudados os vários planos
alvos de monitorização.
Dos trabalhos desenvolvidos resultam documentos e ferramentas que permitem uma gestão
eficiente das tarefas do quotidiano e a avaliação dos custos associados às práticas de gestão
ambiental previstas pela lei. Foram também desenvolvidos documentos de acompanhamento de
processos de licenciamento, cuja escala temporal é adaptável ao utilizador. Deste estudo,
conclui-se ainda que a legislação do Ambiente, concretamente aplicada às entidades de gestão
de resíduos, é complexa e por vezes dúbia e heterogénea, perturbando o processo de
interpretação e desempenho da normal atividade de gestão ambiental de um SGRU.

Palavras-chave:
Aterro Sanitário; Licenciamento Ambiental; Políticas do Ambiente; Resíduos Urbanos; Sistemas
de Gestão de Resíduos Urbanos.
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Abstract
Portugal has a dense volume of Environmental Policy in the most different aspects. In terms of
waste, the legislative regimes transcend the barriers of regulation of treatments for recovery or
removal of the several types of waste. Waste management policy covers the various aspects of
the environment, air, water and soil, and human health as well.
This study presents a careful analysis of the environmental policy witch an Urban Waste
Management System (UWMS) is linked. The licensing process for municipal waste management
operations, as well as the other associated regimes, were analysed. Also, work was done to
analyse the environmental management exercise of a waste management entity, where the
various monitoring plans were studied.
From the work developed, documents and tools were created allowing an efficient management
of daily tasks and the evaluation of the costs associated with the environmental management
practices established by law. In addition, documentation to monitor licensing processes was
developed, whose time scale is adaptable to the user. This study also concludes that
Environmental Policy, specifically applied to waste management entities, is complex and
sometimes dubious and heterogeneous, disturbing the process of interpretation and performance
of the normal environmental management activity of a UWMS.

Key words:
Environmental Licensing; Environmental Policies; Landfill; Urban Waste; Urban Waste
Management Systems.
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I.

INTRODUÇÃO

Em Portugal têm sido desenvolvidas Políticas de Ambiente nos mais variados âmbitos e setores,
potenciando a integração com as demais políticas sectoriais, promovendo simultaneamente o
desenvolvimento sustentável. Uma Política de Ambiente deve ser entendida como um conjunto
de princípios e ideias, de conceção e formalização dinâmicas, ao mesmo tempo que constitui um
referencial do cumprimento dos objetivos, leis, normas e instrumentos que dela emanam,
consagrando o direito e o dever de todos os cidadãos participarem na sua construção, na medida
do grau de responsabilidade de cada entidade ou agente (APA, 2017j).
Dentro da Politica de Ambiente emergem os resíduos, assim como o seu planeamento e gestão.
Uma política de gestão de resíduos correta e adequada contribui ativamente para a preservação
dos recursos naturais, quer ao nível da prevenção, quer ao nível da reciclagem e valorização.
São ainda relevantes os instrumentos jurídicos específicos, nas suas vertentes ambiental e como
setor de atividade económica, assim como os desafios que são colocados aos responsáveis pela
execução das políticas e todos os intervenientes na cadeia de gestão, desde a Administração
Pública, passando pelos operadores económicos até aos cidadãos, em geral, enquanto
produtores de resíduos e agentes indispensáveis da prossecução destas políticas (APA, 2017j).
Na cadeia da gestão de resíduos são parte integrante os operadores de gestão de resíduos
urbanos, objeto de estudo do presente trabalho. No atual Regime Geral da Gestão de Resíduos
(RGGR), consubstanciado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, a responsabilidade pela
gestão dos resíduos urbanos cuja produção diária não exceda os 1100 l por produtor é
assegurada pelos municípios ou pelas entidades gestoras dos serviços municipais. No caso das
entidades gestoras de resíduos urbanos, a prestação de serviços, nomeadamente a sua recolha,
é efetuada em regime de exclusividade territorial e denominam-se de Sistema de Gestão de
Resíduos Urbanos (SGRU). Um SGRU é uma estrutura de meios humanos e logísticos, como
equipamentos e infraestruturas, cujo objetivo é realizar operações relacionadas com a gestão de
resíduos urbanos. Em Portugal existem atualmente dois modelos de SGRU; os intermunicipais
que são originados por municípios ou associação de municípios, em que a gestão do sistema
pode ser concessionada a qualquer empresa; e as entidades multimunicipais, cujos sistemas
são geridos por empresas concessionárias de capitais maioritariamente públicos.
Em 2015 existiam 23 SGRU em Portugal, 12 Multimunicipais e 11 Intermunicipais, que cobriam
a totalidade do território nacional continental. Da lista dos 11 SGRU Intermunicipais, é parte
integrante a RESITEJO, Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo, caso de
estudo do presente trabalho.
Este trabalho tem como principal objetivo estudar todo o quadro legal, quer os vários
licenciamentos necessários, quer o quotidiano da gestão ambiental, que um SGRU, como a

1

ferramenta específica para a RESITEJO que permita a um qualquer colaborador desta entidade
inteirar-se da generalidade do quadro legal de um SGRU com aterro sanitário e facultar ainda
ferramentas de auxílio e gestão do quotidiano ao setor de gestão ambiental da RESITEJO.

1. Metodologia e Estrutura do Trabalho
Numa fase preliminar, foi necessário rever os conceitos base da Politica Ambiental, saber quais
as áreas de estudo e os principais Decretos-Lei envolvidos, como é o caso do Decreto-Lei n.º
73/2011, de 17 de junho e o Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto. Após esta fase foi
necessário estudar e compreender a política nacional para os SGRU e em particular para
estrutura da RESITEJO, a partir dos documentos oficiais disponíveis, como o Relatório Ambiental
Anual (RAA) do ano de 2016 e a Licença Ambiental n.º 81/0.1/2014 (LA) para o exercício da
atividade de deposição de resíduos em aterro.
Seguidamente, começaram a ser desenvolvidos trabalhos a nível das licenças ambientais que a
RESITEJO necessita para operar nas atuais condições e do exercício diário da gestão ambiental
que um SGRU, como a RESITEJO, está obrigado.
Para o desenvolvimento das ferramentas de apoio e controlo das tarefas de gestão ambiental e
processos de licenciamento, cedo se verificou ser necessária uma plataforma de gestão de
trabalho que permitisse não só agendar e controlar o agendamento, como também avaliar ideias
e projetos. A plataforma deveria traçar mapas temporais, que combinassem tarefas com e sem
precedência, assim como construir mapas que conseguissem receber inputs de custos internos
e externos e devolver uma visão global ao utilizador, que poderia utilizar esta ferramenta não só
para própria organização, como para demonstrar à administração da empresa como está
distribuída a sua carga de trabalho e onde estão os pontos de maior investimento, quer
financeiro, quer laboral, no setor da gestão ambiental. Assim dado que não era possível
desenvolver esta ferramenta em tempo útil, recorreu-se ao mercado tendo sido identificada a
SMARTSHEET1 como plataforma adequada. Nesta plataforma podem ser ainda anexados vários
documentos de suporte e atribuir-se responsáveis a cada tarefa, podem ser programados
lembretes para determinados e-mails e é ainda possível indicar o grau de conclusão de cada
tarefa, quer através de sinalética, percentagem de conclusão ou por qualquer outra escala
definida pelo utilizador. Todavia, nos exercícios desenvolvidos não são considerados feriados
nacionais e municipais, no entanto consideram-se os dias úteis, portanto os fins de semana são
excluídos.
O presente trabalho apresenta uma estrutura orgânica que facilita a um qualquer leitor a
integração no tema abordado. Após este capítulo é apresentado o enquadramento da
RESITEJO, bem como das suas atividades e estruturas. É dado ainda um esclarecimento quanto
ao fluxo específico de resíduos, respeitante a tipologias de resíduos que aparecem com
1

Adquirida licença de utilização pessoal, em nome de Ana Margarida Nicolau.
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regularidade enquanto resíduos urbanos na RESITEJO. Posteriormente abordam-se os regimes
legais mais importantes, o RGGR e o Regime da Prevenção e Controlo Integrados da Poluição
(PCIP), assim como os licenciamentos necessários para o legal funcionamento de um SGRU
como a RESITEJO. De seguida é abordada a plataforma SILiAmb, que apresenta uma enorme
relevância no âmbito da gestão e licenciamento ambiental. Por fim, apresenta-se um capítulo
destinado única e exclusivamente ao estudo da gestão do quotidiano da RESITEJO, onde são
abordados todos os pontos que anualmente necessitam de intervenção da equipa responsável
pela gestão ambiental da RESITEJO, como é o caso da análise e reporte de dados nos mais
variados âmbitos e a elaboração do RAA, com todas as especificações e regras impostas na LA
e nos demais documentos oficiais publicamente disponíveis.

ENQUADRAMENTO

FASE DE
EXPLORAÇÃO

REGIMES E
LICENCIAMENTO

SILiAmb

Áreas da Gestão
Ambiental
Notas Interpretativas
Módulos de
Reporte

Organização e Gestão
do Quotidiano

Licenciamento Único
Ambiental
Processos de
Licenciamento

Figura 1 - Organograma da estrutura do presente trabalho.
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II.

ENQUADRAMENTO

1. RESITEJO
A RESITEJO, Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo, é um operador de
resíduos classificado com a CAERev.3nº 38212, referente a atividades de tratamento e eliminação
de outros resíduos não perigosos. Fundada a 9 de agosto de 1996, nos termos do Artigo 167º
do Código Civil, tem como objetivo fulcral a gestão e tratamento dos resíduos produzidos pelos
municípios de Alcanena, Chamusca, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã,
Santarém, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, perfazendo um total de dez
municípios e uma área total de influência de 2 466km2. Anualmente tem a seu cargo a recolha e
tratamento adequado às cerca de 100 000 toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU)
produzidos pelos 209 587 habitantes (INE, 2011) da sua área de atividade.
Em 1999 foram inauguradas as primeiras infraestruturas para o tratamento dos resíduos, um
aterro sanitário, sete estações/centros de transferência e sete ecocentros, colocando um ponto
final à deposição dos resíduos em lixeiras a céu aberto. No mesmo ano, iniciou-se o
encerramento e selagem de todas as lixeiras existentes na área de influência da RESITEJO. A
gestão das infraestruturas ficou a cargo da HLCTEJO até abril de 2009, data a partir da qual a
RESITEJO assumiu a responsabilidade de gestão e passou a gerir todo o sistema (RAA
RESITEJO, 2016).
No ano de 2000 foram distribuídos os primeiros contentores para a recolha seletiva das
embalagens de cartão e papel, vidro e pilhas, cuja gestão ficou a cargo da HLCTEJO até
dezembro de 2004, mês em que entrou em funcionamento a estação de triagem, que tem como
objetivo tratar de resíduos provenientes de recolha seletiva e cuja gestão é até à data da
RESITEJO. Em janeiro de 2005, foram distribuídos os primeiros contentores para a recolha
seletiva de embalagens de metal e plástico e foi assinado o contrato com a Sociedade Ponto
Verde, entidade gestora de resíduos de embalagem. No fim do ano de 2016, a RESITEJO tinha
à sua responsabilidade e disposição da população 1537 ecopontos completos (conjunto de
contentores para papel/cartão, plástico/metal, vidro e pilhas) e 284 contentores isolados para a
deposição de vidro (RAA RESITEJO, 2016).
Em 2006 iniciou-se a recolha seletiva porta a porta de cartão, filme plástico e esferovite nos
concelhos da Chamusca, Constância, Entroncamento, Golegã, Torres Novas e Vila Nova da
Barquinha, que foi alargada a todos os concelhos em 2016. No ano de 2008 foram distribuídos
os primeiros oleões, para a recolha de óleos alimentares usados (OUA), tendo a
responsabilidade da recolha ficando a cargo de uma entidade privada até ao fim do ano de 2015,
contudo, em 2011, a RESIETJO assumiu a gestão dos OUA.
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No segundo semestre de 2011 iniciou-se a construção de uma nova Unidade de Tratamento
Biológico e Mecânico (UTBM), que foi inaugurada em julho de 2013, no entanto só iniciou os
trabalhos um mês após, em agosto do mesmo ano. A selagem da primeira célula do aterro (célula
1) iniciou-se em 2014, passando os resíduos a ser depositados na nova célula (célula 2); no
mesmo ano entrou em funcionamento a central de valorização de biogás da célula 1, cuja
exploração é da responsabilidade de uma empresa externa à RESITEJO.

1.1 Localização
A RESITEJO tem a sua sede na Rua Ferro de Engomar, Eco-Parque do Relvão, na Carregueira,
concelho da Chamusca, distrito de Santarém, cuja localização refere-se ao número 1 da figura
2. As restantes instalações, como os ecocentros e estações de transferência, encontram-se
distribuídas nos vários concelhos da área de atividade da RESITEJO.

Figura 2- Localização das infraestruturas da RESITEJO (RESITEJO, RAA, 2016).

O Eco-Parque da RESITEJO, onde se situa o aterro sanitário, a estação de triagem, o ecocentro
e UTBM, localiza-se no Eco-Parque do Relvão, no concelho da Chamusca, para o exercício da
atividade de deposição de resíduos em aterro. Estas instalações ocupam uma área de 31,7ha.

N

Figura 3- Localização geográfica do aterro sanitário da RESITEJO (Google Maps, 2017).
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1.2 Estrutura Organizacional
Para a desempenho da atividade económica e o cumprimento das tarefas diárias e excecionais,
a RESITEJO conta com uma estrutura de recursos humanos que lhe permite chegar às várias
frentes das quais é responsável. No fim do ano de 2016, a RESITEJO contava com 265
colaboradores, com idades compreendidas entre os 19 e 67 anos, dos quais 39% são mulheres
e os restantes 61% homens (RAA RESITEJO, 2016). Dos 265 funcionários, dois estão alocados
especificamente ao setor da Gestão Ambiental, no qual incide o foco de análise da presente
dissertação. Destaca-se ainda o setor da comunicação e educação ambiental que está à
responsabilidade de um funcionário. Os setores da triagem e exploração são os que apresentam
um maior número de colaboradores associados, com 97 e 52 funcionários, respetivamente.
A RESITEJO conta ainda com uma equipa de Segurança e Higiene no Trabalho (SHT),
constituída por quatro técnicos, cujo serviço é interno. Relativamente à medicina no trabalho, foi
celebrado um contrato com uma empresa externa, a Interprev, com o objetivo de garantir a
presença de um médico e um enfermeiro 24h/mês nas instalações da RESITEJO.

Figura 4 - Organigrama da RESITEJO (RESITEJO, RAA, 2016).
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1.3 Caracterização das Unidades Funcionais
1.3.1

Estações/Centros de Transferência e Ecocentros

Atualmente a RESITEJO é detentora de sete estações/centros de transferência e oito
ecocentros, como se pode observar na figura 1. As estações/centros de transferência são locais
destinados ao descarregamento de resíduos provenientes da recolha indiferenciada, que são
posteriormente preparados para serem transportados até ao aterro sanitário. A diferença entre
estação e centro de transferência reside na compactação que é realizada nas estações aos
resíduos antes de serem transportados até ao aterro, o que nos centros de transferência não
acontece.
Os ecocentros são locais destinados ao depósito de resíduos que, quer pelas suas
características, quer pelas suas dimensões, não podem ser depositados nos ecopontos, nem
recolhidos pelos meios convencionais. Os resíduos com permissão para serem colocados nos
ecocentros são os resíduos verdes 2, papel, cartão, vidro, plásticos, materiais ferrosos, móveis
velhos ou restos de madeiras velhas, eletrodomésticos velhos e colchões.
1.3.2

Estação de triagem

A estação de triagem é constituída por seis zonas, a área de receção de resíduos, a linha de
triagem, linha de enfardamento, zona de armazenagem dos fardos, zona de triagem de pilhas e
acumuladores e parque de sucatas. Esta divisão dá-se com o objetivo de promover a eficiência
e a funcionalidade dos processos de separação e categorização dos resíduos. O vidro
proveniente da recolha dos ecopontos e ecocentros é enviado para reciclagem sem passar pela
triagem.
Na tabela 1 encontram-se os tipos de resíduos e as respetivas categorias de triagem existentes.
Os resíduos de pilhas e acumuladores, após a triagem, seguem para retomadores autorizados,
onde serão corretamente tratados/eliminados. Dada a quantidade de resíduos de cartão, papel,
plástico e metal produzidos pelo comércio e pelas pequenas e médias empresas, a RESITEJO
realiza a recolha seletiva porta a porta junto dos produtores identificados, todos os dias úteis,
nos dez concelhos da sua influência.
No ano de 2016, a estação de triagem processou 16 679,78 toneladas de resíduos, dos quais
8 148,42 toneladas provenientes da recolha de resíduos urbanos realizados no âmbito do
Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU).

2

Entende-se por resíduos sólidos verdes urbanos os provenientes da limpeza e manutenção dos jardins
ou hortas das habitações ou outros espaços de uso privado, nomeadamente aparas, troncos, ramos, relva
e ervas, cuja produção semanal não exceda os 1100 litros (Câmara Municipal de Lisboa, 2017)
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Tabela 1- Tipos de resíduos triados e respetivas categorias.

Embalagens














Cartão
Jornais e revistas (mescla)
PET
Embalagens de cartão para alimentos líquidos (ECAL)
PEAD
Filme plástico
Poliestireno expandido conhecido por esferovite (EPS)
Embalagens de aço
Embalagens de alumínio
PET com óleo alimentar
Plásticos mistos e PVC
Plásticos rígidos não embalagem

Monstros e Madeiras





Embalagens de madeiras e móveis
Colchões
Sucata

REEE (resíduos de
equipamentos elétricos e
eletrónicos)







Aparelhos de arrefecimento e refrigeração (p.e. frigoríficos)
Grandes equipamentos (p.e. máquinas de lavar a loiça)
Pequenos equipamentos (p.e. ferros de engomar)
Ecrãs de televisão e computadores
Lâmpadas fluorescentes

Pilhas e Acumuladores









Pilhas alcalinas
Pilhas de botão
Pilhas de lítio
Acumuladores de chumbo
Acumuladores de iões de lítio
Acumuladores de Ni/Cd (Níquel e Cádmio)
Acumuladores de Ni/MH (Níquel e Hidróxido Metálico)
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1.3.3

Unidade de Tratamento Biológico e Mecânico (UTBM)

O tratamento biológico e mecânico (TBM) consiste na separação mecânica dos resíduos
indiferenciados em matéria orgânica, materiais recicláveis e rejeitados; a matéria orgânica segue
posteriormente para o tratamento biológico. O objetivo deste processo é que a separação permita
obter materiais valorizáveis com um nível de contaminação mínimo.
A TBM da RESITEJO foi projetada para tratar os resíduos tendo por base a sua natureza, urbana
ou industrial. O processamento dos resíduos urbanos e equiparados e dos resíduos industriais
não perigosos distinguem-se entre si pela fase inicial que sofrem. Os resíduos urbanos iniciam o
TBM no Tromel 1, cuja malha é inferior a 40mm, onde a fração com dimensões superiores à da
malha do crivo é encaminhada para a cabine de triagem de resíduos urbanos e equiparados. Os
resíduos cuja dimensão seja inferior são processados/tratados com o propósito de separar a
matéria orgânica dos materiais recicláveis (RAA RESITEJO, 2016). Os resíduos industriais são
encaminhados diretamente para a cabine de triagem de resíduos industriais, onde os que não
sofrem triagem são encaminhados para o triturador primário.

Figura 5- Exemplo da utilização de um Tromel para separação de resíduos.

Assim sendo, dos processos de tratamento de resíduos da UTBM resultam diferentes produtos
a matéria orgânica, os plásticos mistos, os polímeros, como embalagens de politeraftalato de
etileno (PET), polietileno de alta densidade (PEAD), filme e polipropileno (PP), metais ferrosos e
não ferrosos e por fim, os rejeitados, que correspondem à fração sem matéria orgânica e
plásticos, cuja constituição maioritária é resíduo inerte. Os metais, plásticos mistos e polímeros
são reencaminhados para a indústria recicladora, por sua vez o refugo tem como destino final o
aterro sanitário da RESITEJO.
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No ano de 2016, a UTBM recebeu 75 260,49 toneladas de resíduos provenientes da sua área
de

influência,

aos

quais

se

juntaram

ainda

24 302,93

toneladas

entregues

por

particulares/grandes produtores, 2 981,66 toneladas de refugo proveniente da estação de
triagem, 866,40 toneladas da Tratolixo e 51 208,60 toneladas da Ecolezíria, perfazendo um total
de 154 620,08 toneladas de resíduos. O refugo da UTBM foi de 15 983,42 toneladas, cujo destino
final foi a deposição em aterro, juntamente com 79 475,88 toneladas de composto fora de
especificação, para o qual não existe atualmente escoamento no mercado, perfazendo um total
de 95 459, 30 toneladas rececionadas no aterro sanitário da RESITEJO.
Dados referentes de 2016 permitem ainda denotar que os municípios associados que mais
resíduos produziram foram Santarém, com 21 600 toneladas, seguida de Torres Novas, com
14 377 toneladas, e Tomar com 14 055 toneladas. O município com o menor produção de
resíduos é Constância com um total de 1 438 toneladas no ano de 2016 (RAA RESITEJO, 2016).
1.3.4

Aterro Sanitário

Um aterro sanitário é uma instalação de eliminação de resíduos através da sua deposição acima
ou abaixo da superfície natural. Nestes sistemas só podem apenas ser colocados resíduos que
preencham cumulativamente os requisitos de terem sido objeto de tratamento e respeitarem os
critérios de admissão para a respetiva classe de aterro definidos no Decreto-Lei n.º 183/2009
(Decreto-Lei n.º 183/2009).
O aterro sanitário da RESITEJO foi inaugurado em maio de 1999 e funciona 16 horas diárias, de
segunda-feira a sábado, exceto aos feriados que coincidam com terças, quartas. quintas e
sextas-feiras. O aterro está agregado a um procedimento operacional com regras gerais de
exploração que devem ser cumpridas pelos funcionários e utilizadores. A receção de resíduos é
regida por um conjunto de regras, como a identificação dos produtores e transportadores, registo
e verificação da origem dos resíduos e pesar e registar toda a operação. Após este passo, as
viaturas devem ser encaminhadas para o aterro, mais precisamente, a zona de frente de
trabalho, onde o motorista da viatura deve seguir impreterivelmente as instruções do operador
de máquinas de serviço que lhe indicará qual o local de descarga. No momento da descarga, o
operador inspeciona visualmente os resíduos descarregados e deve estar atento a alguma não
conformidade, que caso ocorra deve ser imediatamente comunicada ao responsável. Após a
descarga, o veículo é encaminhado para a saída da zona de descargas onde é obrigado a passar
na zona de lavagem dos rodados. No aterro, o compactador, após a descarga, passa
repetitivamente por cima dos resíduos com o intuito de obter a melhor compactação possível. Na
figura 6 observa-se a ação do compactador na célula 2 do aterro. No fim de cada semana, a
frente de exploração é completamente recoberta, mas caso haja necessidade de recobrir mais
que uma vez por semana, o processo é realizado.
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Figura 6- Instalações da RESITEJO e compactador a operar na célula 2.

Em junho de 2014 iniciou-se a selagem parcial da primeira célula do aterro, a célula 1, e no
mesmo ano os resíduos passaram a ser depositados na nova célula, a célula 2. No ano de 2015,
verificou-se um abatimento em alguns taludes e topo da célula 1, sendo necessário a colocação
de resíduos nos referidos locais para a uniformização das cotas dos taludes e do topo do aterro.
O aterro recebe o resíduo proveniente do processamento da UTBM, que consiste em composto
fora de especificação, nos locais onde se verifica grandes abatimentos. No ano de 2016, a célula
1 completou o seu 17º ano completo de exploração e foram depositados cerca de 35 000 e
95 040,02 toneladas de resíduo, na célula 1 e 2 respetivamente (RESITEJO, 2017). Após a
entrada em funcionamento da UTBM, o aterro passou apenas a receber o refugo desta unidade
e refugos provenientes de outros sistemas.
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2. Resíduos na RESITEJO
2.1 Tipologia de Resíduos
Na RESITEJO são recebidos resíduos dos mais variados tipos, que são identificados a partir de
um código da Lista Europeia de Resíduos (LER), constituído por seis dígitos para os números
dos capítulos e subcapítulos. Existem atualmente vinte capítulos de códigos LER, numerados de
01 a 20.
As operações de gestão de resíduos estão harmonizadas a nível europeu e encontram-se
publicadas no Anexo I e II do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. As operações dividem-se
em operações de eliminação de resíduos e operações de valorização de resíduos, cujos códigos
iniciam-se pela letra D e R, respetivamente. O código de operação deve constar sempre nas
Guias Eletrónicas de Acompanhamento de Resíduos (e-GAR) e nos vários formulários que se
podem encontrar no Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental (SILiAmb).
Atualmente a RESITEJO desempenha operações D1 (depósito de resíduos no solo, em
profundidade ou à superfície, p.e. aterros sanitários), R12 e R13, que correspondem a um
aglomerado de operações de R. Na operação D1 apenas podem ser colocados resíduos do
código LER 20 e 19 20, que correspondem respetivamente a resíduos urbanos e equiparados e
resíduos do tratamento mecânico de resíduos, denominado de refugo da Unidade de Tratamento
Biológico e Mecânico (UTBM). Para as operações R12 e R13 são apresentadas as respetivas
listas com diversos códigos LER para os quais a RESITEJO está licenciada.

Figura 7 - Lista completa de códigos LER para a operação R12 nas instalações da RESITEJO (Sistema de Informação
de Licenciamento de Operação de Gestão de Resíduos, 2017).
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Figura 8 - Excerto da lista completa de códigos LER para a operação R13 nas instalações da RESITEJO (Sistema de
Informação de Licenciamento de Operação de Gestão de Resíduos, 2017).

Para além dos resíduos indiferenciados, a RESITEJO tem ainda à sua responsabilidade os
resíduos resultantes da recolha seletiva e dos fluxos internos. Estes resíduos são regulamentos
por regimes próprios, que explicam a sua tipologia e fornecem instrumentos legais para a
implementação e gestão adequada.

2.2 Fluxos específicos de Resíduos
Para alguns tipos de resíduos têm-se observado um crescimento quer em termos quantitativos,
como qualitativos notável e, com este fenómeno foi atribuída uma particular atenção a esta
temática, visto que tem uma particular complexidade e importância. Designaram-se portanto de
fluxos específicos de resíduos, para os quais criaram-se legislações específicas, com o propósito
de regular a responsabilização da sua gestão, bem como dos vários intervenientes no seu ciclo
de vida.
No caso dos resíduos de construção e demolição (RCD) e os óleos alimentares usados (OAU),
as questões específicas que lhes estão associadas levaram à necessidade de criar regimes
jurídicos diferentes, onde a responsabilidade pela gestão do resíduo não é alargada ao produtor,
apesar de envolverem os diferentes intervenientes no ciclo de vida.
Dentro deste fenómeno, são ainda observáveis os fluxos emergentes, onde se encaixam as
fraldas descartáveis e os resíduos de consumíveis informáticos. Para estes casos, para além da
legislação específica a ser introduzida e da coresponsabilização dos vários intervenientes,
encontra-se em estudo a criação e promoção de modelos económicos baseados na
responsabilidade do produtor.
Atualmente, a RESITEJO tem a seu cargo a gestão de alguns destes resíduos de fluxo
específico. Assim sendo, é fundamental abordar e clarificar as diretivas e regimes em vigor para
os resíduos que são regularmente provenientes da recolha seletiva ou dos fluxos internos da
RESITEJO.
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2.2.1

Embalagens e Resíduos de Embalagens

Entende-se por embalagens todos e quaisquer produtos feitos de materiais de qualquer natureza
utilizados para conter, proteger, movimentar, manusear, entregar e apresentar mercadorias,
tanto matérias-primas como produtos transformados, desde o produtor ao utilizador ou
consumidor, incluindo todos os artigos "descartáveis" utilizados para os mesmos fins (DL n.º 366A/97).
A gestão de embalagens e resíduos de embalagens é regulamentada pelos Decretos-Lei n.ºs
366-A/97, de 20 de dezembro, 407/98, de 21 de dezembro, e pela Portaria n.º 29-B/98, de 15 de
janeiro. Esta legislação tem por base o princípio da responsabilidade alargada do produtor, que
é atribuída ao responsável pela primeira colocação da embalagem no mercado nacional,
independentemente deste ser o produtor ou o importador. A responsabilidade pode ser assumida
a título pessoal, através de um sistema de consignação, ou pode ser transferida para um sistema
coletivo de gestão de embalagens e resíduos de embalagens (SIGRE), como são exemplo a
Sociedade Ponto Verde, com quem a RESITEJO tem contrato, e a Amb3E.
A RESITEJO, enquanto SGRU, está ao abrigo das auditorias promovidas no âmbito do SIGRE,
que tem como principal objetivo verificar o cumprimento das condições contratuais estabelecidas
entre as Entidades Gestoras (EG), no caso específico da RESITEJO a Sociedade Ponto Verde,
e os SGRU. Assim e entre outros aspetos, as auditorias devem verificar a qualidade e o rigor das
informações transmitidas pelos SGRU às EG, tendo em conta as obrigações previstas nas
licenças atribuídas àquelas entidades, bem como as que decorram dos contratos estabelecidos
entre os SGRU e as EG. Acresce ainda, que este tipo de procedimentos tem como objetivo
verificar a implementação eficaz das ações corretivas propostas, em resposta a não
conformidades eventualmente identificadas anteriormente (APA, 2017).
2.2.1.1 Nota interpretativa
O Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro, transpõe para ordem jurídica interna as Diretivas
n.ºs 94/62/CE e 2004/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, posteriormente republicado
pelo Decreto-Lei n.º 48/2015, de 10 de abril, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 71/2016, de 4 de
novembro. No primeiro regime estão disponíveis os princípios e as normas aplicáveis à gestão
de embalagens e resíduos de embalagens, cujo objetivo incide na redução e prevenção da
produção destes resíduos, bem como a reutilização, reciclagem e outras formas de valorização,
sempre com vista à diminuição da eliminação total, assegurando uma maior proteção do
ambiente e funcionamento do mercado quer interno, quer de exportação e importação. No
Decreto-Lei n.º 48/2015 são introduzidas normas relativas à qualificação de operadores para a
gestão de resíduos de embalagem e regras respeitantes a especificações técnicas. São ainda
adicionadas outras informações, como modelos de cálculo de valores de contrapartidas
financeiras.
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O Decreto-Lei n.º 407/98, de 21 de dezembro, estabelece a regulamentação quanto aos
requisitos relativos à composição das embalagens e níveis de concentração de metais pesados
nas embalagens. Por sua vez, a Portaria n.º 29-B/98 regulamenta as regras de funcionamento
dos sistemas de consignação aplicáveis às embalagens reutilizáveis e não reutilizáveis, assim
como as do sistema integrado aplicável apenas às embalagens não reutilizáveis.
Refere-se ainda que no Despacho n.º 7111/2015, de 29 de junho, encontram-se definidas as
metas de retoma para os SGRU, no âmbito SIGRE.
2.2.2

Óleos Alimentares Usados

Os OUA são considerados um resíduo de acordo com a definição constante da alínea u) do artigo
3º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro e a sua gestão é estabelecida pelo DecretoLei n.º 267/2009, de 29 de Setembro. Estão abrangidos os OAU produzidos pelos setores
industriais, de hotelaria e restauração (HORECA) e domésticos; excetuam-se do âmbito de
aplicação do regime jurídico os resíduos da utilização de gorduras alimentares animais e
vegetais, das margarinas e dos cremes para barrar e do azeite, cuja gestão encontra-se definida
nos Decreto-Lei n.º32/94, de 5 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 106/2005, de 29 de Junho.
Para a gestão dos OAU, a RESITEJO encontra-se sujeita a licenciamento nos termos do
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, revogado pelo Decreto-Lei n.º73/2011, de 17 de
junho. É ainda importante referir que é proibida a deposição em aterro de OAU, nos termos do
regime jurídico da deposição de resíduos em aterro. Enquanto operador de gestão de resíduos
a RESITEJO está obrigada a reportar anualmente no Sistema Integrado de Licenciamento do
Ambiente (SILiAmb) informação referente à quantidade de OUA recebida ou recolhida, a sua
origem, quantidades de OUA valorizadas e respetivo destino e as quantidades de OUA enviadas
para eliminação e respetivo destino.
Quanto aos produtores de OAU do setor HORECA e do setor industrial, a responsabilidade pelo
encaminhamento do resíduo para um operador de gestão de resíduos devidamente licenciado é
do produtor, sem custos associados para o mesmo. O operador de gestão de resíduos que
assegura o encaminhamento dos respetivos OAU emite um certificado para o estabelecimento
HORECA ou industrial, com validade máxima de um ano.
2.2.2.1 Nota interpretativa
O Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de Setembro cria um conjunto de normas que visam quer a
implementação de circuitos de recolha seletiva, o seu correto transporte, tratamento e
valorização, por operadores devidamente licenciados para o efeito, quer a rastreabilidade e
quantificação de OAU (APA, 2017). Neste diploma é ainda conferido especial enfoque à recolha
de OAU de origem doméstica, atribuindo um papel de relevo aos municípios, que devem ser
dotados de uma rede municipal de recolha seletiva, ou caso esta ainda não exista, devem ser
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estabelecidos objetivos concretos para a constituição de uma. Não obstante, o regime jurídico
em causa assenta na coresponsabilização e no envolvimento de toda a cadeia interveniente no
ciclo de vida dos óleos alimentares, como é o caso dos operadores de gestão de resíduos, como
a RESITEJO.
2.2.3

Pilhas e Acumuladores

Em janeiro de 2007, a RESITEJO, em parceria com a ECOPILHAS, iniciou um projeto que
consiste na triagem de pilhas e acumuladores recolhidos a nível nacional e, para tal, estes
resíduos são recolhidos pelos vários operadores de resíduos nacionais e encaminhados para a
estação de triagem da RESITEJO. Após o processo de triagem, os resíduos são encaminhados
para um retomador autorizado, onde serão devidamente tratados/eliminados.
A gestão das pilhas e acumuladores é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de
janeiro, que transpõem para ordem jurídica interna a Diretiva n.º2006/66/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 6 de setembro. O Decreto-Lei n.º 6/2009 foi ainda alterado pelos
Decretos-Lei n.ºs 266/2009, de 29 de setembro, 73/2011, de 17 de junho e 173/2015, de 25 de
agosto.
2.2.3.1 Nota Interpretativa
Os Decretos-Lei n.ºs 6/2009, de 6 de janeiro, 266/2009, de 29 de setembro, 73/2011, de 17 de
junho e 173/2015, de 25 de agosto estabelecem o regime de colocação no mercado de pilhas e
acumuladores e o regime de recolha, tratamento, reciclagem e eliminação dos respetivos
resíduos.
O Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro aplica-se a todo o tipo de pilhas e acumuladores
existentes, independentemente da sua forma, peso, materiais constituintes ou fins de utilização,
à exceção das pilhas e acumuladores utilizados em aparelhos destinados à defesa e segurança
do Estado Português, bem como para aparelhos que estão destinados a serem enviados para o
espaço. Este diploma proíbe a comercialização de pilhas e acumuladores que contenham
substâncias perigosas, como por exemplo metais pesados, acima de determinados valores de
concentração, enfatizando a necessidade de redução da quantidade de substâncias perigosas
nos constituintes destes artigos.
Este regime tem ainda como objetivo orientar os agentes económicos que intervém no ciclo de
vida das pilhas e acumuladores para um melhor desempenho ambiental, coresponsabilizado
todos os intervenientes, desde o produtor ao operador de gestão de resíduos, dentro do âmbito
de atividade de cada um. Ao produtor é atribuída a responsabilidade alargada, sendo portanto
responsável por assegurar a recolha seletiva, o tratamento, a reciclagem e a eliminação dos
resíduos de pilhas e acumuladores, podendo optar por um sistema individual ou por um sistema
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integrado, onde a responsabilidade transita para a respetiva entidade gestora do sistema
integrado de gestão de pilhas e acumuladores.
Atualmente, em Portugal existem cinco entidades gestoras de pilhas e acumuladores com
diferentes âmbitos de atuação, a Ecopilhas – Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e
Acumuladores, Lda., a VALORCAR – Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda.,
a Amb3E – Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, a ERP Portugal – Associação
Gestora de Resíduos e a GVB – Gestão e Valorização de Baterias, Lda.
O Decreto-Lei n.º 173/2015 introduziu algumas alterações ao Decreto-Lei n.º 6/2009, tal como a
introdução do mecanismo de compensação entre entidades gestoras, normas para a conceção
dos aparelhos e acompanhamento de instruções, de modo a que as pilhas e acumuladores sejam
facilmente removidos por profissionais qualificados. O presente diploma permitiu esclarecer
ainda os circuitos de recolha das pilhas e acumuladores provenientes de produtores particulares
e não particulares.
2.2.4

Resíduos de Construção e Demolição

Em Portugal e à semelhança do que acontece nos restantes estados-membros da União
Europeia, os resíduos de construção e demolição (RCD) são produzidos maioritariamente pelo
setor da construção civil e anualmente são produzidas quantidades muito significativas deste
resíduo. Estima-se que os estados-membros produzam anualmente cerca de 100 milhões de
toneladas de RCD (APA, 2017).
Para além da elevada quantidade existente, este tipo de resíduo apresenta ainda outras
características, como uma constituição heterógena, quer ao nível de frações e dimensões
variadas, quer ao nível dos compostos perigosos de que é constituído, particularidades que
dificultam ainda mais a sua gestão.
Para a regulamentação da gestão dos RCD foi publicado o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de
março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. Contrariamente à tendência, este
diploma resulta de uma iniciativa nacional e não de uma transposição para ordem jurídica de
uma Diretiva Europeia. No entanto, a União Europeia estabeleceu para 2020, a partir da
publicação da Diretiva 2008/98/CE, de 19 de novembro, do Parlamento Europeu e do Conselho,
a meta de 70% de preparação para a reutilização, reciclagem e valorização de RCD não
perigosos, à exceção dos materiais naturais que estão descritos na categoria 17 05 04 da lista
de resíduos.
2.2.4.1 Nota Interpretativa
O Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, estabelece o regime para a correta gestão de RCD,
com o estabelecimento de normas que englobam tanto a sua prevenção como reutilização. Neste
diploma são ainda tidas em conta as operações de recolha, transporte, armazenagem,
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tratamento, valorização e eliminação (DL n.º 46/2008). Este diploma engloba medidas que
privilegiam a prevenção da produção e da perigosidade, o processo de triagem na origem, a
reciclagem e a valorização. Estas medidas foram tomadas com o claro objetivo de diminuir
significativamente a utilização de recursos naturais e minimizar o recurso à deposição em aterro,
contribuindo para um aumento do tempo de vida útil dos aterros sanitários. A RESITEJO,
enquanto operador de gestão de RCD, ao abrigo deste diploma, é obrigada a realizar uma
triagem prévia à deposição de RCD em aterro e sempre que receciona RCD de um produtor,
deve emitir um certificado de receção.
O Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, transpõem a Diretiva n.º 2008/98/CE, de 19 de
Novembro, onde são estabelecidas metas para a reciclagem de RCD.
2.2.5

Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico

Os Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico (REEE) resultam de equipamentos elétricos
e eletrónicos3 (EEE) cujos detentores tenham tomado a decisão, tenham intenção ou sejam
obrigados a se desfazerem destes equipamentos, incluindo todos os componentes, subconjuntos
e materiais consumíveis que fazem parte integrante do equipamento no momento em que este
é descartado (DL n.º 67/2014). A gestão dos REEE é regulada pelo Decreto-Lei n.º 67/2014, de
7 de maio, revogado pelo Decreto-Lei n.º 71/2016, de 4 de novembro, onde é transposta para a
ordem jurídica interna a Diretiva n,º 2012/19/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de
julho de 2012.
2.2.5.1 Nota Interpretativa
No Decreto-Lei n.º 67/2014 encontra-se disponível informação referente às normas
estabelecidas para a proteção do ambiente e da saúde humana, cujo objetivo é promover a
prevenção ou redução dos impactes adversos decorrentes da produção e gestão de REEE. Este
regime tem ainda como propósito diminuir os impactes globais da utilização dos recursos,
melhorar a eficiência dessa utilização e contribuir para o desenvolvimento sustentável. A sua
aplicabilidade estende-se aos EEE cuja funcionalidade esteja presente no n.º 1 do artigo 2.º do
referido Decreto-Lei, onde pode ainda ser encontrado no Anexo I uma lista indicativa de
equipamentos abrangidos por cada uma das categorias (APA, 2017).
Este diploma tem por base o princípio da responsabilidade alargada do produtor dos EEE, que é
igualmente responsável pela sua gestão no fim de vida, podendo assumir a titulo individual essa
responsabilidade ou transita-la para um sistema de gestão de REEE, que por sua vez tem a
responsabilidade de estruturar uma rede de recolha seletiva, financiar os custos de triagem,

3

EEE os equipamentos dependentes de corrente elétrica ou de campos eletromagnéticos para
funcionarem corretamente, bem como os equipamentos para geração, transferência e medição
dessas correntes e campos, e concebidos para utilização com uma tensão nominal não superior
a 1000 V para corrente alterna e 1500 V para corrente contínua (APA, 2017).
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armazenagem, transporte, tratamento, valorização e eliminação dos REEE depositados na sua
rede de recolha. Os sistemas de gestão estão ainda abrangidos pelo cumprimento de metas de
recolha e objetivos mínimos de recolha.
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III.

REGIMES E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A RESITEJO, como um SGRU que desenvolve o exercício da atividade de deposição de resíduos
não perigosos em aterro, tem para seu cumprimento um conjunto de regimes jurídicos aplicáveis
às atividades que desenvolve na sua instalação do Eco-Parque do Relvão.
Tabela 2 -Regimes jurídicos aplicáveis às atividades desenvolvidas pela RESITEJO no Eco-Parque do Relvão (Licença
Ambiental n.º 81/0.1/2014; APA, 2014c).

Regime Jurídico

Identificação do Documento

Autoridade
Competente

Estação de triagem de pilhas
Estação de triagem dos
resíduos de papel e cartão,
embalagens plásticas,
Decreto-Lei n.o 73/2011, de
17 de junho
(RGGR)

embalagens de metal, vidro,
móveis velhos e colchões

APA

usados.

CCDR-LVT

Unidade de tratamento Biológico
e Mecânico
Unidades de produção de CDR
e Tratamento Mecânico e
Biológico

Decreto-Lei n.o 183/2009, de
10 de agosto

Aterro Sanitário – Alvará de
licença de operação de
deposição de resíduos

Decreto-Lei n.o 226A/2007,

Captação AC1, AC2, AC3

de 31 de maio

EH3

Decreto-Lei n.o 127/2008, de
21 de julho

Formulário PRTR

APA
CCDR-LVT

ARH-LVT

APA

Neste capítulo serão desenvolvidos os regimes presentes na tabela 2 e alguns regimes
complementares, nomeadamente o Licenciamento Único Ambiental (LUA), o regime da
Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP) e o de gases fluorados. O formulário de
Registo de Emissões e Transferências de Poluentes (PRTR) será abordado no ponto 3 do
capítulo IV, dado ser parte integrante do SILiAmb.
Algumas instalações estão sujeitas à avaliação de impacte ambiental (AIA) e nos termos da
legislação aplicável, o pedido de licença ambiental só é entregue após uma das seguintes
situações; a emissão da declaração de impacte ambiental (DIA) favorável ou condicionalmente
favorável; emissão de parecer relativo à conformidade do projeto de execução com a DIA, no
caso do procedimento de AIA decorrer em fase de estudo prévio; decisão de dispensa do
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procedimento de AIA; ou por fim decurso do prazo necessário para deferimento tácito nos termos
previstos no regime jurídico de AIA. No presente trabalho não são estudados processos de AIA,
portanto os estudos e análises realizados para os vários regimes têm em conta um cenário onde
a AIA ou a DIA permitem a entrega da LA no final do processo de licenciamento.

1. Regulamento Geral de Gestão de Resíduos
O Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, foi redigido com o objetivo de definir novas regras
para o licenciamento das operações de gestão de resíduos revogando o Decreto-Lei n.º 239/97,
de 9 de setembro e a Portaria n.º 961/98, de 10 de novembro. Com a publicação deste DecretoLei pretendeu-se reformar o mecanismo da autorização prévia de modo a aproximá-lo dos
modelos em vigor dos ordenamentos jurídicos dos demais parceiros comunitários (APA, 2017c).
O processo que se conclui com a emissão de uma licença de operação e gestão de resíduos
pretende-se que seja um procedimento administrativo célere e que na fase de exploração,
existam procedimentos administrativos que assegurem uma efetiva monitorização da atividade
alvo de licenciamento ambiental. Na redação do diploma foram introduzidos mecanismos de
adaptação das licenças às inovações tecnológicas que surgem continuamente como resposta
aos problemas no setor do ambiente e que não tenham sido previstos no período de
licenciamento ambiental. O mesmo diploma pretende acompanhar as vicissitudes da atividade
de gestão de resíduos, como a necessidade de alterar, renovar ou até transmitir licenças.
Com a publicação do Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, que altera e republica o DecretoLei nº 178/2006, de 5 de setembro, é previsto um regime de licenciamento simplificado que
permite a emissão de uma licença num prazo máximo de 30 dias. O presente Decreto-Lei não
prejudica o disposto nos outros regimes de licenciamento, nomeadamente o licenciamento das
atividades de deposição de resíduos em aterro e de incineração e coincineração de resíduos.
1.1 Processo de Licenciamento Ambiental
O Decreto-Lei n.º 73/2011 dispõem as informações para processo de licenciamento da atividade
de tratamento de resíduos, nomeadamente atividades de triagem, unidades de tratamento
mecânico ou UTBM o e produção de combustível derivado de resíduos (CDR). O pedido de
licenciamento ambiental para as atividades de tratamentos de resíduos, bem como os restantes
documentos exigidos no âmbito do respetivo Decreto-Lei, devem ser apresentados pelo
requerente em suporte informático e por meios eletrónicos, salvo as peças desenhadas, que
podem ser apresentadas em suporte de papel. Os documentos são acompanhados por uma
declaração de autenticidade das declarações prestadas, elaborada e assinada pelo interessado
ou o respetivo representante legal.
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O processo de licenciamento tem início quando o requerente apresenta junto da entidade
licenciadora o pedido de licenciamento. Para a observação e análise do processo de
licenciamento de uma atividade de operação e gestão de resíduos, desenvolveu-se um
documento em SMARTSHEET, cuja versão resumida4 encontra-se disponível no Anexo I, na
secção A1.1 do presente trabalho. Este documento considera todas as etapas desde o pedido
de licenciamento até ao início das operações. Neste documento é atribuída a cor rosa às tarefas
atribuídas única e exclusivamente ao requerente, a verde as que são da responsabilidade da
entidade licenciadora e a laranja as que são partilhadas pelas duas partes. O documento tem
ainda destinada uma coluna à denominação do responsável por aquela tarefa e outra coluna
para o preenchimento do estado da tarefas, denominado de “status”, cujo preenchimento dá-se
a partir da escolha existente, que varia entre “não iniciado”, “a aguardar” e “concluído”.
No exercício em SMARTSHEET, no período de consultas não é considerado que após o fim do
prazo para a autoridade licenciadora promover as consultas das entidades que devam
pronunciar-se no âmbito do procedimento, o requerente solicite a passagem de certidão da
promoção das consultas das entidades para seu poder. Caso o utilizador do SMARTSHEET
necessite de considerar esta situação, deverá fazê-lo manualmente no programa, dada a
complexidade desse processo, que pode chegar a envolver o tribunal e a condenação da
entidade licenciadora. Não são igualmente considerados processos de AIA a decorrer
simultaneamente com o procedimento de licenciamento da operação de gestão de resíduos, uma
vez que estes estão dependentes da emissão da DIA favorável ou condicionalmente favorável.
A vistoria deve ser solicitada com uma antecedência mínima de 40 dias da data prevista para o
início da realização da operação de gestão de resíduos. O pedido de vistoria têm de ser
acompanhado pelos elementos comprovativos do cumprimento das condições impostas no
momento da comunicação do parecer da entidade licenciadora das demais entidades
consultadas. A vistoria efetua-se no prazo de 20 dias a contar da data da apresentação do pedido
de vistoria e a entidade licenciadora notifica o requerente no prazo mínimo de 10 dias sobre a
data da visita. A não realização da vistoria no prazo de 20 dias após a receção do pedido,
equivale à verificação da conformidade da instalação ou equipamento do projeto sujeito a
licenciamento.
A decisão final é proferida num prazo de 10 dias após a vistoria ou do decurso do prazo da
mesma, caso esta não se realize. O licenciamento de operações de gestão de resíduos depende
do cumprimento e verificação da conformidade do ponto 2, do Artigo 31.º, do Decreto-Lei n.º
178/2006, de 5 de setembro. A decisão final engloba os termos e condições para a operação de
gestão de resíduos licenciada.

4

As colunas destinadas ao status da tarefa (“não iniciado”, “a aguardar” e “concluído”) e atribuição de responsável estão
ocultas porque não contêm informação. Os lembretes, anexos e comentários não são visíveis quando o documento é
extraído da aplicação SMARTSHEET.
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O processo de licenciamento simplificado, cuja análise e decisão ocorrem no prazo de 30 dias,
é aplicado por exemplo, ao armazenamento e triagem de resíduos em centro de receção que
integram sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos. Este processo é simples e célere,
quando comparado com o processo normal, no entanto é necessário que após o pedido de
licenciamento por parte do requerente, a entidade licenciadora, ao verificar o pedido que se
encontra instruído, não solicite mais esclarecimentos nem elementos complementares. Caso tal
se suceda, suspende-se o prazo de 30 dias e o processo pode prolongar-se. No processo
simplificado não ocorrem consultas a entidades externas e a decisão quanto ao licenciamento
requerido depende do cumprimento dos requisitos do ponto 6, do Artigo 32.º, do Decreto-Lei n.º
178/2006, de 5 de setembro. Após a emissão do alvará, no prazo máximo de seis meses, deve
realizar-se a vistoria de controlo. Na secção A1.2 do Anexo I, é disponibilizada uma versão
resumida para o processo de licenciamento simplificado.
1.2 Renovação da Licença
Os pedidos de renovação de LA devem ser apresentados pelo operador de gestão de resíduos
no prazo de 120 dias antes do termo do prazo de validade da licença em vigor. A decisão de
renovação é proferida pela entidade licenciadora no prazo de 30 dias após a data de
apresentação do requerimento e deve ser agendada vistoria prévia para verificação do
cumprimento das condições fixadas. A vistoria para a renovação da LA é realizada dentro dos
mesmos termos aquando do processo de licenciamento.

2. Licenciamento Único Ambiental
Atualmente é possível iniciar-se o processo de licenciamento dos vários atos no domínio do
ambiente num só pedido a partir do Licenciamento Único Ambiental (LUA), ponto que será
abordado com maior profundidade no capítulo IV do presente trabalho, enquanto módulo
integrante do SILiAmb. O LUA é regido pelo Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, retificado
pela Declaração de Retificação n.º 30/2015, de 18 de junho.
O LUA é composto por um conjunto de entidades intervenientes, cujas competências e âmbito
de atuação variam consoante a sua posição. As entidades licenciadoras e coordenadoras no
domínio do ambiente são a APA e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR). A APA e as CCDR, além das competências de licenciamento no domínio do ambiente,
são entidades coordenadoras sempre que lhes competir o licenciamento ou autorização da
atividade económica, de acordo com o disposto nos regimes específicos de ambiente
(APA,2017e). No processo existem ainda os Gestores de Procedimento e as Entidades
Acreditadas, que agilizam o processo e ajudam o requerente sempre que necessário.
Por fim, existem as entidades com competências de fiscalização e de inspeção. A fiscalização
do cumprimento das disposições constantes no regime LUA são da competência das autoridades
policiais na área do ambiente, nomeadamente, da GNR, da PSP e da Autoridade Marítima
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Nacional, sem prejuízo das competências de fiscalização próprias das entidades licenciadoras
em matéria do ambiente e da atividade económica. A inspeção do cumprimento dos deveres do
titular do TUA compete à Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente, do Ordenamento
do Território e da Energia (IGAMAOTE) (APA. 2017e).

3. Prevenção e Controlo Integrados da Poluição
O regime PCIP apresenta uma perspetiva diferente, face às tradicionais estratégias setoriais de
combate à poluição, reconhecendo que uma abordagem integrada no controlo da poluição
promove a proteção do ambiente no seu todo. Este regime é regulamentado pelo Decreto-Lei n.º
173/2008, de 26 de agosto, revogado pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que
estabelece o regime de emissões industriais (REI), que por sua vez é aplicável ao PCIP e
simultaneamente estipula regras que visam a prevenção e redução das emissões para o ar, água
e solo, bem como a produção de resíduos, com o propósito de alcançar um elevado nível de
proteção do ambiente no seu todo.
O cumprimento dos regime PCIP é destinado a atividades económicas que estão potencialmente
associadas a um nível de poluição considerado significativo, definida de acordo com a natureza
e/ou a capacidade de produção das instalações. As instalações que devem desenvolver
atividades PCIP têm o seu funcionamento condicionado pela obtenção de uma LA; a lista das
atividades económicas abrangidas por este diploma encontra-se no Anexo I do Decreto-Lei
n.º127/2013.
Tabela 3- Designação e classificação da atividade desenvolvida nas instalações da RESITEJO (1º Aditamento à
Licença Ambiental n.º 81/0.1/2014; APA, 2016b).

Atividade

Categoria

Económica

PCIP

Designação da Categoria PCIP

Capacidade
Instalada

Aterros que recebam mais de 10
toneladas de resíduos por dia ou com uma
capacidade superior a 25 000 toneladas,
5.4

com exceção de aterros de resíduos
inertes.

2 248 636 m3
2 473 500 ton

(alínea c) do n.o1 do artigo 4.odo Decreto-

Principal

Lei n.o 183/2009, de 10 de agosto)
Valorização, ou uma combinação de
valorização e eliminação, de resíduos não
5.3 b) i)

perigosos com uma capacidade superior a

75 ton/dia

75 toneladas por dia, envolvendo a
atividade de tratamento biológico.
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O operador de uma instalação ao abrigo do regulamento PCIP deve assegurar que esta é
explorada dentro do cumprimento de algumas obrigações, nomeadamente, adotar medidas
preventivas adequadas de combate à poluição, mediante a utilização das melhores técnicas
disponíveis (MTD), não causar poluição significativa, utilizar a água e energia de forma racional
e eficiente, evitar a produção de resíduos, e caso não seja possível, promover a sua valorização
e adotar as medidas necessárias para prevenir acidentes e limitar os seus efeitos.
Da continuidade dos trabalhos do módulo LUA, o formulário PCIP para o pedido de licenciamento
ambiental foi desmaterializado e integrou o formulário eletrónico de preenchimento obrigatório
para os pedidos submetidos via módulo LUA. As atividades económicas com categoria PCIP
devem realizar o pedido de licenciamento ambiental dentro dos termos dos regimes em vigor, no
entanto as instalações onde sejam exercidas operações de gestão de resíduos referidas no n.º
5 do Anexo I do Decreto-Lei n.º127/2013 estão deve portanto reger-se pelo Decreto-Lei n.º
183/2009, de 10 agosto, que estabelece o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro.

4. Regime da Deposição de Resíduos em Aterro
A deposição de resíduos em aterro tem o seu regime jurídico estabelecido pelo Decreto-Lei n.º
183/2009, de 10 de agosto, que transpõe para ordem jurídica interna a Diretiva n.º1999/31/CE,
do Conselho, de 26 de abril. Este Decreto-Lei tem como objetivos evitar e reduzir os efeitos
negativos sobre o ambiente da deposição de resíduos em aterro, quer à escala local, em especial
a poluição das águas superficiais e subterrâneas, do solo e da atmosfera, quer à escala global,
em particular o efeito de estufa, bem como quaisquer riscos para a saúde humana (APA, 2017c).
No Decreto-Lei n.º 183/2009 são também publicados os requisitos gerais a ter em conta na
conceção, construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, incluindo as
caraterísticas técnicas especificas para cada classe de aterro.
4.1 Processo de Licenciamento Ambiental
À semelhança do ponto 1 do presente capítulo, desenvolveu-se um documento em
SMARTSHEET, que considera todas as etapas desde o pedido de licenciamento de operação
de deposição de resíduos em aterro até ao início das operações, englobando ainda o processo
de renovação da LA e alteração da garantia financeira. A lógica organizacional e de
preenchimento mantém-se igual ao dos documentos criados para o ponto 1. Na secção A1.3 do
Anexo I é disponibilizada uma versão resumida do documento criado para a análise do processo
de licenciamento de um aterro sanitário.
O processo de licenciamento de um aterro inicia-se com o pedido de licença de operação de
deposição de resíduos em aterro e após a receção do pedido, a entidade licenciadora verifica se
o mesmo se encontra instruído com a totalidade dos elementos exigidos. No período de
verificação, a entidade licenciadora pode solicitar ao requerente, por uma única vez a prestação
de informações e elementos adicionais ou convocar o requerente para uma conferência
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instrutória onde são abordados os aspetos necessários para a boa decisão do pedido. Caso o
pedido não seja indeferido liminarmente, com a consequente extinção do procedimento, o
processo de licenciamento segue para a fase de consulta, no qual a entidade licenciadora deve
promover a consulta das entidades públicas, cuja pronunciação é da maior relevância para o
processo, nomeadamente a administração de região hidrográfica (ARH), a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) territorialmente competente, o delegado
regional de saúde e a Autoridade para as Condições de Trabalho. O parecer da ARH é vinculativo
em matéria da sua competência. Após a consulta, a entidade licenciadora comunica ao
requerente a decisão relativa à aprovação do projeto de execução e de exploração do aterro,
bem como as condições que devem ser tidas em conta na execução da obra. A decisão tem o
prazo de validade de dois anos e pode ser prorrogável a pedido do requerente, até 30 dias antes
do termo do referido período, devidamente fundamentado com motivos que não lhe sejam
imputáveis.
Após a fase de execução de obra, dá-se a fase de exploração do aterro, que deve ser precedida
de uma vistoria, cuja solicitação é feita pelo requerente com uma antecedência mínima de 40
dias relativamente à data prevista de início de exploração. Da vistoria é lavrado um auto,
assinado pelos intervenientes, onde são assinaladas as conformidades e não conformidades de
acordo com o projeto aprovado e verificado o cumprimento das condições previamente
estabelecidas. A entidade licenciadora profere a decisão final sobre o pedido de licenciamento
dez dias após a vistoria, cuja decisão varia entre o deferimento e o indeferimento, e cinco dias
após o prazo anterior, comunica ao requerente e às entidades consultadas a decisão final.
É condição fulcral para a operação de deposição de resíduos em aterro a existência de uma
garantia financeira, destinada a garantir o absoluto cumprimento das condições impostas na
respetiva licença, incluindo as relativas ao processo de encerramento e ao controlo e
manutenção pós-encerramento. A garantia deve ser prestada junto da entidade licenciadora 15
dias após a comunicação da decisão, com um valor mínimo equivalente a 10% do montante do
investimento global do aterro. As condições para a contratação e alteração da garantia estão
disponíveis nos Artigos 24.º e 25.º do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, assim como do
seguro de responsabilidade civil extracontratual, cuja prova deve ser apresentada no mesmo
prazo da prestação da garantia financeira. Este seguro tem efeitos a partir do início da exploração
e cobre os danos emergentes de poluição súbita e acidental provocados pela deposição de
resíduos em aterro e os respetivos custos de despoluição.
O avará de licença de operação de deposição de resíduos em aterro é emitido e enviado ao
requerente, agora denominado de operador, no prazo de cinco dias após a data de receção dos
comprovativos da prestação da garantia financeira e da subscrição do seguro de
responsabilidade civil.
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4.2 Renovação da Licença
O processo de renovação da licença de operação de deposição de resíduos em aterro ocorre
dentro dos mesmos termos e prazos da renovação da licença de operação de gestão de
resíduos. Caso a renovação da licença considere alterações, o operador deve realizar um
requerimento à entidade licenciadora, onde indica que pretende introduzir uma alteração à
exploração do aterro, designando qual a alteração, nomeadamente se a alteração incide no tipo,
quantidade ou origem dos resíduos a depositar, ou se refere-se a alterações nos métodos e
equipamentos utilizados. O pedido deve ser instruído com os elementos relevantes referidos no
Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto.

5. Gases Fluorados
No seguimento da adoção do Protocolo de Quioto, no qual a Comunidade Europeia se
comprometeu a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, foi publicado o Regulamento
(CE) n.º 842/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio, entretanto revogado
pelo Regulamento (UE) n.º 517/2014, de 16 de abril, que incide na regulamentação de
determinados gases fluorados com efeito de estufa e respetivos desenvolvimentos.
Este diploma tem como objetivo proteger o ambiente com a criação de condições que permitam
a redução da emissão de gases fluorados com efeito de estufa. Para tal, são estabelecidas regras
em matéria de confinamento, utilização, recuperação e destruição dos gases fluorados com
efeito de estufa, são impostas regras e condições para a colocação de produtos e equipamentos
no mercado que contenham, ou cujo funcionamento dependa de gases fluorados. Este regime
estabelece ainda os limites quantitativos face à colocação de hidrofluorocarbonetos no mercado
e as condições específicas para as utilizações de gases fluorados.
A RESITEJO é considerada um operador de equipamentos de gases fluorados com efeito de
estufa, porque contem na composição dos seus equipamentos gases que estão presentes nos
Anexos I e II do Regulamento (UE) n.º 517/2014, de 16 de abril. São exemplos de equipamentos
abrangidos pelo referido Decreto-Lei; (1) circuitos de arrefecimento de equipamentos de
refrigeração fixos, de sistemas de ar condicionado fixos, de bombas de calor fixas e de sistemas
reversíveis de ar condicionado ou bombas de calor; (2) equipamentos de proteção contra
incêndios; (3) ciclos orgânicos de Rankine e (4) comutadores elétricos.
No que se refere a legislação nacional, este âmbito é regulamentado pelo Decreto-Lei n.º
56/2011, de 21 de abril e a APA é a autoridade competente nos termos e para os efeitos do
regulamento. Neste Decreto-Lei encontra-se disponível informação sobre a comunicação de
dados no SILiAmb e avaliação e certificação para os setores de aquecimento, ventilação, ar
condicionado, refrigeração e proteção contra incêndios. No Anexo II são disponibilizadas mais
informações referentes às obrigações de operadores detentores de equipamentos fixos de
refrigeração, ar condicionado e bombas de calor, como a RESITEJO. Mais acrescenta-se que
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desde o dia 1 de janeiro de 2017, as verificações para a detenção de fugas devem ser realizadas
dentro das seguintes periodicidades; (1) os equipamentos que contenham gases fluorados com
efeito de estufa dentro do intervalo de quantidades iguais ou superiores a cinco toneladas de
equivalente de CO2, mas inferiores a 50 toneladas, as verificações realizam-se pelo menos de
12 em 12 meses ou, no caso de ter instalado um sistema de deteção de fugas, pelo menos de
24 em 24 meses; (2) os equipamentos que contenham gases fluorados com efeito de estufa
dentro do intervalo de quantidades iguais ou superiores a 50 toneladas de equivalente de CO 2,
mas inferiores a 500 toneladas, as verificações realizam-se pelo menos de seis em seis meses
ou, no caso de ter instalado um sistema de deteção de fugas, pelo menos de 12 em 12 meses;
(3) os equipamentos que contenham gases fluorados com efeito de estufa em quantidades iguais
ou superiores a 500 toneladas de equivalente de CO 2, as verificações realizam-se pelo menos
de três em três meses ou, no caso de ter instalado um sistema de deteção de fugas, pelo menos
de seis em seis meses (APA, 2017b).

6. Título de Utilização de Recursos Hídricos
A utilização dos recursos hídricos, quer públicos, quer privados, que representem a possibilidade
de impactes significativos no estado das águas e na gestão racional e equilibrada dos recursos,
carece de um título que permita essa utilização, denominado de Título Utilização de Recursos
Hídricos (TURH), emitido nos termos e condições previstos no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de
31 de maio, que corresponde ao Regime de Utilizações dos Recursos Hídricos, e na Lei da Água,
Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. A entidade para a atribuição do TURH é a ARH
territorialmente competente.
A atribuição dos títulos de utilização de recursos hídricos de domínio público e privado estão
sujeitas à apresentação do requerimento por parte do requerente e o desenrolar de todo o
processo de licenciamento, que engloba fases de verificação, análise e consulta dos pedidos de
licenciamento para a utilização de recursos hídricos. Atualmente a RESITEJO é detentora de
três títulos para a captação de águas subterrâneas e um para a descarga de águas residuais e
pluviais. Os títulos de utilização de recursos hídricos caducam nos decursos dos prazos fixados
e a sua renovação deve ser solicitada no prazo de seis meses antes do respetivo termo.
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IV. SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
(SILiAmb)
O SILiAmb é um sistema com “uma visão integradora sobre dados ambientais”(Lacerda et
al.,2010). Este instrumento é uma plataforma online que reúne todas as ações anteriormente
realizadas em papel, de forma desmaterializada, uniforme e ágil, no que se refere aos processos
de licenciamento para as diferentes áreas de competência da Agência Portuguesa do Ambiente
(APA).
O SILiAmb é composto por vários módulos de diferentes âmbitos, como o Sistema Integrado de
Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), o Licenciamento Único Ambiental (LUA) e os Recursos
Hídricos, entre outros. A plataforma permite aos cidadãos interagirem com a APA nos mais
diversos âmbitos, de uma forma administrativamente simplificada e informatizada.

MIRR
SILORG
Resíduos (SIRER)

MRRU
MTR

Recursos Hídricos

E-GAR*

SILiAmb

LUA

Emissões Atmosféricas*

SEVESO

Gases Fluorados*

PRTR*

Figura 9 - Esquema do SILiAmb e os seus módulos (Adaptado de APA, 2017k).
*Módulo em desenvolvimento
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1. SIRER
O SIRER pode ser acedido a partir de qualquer dispositivo eletrónico e é constituído atualmente
constituído por vários módulos:


Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR);



Mapa Registo de Resíduos Urbanos (MRRU);



Movimento Transfronteiriço de Resíduos (MTR);



Sistema de Informação de Operadores de Gestão de Resíduos (SILORG);



Guias de Acompanhamento de Resíduos Eletrónicas (E-GAR).

Este módulo está em constante evolução e crescimento, quer pela adição de novos módulos (EG
ou P&A, siglas anunciadas pela APA) ou pela melhoria dos já existentes. O SIRER fornece ainda
os dados ao Instituto Nacional de Estatística (INE), sendo esta a base para a estatística nacional
sobre resíduos.
A submissão de dados nos diferentes módulos do SIRER está condicionada pelo pagamento de
uma taxa anual de registo, a taxa registo SIRER. O valor desta taxa ronda a ordem das dezenas
de euros e é divulgado anualmente no website da APA, uma vez que sofre atualização por
aplicação do índice de preços do consumidor. As recentes alterações introduzidas por força do
artigo 12.º da Portaria n.º 289/2015, de 17 de Setembro, que corresponde ao regulamento de
funcionamento do SIRER, determinam que o pagamento da taxa anual de registo deve ser
efetuado anualmente antes da submissão do MRRU e do MIRR.

1.1 Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR)
De acordo com o artigo 48º, do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, as entidades que
procedam ao tratamento de resíduos e que procedam à recolha ou ao transporte de resíduos a
título profissional estão obrigadas a reportar dados ao MIRR.
O MIRR é constituído por seis formulários, cujo preenchimento pode ser obrigatório de acordo
com o enquadramento MIRR de cada estabelecimento (APA, 2017f). O reporte e submissão de
dados decorre durante uma campanha anual que acontece, normalmente, nos primeiros três
meses do ano seguinte. Na tabela 4 observam-se os vários enquadramentos para os seis
formulários que integram o MIRR.

30

Tabela 4 - Formulários existentes, consoante o enquadramento MIRR de cada estabelecimento (APA, 2017f).

Enquadramento
Produtor de Resíduos

Formulário
B

C1

C2

D1

D2

EB2

x

Operador de Gestão de Resíduos (processamento final
de resíduos)
Operador de Gestão de Resíduos (processamento
intermédio de resíduos)
Transportador de Resíduos
Corretor/Comerciante de resíduos
Destinatário dos movimentos transfronteiriços (“Lista
Verde” – entradas apenas)

x
x

x
x
x
x

Nos formulários MRRU é declarada apenas a informação referente à recolha e gestão de
resíduos urbanos registados pelo SGRU, para cada ano de reporte; já no MIRR deve ser
declarada a informação referente à entrada e saída de resíduos não urbanos recolhidos e
recebidos, que não são encaminhados para nenhuma infraestrutura do SGRU. A RESITEJO tem
no seu enquadramento, previamente definido pela APA, o preenchimento de três formulários, o
B, o C1 e o C2. Os OAU e os RCD são exemplos de resíduos não urbanos que devem ser
reportados no formulário C1; os REEE e as pilhas são exemplos de resíduos que devem ser
reportados no formulário C2, referente a resíduos processados.

1.2 Mapa de Registo de Resíduos Urbanos (MRRU)
O MRRU é o módulo do SIRER, disponível na plataforma SILiAmb, cujo preenchimento é
obrigatório e exclusivo das entidades responsáveis pela gestão dos SGRU, permitindo o
cumprimento do disposto no Regulamento Geral de Gestão de Resíduos (RGGR). Os formulários
do MRRU são específicos para as atividades desenvolvidas pelos SGRU objeto de licença ou
autorização; para as restantes áreas, como as pilhas e os REEE, a RESITEJO terá de preencher
formulários complementares no MIRR, visto que estes não são resíduos urbanos. O
enquadramento MRRU de cada entidade é definido pela APA, de acordo com os
estabelecimentos ativos e por cada período de reporte, o que condiciona as categorias de
formulários que devem ser preenchidas.
O MRRU é constituído por sete categorias de formulários, perfazendo um total de 25 formulários,
dos quais 9 referem-se a totais anuais, pelo que apenas ficam disponíveis para preenchimento
no último período de reporte do ano até fim de janeiro do ano seguinte. Entre o MRRU e o MIRR
existem várias diferenças, tanto no âmbito como no detalhe da informação que deve ser
reportada. Os dois módulos diferem igualmente na periodicidade de reporte, dado que o MRRU
é de preenchimento mensal e incremental, ou seja, os formulários devem ser preenchidos com
os dados acumulados e submetidos até ao mês seguinte à data que respeitam os dados, pelos
responsáveis dos estabelecimentos e organizações registadas no SILiAmb. O preenchimento de
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um dado formulário pode ser feito a partir do upload de ficheiros excel, cujo modelo base deve
ser idealmente exportado do SILiAmb, evitando preocupações por parte do utilizador em criar os
próprios ficheiros e possíveis erros de preenchimento. Após o preenchimento de todos os
formulários necessários num dado período de reporte, o MRRU deve ser subtido, mas para tal é
necessário que a taxa de registo do SIRER tenha sido atempadamente paga, à semelhança do
que ocorre com o MIRR. Após a submissão, é emitido um documento digital comprovativo do
formulário subtido que deve ser guardado para referência futura.
Tabela 5- Tipologia de formulários existentes do MRRU e respetiva descrição (Adaptado de APA, 2016).

Categoria

Nome

S

Organização/
Sistema

A

Aterro

E/VE

Eliminação/
Valorização
energética

Formulários
Mensal - S1, S2, S3,
S4,
Anual - S5, S6
Mensal - A1, A2
Anual - A3, A4
Mensal - EVE1,
EVE2

Anual - EVE3, EVE4

Descrição

Participação
RESITEJO

Informação global
dos SGRU

X

SRGU que
explorem aterros
sanitários
SGRU que
explorem
unidades de
inceneração ou de
outro tipo de
valorização
energética

X

---

Mensal - TM1, TM2
TM

Tratamento
Mecânico
Anual – n/a

VO

CDR

Valorização
Orgânica

Mensal - VO1, VO2

Produção de
Combustíveis
derivados de
resíduos

Mensal - CDR1,
CDR2

Anual - VO3, VO4

Anual – n/a
Mensal - T1, T2

T

Triagem

Anual – T3

SGRU que
possuam UTM ou
UTBM

X

SGRU que
possuam UTB

X

SGRU que
possuam
Unidades de
produção de CDR
SGRU que
possuam
Unidades de
triagem de
resíduos

---

X

Como é observável pela análise da tabela 5, atualmente a RESITEJO preenche os formulários
das categorias S, A, TM, T e num futuro próximo adicionar-se-á a categoria VO, uma vez que o
tratamento biológico obteve licença no passado ano de 2016 e a APA até à data ainda não
enquadrou este campo no formulário MRRU. Alguns formulários apresentam várias
semelhanças, o que permite agrupa-los em dois tipos; formulários de entrada de resíduos (S1,
S3, A1, TM1, T1 e VO1) que os utilizadores preenchem com dados relativos à receção de
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resíduos, permitindo a distinção dos resíduos recebidos pelas suas respetivas origens; nos
formulários de saída (S2, S4, A2, TM2, T2 e VO2) os utilizadores preenchem com dados relativos
ao envio de resíduos, o que permite distinguir os vários destinos dos resíduos tratados.
Complementarmente, a caracterização física dos resíduos deverá ser realizada semestralmente
pelos colaboradores do setor de exploração ou por uma entidade externa contratada para o efeito
e para qualquer uma das opções, a equipa do sector da gestão ambiental deverá solicitar com a
devida antecedência, os serviços de caracterização para realização de um relatório e posterior
comunicação no MRRU.

1.3 Sistema de Informação de Operadores de Gestão de Resíduos (SILORG)
Este módulo do SIRER funciona como um diretório de acesso público com informação referente
aos operadores de tratamento de resíduos licenciados; cujo objetivo é facultar aos cidadãos e
empresas uma ferramenta para facilitar a localização de destinos próximos e licenciados para os
seus resíduos. A atualização desta plataforma é da responsabilidade das CCDR e da APA, que
são as entidades licenciadoras; este processo é atualmente feito manualmente, mas num futuro
próximo é desejável que as licenças e alvarás concedidos pelo LUA migrem automaticamente
para o SILORG. Nesta plataforma é possível identificar-se a RESITEJO, bem como esta procurar
por outras entidades para rececionarem os resíduos que não são tratáveis nas suas instalações.

1.4 Movimento Transfronteiriço de Resíduos (MTR)
Os movimentos transfronteiriços de resíduos carecem do cumprimento do Regulamento (CE) n.º
1013/2006, de 14 de junho, bem como do Decreto-Lei n.º45/2008, de 11 de março; a APA é a
autoridade competente nacional para a implementação e aplicação das leis relativas à
transferência de resíduos. O procedimento para a transferência de resíduos para outro país está
dependente da sua origem, destino, itinerário a realizar, tipo de resíduo e tipo de tratamento
aplicar, o que influencia a quantidade e qualidade de informações a comunicar ao SIRER.
Dentro do módulo MTR do SIRER, existem duas opções distintas, o módulo MTR da “Lista Verde”
(MTR-LV), e o módulo MTR da “Lista Laranja” (MTR-LL). Ambos módulos servem para emitir
documentos de transporte internacional para a exportação ou importação de resíduos de forma
desmaterializada e eletrónica, informando previamente a APA quanto ao início efetivo da
transferência do resíduo. A diferença entre o módulo MTR-LV e o MTR-LL reside nos resíduos
que cada lista integra.
Os resíduos da “Lista Verde” são:


Os resíduos incluídos na Parte I do Anexo III do Regulamento (CE) n.º 1013/2006, que
corresponde aos resíduos do Anexo IX da Convenção de Basileia (listados no Anexo V,
Parte 1, Lista B, e são classificados com códigos Basileia);
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Os resíduos incluídos na Parte II do Anexo III do referido Regulamento (classificados com
códigos da OCDE);



Misturas de dois ou mais resíduos listados no Anexo III e que estejam enumeradas no
Anexo III-A do referido Regulamento, destinados a valorização;



Resíduos do Anexo III-B do referido regulamento (APA, 2017i).

Os resíduos da “Lista Laranja” são:


Os resíduos incluídos na Parte I do Anexo IV do Regulamento (CE) n.º 1013/2006, que
corresponde aos resíduos dos Anexos II e VIII da Convenção de Basileia (listados no
Anexo V, Parte 1, Lista A, e são classificados com códigos Basileia);



Os resíduos incluídos na Parte II do Anexo IV do referido Regulamento (classificados com
códigos da OCDE) (APA, 2017h).

Atualmente, a RESITEJO transporta apenas resíduos da "lista verde” e relativamente a
exportações, estas são exclusivamente para países da União Europeia (EU), uma vez que fora
desta área o processo torna-se oneroso e dispendioso, o que invalida a continuação do processo.
Até à data não há registos significativos de importações de resíduos para as instalações da
RESITEJO.

1.5 Guia eletrónica de acompanhamento de resíduos (e-GAR)
O transporte de resíduos em território nacional, independentemente do meio escolhido
(rodoviária, aérea, entre outras), é acompanhado impreterivelmente por uma Guia Eletrónica de
Acompanhamentos de Resíduos (e-GAR) previamente preenchida antes de iniciar o transporte.
As e-GAR substituem as ainda existentes Guias de Acompanhamento de Resíduos (GAR), as
Guias de Acompanhamento de Resíduos Hospitalares (GARH) e as Guias de Acompanhamento
de Resíduos de Construção e Demolição (GARCD).
Relativamente à estrutura, a e-GAR é composta por campos destinados ao preenchimento de
informação referente ao produtor do resíduo, ao transportador (entidade, viatura e matrícula) e
ao destinatário, bem como a identificação, quantidade e classificação do resíduo e operação a
efetuar. Comparativamente ao modelo anterior, a GAR, difere apenas no sentido em que permite
o input de vários transportadores (sequenciais); de resto, a lógica, regras de utilização e estrutura
mantem-se.
As organizações envolvidas têm de estar obrigatoriamente registadas no SILiAmb e a e-GAR
deve acompanhar o transporte do resíduo em formato digital ou impresso em papel. Quando a
RESITEJO receciona uma e-GAR, deve decidir se a aceita, rejeita, ou aceita mas sujeita a
alterações, como por exemplo o peso do resíduo, num prazo máximo de 10 dias após a receção
do resíduo. Caso sejam efetuadas alterações na e-GAR, o produtor tem um período de 10 dias
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para aceitar ou rejeitar a guia editada. Após validação, a guia passa de aceite a emitida e o
processo fica concluído. No Anexo III encontra-se disponível o diagrama do processo de emissão
de uma e-GAR e um modelo da mesma. Tanto o produtor, como o transportador e o destinatário
devem conservar a e-GAR durante um período de cinco anos, em formato eletrónico ou em
papel.
As e-GAR estão em funcionamento desde fins de maio de 2017 e a sua utilização torna-se
obrigatória a partir do ano de 2018. A RESITEJO tem nas suas obrigações a responsabilidade
de emitir uma e-GAR para todos os transportes nacionais de resíduos que realize, exceto a
recolha de resíduos urbanos “porta-a-porta” cuja gestão é da própria SGRU e transportes entre
instalações da RESITEJO.

2. Licenciamento Único Ambiental (LUA)
O Licenciamento Único Ambiental (LUA) é regido pelo Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio.
A sua aplicação traduz-se no procedimento de emissão do Título Único Ambiental (TUA), que
por sua vez é um título único de todos os atos de licenciamento e de controlo prévio no domínio
do ambiente. O TUA é portanto um documento onde está condensada toda a informação de base
da atividade ou instalação requerente. A autoridade nacional para o LUA é a APA e este regime
funciona na plataforma eletrónica SILiAmb. O objetivo fulcral do LUA é simplificar os
procedimentos dos regimes de licenciamento ambiental, a partir de uma harmonização e
simplificação dos processos, contribuindo simultaneamente para a diminuição da dispersão
legislativa em regimes que eram manifestamente semelhantes em várias matérias.
Na prática, os prazos dos regimes aplicáveis não sofrem qualquer alteração, no entanto iniciamse simultaneamente no momento da entrega do pedido do LUA, dando origem a uma janela
temporal máxima teórica para a obtenção de todas as licenças e demais atos de controlo prévio
ambiental necessários para o funcionamento e exercício da respetiva atividade.
Este regime destaca ainda a criação da taxa ambiental única, cujo valor é reduzido,
comparativamente às várias taxas anteriormente praticadas para cada regime ambiental
necessário. Esta redução é de 25%, no caso de pedido de LUA integrado, ou seja, que contemple
todos os regimes ambientais aplicáveis; no entanto esta redução desce para 15%, caso o exista
intervenção de uma entidade acreditada no procedimento de LUA integrado. O pagamento da
taxa deve ser feito junto da Autoridade Nacional para o LUA (ANLUA), no momento do pedido
do TUA.

2.1 Simulador LUA
No SILiAmb está disponível um separador referente ao Licenciamento Único, que por sua vez
permite fazer simulações. Para testar a plataforma e a veracidade da simulação, quer a nível de
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títulos a licenciar, quer a nível financeiro, realizaram-se dois tipos de simulação, uma para iniciar
um novo licenciamento ambiental para uma estrutura de raiz semelhante à da RESITEJO e outra
para renovar a licença nos vários regimes a que a RESITEJO está associada. Atualmente os
Títulos Únicos de Recursos Hídricos (TURH) não são renováveis, portanto quando um TURH se
expira, é necessário iniciar novo pedido de licenciamento, seis meses antes da data de fim do
TURH. Os restantes regimes são renováveis.
2.1.1

Novo Licenciamento do Ambiente

Após se optar pela opção de simular um novo Licenciamento Ambiental, é necessário selecionarse o código CAE (classificação portuguesa de atividades económicas), que no caso da
RESITEJO é o 38212, correspondente a atividades de tratamento e eliminação de outros
resíduos não perigosos; posteriormente é questionado se a entidade tem em sua posse
substância perigosas5 relativas à Diretiva Seveso III, o que para a RESITEJO não se aplica. De
seguida é apresentado um questionário com perguntas dinâmicas de vários enquadramentos,
como Regimes de Ambiente, instalações onde se desenvolvem operações de gestão de resíduos
e utilização dos recursos hídricos. No Anexo IV estão disponíveis as respostas às várias
questões colocadas. Após este passo, o simulador calcula os resultados e devolve quais os
regimes aplicados e as taxas de licenciamento respetivas.

Figura 10- Simulação para a projeção de um licenciamento ambiental para uma entidade semelhante à RESITEJO.

Foram realizados cinco ensaios para este cenário e observou-se sempre o mesmo resultado da
simulação. Da análise da simulação, pode-se concluir que os valores e regimes devolvidos
correspondem à realidade, uma vez que os regimes anunciados são os que a RESITEJO está
atualmente obrigada a cumprir, bem como os valores das taxas de licenciamento, que rodam os
valores atuais reais praticados, segundo dados da RESITEJO. Ressalva-se ainda a diferença de
valores entre a taxa de licenciamento independente e a taxa de licenciamento integrado, que

5

Substância perigosa - Substância ou mistura abrangida pela parte 1 ou enumerada na parte 2 do Anexo I, incluindo
na forma de matéria-prima, produto, subproduto, resíduo ou produto intermédio. (Diretiva 2012/18/EU)
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corresponde à poupança de 2 737,65€ caso se opte por iniciar o processo de licenciamento dos
vários regimes simultaneamente no regime LUA. Os prazos (dias) para os licenciamentos dos
diferentes regimes correspondem aos prazos publicados no Anexo do Decreto-Lei n.º 75/2015,
de 11 de maio, mas como conforme o exercício realizado no smartsheet, os mesmos sofrem
atrasos com o desenrolar dos processos de licenciamento.
2.1.2

Renovação sem Alteração de Licenciamento de Ambiente

Para a simulação de uma renovação sem alterações na licença ambiental, são dados a escolher
quais os regimes que se pretendem renovar e após esta opção poderá surgir o questionário
previamente preenchido caso o processo já exista no módulo LUA do SILiAmb. Caso se verifique
o formulário de questões dinâmicas previamente preenchido, será necessário eliminar o
processo atribuído a esse formulário. A não eliminação implica erros nos valores devolvidos no
final da simulação, uma vez que o SILiAmb não assume alterações no decorrer do processo,
como por exemplo a opção de simular uma renovação de uma LA e não de novo Licenciamento
Ambiental.
Para o caso em estudo, o formulário de perguntas dinâmicas foi respondido mais uma vez à
semelhança do que se pode encontrar no Anexo IV do presente trabalho. Como é observável na
figura 11, não é dada a opção de renovar o regime TURH, uma vez que um TURH, após a
caducidade, perde valor e o processo de pedido de licença para utilização de recursos hídricos
tem que ser repetido.

Figura 11- Primeiro passo do módulo LUA, onde após se optar pela renovação da LA, selecionam-se os regimes a
renovar.

Para testar a plataforma foram realizados cinco ensaios de simulação de renovação sem
alterações e foi devolvido sempre o mesmo valor para a simulação realizada. O valor é cerca de
4 000€ inferior ao do primeiro licenciamento, o que mais uma vez corresponde aos valores
atualmente praticados para as renovações de LA. O menor valor, referente à taxa de
licenciamento integrado, só se verifica caso os regimes sejam renovados simultaneamente. Na
eventualidade de um ou mais regimes não necessitarem de renovação, devem ser somados
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apenas os valores das taxas de licenciamento independente referentes aos regimes a serem
renovados; o valor a ser pago será o apresentado no total, mesmo que este ultrapasse o valor
das taxas de licenciamento integrado.

Figura 12 - Simulação para a projeção de uma renovação sem alterações na LA.

Caso o processo da primeira simulação realizada não seja apagado no início do ensaio, o
SILiAmb devolve um resultado errado, influenciado pelos primeiros inputs, como se pode
observar pelas figuras 13 e 14, onde não é devolvido qualquer valor para a renovação das LA
(figura 13) e os valores devolvidos correspondem aos praticados num novo processo de
licenciamento ambiental (figura 14).

Figura 13 - Simulação sem devolução de qualquer valor para a projeção de uma renovação sem alterações na LA.
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Figura 14 - Simulação com erro para a projeção de uma renovação sem alterações na LA.

2.1.3

Renovação com Alteração de Licenciamento de Ambiente

Quanto à renovação da LA, tendo em conta alterações, não foram obtidos resultados finais para
esta simulação, uma vez que este campo é mais objetivo e necessita de inputs reais e
intencionais. A realização da simulação sem dados em concreto aumenta o erro associado à
experiencia e não permite retirar conclusões objetivas e aplicáveis a um caso real, tornando-a
desinteressante. No entanto foram tomados todos os passos até ao questionário dinâmico.

Figura 15 - Excerto do questionário dinâmico para a renovação de LA com alterações.

Após a seleção do tipo de renovação a realizar, bem como regimes pretendidos, todos os passos
solicitam informação referente ao estado atual e ao estado pós alteração, como é observável na
figura anterior. Portanto, todas as perguntas replicam-se para comparar os estados pré e pós
alteração e após o questionário dinâmico, é dada a resposta para a simulação solicitada, com os
respetivos valores das taxas de licenciamento independentes e integrados.
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3. Registo de Emissões e Transferência de Poluentes (PRTR)
O Registo de Emissões e Transferência de Poluentes (PRTR) é uma plataforma de base de
dados referentes a emissões6 de poluentes e transferência7 de poluentes e resíduos, quando
estes são enviados para o exterior das instalações.
Tem três níveis de atuação, o nível internacional, o nível europeu e o nível nacional. A nível
internacional o protocolo PRTR foi adotado em Kiev a 21 de maio de 2003, onde foi reconhecido
que um maior acesso público à informação sobre ambiente, facilita o processo de sensibilização
da população para as questões ambientais.
A nível europeu, o protocolo PRTR foi aprovado pela Decisão 2006/61/CE, de 2 de Dezembro
de 2005 e a sua implementação encontra-se definida no Regulamento (CE) n.º 166/2006, de 18
de janeiro de 2006. Este protocolo estabelece a obrigatoriedade de comunicação e divulgação
anual dos dados ambientais provenientes de um conjunto alargado de atividades económicas
(APA, 2017m).
A comunicação dos dados é da responsabilidade de cada operador de estabelecimentos onde
seja realizada pelo menos uma atividade PRTR, como é o caso da RESITEJO. Os dados devem
ser remetidos para as autoridades competentes de cada Estado-Membro, que por sua vez,
validam, divulgam e enviam para a Comissão Europeia; esta última por sua vez disponibiliza no
site PRTR Europeu.

Estabelecimentos
PRTR

Autoridades
Competentes
PRTRT (APA)

Comissão Europeia

Site PRTR
Europeu

Figura 16- Fluxo de dados (Adaptado de APA, 2017m).

6

São consideradas emissões todas as descargas diretas de poluentes para a água, ar e solo, provenientes
do funcionamento do estabelecimento PRTR. As emissões são o resultado do somatório de emissões de
fim de linha, emissões difusas, ambas operações normais, e ainda emissões excecionais, como é o caso
das acidentais (Adaptado de APA, 2017).
7
São consideradas transferências todos os envios para tratamento fora do estabelecimento PRTRT de
poluentes presentes nas águas residuais (somatório de emissões de fim de linha e emissões excecionais)
e de resíduos perigosos e não perigosos produzidos no decorrer do funcionamento do estabelecimento,
enviados para operadores de gestão de resíduos.
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Relativamente ao quadro nacional, o PRTR é regulado pelo Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de
julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/2011, de 10 de janeiro. Neste diploma, no que diz respeito
às obrigações dos operadores de estabelecimentos PRTR, encontram-se informações referentes
à comunicação dos valores anuais de emissões e transferências de poluentes e resíduos. Os
operadores devem simultaneamente garantir a qualidade dos dados comunicados e comunicar
todas as quantidades de poluentes e resíduos referentes, respetivamente, às emissões e
transferência, independentemente dos valores de emissão estipulados no Anexo II do
Regulamento PRTR.

Tabela 6- Esquema de funcionamento do PRTR (Adaptado de APA, 2017m).

Passos

Entidade

Necessários

Responsável

Inscrição no sistema
eletrónico

Fases PRTR

Periodicidade

Operadores de
estabelecimentos
PRTR

Enquadrar o
estabelecimento

Autoridade PRTR

inscrito no regime

Competente

PRTR

Preencher e submeter
o inventário PRTR

comunicação de dados

Competente
Operadores de
estabelecimentos

Comunicação de dados

Anual

Validação de dados

Anual

Divulgação de dados

Anual

PRTR

Validar o formulário

Autoridade PRTR

PRTR

Competente

PRTR

estabelecimento)

PRTR

PRTR

Divulgar os dados

licenciamento do

estabelecimentos

Autoridade PRTR

o formulário PRTR

Uma vez (aquando do

Operadores de

Validar o inventário

Preencher e submeter

Procedimento prévio à

APA

Antes de qualquer preenchimento e submissão do formulário PRTR, é necessário que o
operador/instalação PRTR realize o registo eletrónico do estabelecimento no SILiAmb. Após este
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passo, é dado o enquadramento PRTR, ou seja, é identificada a atividade PRTR e a respetiva
capacidade instalada, que corresponde à capacidade máxima instalada ou licenciada. Por fim, o
operador deve uma vez mais dar o seu contributo, preenchendo o inventário PRTR, onde o
estabelecimento é caraterizado com informação de referência e são definidas as condições de
referência para a verificação dos valores comunicados anualmente ao formulário PRTR.
De momento o PRTR encontra-se ainda em funcionamento no Sistema Integrado de Registo da
Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA), onde está alojada a aplicação “Relatório Único” que
visa a recolha integrada de dados ambientais e que corresponde ao formulário PRTR. A estrutura
é sempre que possível com base na informação já comunicada e existente no SILiAmb. Do
SILiAmb migram informações referentes à identificação do estabelecimento e responsável,
enquadramento PRTR, informações do inventário da instalação e as informações prestadas nos
formulários MIRR e MRRU que sejam comuns aos do PRTR, desde que a informação existente
seja para o ano de referência.

3.1 Tarefas Anuais do PRTR
Anualmente a RESITEJO, enquanto operador de uma instalação PRTR, deverá elaborar um
relatório anual de emissões e transferência de poluentes e resíduos, onde deverá ser incluída a
quantidade de resíduos perigosos e não perigosos em toneladas/ano (t/ano), transferidas para o
exterior da instalação. Deverá sem também incluído, para cada poluente PRTR, em kg/ano, os
valores de emissão medidos, calculados ou estimados referentes às águas residuais produzidas
nas instalações da RESITEJO e fontes, quer pontuais, quer difusas, para o ar, água e solo,
existentes nas instalações.
O formulário PRTR é de reporte anual obrigatório e para o reporte de informações referentes às
emissões e transferências do ano de 2016, a APA definiu como prazo de reporte o período
compreendido entre 15 de maio e 15 de julho de 2017. Um exemplo dos dados que devem ser
comunicados anualmente no formulário PRTR são os valores referentes à monitorização do
biogás captado para queima e a monitorização das emissões difusas de gases em aterro. No
capítulo V do presente trabalho serão abordados com maior profundidade as emissões e
transferências de poluentes e resíduos, onde se pode encontrar informação mais detalhada
quanto aos dados a reportar às diferentes plataformas destinadas para o efeito, bem como a
periodicidade dos mesmos.

4. Recursos Hídricos
O módulo dos recursos hídricos, disponível no SILiAmb, destina-se ao reporte de dados e
análises realizadas dentro dos variados âmbitos de utilização de recursos hídricos, como é o
caso dos efluentes tratados, que são descarregados a partir de um ponto de descarga
previamente e devidamente licenciado. No capítulo V do presente trabalho são apresentados os
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diversos campos do domínio dos recursos hídricos que têm reporte obrigatório neste módulo do
SILiAmb, juntamente com os prazos de reporte e parâmetros de análise.

5. Emissões Atmosféricas
O módulo das emissões atmosféricas encontra-se em desenvolvimento para o SILiAmb, mas
segundo a APA, este será uma continuação do atual Sistema Nacional de Inventário de Emissões
por Fontes e Remoções por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos (SNIERPA), onde funciona
o Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Fontes e Remoção por Sumidouros de
Poluentes Atmosféricos (INERPA), do qual a APA é também a entidade competente. No ponto 2
do capítulo V do presente trabalho, será apresentada informação mais detalhada referente a este
tópico, como por exemplo, dados a reportar e a periodicidade de reporte.
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V. GESTÃO DO QUOTIDIANO
A RESITEJO enquanto SGRU está obrigada ao cumprimento de um conjunto extenso de tarefas
que se repetem diariamente, mensalmente ou anualmente, nos diversos âmbitos de aplicação,
como as emissões atmosféricas, as emissões de efluentes, a gestão de resíduos e utilização de
recursos hídricos.
Com o objetivo de assimilar os encargos da gestão ambiental de uma unidade do género e
envergadura da RESITEJO, desenvolveu-se o presente capítulo, que permite a um qualquer
cidadão ter conhecimento dos diversos âmbitos que necessitam de contínuo acompanhamento
por parte do setor da gestão ambiental de uma entidade como a RESITEJO. Dos trabalhos deste
capítulo são ainda desenvolvidas planificações para o controlo e gestão diária das tarefas deste
setor.

1. Gestão de Recursos
1.1 Abastecimento de água
As instalações da RESITEJO são abastecidas de água proveniente de três furos de captação,
nomeadamente AC1, AC2 e AC3 e a água extraída destina-se para utilização na atividade
industrial e rega. A utilização do domínio hídrico nas captações obedece a regras e deve estar
em conformidade com as condições estabelecidas nos TURH, onde se pode encontrar toda a
informação referente à caracterização das captações, bem como finalidades e condições de
utilização.
Os furos AC1 e AC2 estão ligados a um reservatório com 12 m 3 de capacidade, que se encontra
ligado à rede de combate a incêndios e à rede de distribuição de água para rega. O furo AC 3
encontra-se ligado a um reservatório de 243 m 3. A rede de drenagem da água dos furos abastece
ainda os edifícios do escritório, refeitório e balneários, zonas de lavagem de pavimentos e
equipamentos de exploração. A água para consumo humano é adquirida engarrafada (LA n. o
81/0.1/2014, p. 3).
A RESITEJO tem a obrigação de, mensalmente, registar e comunicar no módulo dos recursos
hídricos do SILiAmb os consumos de água, cujos valores são retirados dos contadores instalados
nos respetivos furos, juntamente com os consumos das unidades de Santarém, Tomar e Torres
Novas. No RAA deve ser apresentado o consumo mensal e o consumo mensal específico de
água, ou seja, os m3 de água consumida por tonelada de resíduos processados no aterro, UTBM,
estação de triagem, incluindo os refugos provenientes da UTBM, que são encaminhados para o
aterro.
Apesar da água captada por furos não se destinar ao consumo humano, a RESITEJO efetua
ainda campanhas para a verificação da qualidade da água, de acordo com o Decreto-Lei n.º
309/2007, de 27 de agosto, onde se encontra estabelecido o regime de qualidade de água
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destinada para consumo humano. O controlo é feito de acordo com o disposto no Anexo II, do
referido Decreto-Lei e a recolha é realizada na torneira do lava-loiça do refeitório. A água captada
é tratada por desinfeção com cloro, que é previamente misturado nos tanques de
armazenamento; semanalmente é verificada a quantidade de cloro nos tanques com o kit da
marca OTO 6.

1.2 Consumo Energético
No ano de 2012, a RESITEJO promoveu uma auditoria com o objetivo de caraterizar
energeticamente as suas instalações e assim recolher a informação necessária para a
elaboração do Plano de Racionalização Energética. Para o efeito, foram tidos em conta dos
valores de consumo referentes ao ano de 2011. Das várias conclusões, destaca-se a
classificação da RESITEJO como uma entidade consumidora intensiva, ficando ao abrigo das
condições definidas no Decreto-Lei n.º71/2008. Atualmente RESITEJO recorre a diferentes
formas de energia, como é observável na tabela seguinte.
Tabela 7- Consumos energéticos da RESITEJO no Eco-Parque do Relvão (Adaptado de LA n.º 81/0.1/2014; APA,
2014c).

Tipo de

Consumo Anual

Capacidade de

Licenciamento

armazenamento

de depósitos

797,54

---

---

Infraestruturas da
instalação

Gasóleo

533,94

Depósito à
superfície com
capacidade
para 14 000
litros.

Alvará de
licença de
exploração de
armazenamento
de produtos
derivados do
petróleo

Equipamentos de
apoio ao aterro

Gás Natural

49,47

---

---

Caldeira da
UTMB

Combustível

em TEP

Destino/Utilização

(dados de 2016)

Energia Elétrica

A energia elétrica consumida é proveniente da rede pública e é utilizada essencialmente para a
iluminação geral das instalações do Aterro Sanitário da RESITEJO e como força motriz dos
equipamentos do TBM e da Estação de Triagem, oficina e área administrativa. A potência elétrica
instalada é de 160 KVA (PT do Aterro e Triagem) e de 3 200KVA (PT da TBM).
O gasóleo utilizado destina-se aos veículos de transporte e equipamentos de exploração, é
atualmente armazenado num depósito à superfície localizado dentro das instalações do Aterro e
tem uma capacidade total de 20 000l. Este depósito encontra-se devidamente licenciado e é
dotado de uma bacia de retenção com capacidade de 30 litros.
Anualmente a RESITEJO deve comunicar à APA, a partir do RAA, os consumos médios e os
consumos médios específicos mensais e anuais.
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2. Emissões Atmosféricas
Nas últimas décadas a política comunitária, no que toca a matéria de ambiente, reforçou esforços
para melhorar a qualidade do ar, provando que é possível dissociar o crescimento económico e
industrial, da degradação do ambiente. Em Portugal, esta matéria está presente no Decreto-Lei
n.º 78/2004, de 3 de Abril, que estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de
poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, objetivos, e instrumentos apropriados à
garantia de proteção do recurso natural ar, bem como as medidas, procedimentos e obrigações
dos operadores das instalações abrangidas (DL n.º 78/2004, de 3 de Abril, Capítulo I, Artigo 1.º).
Para a avaliação do desempenho das políticas do domínio do ar, foi criado um instrumento
fundamental, denominado de SNIERPA, cuja entidade responsável é a APA, que é igualmente
responsável pela realização anual dos inventários nacionais de emissões de poluentes
atmosféricos. É função do SNIERPA calcular os quantitativos nacionais de poluentes e verificar
o cumprimento dos compromissos assumidos, nomeadamente os tetos nacionais para as
emissões de poluentes atmosféricos.
No Anexo V do presente trabalho é disponibilizado um quadro resumo com as tarefas de reporte
dentro do âmbito das emissões atmosféricas.

2.1 Emissões Difusas
Ocorrem emissões difusas para a atmosfera decorrentes da libertação direta de biogás pela
massa de resíduos em aterro, que é captado pela rede de drenagem de biogás através de uma
rede de poços e de drenos com características que permitem a ligação à central de produção de
energia elétrica (LA n.o 81/0.1/2014). A recolha do biogás dá-se de forma progressiva, com a
montagem dos poços de aspiração em simultâneo com a deposição em aterro.
As emissões para a atmosfera dos gases provenientes do aterro terá de obedecer a uma
monotorização que cumpra as condições estabelecidas no alvará de licença da operação de
deposição de resíduos. Para fins informativos para o Inventário Nacional de Emissões
Antropogénicas por Fontes e Remoção por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos (INERPA) é
da obrigação da RESITEJO apresentar anualmente dados referentes à quantidade total de
biogás produzido em aterro, em toneladas e m 3 e a composição do biogás, de acordo com as
condições presentes na LA em vigor.
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Tabela 8- Monitorização das emissões difusas de gases do aterro a serem comunicadas ao INERPA (LA n.º
81/0.1/2014; APA, 2014c)

Frequência da Monitorização
Parâmetro

Pressão
Atmosférica
Metano (CH4)
Dióxido de
Carbono (CO2)
Oxigénio (O2)

Unidades

Fase de Exploração

Fase de Manutenção e
Encerramento

mb
%

Mensal

Semestral

%
%

Para o formulário PRTR, a RESITEJO deve reportar anualmente, em kg/ano, os parâmetros
relativos às emissões de Dióxido de Carbono (CO2) e Metano (CH4).
Acrescenta-se ainda que a UTBM tem também um contributo no que respeita às emissões
difusas, que provém do fosso de receção de resíduos, dos BIODRUMS, dos secadores e da zona
de processamento de resíduos, mas atualmente não está ordenada qualquer monitorização para
esta componente, visto que o ar da UTBM é tratamento através de um biofiltro que se encontra
junto desta unidade.

2.2 Sistema de Valorização do Biogás do Aterro
Após a captação do biogás, este segue para valorização ou simultaneamente para queima.
Assim sendo, é necessário proceder ao controlo da composição do biogás, para posterior envio
de informação para o INERPA, de acordo com as condições da LA em vigor.
O biogás formado pela atividade da RESITEJO é encaminhado para a central de valorização de
biogás, que é explorada por uma empresa externa, a ENCPower. Os dados referentes à
composição e queima do biogás são facultados pela empresa exploradora e, devem ser
reportados à entidade competente a partir do Relatório Ambiental Anual (RAA).
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Tabela 9 - Monitorização do biogás captado para queima a ser comunicado ao INERPA (LA n.º 81/0.1/2014; APA,
2014c)

Frequência da Monitorização
Parâmetro

Pressão
Atmosférica
Poder Calorífico
Inferior (PCI)
Metano (CH4)
Dióxido de
Carbono (CO2)

Unidades

m3/h

Contínuo

m3/h
m3/h

Oxigénio (O2)
Azoto (N2)

m3/h

(H2S)

Encerramento

GJ/ m3

m3/h

Ácido Sulfídrico

Fase de Manutenção e

Fase de Exploração

Mensal

Semestral

m3/h

O queimador existente na unidade de valorização de biogás encontra-se instalado no EcoParque do Relvão é caracterizado como um ponto de emissão pontual, denominado de FF1.

Tabela 10 - Caracterização da fonte de emissão FF1 (LA n.º 81/0.1/2014; APA, 2014c).

Referência
Fonte
Ponto de Emissão
Potência
Regime de
Emissão
Altura Total (m)
Combustível
Atividade

FF1
Queimador de
Biogás
Chaminé
1250 KW
Contínuo
6,08
Biogás
Queima de biogás

Este queimador é apenas utilizado em situações de emergência, ou seja, quando ocorrem
paragens do grupo motor gerador. O motor gerador apresenta dois modos de funcionamento;
quando se encontra em funcionamento, o biogás é injetado e permite a alimentação do motor
dentro condições necessárias; quando o grupo motor gerador não se encontra em
funcionamento, o biogás segue para queima, sempre iniciada 5 minutos após a paragem do
grupo motor gerador. O esquema a baixo representado exemplifica o funcionamento da unidade
de queima e aspiração.
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Figura 17 - Esquema de funcionamento da unidade de queima e aspiração (RAA 2016, RESITEJO).

Na LA n.º 81/2014 estão disponíveis as condições a cumprir quanto ao controlo da fonte FF1,
bem como o número de tomas de amostragem que terá de estar de acordo com o estipulado na
Norma Portuguesa 2167:2007, ou seja, caso a chaminé tenha um diâmetro superior a 0,35m, o
número de tomas deverá ser no mínimo 2, desfasadas de um ângulo de 90o. No entanto no ano
de 2016, o queimador apresentou um número total de horas de funcionamento de 217 horas. A
RESITEJO solicitou um esclarecimento à CCDR competente quanto à monitorização do
queimador e foi informada que o equipamento instalado na central de valorização de biogás do
aterro da RESITEJO é considerado um dispositivo de emergência, sendo equiparado a um
gerador de emergência, portanto fica excluído do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º
78/2004, de 3 de Abril, exceto o disposto no artigo 7.º e no n.º 4 do artigo 21.º do presente artigo.
Assim sendo, a RESITEJO está obrigada a cumprir os tetos de emissão nacional de SO2, NOX,
COV e NH3, bem como a elaboração de um programa de redução de emissões. Terá ainda de
realizar pelo menos uma medição pontual que demonstre o cumprimento dos valores limite de
emissão (VLE), segundo o os termos do n.º 3 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de
Abril.
Para o formulário PRTR a RESITEJO deve reportar anualmente, e em kg/ano, os parâmetros
relativos à composição do biogás captado para queima e os poluentes PRTR emitidos à queima
de biogás.
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2.3 Caldeira da Unidade de Tratamento Biológico e Mecânico
No fim do ano de 2016, com o primeiro aditamento à Licença Ambiental da RESITEJO, foi
incluída a caldeira na UTBM e as respetivas condições de operação, cujo controlo deverá ser
efetuado de acordo com o estabelecido no referido aditamento. O ponto da emissão da caldeira
da UTBM é denominado de FF2.

Tabela 11 - Caracterização da fonte de emissão FF2 ( 1º Aditamento à LA n.º 81/0.1/2014; APA, 2016b).

Referência
Fonte
Ponto de Emissão
Potência
Regime de
Emissão
Altura Total (m)
Combustível

FF2
Caldeira
Chaminé
6 534 KW
Contínuo
19
Gás Natural
Produção de vapor
de água para os
secadores da UTBM

Atividade

A monitorização realizada deve respeitar os parâmetros solicitados na LA e estes devem ser
comunicados no INERPA, dentro da periodicidade definida, com um intervalo mínimo de dois
meses entre medições, e anualmente no formulário PRTR, em kg/ano. A cada três anos, o
operador deverá realizar uma medição pontual, com recurso a uma entidade externa acreditada,
para dar cumprimento ao n.º4 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril. Os
relatórios destas medições pontuais devem ser remetidos à CCDR, até 60 dias após a data da
realização da monitorização, juntamente com a informação presente no Anexo III da LA da
RESITEJO.
Tabela 12 - Monitorização das emissões da caldeira de UTBM ( 1º Aditamento à LA n.º 81/0.1/2014; APA, 2016b).

Parâmetro
Partículas totais
Dióxido de
Enxofre (SO2)
Monóxido de
Carbono (CO)

Unidades

Monitorização

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
Semestral

Compostos
Orgânicos

Frequência da

mg/Nm3

Voláteis (COV)
Ácido Sulfídrico
(H2S)

mg/Nm3
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3. Emissões de Águas Residuais e Pluviais

Nas instalações da RESITEJO são produzidos diariamente efluentes de várias origens, como
por exemplo os lixiviados provenientes das células do aterro e da UTBM, as águas residuais
domésticas (refeitório, balneários e escritórios) e as águas residuais provenientes das diversas
infraestruturas de gestão de resíduos e das demais instalações, como a oficina e a lavagem de
rodados.
As águas residuais oleosas provenientes da lavagem do piso do posto de abastecimento de
gasóleo, da oficina e da lavagem dos rodados e das viaturas são sujeitas a um pré-tratamento
num separador de hidrocarbonetos antes de serem encaminhadas para Estação de Tratamento
de Águas Lixiviadas (ETAL), onde ocorre tratamento por osmose inversa.
As restantes águas residuais domésticas seguem por uma rede de esgotos domésticos, em
tubagem de PVC, que liga a uma fossa séptica, com poço absorvente. A RESITEJO, atualmente,
tem três pontos de descarga com diferentes caraterizações.
Tabela 13 - Caracterização dos pontos de descarga de águas residuais e pluviais ( LA n.º 81/0.1/2014; APA, 2014c).

Coordenadas

Ponto de
Emissão/
Descarga

M (m)

P (m)

EH1

19774,666

29271,873

Águas
pluviais

EH2

19279,100

29072,075

Águas
pluviais

EH3

19774,666

29271,873

Domésticos
+ lixiviado

Tipo

Meio
recetor

Regime de
descarga

Ribeira
das
fontainhas

Descontínuo

Ribeira do
Chicharro

Descontínuo

Ribeira
das
fontainhas

Contínuo

Origem
Periferia
do
Aterro
Periferia
do
Aterro
Osmose
Inversa

Com o propósito de simplificar a consulta e percepção do conjunto de encargos endereçados ao
âmbito das emissões de águas pluviais e residuais, no Anexo VI do presente trabalho é
disponibilizado um quadro resumo com as tarefas de reporte e respetivos prazos de reporte e
entidades a serem comunicadas.

3.1 Controlo de lixiviados
O lixiviado produzido é encaminhado e armazenado numa das três lagoas de retenção de
lixiviados existentes. As lagoas têm uma capacidade total de 6 500m3.
O lixiviado bruto é monitorizado de acordo com o ponto n.º 5 da Parte A, do Anexo III, do DecretoLei n.º183/2009, de 10 de Agosto e as amostras são realizadas por um laboratório acreditado
pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ). A monitorização engloba o controlo do volume, nível
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e qualidade dos lixiviados produzidos em aterro, com a frequência descrita no referido DecretoLei. Os resultados devem ser comunicados no RAA, cuja realização é da responsabilidade da
RESITEJO.
Tabela 14 - Parâmetros a analisar e respetiva frequência para o lixiviado bruto (DL n.º183/2009, de 10 de Agosto).

Parâmetros
Azoto Amoniacal
Cloretos,
CQO
Condutividade
pH
Arsénio Total
Azoto total
Cádmio Total
Carbonatos/Bicarbonatos
CBO5
Chumbo Total
Cianetos Totais
Crómio Total
Crómio VI
Fenóis
Fósforo Total
Mercúrio Total
Potássio
SST
Alumínio
Antimónio
AOX
Bário
Boro
Cálcio
Cobre
COT
Ferro total
Fluoretos
Hidrocarbonetos Totais
Magnésio
Manganês
Níquel Total
Nitratos
Nitritos
Selénio
Sódio
Sulfatos
Sulfuretos
Zinco

Frequência da Monitorização

Mensal

Trimestral

Semestral

Deve ser ainda controlada a bacia de lixiviados, onde é responsabilidade do operador medir
semanalmente o caudal de entrada de lixiviados, ou sempre após uma precipitação significativa.
O operador deve ter ainda em atenção diariamente a capacidade disponível da bacia de
lixiviados.
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3.2 Controlo da descarga das águas residuais tratadas
Em 2009, a RESITEJO adquiriu uma unidade de tratamento de águas residuais por osmose
inversa, instalada no mesmo local da anterior estação de tratamento. O concentrado produzido
no processo da osmose inversa é armazenado nos antigos tanques de secagem de lamas. Em
2015 foi construída uma segunda unidade de tratamento por osmose inversa nas instalações da
Carregueira, dado o crescimento do volume de lixiviado armazenado. O pedido de inclusão desta
segunda unidade de tratamento por osmose foi concretizado no dia 21 de outubro de 2015 e
encontra-se em análise por parte da APA até à data de conclusão dos trabalhos apresentados
neste documento.
O lixiviado produzido em aterro, à semelhança das águas residuais produzidas nas restantes
instalações da RESITEJO, é encaminhado e armazenado na lagoa; a sua transferência para o
tanque de entrada da osmose é promovido por uma bomba submersível, instalada numa
plataforma flutuante.
No tanque de entrada é realizado o ajuste do pH do lixiviado, por injeção de ácido sulfúrico.
Após este momento, o lixiviado entra no sistema de tratamento de osmose inversa, dando origem
ao permeado, i.e., efluente tratado, e ao concentrado que corresponde ao rejeitado. O
concentrado é armazenado em tanques e quando se justifica é reinjetado na massa dos resíduos,
tal como está estipulado no Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto.
O efluente tratado deve ser monitorizado de acordo com o estipulado na TURH n.º
L005222.2015.RH5, da qual a RESITEJO é detentora, e os dados da monitorização devem ser
comunicados no módulo dos recursos hídricos, no SILiAmb, no formato e periodicidade definidos
no mesmo, assim como no formulário PRTR em kg/ano. As análises estão uma vez mais ao
cargo de um laboratório acreditado e os resultados obtidos são comparados com os VLE
presentes no anexo XVIII, do Decreto-Lei n.º26/98, de 1 de agosto.
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Tabela 15 - Parâmetros a analisar e respetiva frequência para o efluente tratado (TURH n.º L005222.2015.RH5).

Parâmetros
Caudal
Condutividade
pH
Azoto Amoniacal
Azoto Total
CBO5
CQO
Fósforo Total
Nitratos
SST
Cobre Total
Chumbo Total
Fenóis
Ferro Total
Mercúrio
Óleos e Gorduras
Óleos Minerais

Frequência da
Monitorização
Diária
Quinzenal

Mensal

Trimestral

4. Monitorização Ambiental
Em concordância com o Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, durante a fase de exploração
de um aterro sanitário, a RESITEJO, enquanto operador de resíduos urbanos, deve seguir um
conjunto procedimentos que assegure a correta utilização deste. A monitorização ambiental
permitirá perceber caso ocorram quaisquer tipos de alterações, quer de contaminação,
alterações topográficas, entre outras, garantindo simultaneamente as condições ambientais e
qualidade dos recursos da área onde o aterro sanitário se encontra localizado. No Anexo VII do
presente trabalho encontra-se disponível um quadro resumo com as atividades de monitorização
ambiental associadas à exploração de um aterro sanitário.

4.1 Dados Meteorológicos
Um operador de gestão de resíduos tem a obrigação de realizar um registo diário dos dados
meteorológicos, ou seja, deve ser recolhida diariamente informação referente ao volume de
precipitação, temperatura, direção e velocidade do vento e, sempre que se justifique, de
evaporação e humidade atmosférica. Para o efeito, a RESITEJO recorre aos dados medidos por
uma estação meteorológica localizada na Chamusca, cujos dados da localização geográfica são
disponibilizados no RAA, assim como os respetivos dados meteorológicos para o ano em análise.

4.2 Controlo das Águas Subterrâneas
Antes do início das operações de exploração, e no sentido de dispor de um valor de referência
para futuras análises, o operador do aterro deve proceder à recolha de amostras e à análise dos
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piezómetros da rede de controlo e dos pontos de água subterrânea situados na área de influência
potencial do aterro. Deve ser previsto, no mínimo, um ponto de monitorização na região de
infiltração e dois na região de escoamento. A colheita de amostras deve ser precedida de
bombagem prévia dos piezómetros, conforme as disposições da Norma ISO 5667-18 (DL n.º
183/2009, de 10 de agosto).
Para as campanhas de monitorização das águas subterrâneas, a RESITEJO utiliza como ponto
de referência três piezométricos distribuídos a montante (um) e a jusante (dois) do aterro. Como
os dois piezométricos a jusante encontravam-se permanentemente secos, foram realizados dois
furos com maior profundidade, junto dos piezométricos antigos. Repetiu-se o procedimento para
o piezométrico a montante, onde realizou-se um terceiro furo com maior profundidade, para
substituir o antigo piezométrico na monitorização das águas subterrâneas a montante do aterro.
A frequência da amostram e os respetivos parâmetros para a monitorização das águas
subterrâneas segue de acordo com o ponto n.º 9, da Parte A, do Anexo III, do Decreto-Lei n.º
183/2009, de 10 de agosto.
Tabela 16 - Parâmetros a analisar e respetiva frequência para a monitorização das águas subterrâneas (DL n.º
183/2009, de 10 de agosto).

Parâmetros
Cloretos
Condutividade
pH
Antimónio
Arsénio
Cádmio
Chumbo
Cianetos
COT
Crómio Total
Crómio VI
Índice de Fenóis
Mercúrio
Níquel
Potássio
Selénio
Alumínio
Amónia
AOX
Bário
Boro
Cálcio
Carbonatos/Bicarbonatos
Cobre
Ferro
Fluoretos
Magnésio
Manganésio
Nitratos
Nitritos
Sódio
Sulfatos
Sulfuretos
Zinco

Frequência da Monitorização
Mensal

Trimestral

Anual
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4.3 Controlo das Águas Superficiais
À semelhança do que ocorre no controlo de águas subterrâneas, para as águas superficiais,
antes do início de exploração, o operador do aterro procede à recolha e análise de amostras das
águas superficiais, se presentes, nas estações seca e húmida, em pelo menos dois pontos
representativos, um a montante e outro a jusante do aterro. Caso a linha de água seja de carácter
intermitente, devem ser feitas análises aquando das primeiras chuvas do ano hidrológico. Este
procedimento permite dispor de um valor de referência para futuras análises de controlo de
qualidade. Caso existam águas superficiais, a periodicidade de controlo é trimestral, nos mesmos
pontos de amostragem do controlo realizado antes do início de exploração. No caso da
RESITEJO, não foram detetadas águas superficiais, logo não é necessário efetuar-se qualquer
controlo para este parâmetro.

5. Alterações Topográficas do Aterro
Para a gestão das alterações tipográficas, o operador deve controlar anualmente os
assentamentos do terreno e o enchimento do aterro através da massa de resíduos depositada,
mediante a colocação de marcos topográficos previstos para o efeito. Esta monitorização tem
como objetivo, avaliar o estado do aterro no que diz respeito à superfície e volume ocupados
pelos resíduos depositados, calculando simultaneamente a capacidade de deposição ainda
disponível no aterro. Anualmente, a RESITEJO deve fazer o levantamento para as duas células
de aterro existentes e indicar a quantidade de resíduos depositados em cada célula, desde o
início de exploração do aterro, em toneladas e m 3., e a quantidade anual de resíduos depositados
em cada célula, em toneladas. Os dados referentes às quantidades de resíduos depositados
devem ser igualmente comunicados no INERPA, para fins de informação anual necessária.

6. Resíduos e Monitorização
Os resíduos produzidos e rececionados nas instalações da RESITEJO estão ao abrigo de um
controlo e registo rígido, que engloba a pesagem, caracterização, atribuição de códigos LER e
de destino, onde deverá ser facultada informação sobre o operador e respetiva operação de
valorização ou eliminação atribuída ao resíduo. A caraterização física dos resíduos, cujo reporte
é obrigatório, deve ser feita por serviços internos ou subcontratada a entidades externas. Ao
longo do presente trabalho, nos capítulos II e IV, encontram-se disponíveis informações
respeitantes à monitorização e reporte de informação dos resíduos ao abrigo da RESITEJO, que
é feita a partir do preenchimento dos formulários MIRR e MRRU, das e-GAR e formulários MRT.
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Acidentes e Situações de Emergência
Numa instalação de gestão de resíduos, como a RESITEJO, sempre que surja uma situação
com potencial de risco, o operador deve notificar a APA, o IGAMAOTE e a entidade competente
desse acontecimento, por fax, tão rapidamente quanto possível e num prazo máximo de 24 horas
após a ocorrência. São caraterizadas como situações de emergência quaisquer falhas técnicas
nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução de poluição, qualquer disfunção ou
avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, qualquer falha técnica nos sistemas
de impermeabilização, drenagem, retenção ou redução e tratamento de emissões existentes na
instalação e por fim, qualquer outra libertação não programa para a atmosfera, água ou solo por
falhas não referidas, como as humanas ou externas à instalação. A notificação às autoridades
competentes deve conter a data e hora da ocorrência, identificação da origem, detalhes das
circunstâncias causadoras e medidas adotadas pelo operador, com o objetivo de minimizar as
emissões e evitar a reincidência. A ocorrência de acidentes e situações de emergência deve vir
referida no RAA da entidade e deve ser enviado à APA, num prazo de 15 dias após o sucedido,
um relatório com os fatos que determinam as razões da ocorrência da emergência, a
caracterização dos riscos associados, plano de ações para corrigir a não conformidade e as
ações preventivas implementadas no imediato e as previstas de serem implementadas,
relacionadas à situação ocorrente ou nível de risco encontrado.

7. Relatório Ambiental Anual
O RAA é um documento com uma estrutura definida na LA do operador de gestão de resíduos,
com um prazo de envio entre janeiro a 15 de abril do ano posterior ao ano civil dos quais os
dados reportados se referem. No Anexo VIII é apresentado um quadro resumo com a descrição
de todos os dados e informações que devem constar no RAA da RESITEJO, englobando os
categorias da gestão de recursos, emissões atmosféricas, emissões de águas residuais e
pluviais, monitorização ambiental, alterações topográficas, os resíduos produzidos e
rececionados, bem como a respetiva monitorização e, por fim, os acidentes, situações de
emergência e queixas ocorridas e recebidas durante o ano civil de reporte a que o RAA se refere.

8. Contributo para a Gestão do Quotidiano
Para o auxílio da gestão do quotidiano da RESITEJO, análise de custos inerentes e observação
do tempo que é necessário despender para os vários reportes legalmente obrigatórios, criou-se
um documento em SMARTSHEET, que permite avaliar a escala de investimento, custos externos
e internos associados ao cumprimento de cada parâmetro, bem como analisar, dentro de uma
escala temporal, o período que uma determinada tarefa leva a estar concluída, secção A2 do
Anexo I.
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O documento principal, denominado de Gestão do Quotidiano (Vista Anual), é apoiado por outros
três documentos, que estão relacionados com o SIRER, os recursos hídricos e as emissões
atmosféricas. Este sistema de apoio permite criar avisos para os e-mails dos intervenientes, onde
os utilizadores são advertidos para o fim do prazo de conclusão de determinada tarefa caso o
desejem. São ainda disponibilizados documentos de apoio, onde se pode encontrar informação
legal e procedimental referente ao respetivo parâmetro ou âmbito de análise.
O documento referente às atividades do módulo SIRER, do SILiAmb, contempla os formulários
MIRR e MRRU; é dada informação quanto à frequência de preenchimento e é solicitado ao
utilizador o estado de preenchimento dos formulários em aberto para o referido mês, cuja escala
varia entre “não”, “ a aguardar” e “sim”, com as cores vermelho, amarelo e verde, respetivamente.
Para os meses em que determinado formulário não se encontra aberto para preenchimento, a
área de resposta encontra-se a cinzento. O documento do SIRER não contempla espaço para
as e-GAR e os formulários MTR, porque estes fazem parte de uma tarefa contínua para o bom
funcionamento da RESITEJO. Não são uma tarefa com quantidade e frequência concretas; como
é o caso dos formulários MRRU que repetem-se mensalmente, e após o seu preenchimento,
resta aguardar pelo próximo.
Para o apoio da monitorização das emissões atmosféricas, criou-se um documento assim
denominado, cuja lógica de preenchimento é a mesma que a do documento do SIRER. Dentro
da monitorização das emissões atmosféricas, existem dois tipos de reporte, ao INERPA e os
formulários PRTR, com diferentes periodicidades de reporte.
O raciocínio repete-se com o documento destinado ao auxílio da monitorização dos recursos
hídricos, cuja lógica de preenchimento volta a ser igual à dos documentos do SIRER e
monitorização atmosférica. Este documento abrange as monitorizações do lixiviado bruto, do
efluente tratado, das águas subterrâneas e das águas de abastecimento, quer captadas pelos
furos AC1, AC2 e AC3, quer as das unidades de Santarém, Tomar e Torres Novas. O documento
da monitorização dos recursos hídricos considera dois tipos de reporte, o módulo de recursos
hídricos, disponível no SILiAmb, e os formulários PRTR. São ainda facultadas as informações
respeitantes aos parâmetros que devem ser analisados, bem como o respetivo período de
reporte.
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VI. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Com o decorrer dos trabalhos realizados para o enquadramento da RESITEJO, rapidamente foi
possível concluir que um SGRU tem uma extensa dimensão, quer de infraestruturas, humana e
processual e facilmente o foco dissipa-se para algum plano em concreto. Como a gestão
ambiental incide numa entidade e a respetiva atividade económica como um todo, é fundamental
que o campo de perceção e análise não se cinja a determinadas áreas. Para uma correta e
eficiente gestão ambiental é necessário conhecer-se claramente a estrutura e tudo o que nela
acontece, uma vez que nos regimes legislativos as decisões processuais são tomadas tendo em
conta vários indicadores, nomeadamente desempenhos e capacidades das instalações.
No que se refere aos regimes e processos de licenciamento, os estudos realizados apontam para
algumas conclusões. Atualmente existe um número considerável de diplomas em vigor que
devem ser tidos em conta para os processos de licenciamento e operação de atividades de
gestão de resíduos, o que leva por vezes a alguma dispersão e incerteza quanto às decisões a
tomar. Os operadores sentem regularmente necessidade de contactar telefonicamente a APA
para o esclarecimento de questões, mesmo com o apoio de documentos e manuais de
funcionamento publicamente disponíveis. Quanto aos processos de licenciamento, com estudo
e interpretação dos vários diplomas para a realização dos documentos auxiliares em
SMARTSHEET, verifica-se que o encadeamento das várias fases de um processo de
licenciamento não é simples e é frequentemente dúbio e de fácil arrastamento na linha temporal.
Quando devem ser consideradas reavaliações, pedidos de novos elementos e faltas de
cumprimento de prazos por parte da entidade licenciadora, o processo arrasta-se, uma vez que
nem sempre os processos são deferidos tacitamente em algumas etapas. As demoras que se
vão verificando nos processos não são suportáveis pelas entidades gestoras, que ficam
vulneráveis perante algumas situações, nomeadamente perante entidades fiscalizadoras, como
o IGAMAOT.
Observa-se ainda que do exercício do processo de licenciamento de um aterro sanitário em
SMARTSHEET, o mecanismo para a renovação de licenças ambientais é célere e simples,
todavia o último processo de renovação da licença ambiental da RESITEJO para a exploração
do aterro sanitário, com pedido de alteração para a inclusão da segunda célula durou
aproximadamente dois anos, desde o pedido do requerente para a renovação até ao envio da
nova LA. Estes desfasamentos que ocorrem entre os prazos teóricos expectáveis e os prazos
reais são indicadores que corroboram com a teoria que os regimes regulamentares nem sempre
estão bem dimensionados para a realidade portuguesa e das entidades que estão em campo a
operar.
Dentro do SILiAmb foram estudados os diversos módulos ativos para um SGRU e destaca-se o
fácil acesso e interação com a plataforma; os manuais e guias de utilização são uteis para
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eventuais dúvidas, no entanto, alguns módulos encontram-se ainda em desenvolvimento e só
depois do processo concluído é que será seguro tecer comentários sobre eventuais problemas
ou sugestões. Se as projeções se realizarem, será logisticamente mais interessante para o
utilizador encontrar condensados todos os módulos de reporte e que a comunicação e
cruzamento de dados entre eles seja possível. Esta funcionalidade evitará a repetição de
algumas tarefas de comunicação de dados e monitorizações, pelos diferentes módulos de
reporte, poupando algum tempo ao setor da gestão da ambiental. Em contrapartida, o módulo
LUA, que já opera em condições normais, revelou alguns erros que colocam em causa o usufruto
do simulador para os processos de licenciamento, quer os novos, quer os de renovação. Não é
prático e pode até gerar alguma confusão para o utilizador, que seja necessário apagar uma
simulação anterior, quando se pretende apenas alterar um ponto de resposta ou de categoria de
simulação. Todavia, o módulo LUA, quando a simulação ocorre sem problemas, é uma
ferramenta útil para prever custos associados aos processos de licenciamento, bem como os
respetivos regimes legislativos; no entanto, os prazos indicados poderão não corresponder aos
prazos reais, uma vez que são indicados os prazos previstos sem irregularidades e eventuais
atrasos, ou seja, os términos mínimos previstos em lei. Referentemente aos restantes módulos,
não é possível concluir nada quanto à utilização e experiência enquanto utilizador, uma vez que
o acesso a esses módulos é restrito aos operadores de gestão de resíduos e por motivos de
confidencialidade, não foram dados acessos às mesmas.
Ainda da análise do simulador LUA, verifica-se que a renovação das licenças nem sempre pode
ocorrer simultaneamente porque os prazos de renovação não são os mesmos, nomeadamente
o TURH, cuja validade da licença é de 4 anos. No entanto, tal justifica-se porque o TURH tem
idiossincrasias específicas, o que não lhe permite ter o mesmo prazo de renovação das restantes
licenças.
Por fim, no que se refere à planificação do quotidiano, é observável que um sistema de gestão
de resíduos é alvo de um rigoroso e extenso protocolo de monitorização e comunicação às
entidades competentes o que consequentemente obriga a um considerável investimento, quer
humano, quer financeiro, para o desenvolvimento das atividades de gestão ambiental. Com o
estudo dos vários âmbitos de reporte é possível concluir que poderá ser uma mais valia investir
num sistema que permita recolher e tratar todos os dados uniformemente e dentro dos mesmos
parâmetros de formatação e quiçá a troca de dados, porque muitos dos parâmetros são
complementares ou semelhantes. É igualmente essencial uma boa base de dados e bibliográfica,
com os Decretos-Lei atualizados e as respetivas notas interpretativas, que permite uma rápida e
eficiente consulta. Em suma, para um setor de gestão ambiental é essencial existir organização,
quer documental, de tempo, laborar e processual.
Deve ainda referir-se que poderá ser uma mais-valia para gestão ambiental de um SGRU
posicionar-se no setor e no mercado e acompanhar de perto os trabalhos que se realizam no
setor dos resíduos para o desenvolvimento e inovação de tecnologias de gestão ambiental, assim
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como estudar as constantes alterações nos mais variados regimes, facilidade e agilizando o
processo de adaptação a novos procedimentos, cujo comprimento seja ou não obrigatório.
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VII. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO
1. Conclusões
Dos trabalhos realizados é possível concluir que um SGRU é de elevada complexidade e
dimensão estrutural, económica e financeira. A dimensão e multifuncionalidade da RESITEJO
conduz à regulação por um vasto conjunto de diplomas não específicos para a sua atividade pelo
que a interpretação da legislação é complexa, o que dificulta a interpretação do que é necessário
ter em conta. Por fim, a gestão ambiental, que se repete anualmente dentro dos períodos
definidos, é muito abrangente, com inúmeras tarefas e o seu cumprimento envolve entidades
externas à RESITEJO, o que representa custos financeiros. Da análise dos trabalhos agendados
na plataforma de gestão SMARTSHEET, verifica-se que a ordem de trabalhos mensal não se
repete, mas é possível, através da mesma, prever os momentos de maior intensidade de trabalho
para reporte e simultaneamente preparar com a devida e possível antecedência os elementos
necessários, nomeadamente os que envolvem aquisição de serviços a entidades externas, como
pedido de análises, monitorizações e relatórios de desempenho. A plataforma enquanto
instrumento de apoio à gestão ambiental, permitirá avaliar e aumentar o desempenho dos
colaboradores envolvidos nesta atividade.

2. Trabalho Futuro
Apesar deste trabalho ter centrado os seus estudos nos regimes de licenciamento de operações
de gestão de resíduos, seria interessante uma análise semelhante para os regimes dos gases
fluorados e emissão de TURH, até porque estes regimes são aplicáveis a outros setores, para
além dos resíduos. Seria igualmente pertinente avaliar os custos diretos e indiretos associados
aos variados processos de licenciamento e reporte, nomeadamente para efeitos de
orçamentação anual.
Para uma análise futura, seria interessante, até para trabalhos da APA, perceber quais os erros
no SILiAmb, inclusive no módulo LUA. Dentro do módulo LUA, seria benéfico se ao utilizador
fosse permitido guardar várias simulações de novas LA dos mais variados âmbitos e atividades
económicas, sem estas gerarem erros no simulador, como ocorre atualmente com apenas uma
simulação guardada. Dentro da mesma linha, seria igualmente oportuno o módulo LUA permitir
que a partir de processos já existentes, fosse possível simular renovações com ou sem
alterações a considerar.
Uma análise mais direcionada para os custos financeiros relacionados com a gestão ambiental
dos SGRU será interessante, para perceber o real custo que uma entidade tem que considerar
para cumprir os requisitos ambientais legais e o que seria passível de ser diminuído ou otimizado.
Seria igualmente interessante fazer uma análise semelhante à realizada neste estudo para um
SGRU em fase de pós-encerramento, para o qual os requisitos de análise e reporte às
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autoridades competentes alteram-se e assim verificar-se-iam as diferenças e poder-se-ia realizar
uma comparação, que permitisse avaliar, entre outras variáveis, os custos financeiros e
operacionais para a fase de encerramento, face à fase operacional. O mesmo poderia acontecer
para qualquer outro sistema de gestão de resíduos, que não os urbanos, como por exemplo um
sistema de gestão de resíduos hospitalares, onde ter-se-ia que analisar os requisitos e
cumprimentos legais para a instalação e utilização de uma unidade incineradora.
Poderá ser feita também uma comparação entre a situação portuguesa e qualquer outro país da
União Europeia, uma vez que alguns dos regimes da legislação portuguesa são resultantes de
diretivas da Comunidade Europeia.
Para que as várias monitorizações previstas e obrigatórias não sirvam apenas para o
cumprimento legal, será uma mais-valia se forem utilizadas como instrumento para a
interpretação das transformações que ocorrem no nas estruturas da RESITEJO, nomeadamente
no Aterro Sanitário. A análise do comportamento a partir dos dados monitorizados permite
interpretar fenómenos físicos, químicos e biológicos que estão a ocorrer nas instalações da
RESITEJO, interligando-as com os demais parâmetros em análise, como as condições
meteorológicas. No futuro, uma das metodologias a seguir poderá ser inserir no Excel de
compilação de dados uma folha de rosto com gráficos de atualização automáticos com a
evolução dos parâmetros relevantes, como por exemplo:

Figura 18 - Exemplo de um gráfico de análise dos parâmetros lo lixiviado bruto à saída do aterro sanitário da
RESITEJO.
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ANEXO I – Plataformas de Gestão
A1 – Licenciamentos
A1.1 – Processo Licenciamento de uma Atividade de Operação de Gestão de Resíduos

Figura A 1 - Vista resumida do processo de licenciamento de uma atividade de operação de gestão de resíduos.
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A1.2 – Processo de Licenciamento Simplificado de uma Atividade de Operação de Gestão de Resíduos

Figura A 2- Vista resumida do processo de licenciamento simplificado de uma atividade de operação de gestão de resíduos.

68

A1.3 - Processo de Licenciamento da Atividade de Deposição de Resíduos em Aterro
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Figura A 3- Vista resumida do processo de licenciamento da atividade de deposição de resíduos em aterro.
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A2 – Gestão do Quotidiano
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Figura A 4- Calendarização e gestão anual das tarefas de Gestão Ambiental.
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Figura A 5 - Documento para controlo das tarefas do SIRER.
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Figura A 6- Documento para controlo das monitorizações às emissões atmosféricas.
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Figura A 7- Documento para controlo das monitorizações dos recursos hídricos.
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ANEXO II – Obrigações de um Operador com Equipamentos
Fixos de Refrigeração, Ar Condicionado e Bombas de Calor

Figura A 8 - Esquema para as obrigações do operador segundo a carga contida no equipamento (APA, 2017b).

As obrigações dos operadores presentes na figura anterior estão enumeradas de 1 a 5 e têm a
seguinte interpretação (APA,2017b):
1. Recorrer a técnicos e empresas certificados por Organismo de Certificação de acordo com
o previsto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de Abril para proceder às
intervenções técnicas nos equipamentos ou sistemas.
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2. Proceder à deteção de fugas em todos os equipamentos que contêm gases fluorados com
efeito de estufa e, proceder à reparação da(s) mesma(s) se existir(em). Até 1 mês após a
data da reparação, o operador deve proceder à verificação da eficácia da reparação e à
avaliação da eventual necessidade da repetição do procedimento. Para equipamentos com
5 ton CO2 eq ou mais de gases fluorados, estão definidas periodicidades mínimas para a
deteção de fugas (n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento (UE) N.º 517/2014).
3. Proceder ao Registo da Aplicação/Equipamento (RAE) em ficha modelo disponibilizada
nesta página de internet. Caso o equipamento ou sistema possua dois ou mais circuitos de
refrigeração independentes, deverá ser preenchido um registo por cada circuito
independente. Este RAE é constituído por uma identificação do equipamento ou sistema,
onde constam os dados técnicos do mesmo e, pelos dados referentes às intervenções
técnicas efetuadas no equipamento ou sistema, ou seja, a ficha de registo carece de
atualização a cada intervenção técnica efetuada no mesmo, desde que a mesma interfira
com as partes do equipamento que contêm gases fluorados. Este registo permitirá
conhecer o histórico do funcionamento do equipamento. Cada atualização do registo deve
indicar o número do registo de intervenção (numeração do caderno de registo de atividade
fornecida pelo Organismo de Certificação do técnico qualificado que efetuou a intervenção)
respetivo e, ao RAE podem ser anexos os mencionados registos de intervenção. O RAE
apenas é obrigatório para equipamentos que devam ser verificados para deteção de fugas
ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 517/2014.
4. Proceder à recuperação para efeitos de reciclagem, regeneração ou destruição dos gases
fluorados com efeito de estufa, sempre que adequado, a ter lugar antes da eliminação final
desse equipamento e, durante a respetiva assistência técnica e manutenção.
5. Proceder, no âmbito das obrigações decorrentes da aplicação do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 56/2011, à comunicação à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), até ao dia 31 de
Março do ano corrente (para equipamentos sujeitos a verificação de deteção de fugas artigo 4.º do Regulamento UE 517/2014), dos dados relativos à utilização de gases
fluorados com efeito de estufa no decorrer do ano civil anterior, designadamente:


Quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa existente no dia 1 de Janeiro do ano
civil em questão;



Quantidade adquirida no decorrer do ano em vasilhame para recarga em equipamentos
existentes (kg);



Quantidade contida no interior (pré-carga) dos equipamentos adquiridos durante o ano
(Kg);



Quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha recuperado para efeito
de recarga no mesmo equipamento (kg);



Quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha recuperado para efeito
de recarga noutro equipamento (kg);
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Quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha recuperado para efeito
de reciclagem;



Quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha recuperado para efeito
de valorização/regeneração;



Quantidade de cada gás fluorado com efeito de estufa que tenha recuperado para efeito
de destruição.
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ANEXO III – Informações sobre a e-GAR

Figura A 9 - Diagrama do processo de emissão de uma e-GAR. (APA, 2017g).
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Figura A 10 - Modelo de uma e-GAR (RESITEJO, 2017)
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ANEXO IV – Respostas às Perguntas Dinâmicas do Simulador
LUA

Figura A 11- Primeiro excerto de respostas ao questionário dinâmico do módulo LUA.

Na figura A11 observam-se as questões dos campos destinados ao enquadramento por regime
de ambiente e uma parte referente ao enquadramento das instalações onde se desenvolvem
operações de gestão de resíduos. Neste último campo é solicitada a quantidade de resíduos não
perigosos depositados em aterro, em toneladas por ano e total de toneladas previstas para o
tempo de vida útil do aterro sanitários. Os valores utilizados têm por base os valores presentes
na atual LA da RESITEJO.

Figura A 12 - Segundo excerto de respostas ao questionário dinâmico do módulo LUA.
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Figura A 13- Terceiro excerto de respostas ao questionário dinâmico do módulo LUA.

À semelhança do que ocorre com os valores referentes à deposição de resíduos em aterro, a
quantidade de resíduos não perigosos que segue para a valorização através de tratamento
mecânico é retirado do aditamento à LA da RESITEJO.

Figura A 14- Quarto excerto de respostas ao questionário dinâmico do módulo LUA.

Figura A 15- Quinto excerto de respostas ao questionário dinâmico do módulo LUA.
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Para as questões do âmbito dos recursos hídricos, teve-se em conta a atual situação da
RESITEJO, contabilizando-se os mesmos pontos de extração e rejeição de águas.

Figura A 16 - Sexto excerto de respostas ao questionário dinâmico do módulo LUA.

Figura A 17 - Sétimo excerto de respostas ao questionário dinâmico do módulo LUA.

Figura A 18 - Oitavo excerto de respostas ao questionário dinâmico do módulo LUA.
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No campo refente a outras questões é inquirido se o processo é conduzido por entidade
acreditada e mais uma vez a resposta foi dada consoante o que atualmente acontece na
RESITEJO. A participação de uma entidade acreditada, segundo o Decreto-Lei n.º 75/2015, de
11 de maio, diminui o prazo par a emissão do TUA e os processos de licenciamento ou renovação
estão ao cargo da equipa responsável pela Gestão Ambiental da RESITEJO.
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ANEXO V – Resumo das tarefas de reporte do âmbito das emissões atmosféricas
Tabela A 1- Quadro resumo das várias monitorizações a realizar no âmbito das emissões atmosféricas

Campo

Tarefa

Quantificação da
totalidade de biogás
gerado em aterro

Entidade/
Plataforma a ser
comunicada

Frequência

Ferramenta
utilizada para a
recolha de dados

Anual

Método de Cálculo
– Landgem da
United States
Environmental
Protection Agency

INERPA
RAA

Emissões Difusas
INERPA
RAA
PRTR

Anual

Monitorização da
composição do biogás
captado para queima

INERPA
RAA

Trimestral

PRTR

Anual

INERPA
RAA

Semestral

PRTR

Anual

INERPA
RAA

Semestral

PRTR

Anual

Valorização do Biogás
Monitorização das
emissões referentes à
queima de biogás

Caldeira de UTBM

Mensal (fase de exploração)
Semestral (fase de
manutenção/ encerramento)

Monitorização das
emissões difusas de
gases do aterro
(composição do
biogás)

Monitorização das
emissões da caldeira

Documentos
Diretivos e Legislação

Observações

---DL n.º 78/2004, de 3 de
AbriL
LA n.º 81/2014

Dados na Tabela
8

*Entidade externa
Apenas CO2 e
CH4 (kg/ano)
DL n.º 78/2004, de 3 de
AbriL
LA n.º 81/2014
*Entidade externa

**

DL n.º 78/2004, de 3 de
AbriL
DL n.º 193/2003, de 22
de Agosto
DL n.º 78/2004, de 3 de
AbriL
1º Aditamento LA n.º
81/2014

Dados na Tabela
9
Não se aplica o
que está na LA.

---

*ENC Power, Lda (entidade exploradora) e CTCV (Laboratório de Monitorização de Ambiente e Segurança), em 2016.
** O ano de 2017 é o primeiro ano de recolha e comunicação dos dados. Informação insuficiente.

85

ANEXO VI – Resumo das tarefas de reporte do âmbito das emissões de água fluviais e residuais
Tabela A 2 - Quadro resumo das várias monitorizações a realizar no âmbito das emissões de águas fluviais e residuais.

Campo

Tarefa

Parâmetros
Azoto Amoniacal, Cloretos, CQO,
Condutividade, pH

Lixiviado
Bruto

Monitorização do
lixiviado bruto

Arsénio Total, Azoto total, Cádmio
Total, Carbonatos/Bicarbonatos, CBO5,
Chumbo Total, Cianetos Totais, Crómio
Total, Crómio VI, Fenóis, Fósforo Total
Mercúrio Total, Potássio, SST
Alumínio, Antimónio, AOX, Bário, Boro,
Cálcio, Cobre, COT, Ferro total,
Fluoretos, Hidrocarbonetos Totais,
Magnésio, Manganês, Níquel Total,
Nitratos, Nitritos, Selénio, Sódio,
Sulfatos, Sulfuretos, Zinco
Caudal

Condutividade, pH
Efluente
Monitorização do Azoto Amoniacal, Azoto Total, CBO5,
CQO, Fósforo Total, Nitratos, SST
tratado
efluente tratado
Cobre Total, Chumbo Total, Fenóis,
Ferro Total, Mercúrio, Óleos e
Gorduras, Óleos Minerais
*CESAB (Laboratório Acreditado pelo IPAQ), em 2016

Frequência

Entidade/Plataform
a a ser
comunicada

Ferramenta
utilizada para a
recolha de dados

Documentos
Diretivos e
Legislação

Mensal

Ponto n.º 5 da Parte
A, do Anexo III, do
Decreto-Lei
n.º183/2009, de 10
de Agosto

Trimestral
RAA

Laboratório
externo*

Semestral

Diária
Quinzenal
Mensal

PRTR
RAA
Módulo Recursos
Hídricos - SILiAmb

TURH n.º
L005222.2015.RH5

Trimestral
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ANEXO VII – Resumo das tarefas de reporte do âmbito das monitorizações ambientais
Tabela A 3 - Quadro resumo das várias monitorizações ambientais a realizar para a atividade de deposição de resíduos em aterro.

Campo

Condições
Meteorológicas

Tarefa

Parâmetros

Monitorização do
lixiviado bruto

Volume de precipitação,
temperatura, direção e velocidade
do vento.

pH, Condutividade, Cloretos
Antimónio, Arsénio, Cádmio,
Chumbo, Cianetos, COT
Crómio Total, Índice de Fenóis,
Monitorização da Mercúrio, Níquel, Potássio,
Águas
qualidade das
Selénio
Subterrâneas
águas
Alumínio, Amónia, AOX, Bário,
subterrâneas
Boro, Cálcio, Carbonatos/
Bicarbonatos, Cobre, Ferro,
Fluoretos, Magnésio, Manganésio,
Nitratos, Nitritos, Sódio, Sulfatos,
Sulfuretos, Zinco
*CESAB (Laboratório Acreditado pelo IPAQ), em 2016

Frequência

Diária

Entidade/Plataform
a a ser
comunicada

Ferramenta
utilizada para a
recolha de dados

Documentos
Diretivos e
Legislação

RAA

Estação
meteorológica da
Chamusca

Ponto n.º 3 da Parte
A, do Anexo III, do
Decreto-Lei
n.º183/2009, de 10
de Agosto

Laboratório
externo*

Ponto n.º 9 da Parte
A, do Anexo III, do
Decreto-Lei
n.º183/2009, de 10
de Agosto

Mensal

Trimestral
RAA
Módulo Recursos
Hídricos - SILiAmb
Anual
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ANEXO VIII – Pontos a serem abordados no RAA
Tabela A 4 - Quadro resumo dos dados e informações que devem ser reportados no RAA.

Categoria

Subcategoria

Abastecimento de água

Gestão de recursos

Consumo energético

Emissões difusas
Biogás captado

Biogás queimado
Emissões Atmosféricas

Caldeira de UTBM

Controlo de lixiviados

Emissões de águas
pluviais e residuais

Controlo da descarga das
águas residuais tratadas

Dados meteorológicos
Monitorização Ambiental
Controlo das águas
subterrâneas
Alterações topográficas

Descrição
Volume extraído na captação de
água subterrânea AC1, AC2 e AC3
(m3/mês).
Informação sobre o período de
funcionamento das captações AC1,
AC2 e AC3.
Consumo médio mensal (m3).
Consumo específico mensal (m 3/t de
resíduo).
Consumo médio mensal e anual para
as diferentes formas de energia
consumida (TEP)
Consumo médio mensal de energia
elétrica (kWh) e consumo específico
mensal (kWh/ t de resíduos).
Consumo médio mensal de gás
natural (m3) e consumo específico
mensal (m3/ t de resíduos).
Consumo médio mensal de gasóleo
(l) e consumo específico mensal (l/ t
de resíduos).
Integração dos dados do INERPA.
Integração dos dados do INERPA,
com médias trimestrais.
Integração dos dados do INERPA,
acompanhado pelo relatório síntese.
Número de horas de funcionamento
do queimador de biogás e
quantidade de biogás queimado (m3
e t).
Resultados da monitorização pontual
da fonte FF2.
Número de horas de funcionamento
da caldeira e quantidade de
combustível utilizado (m 3 e t).
Integração dos dados das análises,
acompanhada pelo relatório síntese.
Integração do relatório síntese da
qualidade do efluente tratado.
Volumes mensais das descargas
efetuadas no ponto EH3
Para cada parâmetro, apresentar os
valores de concentração medidos e a
respetiva carga poluente
(massa/unidade tempo).
Integração do relatório síntese da
análise dos dados meteorológicos
recolhidos.
Integração dos dados das análises,
acompanhada pelo relatório síntese.
Relatório síntese dos registos
efetuados.
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Resíduos e monitorização

Controlo dos resíduos
rececionados e produzidos
na instalação

Armazenamento temporário

Acidentes e situações de emergência
Gestão de informação/ registos, documentação e
formação

Integração de um relatório síntese
dos registos dos resíduos
rececionados.
Integração de um relatório síntese
dos registos dos resíduos produzidos
na RESITEJO (quantidade, código
LER, destino dos resíduos).
Caso se verifique (período superior a
1 ano) – relatar ponto de situação do
licenciamento específico.
Integração de um relatório síntese
dos acontecimentos, respetivas
consequências e ações corretivas.
Síntese do número e natureza das
queixas recebidas.

89

