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Preâmbulo
O presente relatório foi elaborado em conformidade com o disposto na Decisão da Comissão Europeia de
2006/534/CE, referente ao questionário sobre a aplicação da Directiva 1999/13/CE do Conselho, 11 de
Março, relativa à limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) resultantes da utilização
de solvente orgânicos em certas actividades e instalações, nos vários Estados-membros durante o período
1.1.2005 a 31.12.2007.
1. Descrição Geral
Quais as principais características da legislação nacional que são necessárias para estabelecer um sistema
de autorização ou registo que assegure o cumprimento das exigências da directiva? Especificar as
alterações da legislação nacional no período de referência respeitante à Directiva 1999/13/CE.
A Directiva 1999/13/CE, relativa à limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis resultantes da
utilização de solventes orgânicos em certas actividades e instalações, foi transposta para o direito interno
pelo Decreto-Lei (DL) nº 242/2001, de 31 de Agosto. No relatório relativo ao período 2003-2004 foram
apresentadas as principais características deste diploma as quais visam dar cumprimento às exigências
desta Directiva.
Relativamente ao período de referência salienta-se que, o citado diploma legal, sofreu uma alteração
decorrente da transposição, para o direito nacional da Directiva 2004/42/CE, (Decreto-Lei nº 181/2006, de 6
de Setembro), a qual implicou a revogação da alínea a) da categoria L), “retoque de veículos”, constante no
anexo I do DL 242/2001.

2. Cobertura das Instalações
Relativamente a cada uma das vinte secções do Anexo II-A, apresentar uma estimativa do número de
instalações pertencentes às categorias abaixo indicadas (os Estados-membros cuja legislação nacional
preveja uma classificação diferente podem utilizá-la na resposta à presente questão);
§

Todas as Instalações existentes no final do período de referência abrangidas pelo nº 2 do artigo 2 da
directiva.

Atendendo à definição proposta no nº 2 do artigo 2, e à solicitação efectuada, apresenta-se na Tabela 1, o
número das instalações existentes licenciadas/autorizadas no final do período de referência, 31.12.2007,
distribuídas por cada uma das vinte secções do Anexo IIA.
Importa ainda referir que, com a entrada em vigor da Directiva 2004/42/CE, as instalações que desenvolvem
a actividade de retoque de veículo, fora das instalações de produção, estão excluídas do âmbito de
aplicação da Directiva 199/13/CE, passando obrigatoriamente a utilizar produtos com menor teor de COV
abrangidos pela Directiva 2004/42/CE.
Apesar da Directiva COV ter sido publicada em 2001 e, ter definido, para as instalações existente, um
período de adaptação (30.12.2007) aos requisitos nela impostos, constata-se que em Portugal, existem
ainda instalações que não efectuaram ao seu registo ou, o mesmo não foi atempadamente recebido nesta
Agência de forma a ser introduzido no presente relatório, pelo que o universo agora apresentado não
deverá ser considerado com completo.

Tabela 1 – número de instalações existentes registadas até 31.12.2007, por secção.
Actividades
Impressão rotativa off-set com secagem a quente
Rotogravura para publicações
outras unidades de rotogravura, flexogravura, serigrafia rotativa, laminagem ou
envernizamento, serigrafia rotativa sobre têxteis/cartão
Limpeza de superfícies
outros processos de limpeza
Revestimentos de superfícies automóveis
retoque de veículos
Revestimentos Adesivos
Outros processos de revestimento
Revestimento de bobinas
Processamento de Borracha
Fabrico de preparações de revestimento, tintas de impressão, vernizes e colas
Revestimento de superfícies de madeira
Limpeza a seco
Impregnação de Madeira
Revestimento de curtumes
Fabrico de calçado
Extracção de óleos vegetais e gorduras animais e refinação de óleos vegetias
Fabrico de produtos farmaceuticos
Total de registos a 31.12.2007

nº
instalações
5
0
11
40
32
22
36
14
72
2
10
44
22
548
2
2
9
4
2
877

(*) o número de instalações registadas até 31.12.2007 na actividade de retoque de veículo – foram 36.
§

Todas as Instalações registadas ou autorizadas pela autoridade competente no período de referência

De acordo com a questão solicitada apresenta-se na tabela 2, o número de instalações que solicitaram o
seu registo ou autorização às respectivas autoridades competentes, durante o período de referência objecto
deste relatório. Em consonância com o constante na Tabela 1, é apresentada a respectiva distribuição por
cada uma das vinte secções do Anexo IIA da directiva.
É de referir igualmente, que este número não está completo, uma vez que existe alguma informação relativa
às novas instalações que não foi atempadamente recebida de forma a ser integrada neste relatório.

Tabela 2 – número de instalações (existentes e novas) registadas durante o período de referência (20052007), por secção.
Actividades
Impressão rotativa off-set com secagem a quente
Rotogravura para publicações
outras unidades de rotogravura, flexogravura, serigrafia rotativa, laminagem ou
envernizamento,serigrafia rotativa sobre têxteis/cartão
Limpeza de superficies
outros processos de limpeza
Revestimentos de superficies automoveis /retoque de veículos
Revestimento de bobinas
Outros processos de revestimento
Revestimento de fios metálicos para bobinas
Revestimento de superfícies de madeira
Limpeza a seco
Impregnação de Madeira
Revestimento de curtumes
Fabrico de calçado
Laminagem de madeira e plástico
Revestimentos Adesivos
Fabrico de preparações de revestimento, tintas de impressão, vernizes e colas
Processamento de Borracha
Extracção de óleos vegetais e gorduras animais e refinação de óleos vegetais
Fabrico de produtos farmacêuticos
Total de registos durante 2005-2007

nº instalações
3
0
6
8
16
45
0
64
0
11
478
2
2
6
0
13
39
5
5
0
703

(*) o número de instalações registadas durante o período de 1.1/2005 a 31.12.2007 na actividade de
retoque de veículo – foram 34
Durante o período de referência constatou-se a ocorrência de um aumento no número de registo em
sectores específicos, nomeadamente na actividade de limpeza a seco e retoque de veículos, muitas vezes
decorrentes das acções inspectivas realizadas pelas entidades fiscalizadoras.
§

Das instalações referidas no travessão anterior, quantas foram autorizadas ou registadas em
conformidade com o nº 4 do artigo 4º da directiva (opcional)

A informação disponibilizada pelas várias entidades licenciadoras não permite responder de forma
conclusiva à questão colocada.
Em conformidade com o disposto na Directiva, o DL 242/2001 estabelece que, uma instalação existente, se
sofrer alteração substancial na acepção da definição constante no artigo 2º, ou que seja incluída pela
primeira vez, no âmbito de aplicação do citado DL (na sequência da alteração substancial), a parte da
instalação que sofrer será considerada, uma instalação:
a) nova, se as emissões totais de COV de toda a instalação superior ao nível de emissão se não
tivesse ocorrido a alteração;
b) existente se as emissões totais de COV de toda a instalação forem menores aos níveis de
emissão antes da alteração
§

Quantas destas instalações são também abrangidas pela Directiva IPPC (opcional)

De acordo com o previsto no DL 242/2001, que transpôs a directiva 1999/13/CE, a APA é autoridade
competente para efeitos do diploma COV, no caso das instalações incluídas no âmbito de aplicação da

Directiva IPPC. Assim, atendendo à informação disponível, constata-se que aproximadamente 50
instalações são simultaneamente abrangidas pelas Directivas COV e PCIP, ou seja, de um total de
instalações (existentes e novas) de aproximadamente 900 instalações, aproximadamente 5%. O valor
apresentado evidencia a reduzida sobreposição entre os universos abrangidos por estas duas directivas.
3. Obrigações fundamentais do operador
De um modo geral, que disposições administrativas foram adaptadas para permitir às autoridades
competentes assegurar que as instalações operam em conformidade com os princípios gerais estabelecidos
no artigo 5º?
No que se refere aos requisitos aplicáveis ao operador é de realçar que o diploma nacional a prevê:
a) a possibilidade do operador optar por uma das duas alternativas de cumprimento do diploma, ou seja:
-

valores-limite de emissão de gases residuais (VLE) e os valores das emissões difusas (VLd), ou
valores limite para a emissão total (VLEt), tal como estipulado no Anexo II-A, ou

-

plano individual de redução das emissões de COV (PIRECOV), definido tal como constante no
Anexo II-B, o qual deverá ser comunicado à entidade competente até 31.10.2005.

b) o cumprimento de VLE, mais restritos do que os constantes no Anexo II-A, para a emissão COV de
substâncias e preparações às quais, devido ao teor de COV classificados como cancerígenos,
mutagénicos ou tóxicos para a reprodução, sejam atribuídas ou devem ser acompanhadas das frases
de risco R45, R46, R49, R60 e R61 e para as descargas de COV halogenados para as quais seja
atribuída a frase de risco R40.
c) a necessariamente de um pedido formal (sob a forma de requerimento), pelo operador, no que se refere
ao requisito constante no nº 11 do artigo 5º da directiva. O diploma nacional, considerou que a
dispensa, até 30.04.2013, do cumprimento dos VLE de gases residuais previstos no Anexo II-A, para as
instalações existentes dotadas de sistemas de tratamento, (à entrada em vigor do diploma legal) não
seria de aplicação universal, mas caso a caso mediante solicitação do operador, sendo que nenhum
dos operadores das instalações existentes solicitou esta possibilidade.
d) que o controlo das emissões de COV é da responsabilidade dos operadores, e que:
-

as instalações que possuam sistemas de tratamento de gases, cujo caudal mássico seja superior a
10 kg/h de carbono total, devem proceder à monitorização em contínuo das suas emissões;

-

as restantes instalações devem proceder à monitorização pontual das suas emissões (a realizar
2 x por ano), considerando que em cada medição devem ser efectuadas pelo menos 3 leituras;

-

as instalações abrangidas deverão aplicar, sempre que possível, os métodos de medição
constantes no diploma nacional (a Directiva é omissa nesse aspecto);

-

os operadores deverão remeter à autoridade regional competente, até 31 de Março, toda a
informação/elementos que permitam verificar o cumprimento do regime estabelecido, ou seja os
resultados das monitorizações efectuadas, bem como do respectivo plano de gestão de solventes.

Para além do referido e em termos de implementação da Directiva a nível nacional será de referir que o
Decreto-Lei nº 242/2001, estabeleceu a obrigatoriedade de criação de um Registo Nacional de Instalações,
de forma a permitir o conhecimento do universo abrangido. Por outro lado e atendendo à complexidade da
directiva, a APA apresenta na sua página de internet informações gerais relativamente à directiva, um
resumo da mesma, os relatórios de implementação enviados à Comissão Europeia, bem como notas
técnicas de apoio a sua aplicação a nível nacional.

4. Instalações existentes
Quantas instalações existentes, se encontram autorizadas ou registadas para utilização do plano de
redução das emissões do anexo II-B, em conformidade com o nº 3 do artigo 4º?
De acordo com a informação disponibilizada pelos operadores aproximadamente 6 instalações recorreram à
opção de Plano de redução das emissões.
5. Todas as Instalações
5.1

Nos termos da aliena a) do nº3 do artigo 5º, os Estados-Membros devem comunicar à Comissão
Europeia as derrogações relativas à aplicação dos valores-limite para emissões evasivas.

§

Foram concedidas derrogações?

§

Nos casos em tenham sido concedidas derrogações, como é feita a demonstração de que, para a
instalação em causa, o valor-limite não era técnica nem economicamente viável?

§

Como se determina que não se prevêem riscos significativos para a saúde humana ou para o
ambiente?

Portugal não concedeu nenhuma derrogação ao cumprimento dos Valores-limite de emissão difusa, em
conformidade com a possibilidade prevista na aliena a) do nº 3 do artigo 5º da Directiva.
5.2

§

Nos termos da aliena b) do nº 3 do artigo 5º, as actividades que não possam ser realizadas em
condições de confinamento podem ser objecto de uma derrogação em relação aos controlos
previstos no Anexo II-A, caso essa possibilidade esteja explicitamente mencionada no referido
anexo.
Quantos operadores utilizaram esta possibilidade e em quantas instalações?

Em conformidade com o disposto na Directiva, as actividades que não podem ser realizadas em condições
de confinamento podem ser objecto de uma derrogação em relação aos VLE previstos no Anexo IIA, desde
que essa possibilidade esteja explicitamente mencionada no referido anexo. Neste sentido, um operador de
uma instalação COV que desenvolve a actividade de revestimento de superfícies metálicas de embarcações
de grande porte, solicitou a aplicação desta derrogação, no entanto o processo não foi concluído durante o
período de referência considerado neste relatório.
§

Como é feita a demonstração de que o plano de redução das emissões do Anexo II-B não é técnica
nem economicamente viável?

Em consonância com o estabelecido no diploma nacional e na Directiva 1999/13/CE, foi solicitado ao
operador a aplicação do plano de redução de emissões, tendo este apresentado um documento relativo à
sua não aplicabilidade devido:
·
·
·

às características especificas da sua actividade - revestimento de superfícies metálicas de
grandes embarcações/navios, em espaço não confinado;
à impossibilidade de prever as características dos produtos utilizados (uma vez que são
disponibilizados pelos clientes) bem como condicionar as suas especificações;
e à implementação das melhores técnicas disponíveis, definidas no respectivo BREF.

§

Como demonstra o operador que utiliza a melhor técnica disponível nas suas instalações?

O operador da instalação objecto desta solicitação está igualmente abrangido pela Directiva IPPC, pelo que
no âmbito da respectiva Licença Ambiental demonstrou a implementação das melhores técnicas
disponíveis. Situação confirmada em sede de licença ambiental.
6. Planos Nacionais
6.1

O estado-membro decidiu estabelecer e aplicar um plano nacional em conformidade com o artigo 6º
[ver a Decisão 2000/541/CE da Comissão de 6 de Setembro de 2000, relativa a critérios de
avaliação dos planos nacionais, nos termos do disposto no artigo 6º da directiva 1999/13/CE do
Conselho?
Portugal não aplicou a abordagem de plano nacional.
6.2

Quantas instalações foram incluídas no plano nacional? Qual o objectivo de redução de emissões
previsto pelo plano? Qual é o actual nível global das emissões das instalações abrangidas pelo
plano? Como se relacionam estes valores com os eventuais objectivos provisórios de redução no
período de referência?

7. Substituição
Na sequência da elaboração das directrizes pela Comissão, em conformidade com o nº 1 do artigo 7º, em
que medidas essas directrizes foram tidas em conta na autorização e na formulação de regras regais de
cumprimento obrigatório (nº2 do artigo 7º)?
A Directiva, bem como o respectivo diploma nacional que a transpôs, tem como objectivo primordial a
redução das emissões de COV resultantes da utilização de produtos contendo solventes orgânicos em
certas actividades e instalações. Em termos práticos esta redução deve ser atingida através de um uso
racional dos solventes no processo, promovendo sempre que possível a sua substituição por produtos com
menores teores de COV.
Neste contexto e em termos do trabalho de implementação desenvolvido, as autoridades competentes têm
vindo a referir aos operadores das instalações abrangidas da necessidade de interiorizarem nos seus
objectivos a redução das emissões de COV, actuando ao nível dos seus processos, das matérias-primas
utilizadas (com alteração das mesmas e/ou das suas características, recorrendo a matérias-primas de base
aquosa, sempre que possível) em detrimento do recurso a sistemas de tratamento de fim-de-linha.
Para além do anteriormente referido, a directiva estabelece explicitamente que no caso das substâncias e
preparações às quais, devido ao teor de COV classificados como cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos
para a reprodução, sejam atribuídas ou devam ser acompanhadas das frases de risco R45, R46, R49, R60
e R61, os operadores têm como obrigatoriedade de proceder à sua substituição, sempre que possível, por
substâncias ou preparações menos nocivas. Neste contexto, as autoridades competentes tem desenvolvido
um esforço, junto dos operadores, relativamente ao ponto de situação no que se refere à utilização e
substituição destes substâncias, tendo-se verificado que em muitas situações, existe já esta preocupação,
sendo que a sua não substituição advém da não existência de substâncias menos nocivas equivalentes.
Face às disposições administrativas anteriormente referidas, ao universo de instalações abrangidas e às
dificuldades em termos de aplicação da directiva, optou-se por: recorrendo a alguns dos documentos
constante na página relativa à troca de informação associada à actividade, disponibilizada pela Comissão,
por:
· Elaborar um documento relativo às directrizes para o Plano de Gestão de Solventes aplicável às
instalações que desenvolvem a actividade de Limpeza a seco;
· Divulgar a sua existência, a algumas associações profissionais de forma a estas contemplarem, caso
considerem pertinente, a informação aí existente aquando da elaboração de guias de aplicação.

Importa ainda referir que a Comissão Europeia ainda não publicou os guias referenciados no nº 1 do artigo
7º da Directiva 1999/13/CE, constando na sua página de internet informação recolhida e disponibilizada por
vários estados-membros e agentes interessados.
8. Montorização
8.1

No respeitante ao nº 1 do artigo 8º, caso um estado-membro tenha estabelecido a obrigação de o
operador apresentar à autoridade competente uma vez por ano dados para a verificação do
cumprimento da Directiva, referir quantos operadores não apresentaram à autoridade competente
os dados necessários e relativamente a quantas instalações. Que medidas são tomadas pela
autoridade competente para garantir a apresentação das informações em causa num prazo tão
curto quanto possível?

De acordo com o previsto no DL 242/2001, todos os operadores de instalações abrangidas têm
obrigatoriamente de entregar à autoridade competente, com uma periodicidade anual (até 31 de Março de
cada ano), o plano de gestão de solventes e a informação que permita verificar o cumprimento dos
requisitos nele impostos.
Para além do disposto no DL 242/2001, e no caso das instalações abrangidas simultaneamente pela
Directiva IPPC a informação relativa ao cumprimento do DL COV, deverá igualmente constar no relatório
ambiental anual que estas instalações remetem à autoridade competente, com uma periodicidade anual.
8.2

No respeitante ao nº1 do artigo 8º, caso um estado-membro tenha estabelecido a obrigação de o
operador apresentar à autoridade competente «sempre que lhe seja solicitado» dados para a
verificação do cumprimento da directiva, referir quantos operadores apresentaram à autoridade
competente os dados necessários e relativamente a quantas instalações.

A legislação nacional relativa à prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera estipula
que a monitorização das emissões para atmosfera é obrigatória e da responsabilidade do operador,
devendo este remeter, à autoridade competente, os respectivos resultados, incorrendo num processo de
contra-ordenação com coima, caso esse envio não seja efectuado nos termos e com a periodicidade
prevista. Em função do resultado da análise efectuada, a autoridade competente, procede à notificação do
operador, relativamente à situação registada e solicita a adopção de medidas tendo em vista a resolução da
situação e dá início um processo de contra-ordenação

8.3

Sem prejuízo do disposto no nº 4 do artigo 8º e em relação ao nº 3 do mesmo artigo, referir o
número de instalações objecto de mais do que uma medição não contínua por ano.

Em conformidade com o anteriormente referido, o regime geral de prevenção e controlo das emissões para
atmosfera prevê a realização de duas medições em cada ano civil, salvo situações em que a legislação
especifica, nomeadamente o DL 242/2001, preveja a verificação do cumprimento através de balanço
mássico.

9. Incumprimento
9.1

Quantos operadores foram detectados em infracção às exigências da directiva?

De acordo com a informação disponibilizada, pelas várias entidades com competência em termos de
fiscalização, foram efectuadas, durante o período em referência:
·

534 notificações postais, em 2005, em lavandarias, tendo sido lavrados 242 autos de notícia e
respectivo processos de contra-ordenação, por incumprimento do registo de instalação existente;

·

547 inspecções locais, das quais resultaram 272 operadores em situação de incumprimento cuja
distribuição é apresentada na Tabela 3.

Tabela 3 – Distribuição do nº de operados em incumprimento da Directiva 1999/13/CE, transposta para
o Direito nacional pelo DL 242/2001, de 31 de Agosto.
Situação de Incumprimento
Artigo 3º da directiva
Artigo 4º da directiva
Artigo 5º da directiva
Artigo 8º da directiva
Artigo 9º da directiva
Total

2005
2
62
2
1
67

2006
17
95
2
1
3
118

2007
9
71
3
4
87

Total por
28
228
4
5
7
272

Especificamente no que se refere aos Planos de Gestão de solventes, relativos a 2007, foram
apresentados aproximadamente 100, dos quais cerca de 10% não estavam conformes, evidenciando
situações de incumprimento dos VLE (chaminé+difusa, ou emissão total).
9.2

Quais as medidas que foram adoptadas para restabelecer o cumprimento «num prazo tão breve
quanto possível», em conformidade com a alínea a) do artigo 10º’

Em função do tipo de situação de incumprimento, os operadores foram:
§
§

Alvos de auto de advertência, dispondo de um prazo colmatar a situação dando provas da sua
resolução, caso não seja demonstrada a resolução, estes operadores foram alvo de processo de contraordenação.
Alvo de auto de noticia e processos de contra-ordenação e sujeitos ao pagamento de uma coima.

No que se refere aos Planos de gestão de solventes e atendendo que, no caso das instalações existentes, o
prazo de adaptação terminou em 2007, as situações de incumprimento identificadas foram comunicadas ao
operador, tendo sido solicitado a apresentação de um conjunto de medidas de forma a colmatar a situação,.
9.3

Quantas vezes as autoridades competentes suspenderam ou retiraram a autorização por
incumprimento, em conformidade com a aliena b) do artigo 10º?

No que se refere ao previsto no artigo 10º da Directiva, o diploma nacional prevê a possibilidade do
Inspector-Geral do Ambiente ou o dirigente máximo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional territorialmente competente adoptarem medidas cautelares caso a caso, sempre que seja
detectada uma situação de perigo grave para a saúde pública ou para o ambiente. Das medidas passíveis
de serem aplicadas, dependendo da situação, destaca-se:
-

a suspensão da laboração;

-

o encerramento, no todo ou em parte, da instalação;

-

a apreensão, de todo ou parte, do equipamento, mediante selagem do mesmo.

A cessação das medidas cautelares previstas é determinada por solicitação do operador ao Inspector-Geral
do Ambiente ou ao dirigente máximo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
territorialmente competente, após verificação de que a situação de perigo grave para o ambiente cessou.
Atendendo ao exposto e ao período a que se refere o presente relatório é de referir que não se procedeu a
qualquer suspensão da autorizações/licença de laboração devido a não conformidades relativas ao diploma
em apreço.

10. Cumprimento dos valores-limite de emissão
10.1

Descrever de forma sucinta as medidas destinadas a garantir o cumprimento dos valores-limite de
emissão de gases residuais, valores de emissões evasivas e valores-limite totais de emissão.
Apresentar exemplos de medidas neste domínio aplicadas no período em apreço.

No que se refere ao cumprimento dos Valores Limite de Emissão (de gases residuais ou difusas) e
conforme referido anteriormente, os operadores são obrigados a proceder ao autocontrolo das suas
emissões (em contínuo ou pontual) e remeter os respectivos resultados à entidade competente, até 31 de
Março do ano seguinte, conjuntamente com a restante informação necessária para proceder à verificação
do cumprimento do diploma.
Assim a validação do cumprimento dos VLE nas chaminé é efectuada através da avaliação dos resultados
das caracterizações efectuadas. No caso especifico dos VL de Emissões difusas e E total, a validação do
cumprimento é efectuada através da análise do respectivo plano de gestão de solventes, sabendo que, para
efeitos de verificação do cumprimento do VL:
· de emissão difusa, o PGS deverá estimar a respectiva emissão difusa para comparação com o VL
respectivo;
· de emissão total, o PGS deverá determinar a emissão total anual, para comparação com o VL
respectivo;
Atendendo ao universo das instalações abrangidas por esta obrigatoriedade, algumas das autoridades
competentes estão a desenvolver um programa informático de forma a efectuar uma primeira validação
automaticamente.
Na sequência da verificação dos resultados do autocontrolo, alguns operadores de instalações existentes
deram inicio ou implementaram, desde já, procedimentos específicos de forma a garantir o cumprimento
dos requisitos constantes na Directiva, nomeadamente.
-

Reformulação dos produtos e matérias Implementação de regras de boas práticas de fabrico de modo a minimizar as emissões difusas
Modificação dos métodos de aplicação dos produtos;
Alteração das matérias-primas utilizadas, procedendo à substituição por preparações ou substâncias
com menor teor ou mesmo isentas de compostos orgânicos voláteis;
Optimização da gestão da utilização dos solventes;.
Implementação de sistemas de tratamento de fim de linha, ou de recuperação dos solventes utilizados.

10.2

Quais são, de modo geral, as práticas mais comuns respeitantes às inspecções regulares no local
pelas autoridades competentes? Caso não seja efectuadas inspecções no local, como verificam as
autoridades competentes as informações apresentadas pelo operador?

De um modo geral, são efectuadas inspecções /vistorias ao local são realizadas pela Inspecção Geral do
Ambiente e Ordenamento do Território e/ou Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
competente, com uma periodicidade definida em função quer do desempenho dos operadores em causa, da
situação da envolvente e do cronograma de trabalhos das respectivas autoridades fiscalizadoras, o qual foi
estabelecido em função da totalidade da legislação ambiental aplicável e não só da directiva 1999/13/CE .
De um modo geral, estas inspecções no local, visam avaliar o funcionamento da instalação em função das
condições estipuladas na respectiva licença/autorização de funcionamento, e compreendem uma fase de
preparação da inspecção, com recurso à identificação da legislação aplicável, à análise de toda a
informação disponível, nomeadamente efectuadas, planos de gestão de solventes, parâmetros operacionais
específicos, entre outros e culmina com a visita à instalação e elaboração de um relatório com a
identificação de não-conformidades e adopção das respectivas medidas aplicáveis.

11. Plano de redução das emissões
11.1

Que procedimento é utilizado para assegurar que o plano de redução das emissões proposto pelo
operador produz níveis de emissão tão próximos quanto possível dos níveis decorrentes da
aplicação dos valores-limite de emissão estabelecidos no anexo II da directiva? Apresentar
informações sobre a experiência adquirida com a aplicação do plano de redução das emissões.

De acordo com o previsto no diploma que transpôs a directiva COV, o objectivo do plano individual de
redução visa permitir ao operador (por outros meio que não VLE) uma redução das emissões equivalente à
que se obteria por aplicação VLE. Para este efeito, o diploma legal nacional e a própria Directiva, refere ser
possível recorrer a qualquer plano de redução, especificamente concebido para a sua instalação, desde que
no final a redução de emissões seja equivalente.
O diploma nacional e a Directiva, estabelecem uma metodologia “tipo” para a determinação o objectivo de
emissão, aplicável às actividades presentes no Anexo IIB da directiva COV). Neste sentido, tem sido prática
em Portugal, considerar que:
§

A verificação de equivalência de redução de emissões obtida por aplicação do plano de redução, não é
exigida no caso de instalações, cujas actividades constam na tabela constante no Anexo IIB da
Directiva e para as quais o respectivo plano de redução possa ser definido por aplicação da
metodologia prevista no Anexo IIB da Directiva;

§

Para as restantes actividades, é exigida a apresentação da demonstração de equivalência da redução
de emissões obtida, devendo os operadores, para além de determinar um objectivo de emissão, devem
estimar a emissão total de COV resultante da aplicação de VLE. Esta emissão total deve ser
determinada com base:
a) na quantidade de COV emitida anualmente nas várias fontes pontual, calculada com base no
caudal volumétrico normalizado, nas concentrações de COV medidas (expressas em C total) e
no número de horas de funcionamento (anuais).
b) na quantidade de COV emitida sob a forma de difusa, tendo em conta o VLE difusa, presente no
Anexo II, expresso como % das Entrada, e

11.2

Caso tenha utilizado o plano de redução das emissões proposto no ponto 2 do anexo II-B, queira
responder às seguintes questões:
11.2.1

Que procedimentos são utilizados para calcular as emissões anuais de referência

11.2.2

Que procedimentos são utilizados para calcular o objectivo de emissão

Em consonância com o referido anteriormente, os Planos Individuais de Redução das Emissões
apresentados foram, na sua quase totalidade elaborados tendo em consideração o disposto no Anexo II-B,
o qual prevê a:
-

determinação das Emissões Anuais de Referência (EAR), com base no produto, da massa total de
sólidos existente na quantidade total de revestimento ou tinta de impressão consumido num ano, pelo
factor especifico (definido em consonância com a directiva);
determinação do Objectivo de Emissão (OE), o qual resulta do produto da EAR por uma percentagem
dada por:
Ø valor-limite de emissão difusa + 15, no caso das instalações abrangidas pelas actividades 8 e
10 do Anexo II-A
Ø valor-limite de emissão difusa + 5, no caso das restantes instalações.

Para a verificação da conformidade do diploma, os operadores deverão, anualmente, determinar da sua
respectiva Emissão Real de Solventes (ERS) (recorrendo ao plano de gestão de solventes), e proceder à
sua comparação com o Objectivo de Emissão (OE) estimado no Plano Individual de Redução de Emissões
de COV. Esta informação, conforme já anteriormente referido, deverá ser remetida à autoridade
competente, para verificação até 31 de Março do ano seguinte ao que se refere a informação.
11.2.3 De um modo geral, as principais medidas adoptadas para o cumprimento do objectivo de emissão
estabelecida são:
·
·
·

Alteração das matérias-primas e solventes utilizados, recorrendo a para produtos com menor teor
de COV, (alteração para produtos base aquosa, em detrimento de produtos base solvente)
Obrigatoriedade dos planos de redução serem sujeitos a aprovação prévia pelas entidades
competentes
Optimização e racionalização dos processos e equipamentos de forma a racionalizar o uso dos
solventes.

12. Plano de Gestão de Solventes
Como é demonstrado o cumprimento pelo operador, em conformidade com o artigo 9º [plano de gestão de
solventes ou equivalente]?
O diploma nacional estipula, como uma das obrigações dos operadores das instalações abrangidas, a
elaboração de um plano de gestão de solventes, de acordo com as orientações constantes no Anexo III do
diploma, por forma a permitir a verificação do cumprimento dos seguintes parâmetros:
-

VLE de gases residuais, valores limite das emissões difusas e valores-limite para a emissão total;

-

requisitos do plano individual de redução de emissões;

-

disposições constantes no 2 e 3 do artigo 5 da Directiva.

Neste contexto, e atendendo ao prazo previsto na directiva, para as instalações existentes se adaptarem
aos requisitos previstos na directiva de 30/10/2007, muitas das instalações existentes (já registadas)
entregaram o respectivo plano de gestão de solventes a 31 de Março de 2008.
Da análise dos elementos entregues constata-se que a maioria das instalações abrangidas cumpre os
requisitos impostos (VLE, plano de redução) ou estão a implementar medidas para que, num futuro próximo,
a situação de incumprimento seja colmatada.
De um modo geral o PGS deverá conter um conjunto de informações que permitam demonstrar, o real
cumprimento do diploma, ou seja deverá:
·
·
·
·

ser elaborado, tendo em consideração a metodologia proposta no Anexo III,
permitir demonstrar do cumprimento do diploma, nomeadamente o cumprimento do Valor-limite
de emissão total.
conter a fundamentação e explicação da informação apresentada e quais pressupostos
adoptados;
conter as acções e medidas implementar em matéria de redução das emissões, caso os
resultados evidenciarem uma situação de não cumprimento.

No que se refere à comunicação dos resultados, os operadores das instalações abrangidas devem enviar à
entidade competente, até ao dia 31 de Março de cada ano, os dados e elementos de informação que
comprovem a observância do regime estabelecido, relativamente ao ano anterior. Neste contexto considerase que o operador deverá remeter:
·
·

o número de horas de funcionamento por semana (média anual e máximo anual);
as fichas de segurança dos materiais utilizados, e respectivos teores de solvente;

·
·
·
·
·

o consumo anual de solvente;
o plano de gestão de solvente, com a respectiva fundamentação (relatórios das análise
efectuadas aos resíduos e águas residuais, validação do parâmetro especifico do produto no
caso das emissões totais);
os relatórios das caracterizações das emissões de COV para atmosfera;
a eficiência e descrição dos sistemas de tratamento (caso exista);
bem como as medidas que se propõe implementar em caso de não cumprimento, bem como
respectiva eficiência.

13. Acesso do público às informações
Que medidas são, em geral, aplicadas para assegurar a aplicação do artigo 12º, relativo ao acesso do
público às informações?
O acesso do público às informações relativas aos pedidos de autorização de novas instalações ou
alterações substanciais de instalações abrangidas pela Directiva 96/61/CE e disponibilização dos resultados
do autocontrolo das emissões recebidas, nos termos do artigo 8º e 9º da Directiva, é possível através de
solicitação à autoridades competentes (Agência Portuguesa do Ambiente e Comissões de Coordenação
Desenvolvimento Regional).
Para além da publicitação das informações referidas anteriormente, o diploma nacional criou Registo
Nacional das instalações Existentes, constituído com base na informação disponibilizada na Ficha de
Identificação de Instalação Abrangida, cujo interface está a ser integrada no sistema geral da Agência
Portuguesa do Ambiente.
14. Relação com outros instrumentos comunitários
Como avaliam os estados-membros a eficácia da directiva, nomeadamente em relação a outros
instrumentos comunitários do domínio do ambiente?
A presente Directiva tem como objectivo a limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis
resultantes da utilização de solventes orgânicos em certas actividades e instalações, uma vez que estes
compostos são precursores do ozono troposférico e induzem impactes significativos negativos em termos
da qualidade do ar e na saúde pública.
Neste contexto, e no seguimento do exposto no relatório anterior será de enfatizar que a implementação da
presente directiva tem sido lenta e difícil atendendo:
· à sua complexidade,
· à variabilidade e diversidade de sectores abrangidos (desde as grandes instalações industriais às
pequenas lavandarias de bairro)
· e à existência de parâmetros críticos para a definição do universo abrangido) os quais são variáveis no
tempo (ex: consumo de solventes) devido a factores externos.
Acresce referir que, mesmo atendendo às dificuldades referidas, o trabalho desenvolvido desde a
publicação da directiva, evidencia uma maior consciencialização dos operadores para estas questões
ambientais (nomeadamente em sectores que anteriormente não estavam sensibilizados), situação que
implicou, me muitos casos, uma reanálise dos processos abrangidos de forma a promover uma
racionalização da utilização de solventes com a consequente redução das emissões de COV – principal
objectivo desta directiva.

