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I. Objetivos e âmbito 
O a% mbito da presente declaraça# o e"  a �Exploraça# o de Pedreiras, Fabricaça# o de Cimento e Produça# o de Microalgas�, 

com co" digo NACE principal: 23.51 e co" digo NACE secunda" rio: 10.91. 

 

A adoça# o volunta" ria do regulamento EMAS (Sistema Comunita" rio de Ecogesta# o e Auditoria), pela fa" brica CIBRA-

Pataias constitui uma forma desta se comprometer a avaliar, a gerir e a melhorar continuamente o seu desempenho 

ambiental, sendo a presente Declaraça# o Ambiental resultado desse compromisso - comunicar, de forma 

transparente, o desempenho ambiental a todas as partes interessadas. 

 

Pretende-se, desta forma, publicar a informaça# o relativa aos aspetos ambientais, cujo impacte e"  mais significativo 

e os aspetos indiretos mais relevantes, mesmo que na# o sejam considerados significativos; e a& s pol!"ticas e medidas 

que te% m vindo a ser adotadas, no sentido de minimizar os impactes negativos e potenciar os positivos.  

 

Esta e"  a de" cima sexta Declaraça# o publicada e corresponde ao per!"odo entre 2017 e 2019, tendo sido elaborada a&  

luz dos requisitos do Regulamento EMAS III. A versa# o eletro" nica do documento, encontra-se dispon!"vel no 

endereço: www.secil-group.com. Sendo este um instrumento de comunicaça# o e dia" logo com o pu" blico e outras 

partes interessadas, a gesta# o da fa" brica CIBRA-Pataias convida todos a participar no Sistema de Gesta# o Ambiental, 

apresentando du" vidas, sugesto# es ou cr!"ticas para o endereço: cibra@secil.pt, para que a unidade possa melhorar 

continuamente o seu desempenho.  

 

Esta declaraça# o foi feita em conformidade com o Regulamento EMAS, n.º 2009/1221 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de novembro de 2009, alterado pelo Regulamento (UE) 2017/1505, de 28 de agosto. Esta 

atualizaça# o foi elaborada tendo em conta os novos requisitos do Regulamento (UE) 2018/2026, de 19 de 

dezembro, que altera o Anexo IV do Regulamento 1221/2009. Na# o existem documentos de refere% ncia setoriais 

(DRS) para o setor que tenham que ser considerados para a seleça# o de indicadores, pelo que se mante% m os  do 

Regulamento. 

 

Em janeiro de 2020, a Fa" brica de Pataias rececionou um of!"cio da APA acerca da Manutença# o do registo no EMAS. 

Nele constava que apo" s a inspeça# o efetuada pela IGAMAOT em fevereiro de 2019, a fa" brica teria que evidenciar a 

realizaça# o de monitorizaço# es pontuais, incluindo dioxinas e furanos, a&  fonte FF13 durante o ano 2019; bem como 

apresentar as cauço# es destinadas a&  recuperaça# o ambiental no a% mbito dos T!"tulos de Utilizaça# o dos Recursos 

H!"dricos. No decorrer do me% s de janeiro a Fa" brica respondeu a& s questo# es solicitadas e em abril de 2020 rececionou 

um of!"cio com o levantamento das condicionantes.  
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II. O Grupo SECIL 

II.1 Quem somos e onde estamos 
 

A SECIL e"  um Grupo empresarial que assenta a sua atividade na produça# o e comercializaça# o de cimento, beta# o 

pronto, agregados, argamassas, prefabricados de beta# o e cal hidra" ulica. Adicionalmente a SECIL integra empresas 

que operam em a" reas complementares, como o desenvolvimento de soluço# es no dom!"nio da preservaça# o do 

ambiente e a utilizaça# o de res!"duos como fonte de energia, e distintas como a produça# o de microalgas destinadas 

a&  alimentaça# o humana e animal. Esta u" ltima a" rea deixou de pertencer a&  SECIL em 1 de dezembro de 2019, contudo, 

como laborou a maior parte do ano, os dados da unidade de produça# o de microalgas sera# o inclu!"dos na Declaraça# o 

Ambiental da Fa" brica de Pataias de 2019. 

 

O grupo SECIL consolidou-se em Portugal, de onde e"  origina" rio, expandindo-se nas u" ltimas duas de" cadas para 

outros mercados. Com tre% s fa" bricas de cimento em Portugal Continental (Outa# o, Maceira-Liz e CIBRA-Pataias), 

duas no Brasil, uma no L!"bano, uma na Tun!"sia e uma em Angola (so"  com moagens de cimento), o Grupo SECIL 

garante uma capacidade anual de produça# o de cimento superior a nove milho# es de toneladas.  

A SECIL marca ainda presença na Madeira, Espanha, Cabo Verde e Holanda, onde comercializa cimento e materiais 

de construça# o. 

 

 

Atualmente o Grupo emprega 2 435 pessoas no conjunto de todas as a" reas de atividade, 771 das quais em Portugal. 

A comercializaça# o e distribuiça# o dos seus produtos sa# o asseguradas pelos departamentos comerciais, um pouco 

por todo o mundo. A gama de produtos comercializados encontra-se dispon!"vel em www.secil-group.com. 

 

 

II.2 Política de Sustentabilidade 
 

A SECIL aprovou em novembro de 2018, no seio da sua comissa# o executiva, a sua pol!"tica de sustentabilidade e as 

respetivas guidelines, onde e"  reforçado o compromisso com a Sustentabilidade e a procura pela compatibilizaça# o 

entre o desempenho econo" mico, o respeito ambiental e a cidadania responsa"vel. 



Declaração Ambiental 2019 
CIBRA-Pataias 

6 

 

 

A pol!"tica foi revista em abril de 2019, de modo a incluir informaça# o sobre Sistemas de  Gesta# o. 

A nossa Pol!"tica de Sustentabilidade (dispon!"vel em: http://www.secil-group.com) define os nossos objetivos e 

prioriza as nossas aço# es para contribuirmos para uma vida melhor num planeta para toda a huma nidade.  
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III. A Fábrica CIBRA-Pataias 
 

A fábrica CIBRA-Pataias situa-se na localidade de Pataias, a 22 km de Leiria, emprega 31 pessoas distribuídas pelos 

diversos departamentos fabris, e 8 pessoas para a atividade de produção de microalgas. 

 

A atividade principal da instalaça# o e"  a produça# o e expediça# o dos seguintes produtos:  

§ Clínquer cinzento 

§ Clínquer branco 

§ Cimento Portland de calcário EN 197-1 � CEM II/A-L 52,5N (br) 

§ Cimento Portland de calcário EN 197-1 � CEM II/B-L 32,5R (br) 

§ Cimento Portland de calcário EN 197-1 � CEM I 52,5R (br) 

§ Cimento Portland de calcário EN 197-1 � CEM II/B-L 32,5N 

 

A atividade secundária da instalação é a produção e expedição dos seguintes produtos: 

§ Chlorella vulgaris 

§ Nannochloropsis oceânica 

§ Scenedesmus oblíquos 

§ Tetraselmis chuii 

§ Phaeodactylum tricornutum 

§ Chlorococcum 

 

Durante o ano de 2019 foram colhidas 31 831 kg de biomassa de todas as microalgas. 

 

III.1 Licenciamento 
 

A Fábrica CIBRA-Pataias dispõe da Licença Ambiental (LA) n.º 670/1.0/2017, válida até 18 de setembro de 2027. Até 

ao momento, a LA teve um aditamento, publicado a 13 de novembro de 2018. 

 

 

III.2 Processo de Fabrico 
 

Para evidenciar, de uma forma simples, a correspondência entre os aspetos ambientais e o processo de fabrico, 

introduzimos uma simbologia com as principais fases do processo. 
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Cada aspeto ambiental estará representado na fase do processo onde a sua ocorrência é mais relevante. Nos casos em 

que o aspeto ambiental não está diretamente associado a uma, ou mais, fases do processo, utiliza-se o símbolo da fábrica 

(ex. água residuais e resíduos). 

 

1. Extração de Matérias-Primas 

As mate" rias-primas extra!"das das Pedreiras sa# o os calca" rios e as argilas (no caso do cimento branco somente 

calca" rio branco). A exploraça# o destas e"  feita a ce" u aberto, em patamares, sendo efetuado o desmonte com 

explosivos, criteriosamente aplicados de modo a minimizar as vibraço# es. A minimizaça# o do impacte visual e"  feita 

atrave" s da recuperaça# o paisag!"stica das frentes finalizadas, havendo a preocupaça# o em diminuir a utilizaça# o dos 

recursos naturais, recorrendo a&  incorporaça# o de mate" rias-primas secunda" rias. 

 

2. Preparação das matérias-primas 

O calca" rio, apo" s extraça# o, apresenta-se em grandes blocos (ate"  cerca de 1 m3), pelo que se torna necessa" rio reduzir 

o seu tamanho a uma granulometria compat!"vel com o transporte, armazenagem e alimentaça# o das fases de fabrico 

seguintes, operaça# o que e"  feita num britador (no caso do cimento branco o calca" rio pode ainda ser sujeito a uma 

operaça# o de crivagem, a fim de retirar as argilas para evitar qualquer coloraça# o). As argilas passam por um 

desagregador, e sa# o misturadas com o calca" rio britado antes da armazenagem no parque circular de �pre" -homo�, 

no caso da linha de cimento cinzento. 

 

A mistura pre-homogeneizada e os materiais de correça# o sa# o doseados tendo em consideraça# o a qualidade do 

produto a obter. Esta operaça# o e"  controlada por computador de processo. Os materiais doseados sa# o finamente 

mo!"dos em moinhos tubulares horizontais, com corpos moentes, obtendo-se um produto designado por 'cru', que 

e"  homogeneizado e ensilado em silos pro" prios. 

 

No caso das mate" rias-primas para o fabrico do cimento branco, para ale" m do calca" rio branco (alto teor em CaCO 3 

e teores significativamente reduzidos de o" xidos meta" licos) desmontado nas pedreiras da pro" pria unidade fabril, 

sa# o utilizadas argilas caulin!"ticas e areias adquiridas, com especificaço# es igualmente rigorosas no que diz respeito 

aos teores em o" xidos meta" licos. 
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A minimizaça# o das emisso# es de part!"culas e"  conseguida atrave" s da rega dos circuitos de transporte nas pedreiras 

e atrave" s de numerosos filtros de mangas ao longo de todo o circuito de transporte e armazenagem das mate" rias -

primas. 

 

3. Clinquerização 

 

Clínquer cinzento 

O cru homogeneizado e"  extra!"do dos silos de armazenagem e introduzido no sistema de pre" -aquecimento (torre 

de ciclones) com pre" -calcinaça# o, onde e"  aquecido pelos gases de escape resultantes da queima do combust!"vel e 

inicia o processo de transformaça# o no pre" -calcinador. Seguidamente o material entra no forno, deslocando-se ao 

longo deste devido a&  sua rotaça# o e ligeira inclinaça# o, prosseguindo o aquecimento e desenrolando -se as reaço# es 

f!"sico-qu!"micas do processo da clinquerizaça# o, obtendo-se o cl!"nquer. 

 

A partir dos 1450ºC inicia-se o arrefecimento do cl!"nquer, ainda dentro do forno, sendo a sua fase mais intensa 

efetuada nos arrefecedores de grelha, onde e"  introduzido ar para o arrefecimento do cl!"nquer, aproveitando -se 

este ar aquecido como ar de queima secunda" rio no forno e de ar de queima tercia" rio no pre" -calcinador. Desta 

forma ha"  uma recuperaça# o parcial do conteu" do te" rmico do cl!"nquer.  

 

A minimizaça# o do consumo de energia e"  conseguida atrave" s da utilizaça# o do forno com torre de ciclones e com 

pre" -calcinador, considerada uma MTD (Melhor Te" cnica Dispon!"vel), e o consumo de combust!"veis alternativos que 

permite reduzir o consumo de combust!"veis fo" sseis. 

A reduzida emissa# o de part!"culas e"  assegurada pelos filtros de mangas, tambe" m considerados MTD, instalados 

quer na exausta# o dos gases do forno, quer na exausta# o dos gases do arrefecedor. 

 

Clínquer branco 

O cru e"  extra!"do dos silos e misturado com a" gua (11-12* de humidade final), aquando da sua granulaça# o num 

prato granulador. Os gra% nulos sa# o enviados a um pre" -aquecedor composto por uma grelha mo" vel dividida em duas 

ca% maras. 

 

Os gases que saem do forno (a cerca de 1100ºC) começam por atravessar transversalmente o leito de gra% nulos, na 

segunda ca% mara do pre" -aquecedor, onde provocam a sua descarbonataça# o parcial; seguidamente os gases, ja"  

arrefecidos a 300-400ºC, passam pela primeira ca% mara, onde atravessam o respetivo leito de gra% nulos, provocando 

a sua secagem. 

 

O material assim preparado entra no forno, deslocando-se ao longo deste devido a&  sua rotaça# o e ligeira inclinaça# o, 

prosseguindo o aquecimento e sofrendo as reaço# es f!"sico-qu!"micas do processo da clinquerizaça# o; obte" m-se, 

assim, o cl!"nquer branco. Como o teor de fundentes e"  baixo pela ause% ncia, nomeadamente, de o" xido de ferro, para 

conseguir a fase l!"quida que permita a clinquerizaça# o do cru, a temperatura de clinquerizaça# o e"  sempre superior 

a&  do cl!"nquer cinzento, independentemente da tecnologia adotada � da ordem dos 1550ºC. 

 

Por outro lado exige uma seleça# o cuidada do combust!"vel a utilizar, ja"  que na# o sa# o admiss!"veis cinzas resultantes 

da sua queima para na# o serem introduzidos elementos pigmenta" rios. 
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Para assegurar a brancura do cl!"nquer e"  necessa" rio que o seu arrefecimento seja brusco (te% mpera) e se processe 

em atmosfera redutora. Este processo ocorre em arrefecedor rotativo com combusta# o de ga" s propano para criaça# o 

de atmosfera redutora, sendo o arrefecimento efetuado com a" gua.  

O consumo de energia no forno Lepol e"  superior ao conseguido num forno com torre de pre" -aquecimento. 

 

O despoeiramento dos gases de exausta# o do forno, arrefecedor e moagem de cru e"  assegurado por um eletrofiltro 

e um filtro de mangas, tendo este u" ltimo sido instalado durante o ano de 2005.  

 

4. Moagem de Clínquer e Armazenagem de Cimento 

O cimento e"  produzido em moinhos tubulares horizontais com corpos moentes.  

O cl!"nquer, o gesso (regulador da presa do cimento) e fillers calca" rios sa# o mo!"dos, em proporço# es bem definidas, 

de acordo com o plano de qualidade, obtendo-se os diferentes tipos de cimento, que sa# o armazenados nos 

respetivos silos devidamente identificados. 

 

A operaça# o de moagem pode tambe" m contribuir para o !"ndice de brancura dos cimentos brancos, pelo que sa# o 

visadas finuras mais elevadas do que nos cimentos cinzentos.  

 

A minimizaça# o do consumo de energia ele" trica na moagem e"  conseguida atrave" s da adoça# o da tecnologia de 

moagem em circuito fechado e com separadores de 3ª geraça# o, considerada como MTD.  

 

O despoeiramento do moinho e"  assegurado por filtros de mangas, tambe" m considerados como MTD.  

 

5. Embalagem e Expedição do Cimento 

A fa" brica possui instalaço# es para fornecimento de cimento ensacado e a granel, por rodovia e ferrovia. Os postos 

de carregamento do granel rodovia funcionam em regime de �self-service�. O empacotamento e"  feito em linhas de 

enchimento de sacos e de paletizaça# o automatizadas. Tambe" m ha"  a expediça# o em big -bag de 1500 kg. 

A minimizaça# o da emissa# o de part!"culas e"  assegurada por filtros de mangas ao longo das linhas de transporte do 

cimento. O consumo de materiais de embalagem depende do mercado (cerca de 50* do cimento consumido no 

mercado nacional e"  ensacado), dos meios de transporte dispon!"veis (rodovia ou ferrovia) e de outras 

condicionantes. 

 

A introduça# o dos sacos de 40 kg e de 25 kg, em substituiça# o dos sacos de 50 kg, veio permitir uma utilizaça# o mais 

ergono" mica destas embalagens em obra. 

 

Unidade de Produção de Microalgas 

A Unidade de Produça# o de Microalgas (UPM) e"  constitu!"da por 19 fotobiorreatores de sistema fechado (PBRs) e 2 

fotobiorreatores de sistema aberto (raceway) de produça# o de microalgas que constituem o sistema central da 

unidade. As microalgas em cultivo nos PBRs recorrem a&  radiaça# o solar, aos nutrientes adicionados ao meio aquoso 

em que se desenvolvem e ao CO2 injetado, para realizar a fotoss!"ntese. E$  atrave" s deste processo que as microalgas 

transformam a energia luminosa em energia qu!"mica, processando o dio" xido de carbono, e os restantes compostos, 

em oxige" nio e va" rios compostos orga% nicos que representam as suas reservas de energia (pigmentos, l!"pidos, 

prote!"nas, etc.). Uma parte do volume de produça# o e" , continuamente, recolhido, armazenado e po steriormente 

concentrado e seco ou transformado em pasta. 
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III.3 Entradas e saídas do processo de fabrico  
 

Segue-se um diagrama de entradas e sa!"das do processo de fabrico de cimento de Pataias, onde sa# o apresentados 

os fluxos ma" ssicos do u" ltimo trie" nio dos principais indicadores de desempenho ambiental, relacionados com os 

aspetos ambientais diretos da instalaça# o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

+ Eram reportadas as emisso# es de part!"culas dos fornos e, por coere% ncia com a informaça# o constante no ponto V.4.1, os valores de 2017 e 2018 foram 
corrigidos por forma a inclu!"rem as emisso# es dos moinhos.  
 

++ Constava nas Declaraço# es Ambientais de 2017 o valor de 39 kt e de 2018 o valor de 34 kt, por erro de digitaça# o. 
 

Emissões Fixas 2017 2018 2019 
    

Partículas (t)* 1,6 4,1 3,0 

CO (t) 1.558 1.180 1.315 

NOx (t) 818 765 510 

SO2 (t) 137 116 78 

NH3 (t) 25 26 13 

HCl (t) 0,7 0,8 0,4 

HF (t) 0,8 0,9 0,3 

COT (t) 23 16 20 
    

CO2 (kt) 
(verificação CELE) 

273 267 239 

CO2 � Cimento Branco (kt) 98 96 71 

CO2 � Cimento Cinzento (kt) 174 171 169 

 2017 2018 2019  2017 2018 2019 
        

Matérias-primas  
Naturais (kt) 

508 489 467 
Clínquer Br 
produzido (t) 

82.687 79.626 59.901 

Calca" rio < Marga (kt) 480 461 439 
Clínquer Cz 
produzido (t) 

224.827 216.440 208.862 

Areia (kt) 16,2 14,3 10,2 
Cimento Br 
produzido (t) 

97.018 92.563 76.168 

Argila branca (kt) 4,7 4,5 5,3 
Cimento Cz 
produzido (t) 

105.482 111.601 168.684 

Gesso (kt) 5 6 13 
Cimento equivalente 
corrigido (t) 

447.100 430.977 400.959 

Matérias-primas  
Secundárias (kt) 

43++ 38++ 42     

     

Energia Térmica (TJ) 1.423 1.375 1.273 
Resíduos produzidos 
(kt) 

0,45 0,26 0,31 

Energia Elétrica (GWh) 45 45 44 
Res!"duos industriais 
na# o perigosos (kt) 

0,40 0,22 0,28 

Combustíveis Fósseis (kt) 30 31 29 
Res!"duos industriais 
perigosos (kt) 

0,05 0,03 0,04 

Combustíveis Alternativos (kt) 21 21 19 % Valorizados 78 84 75 

Água subterrânea (km3) 356 393 227 % Eliminados 22 16 25 

 Embalagens (t) 2.191 2.033 4.536 

Emissões 

Entradas Saídas 
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IV. Sistema de Gestão Ambiental 

 

As preocupaço# es ambientais sa# o anteriores ao in!"cio da implementaça# o do Sistema de Gesta# o Ambiental (SGA) e 

va# o para ale" m do cumprimento legal. Procuramos ter com a Natureza uma atitude superior ao respeito, que se tem 

demonstrado pela introduça# o de progressivas melhorias no processo de fabrico. 

 

Na seque% ncia do compromisso de melhoria cont!"nua do desempenho ambiental assumido pela nossa Comissa# o 

Executiva, iniciou-se em 1996 a implementaça# o do SGA de acordo com o referencial normativo ISO 14001:1996, 

desde logo integrado com o Sistema de Gesta# o da Qualidade (SGQ), ja"  existente. 

 

Em dezembro de 1998, obteve-se simultaneamente a certificaça# o do nosso SGA e SGQ no a% mbito da �Exploraça# o 

de Pedreira e Produça# o de Cimento�. Em 2006 foi realizada a transiça# o para a NP EN ISO 14001:2004 e em 2018 a 

transiça# o para a NP EN 14001:2015 

 

Em 1999 foi estabelecido um Contrato de Melhoria Cont!"nua do Desempenho Ambiental para o Setor Cimenteiro, 

entre os Ministe" rios da Economia e do Ambiente e o Setor Cimenteiro Nacional, que subscrevemos. Neste Contrato 

foram previstas aço# es e investimentos em va" rios dom!"nios, nomeadamente na melhoria do controlo da emissa# o 

de part!"culas, na montagem de instalaço# es de limpeza industrial, na monitorizaça# o ambiental e no aumento da 

eficie% ncia energe" tica e ambiental de alguns moinhos. A sua realizaça# o foi devidamente acompanhada por uma 

Comissa# o de Avaliaça# o, conforme previsto. No a% mbito deste Contrato foi ainda assumido, por parte de todas as 

unidades cimenteiras nacionais, o compromisso de obtença# o do registo no EMAS, que alcança" mos em 2007. 

 

Em 2008 integraram-se os tre% s sistemas de gesta# o implementados � Qualidade, Ambiente, Segurança e Sau" de - nas 

fa" bricas de cimento em Portugal. 

 

 

IV.1  Política Ambiental 
 

A Pol!"tica do Sistema de Gesta# o foi revista em novembro de 2019, tendo por objetivo a sua adequaça# o a& s novas 

normas ISO 45001:2018 e IEC/ISO 17025:2018.  

 

A pol!"tica esta"  dispon!"vel para consulta em http://www.secil-group.com 
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Em 2019 foi realizada Auditoria de 

Acompanhamento ao SGI mantendo-se o 

certificado de conformidade u" nico do Sistema de 

Gesta# o Ambiental, que abrange as atividades de 

exploraça# o de pedreiras, produça# o de cimento e 

fabricaça# o de sacos de papel. 

A Fa" brica Maceira-Liz tem obtido o 

reconhecimento do esforço cont!"nuo em 

melhorar o seu desempenho ambiental, 

conseque% ncia de uma gesta# o sustenta"vel, na qual 

sa# o identificados, controlados e minimizados os 

impactes ambientais mais significativos das suas 

atividades, produtos e serviços. 

 

 

IV.1 Responsabilidades e autoridades do Sistema de Gestão  
 

A SECIL decidiu estabelecer uma u" nica estrutura funcional integrada para assegurar a Gesta# o da Qualidade, 

Ambiente e Segurança e Sau" de no Trabalho no Grupo SECIL, gerido pela geografia Portugal.  

Deste modo, sa# o definidos procedimentos de aplicaça# o geral a& s Unidades de Nego" cio, as quais, por outro lado, 

dispo# em de autonomia para elaborar e aprovar procedimentos espec!"ficos, de acordo com as condiç o# es e 

necessidades do pro" prio local/nego" cio. 

A Coordenaça# o do Sistema de Gesta# o Integrado e"  definida pela Administraça# o para garantir o funcionamento e 

desempenhos desejados, reportando aquele o" rga# o a informaça# o considerada relevante e gerada nas atividade s de 

gesta# o. 

Desta forma, destacam-se as seguintes funço# es, pela sua releva% ncia, na organizaça# o do Sistema de Gesta# o:  

 

Administração 

A SECIL tem nomeado um Representante da Gesta# o de Topo para os assuntos relacionados com o Sistema de Gesta# o 

implementado e acreditaça# o dos Laborato" rios. O Administrador nomeado, atrave" s da coordenaça# o do Sistema, 

assume a responsabilizaça# o pelos desempenhos assumidos pela Organizaça# o no a% mbito do Sistema de Gesta# o, 

nomeadamente a conformidade com: as Pol!"ticas definidas; os objetivos estabelecidos; os requisitos legais e outros 

aplica"veis. A Administraça# o e"  responsa"vel por garantir a realizaça# o da revisa# o do sistema, exerc!"cio atrave" s do 

qual garante a adequabilidade e o desempenho da respetiva estrutura. Para o efeito recebe periodicamente, com 

uma periodicidade m!"nima anual, a informaça# o que considerar necessa" ria atrave" s do Gestor do Sistema. A 

informaça# o recebida permite suportar as deciso# es e orientaço# es com as quais conduz a Organizaça# o a n!"veis 

superiores aos anteriormente atingidos, no a% mbito do Sistema de Gesta# o que esta"  sob a sua responsabilidade.  

 

Gestor do Sistema - GQAS 

O Gestor do Sistema e"  nomeado pela Administraça# o. Ao Gestor compete-lhe: 

· Nomear e associar às diversas instalações e atividades os técnicos responsáveis para os assuntos 

relacionados com a Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde; 
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· Potenciar todos os recursos colocados ao seu dispor para dinamizar o Sistema de Gestão em conformidade 

com as Políticas e Orientações definidas pela Administração no âmbito do Sistema de Gestão; 

· Orientar e garantir a definição e implementação das melhores metodologias e práticas, exigidas ou necessárias; 

· Documentar práticas ou especificações exigidas por legislação, normas, regulamentos, ou partes interessadas. 

Documentar práticas e especificações que possam configurar a propriedade intelectual da Organização; 

· Garantir a conformidade e o desempenho esperado no âmbito do Sistema de gestão; 

· Promover todos os exercícios exigidos ou necessários para produzir a informação que suporte a eficiência, a 

melhoria contínua e a eficácia; 

· Garantir a interação entre os Técnicos de QAS (Técnicos de Segurança) e os Serviços de Saúde Ocupacional 

integrado na área de Recursos Humanos; 

· Proporcionar informação que suporte as decisões e orientações emitidas pelos decisores; 

· Seguir e materializar as decisões e orientações da Administração no âmbito do Sistema que gere e representar 

a Organização no exterior sempre que for indicado para o efeito. 

Ligação hierárquica e funcional: Administração  

 

Técnicos de Qualidade, Ambiente e Segurança 

A estes compete-lhes: 

· Seguir as orientações do Gestor do Sistema e garantir a conformidade das práticas nas instalações para as quais 

foram nomeados como Técnicos de QAS e especificamente como Técnicos de Segurança de acordo com a 

legislação em vigor; 

· Promover todos os exercícios exigidos ou necessários para produzir a informação que suporte a eficácia, a 

melhoria contínua e a eficiência; 

· Identificar oportunidades de melhoria e promover informação para que a Gestão do Sistema seja eficiente e 

tenha desempenhos adequados. 

Ligação hierárquica e funcional: Gestor do Sistema- GQAS 

 

Existem outras funço# es que, na# o estando na depende% ncia hiera" rquica ou funcional de GQAS, te% m atribuiço# es 

relevantes para a Gesta# o do Sistema, destacando-se: 

 

Serviço de Saúde no Trabalho 

O Serviço de Medicina do Trabalho tem a responsabilidade te" cnica da vigila% ncia da sau" de atrave" s do(s) Me" dico (s) 

do Trabalho. O Serviço, atrave" s do(s) Me" dico(s) do Trabalho, promove a realizaça# o de exames de sau" de adequados 

a comprovar e avaliar a aptida# o f!"sica e ps!"quica do trabalhador para o exerc!"cio da atividade; recolhe informaço# es 

sobre os componentes materiais do trabalho com influe% ncia sobre a sau" de dos trabalhadores; participa na 

definiça# o de medidas de controlo que minimizem os efeitos indeseja"veis para a aptida# o do trabalhador e articula, 

juntamente com os Te" cnicos de Segurança e o Gestor do Sistema, as boas pra" ticas na senda dos melhores resultados 

no a% mbito da Segurança e Sau" de no Trabalho. 

 

Responsáveis de Processo 

Os Responsa"veis pelos Processos te% m as seguintes funço# es e responsabilidades:  

· Negociar e estabelecer objetivos e indicadores do processo; 

· Elaborar o planeamento do processo; 
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· Assegurar os meios humanos; 

· Assegurar as infraestruturas necessárias ao seu processo; 

· Garantir a execução das atividades e tarefas do processo; 

· Recolher e analisar dados (saídas) e emitir relatórios; 

· Justificar os desvios aos objetivos; 

· Propor ações corretivas aos desvios, não conformidades e/ou reclamações; 

· Assegurar a implementação dos planos de ação e/ou reação aos desvios, não conformidades e/ou reclamações; 

· Elaborar, rever e alterar documentos, relacionados com o Processo, tais como procedimentos, impressos, 

instruções de trabalho; 

· Identificar e tratar riscos e oportunidades promovendo ações para elevar resultados e desempenhos. 

 

Responsáveis Operacionais 

Os Responsa"veis Operacionais te% m as seguintes funço# es e responsabilidades:  

· Dinamizar a implementação das práticas e orientações; 

· Dinamizar comportamentos e atitudes seguras, ambientalmente adequadas e com impacte na qualidade; 

· Dinamizar a identificação e comunicação de � Alertas SECIL; 

· Dinamizar a identificação e comunicação de incidentes; 

· Identificar necessidades de intervenção; 

· Identificar ELOS - Elementos de Ligação Operacional- que ajudam a promover a comunicação e interação entre 

a área operacional e a estrutura QAS e acompanham os elementos da estrutura QAS na área operacional à qual 

pertence. 

 

Representantes dos trabalhadores para as questões de Segurança e Ambiente 

Sa# o eleitos elementos representantes dos trabalhadores na Secil, que te% m as seguintes atribuiço# es:  

· Intervir na definição das Políticas de Segurança, Saúde e do Ambiente e coadjuvar nas ações necessárias à 

difusão do seu conhecimento; 

· Cuidar que todos os trabalhadores recebam uma formação adequada em matéria de Segurança, Saúde e 

Ambiente; fomentar a sua colaboração na prática e observância das medidas preventivas dos acidentes de 

trabalho e doenças profissionais, bem como da preservação do meio ambiente; 

· Fomentar e dinamizar campanhas de sensibilização e esclarecimento sobre a Prevenção da Saúde, Higiene e 

Segurança do Trabalho, bem como de um comportamento ambientalmente correto, fomentando a 

participação dos trabalhadores nestas campanhas; 

· Sensibilizar a Gestão para a solução de problemas de Higiene, Segurança, Saúde e Ambiente existentes; 

· Analisar e comentar os relatórios de acidentes de trabalho e emergências ambientais, sugerindo a aplicação 

de cuidados especiais; 

· Analisar e criticar as estatísticas de acidentes de trabalho, propondo a aplicação das condições essenciais para 

eliminação das causas dos acidentes; 

· Analisar as Não Conformidades e Reclamações Ambientais, propondo ações corretivas; 

· Colaborar na avaliação e determinação dos riscos potenciais de trabalho e, consequentemente, propor 

alterações nos postos de trabalho (instalações, equipamentos, entre outros); 

· Colaborar na identificação de perigos e avaliação de riscos e propor as necessárias medidas de controlo; 
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· Colaborar na identificação dos aspetos ambientais e avaliação de impactes e propor as necessárias medidas 

de controlo; 

· Colaborar no estabelecimento dos Planos de Emergência Internos; 

· Participar nos Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde e do Ambiente, em todas as matérias que lhe forem 

solicitadas. 

A interaça# o entre a Administraça# o, o Gestor do Sistema, os responsa"veis de Processo e Operacionais das va" rias 

a" reas, no que toca a&  avaliaça# o de desempenho do Sistema de Gesta# o, ocorre em va" rios momentos ao long o do ano, 

sendo preponderantemente suportada por relato" rios, atas ou pareceres, ale" m de registos referenciados nos 

diversos procedimentos que suportam a dina% mica do Sistema.  

 

 

IV.2 Aspetos e Impactes Ambientais 
 

A determinaça# o dos aspetos ambientais e"  feita para as atividades, produtos e serviços da Secil abrangidas pelo 

a% mbito definido para o Sistema de Gesta# o Ambiental. Engloba na# o so"  os aspetos ambientais das suas atividades, 

mas tambe" m os seus impactes ambientais associados, considerando uma perspetiva de  ciclo de vida. 

No seguimento da determinaça# o de aspetos e impactes ambientais e"  tambe" m feita a determinaça# o de riscos e 

oportunidades associados aos aspetos ambientais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os processos e/ou atividades identificadas sa# o subdivididos nas suas operaço# es principais, procedendo-se a&  sua 

ana" lise detalhada, identificando e procurando quantificar as entradas, que incluem as mate" rias -primas e 

subsidia" rias, a" gua e energia, bem como as sa!"das, que incluem os produtos prima" rios e secunda" rios, efluen tes 

gasosos, a" guas residuais, res!"duos so" lidos e/ou l!"quidos entre outros. Para todas as atividades deve ser 

considerada a situaça# o operacional, que indica se o aspeto identificado ocorre ou pode ocorrer em situaça# o:  
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- Normal (N): associada a& s operaço# es planeadas e de rotina; 

- Ano" mala (A): associada a situaço# es inesperadas, mas que na# o constituem emerge% ncias (p.e. alteraço# es de 

processo por razo# es espec!"ficas; paragens e arranques de processos cont!"nuos, na# o programados);  

- Emerge% ncia (E): associada a situaço# es/incidentes operacionais que requerem uma intervença# o imediata para 

minimizar os impactes ambientais da!" decorrentes (p.e. ince% ndio, explosa# o, derrame, feno" menos naturais, entre 

outros). 

 

A cada atividade/operaça# o esta# o normalmente associados va" rios aspetos ambientais, sendo que para cada um sa# o 

determinados os potenciais impactes ambientais associados, positivos e negativos, considerando uma perspetiva 

do ciclo de vida.  

 

Os aspetos ambientais identificados sa# o caracterizados mediante a sua Incide% ncia (se o aspeto/impacte e"  causado 

direta ou indiretamente pela operaça# o), Influe% ncia (se o aspeto/impacte e"  influenciado pela empresa) e Classe 

(Indica se o impacte e"  negativo ou positivo), determinando-se quantitativamente a significa% ncia dos impactes 

ambientais, e consequente n!"vel de risco ambiental. 

 

Para esta determinaça# o quantitativa e"  atribu!"da uma pontuaça# o de 1 a 5 aos crite" rios utilizados 

(proporcionalmente a&  sua importa% ncia): 

- Severidade (S) (impactes negativos) ou Benef!"cio (B) (impactes positivos); 

- Quantidade (Q) (situaço# es de processo normais ou ano" malas) ou Probabilidade (P) (situaço# es de emerge% ncia). A 

probabilidade de ocorre% ncia de um determinado acontecimento e"  avaliada tendo em consideraça# o o histo" rico 

existente ou, na ause% ncia desta informaça# o, considera-se o valor mais prova"vel, com base na informaça# o existente 

em literatura te" cnica ou outra. 

 

Considerando as seguintes fo" rmulas:  

 

 

Situação normal e anómala:  

Nível de risco / oportunidade= (S ou B) x (Q) 

 

 

Situação de emergência: 

Nível de risco = (S) x (P) 

Classificação  
[1 - 5] 

Critérios 

Severidade 

Existência de licenciamento, planos de recuperação 

Danos no ambiente e capacidade de recuperação 

Recursos não renováveis e renováveis; % substituição por combustíveis alternativos 

Tipo de transporte (rodoviário, ferroviário e marítimo) e países de origem 

Impacto na envolvente 

Tipologia de emissões, de tratamentos, de resíduos e destino final 

Quantidade / 
probabilidade 

Quantidade consumidas e emitidas (t; m3; nº hab eq; % VL; tep; nº poluentes reportados) 
Emissões contínuas /descontínuas 

Nº ocorrências; Nº reclamações (num determinado período de tempo) 
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Nível de Risco / Oportunidade 

Nível de Severidade 
Nível de Quantidade/ Probabilidade 

Muito Reduzida Reduzida Média Elevada Muito Elevada 

Muito Reduzida 1 1 2 3 4 5 

Reduzida 2 2 4 6 8 10 

Média 3 3 6 9 12 15 

Elevada 4 4 8 12 16 20 

Muito Elevada 5 5 10 15 20 25 

 

Um impacte ambiental e"  considerado como significativo desde que a sua classificaça# o seja >5. 

 

Classificação do Nível Risco 

 <5 Não Significativo 

 [5 -15[ Significativo � Nível Médio  

 [5-20[ Significativo � Nível Elevado 

 >20 Significativo � Nível Muito Elevado 

 

 

Os aspetos ambientais significativos podem resultar em riscos associados a impactes ambientais adversos 

(ameaças) ou impactes ambientais bene" ficos (oportunidades), sendo alvo de poss!"veis aço# es para respetivo 

tratamento. Para os aspetos ambientais na# o significativos deve-se assegurar a manutença# o dos respetivos 

controlos existentes e monitorizaça# o se poss!"vel e/ou justifica"vel.  
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Situação 

Operacional 
Incidência 

Meios de controlo 
existentes 

Impacte 
Ambiental 

Possíveis ações para 
tratar efeitos adversos 
potenciais (ameaças) 

 e efeitos benéficos 
potenciais 

(oportunidades) 

Planos de Melhoria 

Aspetos Ambientais 
Descrição dos Aspetos Ambientais por 

Área/ Atividade / Local 

N
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) 
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 (

A
) 
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) 
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D

) 
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d
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e
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Combustíveis 
Fósseis 

Consumo de gaso" leo 

Consumo para a exploraça# o das pedreiras 
(dumpers, escavadoras), o transporte de 
mate" rias-primas principais, secunda" rias e 
subsidia" rias e do produto final (cl!"nquer e 
cimento). 
Na produça# o existem geradores de emerge% ncia 
alimentados a gaso" leo. 
Equipamentos moveis (empilhadores e 
viaturas de fornecedores). 
Circulaça# o de ve!"culos dentro das instalaço# es 
da Secil (ve!"culos fabris ou de pessoal 
externo).  
Transporte de colaboradores de e para a 
fa" brica. 

N / E D/I 

Consumos controlados 
quantitativamente, por 
estimativa no caso das 
entregas de fornecedores, 
controlo na vertente 
econo" mica e registo de 
viagens realizadas 

Contribuiça# o para 
o esgotamento de 
reservas naturais 
na# o renova" veis 

Cumprimento dos planos de 
manutença# o de forma a 
garantir o correto 
funcionamento e boas 
praticas de utilizaça# o dos 
equipamentos. 
Pol!"tica de compras que 
considera as boas pra" ticas 
ambientais. 
Promoça# o de soluço# es de 
transporte com menor 
impacto ambiental 
(transportes pu" blicos, 
carpooling, viaturas 
ele" tricas) 

0 

Consumo de 
petcoque/carva# o/fuel 

Combusta# o nos fornos de cl!"nquer N D 
Controlo quantitativo 
(balanço stocks) 

Contribuiça# o para 
o esgotamento de 
reservas naturais 
na# o renova" veis 

Aumento do consumo de 
combust!"veis alternativos - 
Valorizaça# o energe" tica de 
res!"duos. 

Aça# o cont!"nua para Reduzir 
o consumo de combust!"veis 
fo" sseis por aumento da 
utilizaça# o de CA 

Consumo de ga" s Paletizaça# o e empacotamento N D 
Controlo quantitativo (leitura 
contador) 

Contribuiça# o para 
o esgotamento de 
reservas naturais 
na# o renova" veis 

Cumprimento do plano de 
manutença# o dos 
equipamentos 

0 

Combustíveis 
Alternativos 

Consumo de 
combust!"veis 
alternativos 

Valorizaça# o energe" tica de res!"duos nos fornos 
de cl!"nquer 

N D 
Controlo (quantitativo e 
qualitativo) dos res!"duos 
rececionados 

Degradaça# o da 
qualidade do meio 
recetor 
(a" gua/solo/ar) 

Aumento do consumo de 
combust!"veis alternativos - 
Valorizaça# o energe" tica de 
res!"duos 

Aça# o cont!"nua para Reduzir 
o consumo de combust!"veis 
fo" sseis por aumento da 
utilizaça# o de CA 

Derrame de 
materiais não 
perigosos 

Derrame de RDFs 
Anomalias nos sistemas de descarga e 
transporte 

A/E D/I 

Circuito de vigila% ncia; limpeza 
industrial; manutenço# es 
preventivas; sistemas de 
transporte e de armazenagem 
confinados 

Degradaça# o da 
qualidade do meio 
recetor 
(a" gua/solo/ar) 

Informaça# o ao PS sobre os 
cuidados a ter na descarga na 
box e nas intervenço# es na# o 
programadas nos 
equipamentos. 

0 

Efluentes 
líquidos 

A$ guas residuais da 
extinça# o de ince% ndios 

A$ guas residuais consequentes da extinça# o de 
ince% ndios ou de exploso# es nas instalaço# es, 
e/ou em casos de acidentes com viaturas de 
transporte de materiais ou produtos 

E D/I Atuaça# o conforme as MAP 

Contaminaça# o do 
meio recetor 
natural 
(a" gua/solo/ar) 

Cumprimento dos planos de 
manutença# o de 
equipamentos e dos 
procedimentos estabelecidos 
nas MAP  
Vigila% ncia equipamentos 

0 
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Situação 

Operacional 
Incidência 

Meios de controlo existentes 
Impacte 

Ambiental 

Possíveis ações para 
tratar efeitos 

adversos potenciais 
(ameaças) 

 e efeitos benéficos 
potenciais 

(oportunidades) 

Planos de Melhoria 

Aspetos Ambientais 
Descrição dos Aspetos Ambientais por 

Área/ Atividade / Local 
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Efluentes 
líquidos 

A$ guas residuais 
dome" sticas 

As a" guas residuais dome" sticas sa# o produzidas 
pela utilizaça# o e limpeza das instalaço# es e nas 
habitaço# es do bairro. 
Mau funcionamento/avaria dos equipamentos 
do sistema de tratamento 
Colapso de equipamentos do sistema de 
tratamento, com incapacidade de tratamento.  

N/A/E D 

Drenagem e tratamento das AR em 
fossa se" ptica; Manutença# o dos 
equipamentos; monitorizaça# o 
perio" dica dos efluentes; vigila% ncia 

Degradaça# o da 
qualidade do meio 
recetor 
(a" gua/solo/ar) 

Aço# es de sensibilizaça# o 
para reduça# o do consumo 
de a" gua e consequente 
emissa# o de AR  

0 

A$ guas residuais 
industriais 

As a" guas residuais industriais sa# o produzidas 
na produça# o de cimento e manutença# o. 
Mau funcionamento/avaria dos equipamentos 
do sistema de tratamento 
Colapso de equipamentos do sistema de 
tratamento, com incapacidade de tratamento.  

N/A/E D 

Drenagem para a rede de recolha e 
tratamento das a" guas residuais; 
Manutença# o dos equipamentos; 
Monitorizaça# o perio" dica dos 
efluentes; vigila% ncia 

Degradaça# o da 
qualidade do meio 
recetor 
(a" gua/solo/ar) 

Controlo das quantidades 0 

Recursos 
hídricos 

Consumo de a" gua 

Situaça# o Normal: Produça# o de cimento; 
utilizaça# o e limpeza das instalaço# es e bairro 
social; lavagem de equipamentos, ma" quinas e 
viaturas; rega caminhos e espaços verdes.  
Situaça# o ano" mala: Avaria ou mau 
funcionamento da rede de abastecimento  
Situaça# o Emerge% ncia: Ince% ndio ou explosa# o 

N/A/E D 
Controlo de consumos 
(caudal!"metros em alguns pontos) 

Contribuiça# o para o 
esgotamento de 
reservas naturais 
renova" veis 

Aço# es de sensibilizaça# o 
para reduça# o do consumo 
de a" gua 

0 

Energia 
elétrica 

Consumo de energia 
ele" trica 

Maioria dos consumos de energia ele" trica 
ocorrem nas moagens, britagem e 
clinquerizaça# o. 

N D 
Controlo dos consumos 
(contadores) 

Contribuiça# o para o 
aquecimento global 

Melhorias em 
equipamentos e novas 
tecnologias 

2018_CIM.PA.002 

Emissões 
atmosféricas 

Gases com efeito de 
estufa (CO2) 

Situaça# o Normal: Clinquerizaça# o (operaça# o 
dos fornos de clinquer e do processo de 
descarbonataça# o da mate" ria-prima)Emisso# es 
residuais das viaturas pro" prias da empresa. 
Situaça# o Emerge% ncia: ince% ndios ou explosa# o 
nas instalaço# es e/ou acidentes com viaturas 
de transporte de materiais ou produtos 

N/E D/I 

Controlo dos consumos e da 
qualidade dos 
combust!"veisAuditorias internas e 
externas (CELE)Atuaça# o conforme 
as MAP 

Contribuiça# o para o 
aquecimento global 

Valorizaça# o energe" tica e 
material de 
res!"duosProcura de 
alternativas tecnolo" gicas 

0 

Gases fluorados e ODS   E D 
Inventa" rio e plano de reconversa# o 
dos equipamentos com gases 
regulamentados 

Contribuiça# o para o 
aquecimento global 
e destruiça# o da 
camada de ozono 

Cumprimento dos planos 
de manutença# o e de 
deteça# o de fugas 

0 

Gases de combusta# o - 
fontes fixas 

As emisso# es de gases de combusta# o adve% m da 
operaça# o dos fornos e caldeiras 
Arranque, paragem e arrefecimento dos fornos 
de cl!"nquer 

N / A D 

Atuaça# o nas varia" veis de controlo 
de processo. 
Monitorizaça# o em cont!"nuo 
online. 

Degradaça# o da 
qualidade do meio 
recetor 
(a" gua/solo/ar) 

Controlo das varia" veis de 
processo  
Manutença# o dos 
equipamentos de 
tratamento das emisso# es  
Cumprimento dos planos 
de calibraça# o e mediço# es 
pontuais 

0 
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Emissões 
atmosféricas 

Gases de combusta# o - 
fontes mo" veis 

Viatura ligeiras, que incluem ve!"culos todo 
terreno, ve!"culos pesados na pedreira 
(dumpers e escavadoras), equipamentos na 
expediça# o (empilhadores monta-cargas), 
transporte de mate" rias-primas principais, 
secunda" rias e subsidia" rias, combust!"veis e 
explosivos, bem como no transporte dos 
produtos. 
Circulaça# o de empilhadores e monta-cargas. 

N D/I 

Manutença# o e 
Inspeça# o perio" dica 
obrigato" ria dos 
ve!"culos 

Degradaça# o da 
qualidade do 
meio recetor 
(a" gua/solo/ar) 

Pol!"tica de compras que considera as 
boas pra" ticas ambientais. 

0 

Matérias-
primas 
naturais 

Extraça# o e consumo de 
mate" rias-primas 

A extraça# o de mate" rias primas e"  levada a cabo 
nas pedreiras 
Consumo de calca" rio, marga e areia na 
produça# o de cl!"nquer e de calca" rio e gesso no 
cimento 

N D 

Plano de Pedreira 
(Plano de Lavra) 
Plano de Pedreira 
(PARP) 
Plano de Aca# o para a 
valorizaça# o da 
biodiversidade 

Contribuiça# o para 
o esgotamento de 
reservas naturais 
na# o renova" veis 
Degradaça# o da 
qualidade visual 
da paisagem 
(poluiça# o visual) 
Perturbaça# o da 
flora, fauna e vida 
humana 

Recuperaça# o de fauna e flora 
A$ rea da pedreira recuperada: 45,10 ha 
(46* da a" rea licenciada) 
Substituiça# o das Mate" rias Primas 
Naturais por Mate" rias Primas 
Secunda" rias 

Aça# o cont!"nua para garantir 
uma taxa de incorporaça# o 
de MPS igual ou superior a 
8* na produça# o de 
cl!"nquer. 
Plano de Recuperaça# o 
Paisag!"stica. 

Ruído Emissa# o de ru!"do 

Os diversos equipamentos da instalaça# o fabril 
emitem ru!"do para a envolvente. 
A u" ltima monitorizaça# o foi efetuada em 2013 
e concluiu que a atividade da fa" brica na# o 
apresenta impacte sonoro negativo 
significativo nos recetores sens!"veis 
potencialmente mais afetados, cumprindo 
integralmente com as disposiço# es do 
Regulamento Geral do Ru!"do (DL 9/2007).  

N D 

Atividade realizada de 
acordo com as IT P 
definidas; Inspeça# o 
perio" dica obrigato" ria 
dos ve!"culos; 
Insonorizaça# o de 
equipamentos; 
avaliaça# o de ru!"do 
ambiente  

Incomodidade 

Cumprimento dos Planos de 
manutença# o dos equipamentos 
Encapsulamento de equipamentos e 
criaça# o de barreiras nas zonas de 
maior ru!"do 

0 

Substâncias e 
Preparações 
Perigosas 
(SPP) 

Utilizaça# o de explosivos 
A utilizaça# o de explosivos ocorre no processo 
de extraça# o na pedreira 

N D 
Atividade realizada de 
acordo com as IT P 
definidas 

Perturbaça# o da 
flora, fauna e vida 
humana 

Pol!"tica de compras que considera as 
boas pra" ticas ambientais. 

0 

Utilizaça# o de 
lubrificantes 
(o" leos/massas) 
Utilizaça# o de produtos 
qu!"micos 

Na clinquerizaça# o e"  utilizado hidro" xido de 
amo" nio para controlo das emisso# es de NOx  
Na moagem de cimento sa# o utilizados 
adjuvantes de moagem 
Ensaios laboratoriais de rotina 

N D 

Controlo de consumos; 
Inventa" rio e FDS dos 
produtos utilizados; 
Procedimentos 
documentados 

Perturbaça# o da 
flora, fauna e vida 
humana 

Pol!"tica de compras que considera as 
boas pra" ticas ambientais. 

0 

Materiais 
diversos e 
subsidiários 

Consumo de corpos 
moentes 

Moinhos de cimento N D Controlo quantitativo 

Contribuiça# o para 
o esgotamento de 
reservas naturais 
na# o renova" veis 

Pol!"tica de compras que considera as 
boas pra" ticas ambientais. Reutilizaça# o 
de carga resultante de classificaça# o 
Controlo das varia" veis de processo 
para maximizaça# o do tempo de via u" til 
da carga moenteEncaminhamento para 
operador de gesta# o de res!"duos que 
priorize a reciclagem 

0 
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Materiais 
diversos e 
subsidiários 

Consumo de refrata" rios Revestimento interno dos fornos de cl!"nquer N D Controlo quantitativo 

Contribuiça# o 
para o 
esgotamento 
de reservas 
naturais na# o 
renova" veis 

Pol!"tica de compras que considera as 
boas pra" ticas ambientais 
Valorizaça# o material do refrata" rio usado 
como Mate" ria-Prima Secunda" ria 
Controlo das varia" veis de processo para 
maximizaça# o do tempo de via u" til do 
refrata" rio 

0 

Consumo de peças 
meta" licas 

Operaço# es de manutença# o nas diversas 
instalaço# es da fa" brica 

N D/I Controlo quantitativo 

Contribuiça# o 
para o 
esgotamento 
de reservas 
naturais na# o 
renova" veis 

Cumprimento dos planos de manutença# o  
Reutilizaça# o de peças compat!"veis de 
equipamentos ja"  desativados. 

0 

Resíduos não 
perigosos 

Res!"duos equiparados a 
urbanos 

Situaça# o Normal: refeito" rio, habitaço# es do 
bairro (ocupadas por reformados) e 
restantes instalaço# es (utilizaça# o e limpeza).  
Situaça# o Anormal: Produça# o excessiva de 
res!"duos equiparados a urbanos nos 
balnea" rios devido a&  ocorre% ncia de 
inundaço# es. 

N/E D/I 

Deposiça# o no 
contentor para RSU; 
recolha e destino final 
por operador 
licenciado - 
eliminaça# o e 
valorizaça# o; Atuaça# o 
conforme as MAP 

Impactes 
associados ao 
transporte e 
destino final 
dos res!"duos 

Campanhas informativas sobre a correta 
separaça# o dos res!"duos gerados nos 
ecopontos existentes. 

0 

Sucata meta" lica 
Manutença# o e reparaça# o de viaturas, 
ma" quinas e equipamentos (oficina 
meca% nica) 

N D 

Armazenagem 
tempora" ria no 
parque/contentor de 
sucata; recolha e 
destino final por 
operador licenciado - 
Valorizaça# o ou 
reciclagem 

Impactes 
associados ao 
transporte e 
destino final 
dos res!"duos 

Cumprimento de planos de recolha e 
limpeza. 

0 

Embalagens 
(carta# o/pla" stico/madeira) 
Res!"duos de borracha 
(cintas transportadoras) 

A maioria dos res!"duos de madeira resultam 
das paletes de madeira utilizadas nas 
atividades de ensacamento e paletizaça# o dos 
produtos. Contudo existe tambe" m uma 
fraça# o que adve" m da operaça# o de res!"duos 
utilizados como combust!"veis alternativos.  

N D 

Deposiça# o em 
contentor; recolha e 
valorizaça# o interna 
(energe" tica); recolha 
e destino final por 
operador licenciado - 
valorizaça# o 

Impactes 
associados ao 
transporte e 
destino final 
dos res!"duos 

Cumprimento de planos de recolha e 
limpeza. 

0 

Refrata" rios usados 
Estes res!"duos apenas existem quando sa# o 
feitas manutenço# es nos fornos de cl!"nquer 

N D 
Recolha e valorizaça# o 
interna (MPS) 

Impactes 
associados ao 
transporte e 
destino final 
dos res!"duos 

Valorizaça# o material interna como MPS  0 
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Resíduos 
perigosos 

O$ leos e massas 
lubrificantes 

Os o" leos usados sa# o produzidos nas oficinas 
como resultado da manutença# o e reparaça# o 
de viaturas, ma" quinas e equipamentos.  

N D 

Armazenagem 
tempora" ria no 
ecoparque; recolha e 
valorizaça# o interna; 
recolha e destino final 
por operador 
licenciado - 
valorizaça# o 

Impactes 
associados ao 
transporte e 
destino final 
dos res!"duos 

Reutilizaça# o de o" leos usados para 
lubrificaça# o de partes mo" veis de 
equipamentos 

0 

A$ guas com o" leos/Lamas 
oleosas 

Res!"duos resultantes das limpezas dos 
separadores de hidrocarbonetos da rede de 
a" guas residuais. 

N D 

Armazenagem 
tempora" ria no 
ecoparque; destino 
final em operador 
licenciado - 
eliminaça# o 

Impactes 
associados ao 
transporte e 
destino final 
dos res!"duos 

Material de contença# o de derrames e 
sensibilizaça# o dos colaboradores  
Simulacros 

0 
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IV.3 Programa Ambiental 2019 

 

No quadro seguinte sa# o apresentadas as aço# es de melhoria relacionadas com as tema" ticas ambientais. 

ID [2018_CIM.PA] 
ASPETO 

AMBIENTAL 
OBJETIVO META DESCRIÇÃO PRAZO 

%  

REALIZADA OBSERVAÇÕES 

2018_CIM.PA.002 
Consumo de 

energia 

Reduça# o do 
consumo 
espec!"fico de 
energia te" rmica 
na produça# o de 
cl!"nquer 
cinzento 

Reduça# o 
de 5 
kcal/kg 

Alteraça# o da 
splash-box do 
ciclone III e 
reduça# o da a" rea 
da ca% mara de 
fumos do Forno 
3 

out|19  80* 

Consumo espec!"fico de 
energia te" rmica:  
a aça# o na# o foi eficaz.  
Manter a monitorizaça# o 
em 2020. 
(Apo" s o rearranque da 
Linha 3 em 2020, o 
valor do 1º trimestre 
apresenta uma reduça# o 
de 18 kcal/kg). 

Contínua 
Consumo de 

recursos 
naturais 

Garantir uma 
taxa de 
incorporaça# o de 
MPS igual ou 
superior a 8* na 
produça# o de 
cl!"nquer 

*MPS 
=8* 

Pesquisa de 
novas fontes de 
materiais a 
utilizar como 
mate" rias-
primas 
secunda" rias 

dez|19 100* 
O consumo de MPS foi 
de 8,1*. 

2018_UPM.PA.001 

Consumo de 
a" gua e 

Consumo de 
energia 

Incrementar a 
produça# o nos 

fotobioreactores, 
diminuindo 

simultaneamente 
os custos 

energe" ticos com 
a bombagem e 
diminuindo a 

quantidade de 
a" gua usada por 
kg de mate" ria 

seca produzida 

Reduzir o 
consumo 

de energia 
e a" gua por 

kg de 
biomassa 

seca 
produzida 

Incrementar a 
produça# o nos 

fotobioreactores 
dez|19 100* 

Aço# es implementadas 
com sucesso. De 2017 
para 2019, houve uma 
reduça# o no consumo de 
a" gua de 3,81 m3/kg 
para 2,20 m3/kg, e no 
consumo de energia de 
240 kWh/kg para 109 
kWh/kg. 

 
 

No cap!"tulo IX desta declaraça# o e"  apresentado o Programa Ambiental para o ano de 2020, onde estara# o inclu!"das 

as aço# es de 2019 que na# o foram fechadas. 
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V. Desempenho Ambiental 

 

�Um desenvolvimento que satisfaça as necessidades do presente sem comprometer  

 a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades�  

 (Relatório Brundtland, 1987) 

 

De seguida sa# o apresentados os resultados dos principais indicadores de desempenho ambiental da fa" brica CIBRA-

Pataias, relativamente aos objetivos definidos, numa perspetiva evolutiva do u" ltimo trie" nio (2016-2018). Sempre 

que aplica"vel, e"  ainda apresentada a avaliaça# o de conformidade com as principais disposiço# es legais aplica"veis.  

 

Sendo distintos os produtos devolvidos a&  sociedade - cl!"nquer (produto interme" dio) e cimento � os mesmos na# o 

podem, por isso, ser adicionados para efeitos de ca" lculo. Foi necessa" rio definir o conceito de cimento equivalente 

(CimEq), que constitui a unidade de refere% ncia no ca" lculo dos !"ndices de eco-eficie% ncia.  

 

V.1 Consumo de recursos naturais 

 

 

Impactes Ambientais Significativos 
- Perturbação da flora, fauna e vida humana 

- Degradação da qualidade visual da paisagem (poluição visual)  

- Contribuição para o esgotamento de reservas naturais não renováveis  

+ Reabilitação de habitats naturais 

 

 

V.1.1  Racionalização do Consumo de Matérias-Primas Naturais 

 

Em 2019 o consumo de mate" rias-primas naturais (MPN) foi cerca de 467kt, -4* comparativamente ao ano anterior 

(489 kt), conseque% ncia da menor produça# o de cl!"nquer (-9* face 2018). 

 

Perseguindo as disposiço# es da Pol!"tica de Sustentabilidade e a do Sistema de Gesta# o, a fa" brica da CIBRA-Pataias 

procurou incrementar a utilizaça# o de mate" rias-primas secunda" rias (MPS), ou seja, res!"duos/subprodutos 

provenientes de outras indu" strias. A sua utilizaça# o, ale" m de minimizar o consumo de MPN, promove um destino 

final mais sustenta"vel para res!"duos que, de outra forma, seriam depositados em aterro.  

O cumprimento deste objetivo esta" , no entanto, dependente de fatores externos como sejam a disponibilidade no 

mercado (quantidade) e a qualidade (composiça# o qu!"mica) das MPS existentes.  

 

No ano de 2019 a taxa de consumo global de mate" rias-primas secunda" rias atingiu os 8,3*, verificando-se um 

acre" scimo de 15* relativamente a 2018. Na produça# o de cl!"nquer, a incorporaça# o de mate" rias-primas secunda" rias 

foi de 8,9*, o que representa um acre" scimo de 1,8pp face a 2018. 
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Consumo de Matérias-Primas Naturais e de Matérias-Primas Secundárias 

 

V.1.2 Requalificação Ambiental das Pedreiras e Proteção da Biodiversidade 
 

A exploraça# o de pedreiras tem impactes na paisagem, na alteraça# o do relevo, na remoça# o do solo e do coberto 

vegetal, e na diminuiça# o de refu" gios/alimentos para a fauna. Torna-se, portanto, fundamental, a minimizaça# o 

destes impactes e a aceleraça# o do processo de colonizaça# o natural, atrave" s de programas de recuperaça# o da 

composiça# o e da estrutura das comunidades vegetais e animais, potenciando a recuperaça# o das funço# es e dos 

processos naturais do ecossistema.  

Desde 2000 que a fa" brica dispo# e de um Plano Ambiental e de Recuperaça# o Paisag!"stica (PARP), articulado com o 

Plano de Lavra, que permite a recuperaça# o das a" reas exploradas. As atuaço# es consistem na reintroduça# o de 

substrato, no qual se promove a instalaça# o de vegetaça# o herba" cea e arbustiva (por sementeira), para controlo 

imediato da erosa# o e reduça# o do impacte visual, e se procura favorecer o desenvolvimento de espe" c ies nativas 

(por plantaça# o), de modo a obter uma aproximaça# o aos ecossistemas envolventes e, deste modo, contribuir para 

a autossustentabilidade do sistema. 

 

Em 2019, na# o se efetuou a recuperaça# o de a" reas novas devido ao desenvolvimento da lavra (na# o existem a" reas 

finalizadas) e deu-se continuidade a& s aço# es de manutença# o e de vigila% ncia das a" reas ja"  recuperadas na pedreira 

�Alva-de-Pataias� que incidiram, essencialmente, nos seguintes trabalhos: 

- Limpeza das covas de plantaça# o atrave" s de mondas manuais;  

- Rega nos meses mais quentes; 

- Acompanhamento das plantaço# es; 

- Erradicaça# o de espe" cies invasoras, nomeadamente de aca" cias e canas. 

 

Analisando o indicador da taxa de recuperaça# o paisag!"stica, em 2019, a pedreira de Pataias apresenta cerca de 4* 

da sua a" rea licenciada ja"  recuperada: 

Pedreira 
Área Licenciada 

(ha) 
Área Recuperada 

(ha) 
Taxa de 

Recuperação (%) 

Alva de Pataias 191 6,88 3,6* 

Total 191 6,88 3,6% 

 

Em 2019 na# o se realizaram estudos de biodiversidade.  
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V.2 Consumo de Energia (térmica e elétrica) 

 

 

 

Do ponto de vista energe" tico, o fabrico do cimento e"  um processo extremamente exigente, uma vez que incorpora 

elevadas quantidades de energia te" rmica (sobretudo na fase de clinquerizaça# o) e ele" trica (nas diversas fases de 

moagem e de clinquerizaça# o). 

O objetivo da sua reduça# o, em ambas as componentes e" , simultaneamente, uma preocupaça# o ambiental e uma 

necessidade econo" mica, contribuindo para a garantia da sustentabilidade do nego" cio.  

 

V.2.1 Energia Térmica 
 

O consumo de energia te" rmica necessa" ria para o fabrico do cl!"nquer, resulta da combusta# o de combust!"veis nos 

fornos. A fa" brica CIBRA-Pataias tem vindo, desde 2006, a substituir os combust!"veis fo" sseis tradicionais (coque de 

petro" leo e carva# o) por combust!"veis alternativos, nomeadamente pneus usados, res!"duos vegetais, res!"duos 

animais e CDR (Combust!"veis Derivados de Res!"duos), ao que chamamos Valorizaça# o Energe" tica de Res!"duos. Estes 

combust!"veis apenas sa# o utilizados no processo de fabrico de cl!"nquer cinzento. No processo de fabrico de cl!"nquer 

branco sa# o utilizados combust!"veis fo" sseis (coque de petro" leo e fuel).  

 

O desempenho te" rmico foi resultado da operaça# o alternada dos fornos, devido a&  inconsta% ncia do mercado, e 

frequentes paragens de curta duraça# o por questo# es operacionais. Estas situaço# es implicaram per!"odos de 

aquecimento com recurso a combust!"veis fo" sseis, afetando o consumo te" rmico espec!"fico. 

O agravamento no desempenho do consumo de energia te" rmica na produça# o de cl!"nquer cinzento verificado a 

partir de 2017 e"  resultante do efeito conjugado da fiabilidade do forno, de alteraça# o da composiça# o qu!"mica da 

farinha, para garante das especificaço# es de cl!"nquer requerido para exportaça# o (aumentou a exige% ncia no processo 

de cozedura) e do processo de calcinaça# o ocorrer maioritariamente no forno, na# o beneficiando assim o sistema da 

existe% ncia do calcinador. Ale" m disso, e apesar das vantagens inerentes, a utilizaça# o de combust!"veis alternativos 

tambe" m impacta o consumo espec!"fico te" rmico dos fornos, uma vez que os CDR (Combust!"veis Derivados de 

Res!"duos) introduzem um conteu" do em humidade elevado. O decre" scimo do Poder Calor!"fico Industrial dos 

Combust!"veis Alternativos verificado ao longo deste per!"odo confirma este impacto.  

Desenvolveu-se um conjunto de aço# es para eliminar as principais causas (formaça# o de anel no forno, eficie% ncia da 

combusta# o, funcionamento do calcinador), cujo impacto na# o se refletiu no exerc!"cio de 2019, mas que se esta"  a 

refletir na operaça# o de 2020, com uma reduça# o de 18 kcal/kg no fecho do 1º trimestre de 2020. 

 

 

 

 

 

Impactes Ambientais Significativos 

- Contribuição para o esgotamento de reservas naturais não renováveis  

Contribuição para o aquecimento global - 
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Evolução da % combustíveis alternativos vs PCI dos CA 

Evolução do Consumo Térmico por 

tonelada de Clínquer Cinzento vs 

Taxa de Substituição de CA 

 

 

A?  semelhança do cl!"nquer cinzento, o consumo te" rmico espec!"fico do cl!"nquer branco foi superior ao objetivo com 

pequenas variaço# es face aos anos anteriores. No ano de 2019, as paragens de mercado ocorridas, e na# o previstas 

em orçamento, originaram consumos adicionais de fuelo" leo para o aquecimento do forno, o que tambe" m 

contribuiu para o desempenho te" rmico verificado. 

 

Evolução do Consumo Térmico por tonelada de Clínquer Branco  

 

 

 

V.2.2 Energia Elétrica 
 

Em 2019 o consumo espec!"fico global de energia ele" trica por tonelada de cimento equivalente, foi de 109 kWh, 4* 

superior ao registado no ano anterior. 

 

Os cimentos tipo I, em comparaça# o com os chamados cimentos compostos (tipo II e tipo IV), sa# o caracterizados 

por maiores resiste% ncias a&  compressa# o nas va" rias idades. Para alcançar tais valores de resiste% ncia e"  necessa" rio 

na# o so"  uma maior incorporaça# o de cl!"nquer, mas tambe" m uma maior finura, o que torna os cimentos tipo I 

energeticamente mais exigentes. O aumento da procura no mercado por cimentos tipo I, potencia a contribuiça# o 

do consumo energe" tico da fase do cl!"nquer no global da fa" brica. 

 

Os per!"odos de operaça# o a um so"  forno sa# o penalizadores para o consumo espec!"fico de energia ele" trica, pois as 

instalaço# es comuns a& s duas linhas mante% m-se em operaça# o apenas com uma linha em funcionamento.  
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Adicionalmente a necessidade de operar com atmosferas mais oxidantes em ambos os fornos requer tiragem de 

gases adicional, o que vem penalizar o desempenho deste indicador.  

 

Consumo de Energia Elétrica por tonelada de Cimento produzido 

 

Tendo em conta o cimento produzido, no ano de 2019, o consumo energe" tico foi de 136,8 kWh/tcim e ficou 1* 

acima do objetivo (135,5 kWh/tcim), mas 6* abaixo do realizado em 2018. 

 

Para ale" m do consumo de energia ele" trica para a produça# o de cimento, ha"  que ter em conta o consumo de energia 

ele" trica por parte da unidade de produça# o de microalgas que, em 2019, consumiu 3,48 GWh. 

 

Para a instalaça# o das microalgas o valor do indicador de consumo de energia ele" trica foi de:  

Consumo (kWh) Produção (kg) 
kWh/kg biomassa 

colhida 

3.478.816 31.831 109,3 

 

 

 

V.3 Consumo de Água 

 

 

 

Impactes Ambientais Significativos 

- Contribuição para o esgotamento de reservas naturais não renováveis  

 

A a" gua utilizada nas instalaço# es prove" m de cinco captaço# es subterra% neas (AC2, AC3, AC4, AC5 e AC6) devidamente 

licenciadas, embora uma delas se encontre fora de serviço (AC6). 

 

Em 2019, o consumo global de a" gua teve uma grande diminuiça# o, face a 2018, cerca de 32*. Do mesmo modo, o 

consumo espec!"fico de a" gua por tonelada de cimento equivalente tambe" m teve uma grande queda face ao ano 

anterior, em cerca de 38*. 

O processo de produça# o de cl!"nquer branco utiliza de forma intensiva este recurso nos processos de granulaça# o 

da farinha e de arrefecimento do cl!"nquer, mas conseguiu-se evitar perdas de a" gua no processo e ruturas nas 

tubagens. 
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Volume de água consumido por tonelada de cimento equivalente 

 

 

Em todos os meses do ano de 2019 e para todas as captaço# es garantiu-se o cumprimento do volume ma" ximo 

mensal extra!"vel estipulado nas respetivas autorizaço# es de utilizaça# o de recursos h!"dricos . 

 

Para a instalaça# o das microalgas o valor do indicador de consumo de a" gua foi de:  

Consumo (m3) Produção (kg) 
m3 água/kg 

biomassa colhida 

69.653 31.831 2,2 

 

A a" gua utilizada na produça# o de microalgas e instalaço# es de suporte prove" m do furo AC3 (67.801 m3) e da rede de 

distribuiça# o (1.852 m3). 

 

Comparação entre o Volume Máximo Mensal Extraído e o Valor Limite de Extração por captação 

 

No que respeita aos sistemas de arrefecimento existentes na instalaça# o, estes funcionam tendo em conta a 

utilizaça# o das te" cnicas identificadas como Melhores Te" cnicas Dispon!"veis (MTD) previstas no Documento de 

Refere% ncia sobre as Melhores Te" cnicas Dispon!"veis aplica"veis aos Sistemas de Arrefecimento Industrial constante 

na LA, bem como as boas pra" ticas estabelecidas no documento �Prevença# o e Controlo da legionella nos sistemas 

de a" gua� Ediça# o 2014, do Instituto Portugue% s da Qualidade em parceria com a EPAL.  

As aço# es preventivas neste tipo de equipamento sa# o exercidas tanto na sua operaça# o como na sua manutença# o. A 

fa" brica garante: 
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· uma inspeção regular a todas as partes do sistema; 

· um programa de controlo e de tratamento da água do ponto de vista físico-químico e microbiológico; 

· um programa de limpeza e desinfeção de todas as instalações; 

· uma boa circulação hidráulica, evitando zonas de águas paradas, ou de armazenamento prolongado, nos 

diferentes sistemas; 

· mecanismos de combate aos fenómenos de corrosão e incrustação através de uma correta operação e 

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

· o controlo e monitorização da qualidade da água do processo, quanto ao residual de biocida, ao pH, à dureza, 

à alcalinidade, ao nº de colónias a 22 e 37° C e à legionella (com uma periodicidade trimestral em situação de 

rotina) 

· o registo completo das intervenções técnicas efetuadas a este tipo de equipamento.  

 

 

V.4 Emissões Atmosféricas 

 

 

 

Impactes Ambientais Significativos 

- Contribuição para o aumento de ozono troposférico  

- Degradação da qualidade do meio recetor (água/solo/ar) 

- Perturbação da flora, fauna e vida humana 

- Contribuição para o aquecimento global 

 

V.4.1 Emissões Fixas 
 

As principais fontes fixas de emissa# o encontram-se associadas aos fornos de cl!"nquer e aos moinhos (carva# o e 

cimento), sendo suscet!"veis de originar poluiça# o no ambiente exterior a&  unidade fabril.   

Com o foco na reduça# o do seu impacto ambiental associado a&  emissa# o de poluentes para atmosfera, a Fa" brica tem 

investido em diversos sistemas de tratamento dos gases, nomeadamente: filtros de mangas, electrofiltros, 

queimadores de baixo NOx, sistemas SNCR (Selective non catalytic reduction) � para controlar as emisso# es de NOx, 

e injeça# o de cal/ hidro" xido de ca" lcio � para controlo das emisso# es de SO2, ale" m de investimentos em sistemas de 

monitorizaça# o em cont!"nuo. 

O controlo da emissa# o de poluentes atmosfe" ricos, ainda que decorra de requisitos legais estabelecidos nas 

Licenças Ambientais, esta"  integrado no sistema de gesta# o com indicadores de acompanhamento.  

 

A emisso# es atmosfe" ricas sa# o afetadas por, ale" m das mate" rias-primas utilizadas, o mix dos combust!"veis utilizados. 

Assim sendo, a estrate" gia de aumento da taxa de consumo de CA�s, res!"duos de composiça# o varia"vel e dif!"cil de 

prever, torna ainda mais premente a monitorizaça# o em cont!"nuo das emisso# es dos fornos. 

 

Na produça# o de cl!"nquer cinzento em Pataias, o balanço positivo adve" m principalmente da reduça# o de NOx como 

conseque% ncia de uma gesta# o mais otimizada do sistema SNCR. Na produça# o de cl!"nquer branco, e"  o decre" scimo 

das emisso# es de SO2 e de NH3 que mais contribui para a reduça# o das emisso# es espec!"ficas, como resultado de 

otimizaça# o ao n!"vel do processo de combusta# o e de dessulfuraça# o.  
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Emissão de Poluentes dos Fornos por tonelada de Clínquer  

 

 

 

Quanto a&  avaliaça# o da conformidade legal aplica"vel a& s emisso# es dos fornos, em 2019 foram cumpridos todos os 

valores limite de emissa# o para os va" rios para% metros em ambas as fontes. 

 

 

Percentagem do Valor máximo diário de emissão de poluentes dos fornos face ao VLE  

 
VLE - Valores Limite de Emissão (mg/Nm3) 

Forno 2 - Partículas: 20 | NOx: 1200 | SO2: 400 | HCL: 30 | HF: 5 | COT: 100 
Forno 3 - Partículas: 20 | NOx: 450 | SO2: 300 | NH3: 85 | HCL: 10 | HF: 1 | COT: 100 

 

 

Adicionalmente a&  monitorizaça# o em cont!"nuo das emisso# es dos fornos, sa# o efetuadas anualmente mediço# es 

pontuais de um conjunto de poluentes (metais pesados, dioxinas e furanos).  

No ano de 2019 foram realizadas quatro campanhas de monitorizaça# o pontual das emisso# es dos Fornos 2 e 3.  

 

Os resultados das campanhas efetuadas encontram-se no quadro seguinte e demonstram, a&  semelhança dos anos 

anteriores, a conformidade dos para% metros com os respetivos valores limite de emissa# o.  
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No que diz respeito aos moinhos e arrefecedor, a emissa# o de part!"culas diminuiu significativamente em relaça# o a 

2018, mantendo-se todas as fontes abaixo do VLE. 

A diminuiça# o mais significativa verificou-se no arrefecedor do forno 3 e no moinho de carva# o 1.  

 

A procura do mercado por cimentos tipo I, obrigou a uma maior ocupaça# o da moagem e maior exige% ncia para os 

respetivos equipamentos de filtragem. 

 

Emissão de partículas dos moinhos e arrefecedor por tonelada de cimento equivalente 

 

No ano de 2019 assegurou-se o cumprimento do VLE dia" rio e mensal para o para% metro das part!"culas em todas as 

fontes fixas (arrefecedor, moinhos cimento e carva# o).  

A fonte que apresentou valores mais elevados de emissa# o, apesar de abaixo do VLE, foi o Arrefecedor do Forno 3. 

 

Percentagem de emissão de partículas dos Arrefecedores e Moinhos face ao VLE  

 

Campanha Data 
Dioxinas e 

Furanos 
(hg/Nm3) 

Mercúrio 
(mg/Nm3) 

Soma Cd + Tl 
(mg/Nm3) 

Soma de Sb a V 
(mg/Nm3) 

FORNO 2 

1ª 
2019|03|26 

2019|07|30 
<0,0048 0,00028-0,00031 0,0071-0,0073 0,11 

2ª 2019|10|21 <0,0048 0,0008 0,018 0,11-0,12 

FORNO 3 

1ª 2019|07|16 <0,0028 0,014 0,0028-0,0029 0,019-0,021 

2ª 
2019|10|23 

2019|10|24 
0,097-0,100 0,0012 0,0056-0,0057 0,041-0,042 

VLE 0,1 0,05 0,05 0,5 
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V.4.2 Emissões de CO2 | Responsabilidade Climática  
 

Em resposta ao desafio das alteraço# es clima" ticas, temos vindo a desenvolver um conjunto de medidas no sentido 

de reduzir as emisso# es espec!"ficas de CO2. Estas medidas passam pela redução da taxa de incorporação de 

clínquer necessa" ria ao fabrico de cimento, pelo aumento do consumo de combustíveis alternativos e de 

matérias-primas secundárias descarbonatadas, e pela diminuição do consumo térmico específico . 

 

A SECIL participa ativamente, nas discusso# es europeias sobre o tema das alteraço# es clima" ticas quer atrave" s da:  

· Cement Sustainability Initiative (do WBCSD) de onde se destaca os trabalhos �Cement Technology Roadmap 

(2009 e 2017)� e �Low Carbon Technology Partnership initiative (LCTPi)� [www.wbcsdcement.org]; 

· CEMBUREAU (Associação da Indústria Cimenteira Europeia), onde se destaca o compromisso da Indústria 

Cimenteira Europeia espelhado no �The role of Cement in the 2050 Low Carbon Economy� 

[www.cembureau.be]. 

 

Adicionalmente a SECIL e"  tambe" m membro do European Cement Research Academy (ECRA) e para o qual contribui 

financeiramente para a realizaça# o de va" rios projetos de IKD de captura, sequestro e armazenamento de CO 2, bem 

como de utilizaça# o comercial do CO2 captado. 

 

Tambe" m em Portugal, a Associaça# o da Indu" stria do Cimento (ATIC) e todas as empresas de cimento nacio nais, 

incluindo a SECIL, em conjunto com o Instituto Superior Te" cnico e Laborato" rio Nacional de Engenharia Civil 

decidiram em 2018 criar e submeter a&  FCT - Fundaça# o para a Cie% ncia e Tecnologia, uma candidatura de acreditaça# o 

para um laborato" rio colaborativo designado CemLab. A candidatura foi aprovada e encontra-se em fase de preparação 

para a sua constituição. O CemLab tem tre% s linhas de investigaça# o principais: i) Carbon Capture and Utilization, ii) 

Eficie% ncia Energe" tica, e iii) Desenvolvimento de Materiais Ciment!"cios Sustenta"veis. 

 

 

Taxa de incorporação de clínquer 

A SECIL estabeleceu, como um dos seus objetivos estrate" gicos para o per!"odo 2016-2020, emisso# es espec!"ficas de 

975 kg CO2/t CimEq para o cimento branco e de 550 kg CO2/t CimEq para o cimento cinzento.  

 

Em 2019, alcançou-se o valor de 947 kg CO2/t CimEq branco (3* abaixo do objetivo estabelecido), e de 517 kg 

CO2/t CimEq cinzento (6* abaixo do objetivo definido). 

Na fa" brica de Pataias, temos realidades distintas para os dois tipos de cl!"nquer. No caso do cl!"nquer cinzento temos 

assistido nos u" ltimos anos a um aumento das emisso# es de CO2, maioritariamente pela via da combusta# o. Este 

aumento de emisso# es de CO2 e"  coincidente com a queda de taxa de substituiça# o de combust!"veis fo" sseis por 

combust!"veis alternativos, resultado da perda de qualidade dos CA (menor Poder calor!"fico) e menor fraça# o de 

biomassa nos CA consumidos.  

No caso do cl!"nquer branco, a reduça# o das emisso# es de CO2 tem sido mais evidente nas emisso# es originadas na 

descarbonataça# o da mate" ria-prima. Tambe" m aqui se tem apostado na introduça# o de mate" rias-primas secunda" rias, 

se bem que de forma mais limitada, uma vez que o cl!"nquer branco tem elevada exige% ncia no crite" rio cor.  
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Em resposta a& s necessidades de mercado (cimentos com maior resiste% ncia a&  compressa# o) tem -se verificado uma 

inversa# o no mix de cimento produzido, de cimentos compostos para cimentos portland, e consequente aumento 

da taxa de incorporaça# o de cl!"nquer.  

 

Em 2019 a taxa de incorporaça# o de cl!"nquer diminuiu cerca de 3,7*, por melhoria da reatividade do cl!"nquer. 

 

 

Relação entre as Emissões de CO2 por tonelada de cimento equivalente 

e a Taxa de Incorporação de Clínquer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do desafio que o equil!"brio entre o foco no cliente, procurando satisfazer a exige% ncia do mercado, e o 

compromisso de melhoria do desempenho ambiental representa, a CIBRA-Pataias tem conseguido alcançar 

estreitos, mas certos, progressos na reduça# o do volume anual de emisso# es de CO 2. 

 

 

Valorização de resíduos como combustíveis alternativos 

O consumo de combust!"veis alternativos (CA) em detrimento de combust!"veis fo" sseis e"  uma das apostas fortes na 

estrate" gia de sustentabilidade da SECIL. Ao apresentar-se como uma alternativa via"vel de valorizaça# o energe" tica 

de res!"duos, que de outra forma seriam encaminhados para aterro, a fa" brica reduz a sua pro" pria pegada carbo" nica 

ao minimizar o consumo de combust!"veis fo" sseis. 

 

No entanto, o consumo de combust!"veis alternativos apresenta va" rios desafios, quer pela necessidade de 

adaptaça# o da tecnologia existente nos fornos, quer pela gesta# o dia" ria do consumo mediante a qualidade dos 

combust!"veis alternativos dispon!"veis. Uma vez que se tratam de res!"duos, a sua composiça# o acaba por ser bastante 

varia"vel, dif!"cil de prever e de controlar, o que condiciona o desempenho da combusta# o e, por conseguinte,  limita 

o consumo de combust!"veis alternativos. As caracter!"sticas dos combust!"veis alternativos sa# o determinantes para 

a taxa de substituiça# o de combust!"veis fo" sseis por combust!"veis alternativos, nomeadamente o poder calor!"fico, o 

n!"vel de humidade e as dimenso# es. 

 

Em 2019 a taxa de substituiça# o de combust!"veis fo" sseis por combust!"veis alternativos, em calor, foi de 4 1,9*, 7pp 

abaixo do valor alcançado em 2018 (48,5*) e ficando 24* abaixo do orçamento (55*). 

O consumo dos combust!"veis alternativos tem vindo a diminuir ao longo do tempo. A queda do poder calor!"fico do 

mix de combust!"veis alternativos inviabiliza o aumento do consumo ma" ssico, uma vez que a perturbaça# o da queima 

nos fornos e"  elevada e pode conduzir a situaço# es de brown cl!"nquer. 

 

2017                     2018                    2019 

que o equil!"brio entre o foco no cliente, procurando satisfazer a exige% n

2017                     2018                    2019



Declaração Ambiental 2019 
CIBRA-Pataias 

37 

 

 

Evolução do Consumo de Combustíveis Alternativos (em massa e calor)  

 
 
 
 

V.4.3 Emissões difusas  
 

As emisso# es difusas de part!"culas resultam principalmente das operaço# es de transporte, armazenagem e 

manuseamento das mate" rias-primas, combust!"veis so" lidos, cl!"nquer e cimento. Devido a& s baixas temperaturas, 

altura e velocidade com que sa# o emitidas, assim como a&  sua granulometria, estas emisso# es te% m maior incide% ncia 

no interior da unidade fabril. 

 

Ao longo de toda a cadeia de fabrico existe mais de uma centena de equipamentos de despoeiramento (filtros de 

mangas), desde a extraça# o ate"  a&  ensacagem, que permitem a recolha das part!"culas e a sua reintroduça# o no 

processo, sendo, desta forma, reutilizadas. 

 

No sentido de reduzir/eliminar estas emisso# es, dispomos de aspiradores industriais, cisternas de rega e 

varredoras meca% nicas. Ale" m destes equipamentos, na e" poca estival, utilizamos o me" todo de aspersa# o de a" gua nos 

caminhos por onde passa a frota de Pedreira. 

 

A unidade CIBRA-Pataias dispo# e de uma Rede de Monitorizaça# o da Qualidade do Ar, atrave" s da qual monitoriza 

em cont!"nuo os poluentes: PM10, PM2,5, SO2. NO2, O3 e CO. Esta rede de monitorizaça# o permite avaliar a eventual 

influe% ncia das emisso# es da Fa" brica na qualidade do ar ambiente da zona envolvente.  

 

Os resultados dessa monitorizaça# o encontram-se na tabela seguinte, onde se pode observar que os valores me" dios 

obtidos em 2019, na base anual, na# o excederam os limites legais em nenhum para% metro. 

 

 

 

 

 

 

 

PM10, SO2 e CO � valor limite estipulado pelo Decreto-lei n.º 47/2017, de 10 de maio 
O3 � valor limite estipulado pelo Decreto-lei n.º 320/2003, de 20 de dezembro 
PM2,5 � valores recomendados pela Organizaça# o Mundial de Sau" de (OMS)  

 

Estação de 
monitorização 

PM10 PM2,5 SO2 NO2 NOx O3 CO 

[µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] 

Olhos-de-Água 25 8,7 1,7 5,2 7,5 62 270 

Pataias 27 12 1,7 5,7 8,2 69 226 

Alva de Pataias 22 9,8 1,6 4,1 5,5 66 182 

VLE 40 25 20 40 30 - - 
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A RMQA na# o avalia, de forma exclusiva, o impacte das emisso# es difusas da fa" brica uma vez que, pela sua localizaça# o, 

as estaço# es de monitorizaça# o medem igualmente as emisso# es provenientes da rede via" ria e de outras unidades 

industriais na envolvente da fa" brica. 

 

 

V.5 Produção de Resíduos 
 

 

Impactes Ambientais Significativos 

+ Aumento da disponibilidade de recursos 

- Contaminação do meio recetor natural (água/solo/ar) 

- Ocupação de solo 

 

Os res!"duos gerados ao longo da cadeia de produça# o de cimento sa# o recolhidos e armazenados de forma segregada, 

em fluxos espec!"ficos, em locais pro" prios das instalaço# es fabris (ecoparque e parque da sucata). Privilegia-se a 

valorizaça# o interna dos res!"duos gerados, sempre que as suas caracter!"sticas o permitam. Quando tal na# o e"  

poss!"vel, solicitamos a recolha e envio dos res!"duos para operadores licenciados para a sua gesta# o, sendo 

privilegiadas as soluço# es de valorizaça# o, procurando respeitar o princ!"pio da hierarquia dos res!"duos. 

A segregaça# o dos res!"duos da Unidade de Produça# o de Microalgas e"  feita conjuntamente com os res!"duos da fa" brica 

de cimento. 

 

Em 2019 a quantidade total de res!"duos gerados aumentou 22* face a 2018, mantendo-se ainda a valorizaça# o dos 

res!"duos gerados como principal operaça# o de gesta# o (cerca de 75*). A valorizaça# o interna (2*) resumiu-se a&  

valorizaça# o energe" tica de embalagens de papel, mangas de filtro e pla" sticos de pequenas dimenso# es, realizada nos 

primeiros meses do ano. A partir do 1º trimestre do ano, a Fa" brica de Pataias deixou de ter a oportunidade de 

valorizar energeticamente alguns res!"duos que eram triturados no Triturador de pneus e assim passiveis de 

valorizaça# o interna. 

 

Resíduos Produzidos e Destino Final 

 

 

Na Tabela seguinte apresentam-se as quantidades e tipologia dos res!"duos produzidos internamente em 2019, bem  

como a operaça# o de gesta# o a que foram sujeitos.  
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+ Res!"duos Perigosos  

RESÍDUOS PRODUZIDOS LER QUANTIDADE (t) OPERAÇÃO DE GESTÃO 

Outros res!"duos contendo substa% ncias perigosas  110198+ 15,16 Eliminaça# o Externa 

Outros o" leos de motores, transmisso# es e lubrificaça# o  130208+ 2,76 Valorizaça# o Externa 

A$ gua com o" leo proveniente dos separadores o" leo/a" gua  130507+ 15,78 Valorizaça# o Externa 

Embalagens de papel e carta# o 150101 
1,58 Valorizaça# o Interna 

13,02 Valorizaça# o Externa 

Embalagens de pla" stico 150102 0,96 Valorizaça# o Externa 

Embalagens de madeira 150103 11,14 Valorizaça# o Externa 

Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressa# o, com 
uma matriz porosa so" lida perigosa (por exemplo, amianto)  

150111+ 0,15 Valorizaça# o Externa 

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de o" leo na# o 
anteriormente especificados), panos de limpeza e vestua" rio de 
protecça# o, contaminados por substa% ncias perigosas  

150202+ 1,12 Valorizaça# o Externa 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestua" rio de 
protecça# o na# o abrangidos em 15 02 02 

150203 

0,14 Eliminaça# o Externa 

4,04 Valorizaça# o Interna 

16,74 Valorizaça# o Externa 

Filtros de o" leo 160107+ 0,51 Valorizaça# o Externa 

Componentes retirados de equipamento fora de uso na# o abrangidos 
em 16 02 15 

160216 1,48 Valorizaça# o Externa 

Misturas de beta# o, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cera% micos na# o 
abrangidas em 17 01 06 

170107 28,26 Valorizaça# o Externa 

Materiais de isolamento na# o abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03  170604 0,96 Eliminaça# o Externa 

Lamas de outros tratamentos de a" guas residuais industriais na# o 
abrangidas em 19 08 13 

190805 17,54 Eliminaça# o Externa 

Pla" stico e borracha 191204 49,80 Valorizaça# o Externa 

Papel e carta# o 200101 1,10 Valorizaça# o Externa 

Pla" sticos 200139 
0,40 Valorizaça# o Interna 

8,76 Valorizaça# o Externa 

Metais 200140 75,36 Valorizaça# o Externa 

Outras fracço# es na# o anteriormente especificadas  200199 0,01 Eliminaça# o Externa 

Lamas de fossas se" pticas 200304 44,26 Eliminaça# o Externa 

Res!"duos urbanos e equiparados na# o anteriormente especificados 200399 0,03 Eliminaça# o Externa 

TOTAL RESÍDUOS PRODUZIDOS   311,06   

Total Resíduos Não Perigosos   275,58   

Total Resíduos Perigosos  35,48   

TOTAL RESÍDUOS p/ ELIMINAÇÃO  78,10   

TOTAL RESÍDUOS p/ VALORIZAÇÃO 232,96   

Total de resíduos valorizados internamente 6,02  

Total de resíduos valorizados externamente 226,94  
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No que respeita a& s embalagens, no ano de 2019, a CMP colocou no 

mercado nacional maioritariamente embalagens tercia" rias 

reutiliza"veis de madeira (51*) e na# o reutiliza"veis (18*) e embalagens 

prima" rias na# o reutiliza"veis de papel e carta# o (26*), associadas a&  

venda de cimento ensacado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.6 Emissão de Ruído para o Exterior 
 

 

 

Impactes Ambientais Significativos 

- Incomodidade 

 

 

A u" ltima monitorizaça# o de ru!"do ambiente ocorreu no me% s de outubro de 2013, tendo os resultados demonstrado 

a conformidade dos n!"veis de ru!"do com o disposto no Regulamento Geral do Ru!"do (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de janeiro), ou seja, a atividade da fa" brica na# o constitu!"a impacte sonoro significativo nos recetores sens!"veis 

potencialmente mais afetados. Na# o houve necessidade de realizaça# o de uma nova avaliaça# o, uma vez que na# o foram 

instalados equipamentos com n!"vel de ru!"do significativo, nem se verificou qualquer reclamaça# o neste a% mbito. 
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V.7 Produção de Águas Residuais  
 

 

 

Impactes Ambientais Significativos 

 

-   Contaminação do meio recetor natural (água/solo/ar) 

-   Degradação da qualidade do meio recetor (água/solo/ar)  

 

 

As a" guas residuais dome" sticas sa# o encaminhadas para fossas se" ticas com poço absorvente. Periodicamente e"  

efetuada uma limpeza a& s fossas se" ticas e aos separadores de hidrocarbonetos e os res!"duos gerados sa# o recolhidos 

e encaminhados para operador de gesta# o de res!"duos licenciado. 

 

As a" guas residuais e pluviais potencialmente contaminadas produzidas no conjunto do estabelecimento industrial 

e na pedreira sa# o depuradas nas linhas de tratamento, e descarregadas no solo ou em linha de a" gua, de acordo com 

os TURH. 

 

Em 2019 foram realizadas as campanhas de monitorizaça# o da qualidade dos efluentes l!"quidos. Os resultados 

obtidos encontram-se expressos na tabela seguinte e evidenciam o cumprimento de todos os para% metros.  

 

Parâmetro VLE 

Lavagem Máquinas Descalcificadores 
Saída Lagoa - Parque 

Combustíveis 
Posto de abastecimento da 

Pedreira 
 

L008420.2017.RH5A 
L008462.2017.RH5A L008415.2017.RH5A L008457.2017.RH5A  

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

pH 
6 - 9 7,4 7,7 7,5 7,7 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 7,9 

b) 
8,1 7,9 7,9 8,1 7,9 

Escala Sörensen 

CQO  
150 < 10 < 10 < 10 39 < 10 < 10 11 24 < 10 10 41 8 < 10 < 10 25 

mgO2/l 

SST 
60 < 5 < 5 7 < 5 a) < 5 < 5 

b) 

< 5 20 17 10 21 
mg/l 

Óleos minerais  
- 0,27 < 0,2 < 0,2 0,33 a) < 0,2 < 0,2 < 0,2 3,3 3,54 1,23 < 0,2 

mg/l 

Detergentes 
2 < 0,020 0,143 0,194 < 0,020 a) a) a) 

mg/l 

Cloro Residual 
1 a) < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,20 a) a) 

mg/l 

a) Este parâmetro não é monitorizado, dado que não consta na referida Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais. 
b) Não foi monitorizado por falta de caudal. 

 

A unidade de produça# o de microalgas (UPM) esta"  ligada a&  Rede Pu" blica de Saneamento comunicando 

trimestralmente os resultados da verificaça# o de qualidade da a" gua descarregada, aos Serviços Municipalizados da 

Ca% mara Municipal de Alcobaça. Em 2019, verificou-se que todos os para% metros se encontravam dentro do Valor 

Limite. 
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Parâmetro VLE 

Ponto de Descarga das Microalgas 
 

L008420.2017.RH5A 

1ª 2ª 3ª 

pH 
5 - 9 7,4 7,2 7,4 

Escala Sörensen 
CQO  

1000 20 17 35 
mgO2/l 
CBO  

500 11 < 3 3 
mgO2/l 
SST 

1000 8 15 14 
mg/l 
Azoto Amoniacal 

100 < 2,0 < 2,0 < 2,0 
mg/l 
Nitritos 

- < 0,1 < 0,1 0,8 
mg/l 
Azoto Total 

- < 2,0 < 2,0 < 2,0 
mg/l 
Cloretos 

150 81 61 74 
mg/l 

Condutividade 
3000 300 302 730 

us/cm 

Nota: A Licença dos SMAS para a Rejeição de Águas Residuais refere que as análises têm de ser efetuadas semestralmente, mas a  CMP no 1.º semestre efetuou duas análises e comunicou 
as mesmas aos SMAS. 

 

 

V.8 Transporte  
 

  

Impactes Ambientais Potenciais 

- Degradação da qualidade do meio recetor (água/solo/ar)  

- Contaminação do meio recetor natural (água/solo/ar) 

- Contribuição para o esgotamento de reservas naturais não renováveis  

 

Para a comercializaça# o dos nossos produtos, o Departamento Comercial privilegia, sempre que poss!"vel, o 

transporte mar!"timo ou ferrovia" rio, em detrimento do rodovia" rio. Procuramos assim minimizar os impactes sobre 

o meio ambiente e sobre as populaço# es transitadas nos percursos rodovia" rio. 

A estrate" gia de comercializaça# o dos nossos produtos tem ainda em consideraça# o a localizaça# o geogra" fica das 

instalaço# es existentes e as necessidades do mercado.  

Na Fa" brica CIBRA-Pataias privilegia-se o mercado interno, sendo a expediça# o dos produtos efetuada sobretudo 

por rodovia (99*) e ferrovia (1*). Pore" m, a Fa" brica tambe" m exporta cl!"nquer e cimento por via mar!"tima 

representando cerca de 99* do transporte. 

 

Expedição de Clínquer e Cimento 
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V.9 Indicadores Principais 
 

Na Tabela seguinte sa# o apresentados os indicadores principais de desempenho ambiental relativos ao ano de 2019,  

bem como os valores dos componentes nume" ricos que servem de base para o seu ca" lculo de acordo com o 

determinado no ponto C do Anexo IV do Regulamento EMAS III. 

 

 

NOTA: Cada indicador principal e"  composto pelos seguintes elementos:  

· Valor A, correspondente à entrada/impacte anual total do domínio em causa. 

· Valor B, correspondente à produção anual total da organização, em que B1 diz respeito à produção de clínquer (Clk) nos fornos e 

B2 à produção de cimento equivalente (CimEq), sendo usado um ou outro conforme o valor A se refira aos aspetos ambientais 

maioritariamente verificados no processo de produção de clínquer nos fornos ou abranjam todo o processo de fabrico de cimento e 

as atividades da instalação como um todo. 

· Valor R, correspondente ao rácio A/B. 

 

 

 

 

INDICADOR VALOR A 
VALOR B 

VALOR R B1 (CLK, 
EM t) 

B2 (CIMEQ, 
EM t) 

Biodiversidade (utilização 
dos solos) 

Fábrica 2300000 m2 

 

400.959 5,74 m2/t CimEq 

Área Licenciada - Pedreiras 1910000 m2 400.959 4,76 m2/t CimEq 

Área Recuperada - Pedreira 68800 m2 400.959 0,17 m2/t CimEq 

Matérias Primas Secundárias 38557 t 400.959 0,10 t/t CimEq 

Eficiência Energética 1273369 GJ 400.959 3,18 GJ/t CimEq 

Energia Elétrica 43800159 kWh 400.959 
109,24 kWh/t 

CimEq 

Combustíveis Alternativos 18900 t 400.959 0,05 t/t CimEq 

Água 227265 m3 400.959 0,57 m3/t CimEq 

Emissões Atmosféricas 

CO2 239427477 kg 268.764  890,85 kg/t clk 

Partículas 2951 kg  400.959 0,01 kg/t CimEq 

CO 1314919 kg 268.764 

 

4,89 kg/t clk 

NOx 510124 kg 268.764 1,90 kg/t clk 

NH3 12696 kg 268.764 0,05 kg/t clk 

SO2 77747 kg 268.764 0,29 kg/t clk 

HCl 449 kg 268.764 0,00 kg/t clk 

HF 259 kg 268.764 0,00 kg/t clk 

COT 19719 kg 268.764 0,07 kg/t clk 

Resíduos  
Totais 311055 kg 

 
400.959 0,78 kg/t CimEq 

Perigosos 35480 kg 400.959 0,09 kg/t CimEq 
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VI. Emergências Ambientais 
Durante o ano 2019 na# o ocorreram situaço# es de emerge% ncia.  

 

Destaca-se a realizaça# o de dois simulacros de situaço# es de emerge% ncia, tendo como cena" rios: �Derrame de 

produtos qu!"micos (amo" nia)� e �Ince% ndio em salas ele" tricas, subestaço# es e PTYs�. O u" ltimo simulacro contou com 

a participaça# o de autoridades locais (Bombeiros Volunta" rios de Pataias), tendo sido apontados como principais 

pontos fortes a proatividade e motivaça# o dos elementos da Brigada de Emerge% ncia; a efica" cia na comunicaça# o 

entre os va" rios intervenientes (facilitada pela comunicaça# o via ra" dio) e a ex!"mia coordenaça# o da emerge% ncia pelo  

Coordenador de Turno com a Brigada de Emerge% ncia e com o Comando dos Bombeiros Volunta" rios de Pataias. Os 

aspetos a melhor foram alvo de ana" lise e desenvolvimento de um plano de aça# o com vista a&  melhoria cont!"nua.  

 

 

VII. Comunicação com as Partes Interessadas 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

A SECIL aposta na comunicaça# o interna para manter os seus colaboradores alinhados e envolvidos na organizaça# o, 

promovendo ainda a proximidade social e sentimento de pertença a um coletivo.  

 

Sa# o va" rios os fo" runs promovidos, nos quais se destacam:  

· CASS - Comissão de Ambiente, Saúde e Segurança � reunião periódica entre 

os representantes dos trabalhadores e representantes da empresa, onde são 

analisadas as questões consideradas relevantes no âmbito SHST e dos Aspetos 

Ambientais. Através da partilha das preocupações e do diálogo, procura-se 

desenvolver, em conjunto, soluções que permitam o desenvolvimento das 

tarefas diárias de forma segura e com o menor impacto ambiental possível. No 

ano de 2019 realizaram-se 4 reuniões de CASS na fábrica Maceira-Liz. 

· SECILconnect: intranet onde são publicadas as principais notícias nas várias 

áreas de negócio, notícia temáticas, datas assinaláveis, links de acesso rápido a 

aplicações e acesso a documentação interna. 

· SECIL INFORMA: newsletter periódica. 

· Conversas SECIL: Momentos de diálogo entre elementos da administração e 

colaboradores das diversas instalações do Grupo SECIL; 

· SECIL Group Internal Communication: Canal de comunicação interna; 

· Encontros da Unidade de Negócio Portugal: momento para apresentação de resultados e dos próximos 

desafios, e kick-off de novas iniciativas. 
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COMUNIDADE  

A 30 de junho de 2018, a Fa" brica CIBRA-Pataias comemorou o seu 72º 

aniversa" rio. Estiveram presentes nas comemoraço# es os colaboradores, 

reformados e as forças vivas da regia# o. 

Como e"  habitual, realizou-se a Homenagem ao fundador Comendador Joaquim 

Matias seguido de um almoço, onde foram entregues diplomas de jubilados 

aos colaboradores com mais de 25 anos de trabalho na Fa" brica. 

 

 

RECLAMAÇÕES AMBIENTAIS 

Em 2019 houve uma reclamaça# o ambiental referente a&  emissa# o de poeiras na Fa" brica de Pataias. A reclamaça# o foi 

alvo de ana" lise de causa e desenvolvimento de um plano de aça# o para a sua resoluça# o, tendo sido dada resposta 

ao queixoso.  

 

 

PEDIDOS DE PARTE INTERESSADA 

Sa# o considerados pedidos de parte interessada (PPI�s), todos os tipos de pedidos de esclarecimento, informaça# o 

ou cooperaça# o, efetuados com indiv!"duos, grupos ou entidades externas a&  organizaça# o, relacionados ou 

influenciados pelo desempenho dos Sistemas de Gesta# o de Qualidade, Ambiente, Segurança e Sau" de.  

Em 2019, na# o se registou qualquer PPI.  

 

 

ENTIDADES OFICIAIS 

A fa" brica da CIBRA-Pataias foi objeto de inspeça# o ambiental pela IGAMAOT em fevereiro de 2019. Apo" s a receça# o 

do relato" rio, em maio de 2019, foram enviadas as devidas respostas a& s questo# es levantadas pela referida entidade.  

 

 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

Considerando a releva% ncia da constituiça# o da Comissa# o de Acompanhamento Ambiental (CAA), a mesma continua 

a reunir-se periodicamente com os representantes das unidades fabris e da Comunicaça# o Institucional da SECIL. 

Em 2019 a CAA da Maceira-Liz reuniu-se 2 vezes, em janeiro e em março de 2019.  

 

Os resultados obtidos ate"  agora com o funcionamento deste mecanismo continuam a revelar -se muito positivos, 

na medida em que a Empresa dete" m um processo regular de escuta e acolhimento de preocupaço# es e comenta" rios 

de elementos da chamada sociedade civil que, num clima de grande franqueza e cooperaça# o, ajudam a introduzir 

melhorias nas fa" bricas e elevar o padra# o de reporte e de disponibilizaça# o de informaça# o ao pu" blico, o que acaba 

por aumentar o n!"vel de confiança das organizaço# es e da populaça# o na nossa atuaça# o. Entre os va" rios temas 

abordados nas reunio# es, destacam-se a apresentaça# o e discussa# o dos desempenhos ambientais e dos indicadores 

de segurança. 
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CONCRETA - Feira de Reabilitação, Construção, Arquitetura e Design  

A Feira de Reabilitaça# o, Construça# o, Arquitetura e Design 

decorreu de 21 a 24 de novembro na Exponor, no Porto, e contou 

com mais de 35 mil visitantes. Estiveram representadas va" rias 

das a" reas de nego" cio do Grupo Secil, como o Beta# o, Agregados e 

Telhas. No espaço da nova marca SecilTek, para ale" m da gama 

completa de produtos, foi dado especial enfoque a&  comemoraça# o 

dos 10 anos do reboco te" rmico projetado Isodur. Ao longo dos 

quatro dias de feira muitos foram os clientes e parceiros que nos 

visitaram e que puderam conhecer as novidades junto das nossas 

equipas comerciais 

 

 

 

BeCharged 

 

Este projeto tem por objetivo desenvolver sistemas de induça# o 

para carregamento automo" vel de ve!"culos ele" tricos (VE) assim 

como o desenvolvimento de sistemas de iluminaça# o/sinale" tica 

inteligentes integrados em estruturas de beta# o.  

 
 
 
 
Clean4G 
 
Conversa# o de CO2 do processo de produça# o de cimento num 

combust!"vel gasoso limpo para utilizaça# o no mesmo processo �

circularidade no processo de emisso# es de cimento. 

O Clean4G vem introduz dois novos processos de conversa# o de 

CO2 da indu" stria cimenteira: a metanaça# o e o processo de electro 

oxidaça# o de bio-o" leo de liquefaça# o de biomassa. Ambos va# o 

produzir metano e/ou metanol que sera"  injetado nos fornos de cimento, conduzindo a diminuiça# o global das 

emisso# es. 

 

 

RETROFEED  

 

Permitir a utilizaça# o de mate" rias-primas e combust!"veis de 

origem biolo" gica em processos industriais, numa lo" gica de 

economia circular, atrave" s da modernizaça# o dos equipamentos 

principais, da implementaça# o de um sistema avançado de 

monitorizaça# o e controlo, e facultando um Sistema de Apoio a&  Decisa# o (DSS) que abranja toda a cadeia de 

produça# o. Esta abordagem sera"  demonstrada em 5 sectores de elevado consumo de recursos e energia.  
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CCL � Clean Cement Line 

 

O projeto CCL - Clean Cement Line consiste num investimento de 

70 milho# es de euros destinado a preparar a fa" brica da SECIL Outa# o 

para um futuro de menor intensidade carbo" nica. Tem uma 

componente de investigaça# o e desenvolvimento bastante 

relevante, associando va" rios protocolos com universidades, 

bolseiros, doutorandos e mestrandos. O projecto levara"  ao 

desenvolvimento e demonstraça# o de uma linha de produça# o de 

cimento limpa. Este projeto contempla quatro projetos de IKD que 

visam a eliminaça# o da depende% ncia de combust!"veis fo" sseis e a uma reduça# o efetiva dos consumos te" rmicos 

espec!"ficos, atrave" s da otimizaça# o da combusta# o, secagem de mate" r ias-primas e combust!"veis alternativos, com 

inclusa# o da produça# o de energia ele" trica atrave" s do desenvolvimento de sistemas h!"bridos com concentraça# o solar 

te" rmica e processo por ciclo de Rankine. Estas modificaço# es promovera# o o desenvolvimento de um cl!"nq uer de 

baixo carbono e consequente criaça# o de uma gama de cimentos de mais baixa pegada ecolo" gica, estando 

assegurada a qualidade dos seus produtos e a segurança no abastecimento, aumentando a sustentabilidade 

ambiental do nego" cio. Por outro lado, o projeto permitira"  recapacitar a Secil, fazendo do Outa# o uma unidade 

produtiva com envergadura suficiente para abastecer o mercado nacional, na# o perdendo a sua vocaça# o 

exportadora atrave" s do seu cais mar!"timo. 

 

 

LCC � Low Carbon Clinker 

As fa" bricas de cimento, tendo por objetivo reduzir a sua pegada de carbono, desenvolveram o projeto piloto LCC, 

na fa" brica da Maceira, tendo por objetivo produzir cimento com menor incorporaça# o de cl!"nquer atrave" s da 

utilizaça# o de argila, cinzas de fundo e esco" rias provenientes de centrais te" rmicas. Estes materiais sa# o adicionados 

no final do forno aproveitando a elevada carga térmica disponível nessa fase, que permite fazer a ativação desses 

materiais conferindo-lhes um elevado índice de atividade e, assim, atingir o mesmo n!"vel de resiste% ncias no cimento. 

Este projeto visa ale" m da reduça# o de custos e aumento de produça# o de cl!"nquer, uma melhoria da eficie% ncia 

energe" tica do processo e uma reduça# o de emisso# es de CO2, ou seja, cl!"nquer com menor pegada carbo" nica. 

 

 

COMUNICAÇÃO EXTERNA 

 

Publicações: 

 

Centro de Desenvolvimento de Aplicações de Cimento (CDAC)  

· F.A.C. Oliveira, J.C. Fernandes, J. Rodriguez, I.Canadas, V.Vermelhudo, A.Nunes, L.G.Rosa (2019) "Portland 

cement clinker production by concentrated solar radiation � a proof of concept approach" in Elsevier Editorial 

· Mateus M.M., Gaspar D., Matos, S., Rego A., Motta C. Castanheira I., Bordado, J.C., Galhano Dos Santos, R. 

Liquefaction of almond husk for assessment as feedstock to obtain valuable bio-oils (2019) Journal of 

Environmental Chemical Engineering 7 (2019) 103004.  

· Oliveira R.C.P., Mateus M., and Santos D.M.F., On the oxidation of kraft black liquor for lignin recovery: A 

voltammetric study (2019) Journal of the Electrochemical Society, 166(16): E547-E553.  



Declaração Ambiental 2019 
CIBRA-Pataias 

48 

 

 

· Santos D., Correia J.N., Mateus M., Saraiva J., Vicente A., Moldão M., Fourier Transform Infrared (FT-IR) 

Spectroscopy as a Possible Rapid Tool to Evaluate Abiotic Stress Effects on Pineapple By-Products (2019) 

Applied Sciences 9(19):4141. 

· Mateus M.M., Matos, S., Guerreiro, D., Bordado, J.C., Galhano Dos Santos, R. Liquefaction of almond husk for 

assessment as feedstock to obtain valuable bio-oils (2019) Pure and Applied Chemistry, 

https://doi.org/10.1515/pac-2019-0304 

· Mateus M.M., Gaspar D., Matos S., Rego A., Motta C., Castanheira I, Bordado J.C, Galhano dos Santos R., 

Converting a residue from an edible source (Ceratonia siliqua L.) into a bio-oil (2019) Journal of Environmental 

Chemical Engineering, 7(2) 103004. 

· Braz A., Mateus M.M., Galhano dos Santos R., Machado R., Bordado J.C., M. Correia M.J.N., Modelling of pine wood 

sawdust thermochemical liquefaction (2019) Biomass and Bioenergy, 120, 200-210. 

· Vale, M., Mateus Maria M.M., Galhano dos Santos R., Castro C.N. Schrijver A. Bordado J.C., Marques A.C., 

Replacement of petroleum-derived diols by sustainable biopolyols in one component polyurethane foams, 

(2019) Journal of Cleaner Production 212, 1036-1043. 

· José A. D. Condeço; M. Margarida P. S. Mateus; António G. S. de Almeida Costa. 2019. "Pequenos Cientistas, 

Grandes Engenheiros". In Laboratórios Abertos 2019, edited by Maria Amélia Lemos; Cristina Gomes de 

Azevedo; Dulce Simão, 59-67. Departamento de Engenharia Química, Instituto Superior Técnico. 

· Nunes A.M, Bordado J.C, Mateus M.M. (2019) ALFAGREEN, uma unidade de biorrefinaria inovadora numa 

fábrica de cimento, Construção Magazine, 90, 26-27. 

 

Biodiversidade e Recuperação paisagística 

· Nunes A., Köbel M., Pinho P., Príncipe A., Mexia T., Oliveira G., Matos P., Serrano H., Concostrina-Zubiri L., 

Branquinho C. and O. Correia (2019) Land degradation, desertification and ecosystem restoration efforts in 

portuguese drylands. Oral presentation at the Workshop �Desertification indicators and adapted land use in 

Montado landscapes�, 22-25 October, Lisbon.  

· Nunes A. (2019) Recovery of degraded environments. Aula para a disciplina de� Global Changes and 

Sustainability" do mestrado em Biotecnologia para a Sustentabilidade, no ITQB - Instituto de Tecnologia 

Química e Biológica António Xavier, Universidade Nova de Lisboa, 14 Outubro 2019, Lisboa. 

· Variation of biological soil crust composition along a microclimatic gradient in a limestone quarry (2019-

2020). Relatório final da disciplina de Ecotecnologia, Mestrado em Biologia dos Recursos Vegetais, com base 

no trabalho realizado na Secil em novembro de 2019. 

· Demography as a regeneration and sustainability indicator of the plant population used on limestone quarries 

restoration (2019). Relatório final da disciplina de Ecotecnologia, Mestrado em Biologia dos 

Recursos Vegetais, com base no trabalho realizado na Secil em novembro de 2018.  

· Salgueiro PA, Prach K, Branquinho C, Mira A (2020) Enhancing Biodiversity and Ecosystem Services in Quarry 

Restoration � Challenges, Strategies and Practice. Restor Ecol. (accepted) 

· Salgueiro PA, Silva C, Silva A, Sá C, Mira A (2019) Can quarries provide novel conditions for a bird of rocky 

habitats?. Restor Ecol. (accepted) 
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· Eufrázio S, Oliveira A, Miralto O, Medinas D, Silva C, Sá C, Mira A, Salgueiro PA (2019) Unraveling the dynamics 

of a ground-dwelling beetle population exposed to quarry exploitation and restoration practices. Restor Ecol. 

(accepted) 

· Salgueiro V, Silva C, Eufrázio S, Salgueiro PA, Vaz PG (2019) Endozoochory of a dry-fruited tree aids quarry 

passive restoration and seed soaking further increases seedling emergence. Restor Ecol.(accepted) 

· Sampaio A, Salgueiro PA, Silva C, Eufrázio S, Oliveira A, Medinas D, Miralto O, Pereira PF, Salgueiro V, Silva A, 

Mira A. �Ecological restoration of highly degraded habitats in a mediterranean context: Insights from a 12 year 

project in SECIL quarries�. Jornadas MED- Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and 

Development, 27-28 de junho, Universidade de Évora, Pólo da Mitra (apresentado nas Jornadas MED- 

Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and Development, nos dias 27 e 28 de junho na 

Universidade de Évora, Pólo da Mitra) 

 

 

APRESENTAÇÕES PÚBLICAS 

 

Centro de Desenvolvimento de Aplicações de Cimento (CDAC)  

· Apresentação de comunicação no Seminário ECRA/VDZ (Dusseldorf 26 e 27 nov2019): Blended Cements- 

Future Development; �Advantage of calcined clays by use of cooler heat� 

· 4ºEncontro Colégio Quimica; �Chemestry; Shapping the future� com a palestra �Innovation in Cement and 

Concrete Industry� 

· Leccionamento de um módulo de Cimento e Betão sustentável, da Pós-Graduação em Construção e 

Reabilitação Sustentável, da FCT; 

· Participação como palestrante convidada no seminário �Inovação em Revestimentos: novas funcionalidades, 

mais sustentabilidade.� no �XIII SBTA - Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas�, realizado pela 

Universidade Federal de Goiás e Comunidade da Construção de Goiânia, com a promoção da ANTAC e GT 

Argamassas. A palestra foi ministrada no dia 11 de junho de 2019 com carga horária total de 2 horas.  

· Participação no seminário CaReCI 2019, no IST com comunicção sobre o tema: �New Fuel from CO2 for 

Cement Plants� 

· Participação com comunicação no Seminário �Que Cidades para o FuturoZ�, sobre o tema Construção e 

Inovação Tecnológica. Evento integrado nas comemorações dos 40 anos do Instituto Politécnico de Setúbal. 

· Participação em sessão debate promovida pela PTPC, sobe o tema �Da competitividade à 

Internacionalização: Desafios e Soluções�. 

· Participação nos programas da RTP: Atelier de Arquitectura e Inspirando o Futuro (Singularity); 

 

Biodiversidade e Recuperação paisagística 

· Nunes A K C. Branquinho (2019) Organizers of the symposium 'Restoring ecosystem structure and 

functioning to an uncertain future under global change', at the 15th EEF Congress, Ecology Across 

Borders: Embedding Ecology in Sustainable Development Goals, 29 July � 2 August, Faculty of Sciences of 

the University of Lisbon. 
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VIII. Novos Diplomas Legais 
Anualmente, a Fa" brica e"  auditada ao n!"vel da avaliaça# o de conformidade legal em Ambiente, Qualidade e 

Segurança. As constataço# es identificadas sa# o registadas e devidamente tratadas.  

A base do regime jur!"dico aplica"vel a&  atividade desenvolvida pela CIBRA-Pataias encontra-se dispon!"vel na sua 

Licença Ambiental LA nº 670/1.0/2017. No entanto, em mate" ria de legislaça# o ambiental a instalaça# o apresenta 

enquadramento no a% mbito de outros diplomas legais, destacando-se em 2019 as seguintes atualizaço# es: 
 

Legislação Nacional 

 

Despacho n.º 8901/2019 de 7 de outubro 

Modelo da nova bandeira «Registo EMAS». 

 

Portaria n.º 320/2019 de 19 de setembro 

Aprova, em anexo à presente portaria e da qual faz parte integrante, o Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos 

Instrumentos de Pesagem Não Automáticos. 

 

Portaria n.º 28/2019 de 18 de janeiro 

Altera a Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvia l, 

marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), e a 

Portaria n.º 289/2015, de 17 de setembro, que aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema de Registo Eletrónico 

Integrado de Resíduos (SIRER). 

 

Decreto-Lei n.º 131/2019 de 30 de agosto 

Aprova o Regulamento de Instalação e de Funcionamento de Recipientes sob Pressão Simples e de Equipamentos sob Pressão  

 

Diplomas Comunitários 

 

Regulamento de Execução (UE) 2019/1842 de 31 de outubro de 2019  

Estabelece normas de aplicação da Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante a novas  

disposições relativas aos ajustamentos na atribuição de licenças de emissão a título gratuito devido a alterações do nível de  

atividade 

 

Regulamento Delegado (UE) 2019/1122 de 12 de março de 2019 

Complementa a Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante ao funcionamento do Registo da  

União. 

 

Regulamento Delegado (UE) 2019/331 de 19 de dezembro de 2018  

Determinação das regras transitórias da União relativas à atribuição harmonizada de licenças de emissão a título gratuito nos 

termos do artigo 10.°-A da Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.  

 

Decisão de Execução (UE) 2019/2032 de 26 de novembro de 2019  

Estabelece medidas contra a introdução e a propagação na União de Fusarium circinatum Nirenberg & O�Donnell 

(anteriormente Gibberella circinata) e que revoga a Decisão 2007/433/CE da Comissão.  

 

Decisão de Execução (UE) 2019/2010 de 12 de novembro de 2019  

Estabelece as conclusões relativas às melhores técnicas disponíveis (MTD) para incineração de resíduos, ao abrigo da Diretiva  

2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 
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IX. Programa Ambiental 2020 
 

Em 2020 sera"  dada continuidade a& s aço# es constantes do Programa Ambiental de 2019 que ainda na# o tenham sido 

conclu!"das, e adicionada uma nova aça# o.  

ID 
ASPETO 

AMBIENTAL 
OBJETIVO META DESCRIÇÃO PRAZO 

2018_CIM.PA.002 
Consumo de 

energia 

Reduça# o do 
consumo 
espec!"fico de 
energia te" rmica 
na produça# o de 
cl!"nquer 
cinzento 

Reduça# o 
de 5 
kcal/kg 

Alteraça# o da 
splash-box do 
ciclone III e 
reduça# o da a" rea 
da ca% mara de 
fumos do Forno 
3 

mai|20  

Contínua 
Consumo de 

recursos 
naturais 

Garantir uma 
taxa de 
incorporaça# o de 
MPS igual ou 
superior a 8* 

*MPS 
=8* 

Pesquisa de 
novas fontes de 
materiais a 
utilizar como 
mate" rias-
primas 
secunda" rias 

dez|20 

Contínua 
Consumo de 
combust!"veis 

fo" sseis 

Garantir uma 
taxa de 
utilizaça# o de CA 
no Forno 3 igual 
ou superior a 
50* 

*CA 
(calor) 
=50* 

Otimizaça# o do 
processo de 
cozedura 
 

dez|20 
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X. Glossário 

APA � Age% ncia Portuguesa do Ambiente 

Aspeto ambiental � Elemento das atividades, serviços ou produtos da organizaça# o que pode interagir com o 

ambiente. 

Biodiversidade � Descreve a riqueza e a variedade do mundo natural; compreende a diversidade de organismos 

de uma mesma espe" cie, entre espe" cies e ecossistemas. Tambe" m designada por diversidade biolo" gica.  

Biomassa � Mate" ria vegetal proveniente da agricultura ou da silvicultura, que pode utilizar-se como combust!"vel 

para efeitos de recuperaça# o do teor energe" tico. Incluem-se nesta definiça# o, desde que utilizados como 

combust!"vel, os seguintes res!"duos: 

� os res!"duos vegetais provenientes da agricultura e da silvicultura que na# o constituam biomassa florestal ou 

agr!"cola; 

� os res!"duos vegetais provenientes da indu" stria de transformaça# o de produtos alimentares, se o calor gerado for 

recuperado; 

� os res!"duos vegetais fibrosos provenientes da produça# o de pasta virgem e de papel, se forem co-incinerados no 

local de produça# o e o calor gerado for recuperado;  

� os res!"duos de cortiça; 

� os res!"duos de madeira, com excepça# o daqueles que possam conter compostos orga% nicos halogenados ou metais 

pesados resultantes do tratamento com conservantes ou revestimento, incluindo, em especial, os res!"duos de 

madeira provenientes de obras de construça# o e demoliça# o.  

CBO5 � Care% ncia Bioqu!"mica de Oxige" nio. Para% metro que mede o potencial impacte ambiental de um efluente 

l!"quido sobre o meio recetor, causado pela oxidaça# o bioqu!"mica dos compostos orga% nicos.  

CDR � Combust!"veis Derivados de Res!"duos.  

CCDR-LVT � Comissa# o de Coordenaça# o e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.  

CELE � Come" rcio Europeu de Licenças de Emissa# o 

Cimentos compostos � Cimentos com taxas de incorporaça# o de cl!"nquer mais reduzidas (65*-79*), cuja taxa de 

incorporaça# o de materiais secunda" rios e"  maior (21*-35*). Como requerem menores quantidades de cl!"nquer, 

sa# o cimentos mais favora"veis do ponto de vista ambiental, porque permitem reduzir o consumo dos recursos 

naturais necessa" rios para a produça# o daquele constituinte principal.  

CimEq � Cimento Equivalente � Fator utilizado para calcular as quantidades equivalentes de cimento se todo o 

cl!"nquer produzido fosse mo!"do para produzir mais cimento. E$  calculado da seguinte forma:   

CimEq \ Clk produzido(t) /Taxa de incorporaça# o de clk(*)  

Clk � Clínquer � Rocha artificial resultante da cozedura das mate" rias-primas, que constitui o principal 

componente do cimento.  

Clínquer incorporado � Quantidade de cl!"nquer utilizado nas moagens para produça# o de cimento.  
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CO � Mono" xido de Carbono. Ga" s nresultante da combusta# o incompleta de combust!"veis contendo mate" ria orga% nica. 

Co-incineração � ver Valorização Energética. 

CO2 � Dióxido de Carbono � Um dos principais produtos da combusta# o de combust!"veis fo" sseis. O dio" xido de 

carbono e"  um ga" s com efeito de estufa (greenhouse gas) que contribui para o potencial aquecimento global. 

Combustíveis alternativos � Qualquer res!"duo industrial resultante de um processo produtivo que, pelas suas 

caracter!"sticas f!"sicas, qu!"micas e poder calor!"fico, pode ser utilizado como combust!"vel , substituindo a utilizaça# o 

de combust!"veis fo" sseis. 

Combustíveis fósseis � Combust!"veis na# o renova"veis resultantes do processo lento de decomposiça# o das plantas 

e dos animais. Existem tre% s grandes tipos de combust!"veis fo" sseis: o carva# o, o petro" leo e o ga" s natural. Uma vez 

esgotados, na# o e"  poss!"vel substitui-los, raza# o por que se consideram na# o renova"veis.  

COT � Carbono Orga% nico Total. 

CQO � Care% ncia Qu!"mica de Oxige" nio. Para% metro que mede o potencial impacte ambiental de um efluente l!"quido 

sobre o meio recetor, causado pela oxidaça# o qu!"mica dos compostos orga% nicos.  

Desenvolvimento sustentável � Desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a 

capacidade de as geraço# es vindouras satisfazerem as suas pro" prias necessidades.  

Dioxinas e Furanos � Todas as policlorodibenzo-p-dioxinas (PCDD) e os policlorodibenzofuranos (PCDF) 

enumerados no anexo I do Decreto-Lei n.º 85/2005. Sa# o compostos orga% nicos altamente to" xicos, pouco solu" veis, 

em a" gua, com elevada persiste% ncia no ambiente acumulando-se nas gorduras e bioacumulando-se ao longo da 

cadeia alimentar; provenientes sobretudo de reaço# es qu!"micas que envolvam a combusta# o de substa% ncias cloradas 

e cujos principais efeitos incluem maior suscetibilidade a infeço# es, cancro, defeitos conge" nitos, e atraso no 

crescimento das crianças. As suas emisso# es sa# o expressas em I-TEQ (Equivalente To" xico Internacional). 

Eco-eficiência � Conceito empresarial que visa acrescentar mais valor, utilizando menos materiais e energia e 

provocando um menor impacte ambiental. 

Eficiência energética � A eficie% ncia energe" tica pode definir-se como a otimizaça# o que podemos fazer do consumo 

de energia.  

Eletrofiltro - Equipamento de tecnologia de despoeiramento de gases que utiliza um campo eletrosta" tico de 

elevado potencial para carregar eletricamente as part!"culas que aderem a placas laterais de metal no  interior do 

equipamento e sa# o assim removidas do fluxo gasoso. 

EMAS � Eco-management and Audit Scheme (Sistema Comunita" rio de Eco-Gesta# o e Auditoria) � Regulamento (CE) 

n.º 1221/2009, de 25 de novembro, que revoga o Regulamento (CE) n.º 761/2001 e as Deciso# es 2001/681/CE e 

2006/193/Ceda Comissa# o. 

Emissão difusa � Emissa# o que na# o e"  feita atrave" s de uma chamine" , incluindo as fugas e as emisso# es na# o confinadas 

para o ambiente exterior, atrave" s de janelas, portas e aberturas afins, bem como de va" lvulas e empanques;  

ETAR � Estaça# o de tratamento de a" guas residuais. 

FSP � Fa" brica de Sacos de Papel. 

Fauna � E$  o termo coletivo usado para designar a vida animal de uma determinada regia# o ou per!"odo de tempo.  
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Filtro de mangas � Equipamento destinado a filtrar os gases resultantes de um processo industrial, atrave" s d e um 

conjunto de mangas (algoda# o, polie" ster ou Teflon), onde as part!"culas de pequenas dimenso# es ficam retidas.  

Flora � E$  o conjunto das espe" cies de plantas (geralmente, apenas as plantas verdes) caracter!"sticas de uma regia# o.  

HCl � A$ cido Clor!"drico. 

HF � A$ cido Fluor!"drico. 

Impacte ambiental � Qualquer alteraça# o no ambiente, adversa ou bene" fica, resultante total ou parcialmente, das 

atividades, produtos ou serviços da organizaça# o. 

Licença Ambiental � Decisa# o escrita que visa garantir a prevença# o e o controlo integrados da poluiça# o 

proveniente das instalaço# es, estabelecendo as medidas destinadas a evitar, ou se tal na# o for poss!"vel, a reduzir as 

emisso# es para o ar, a a" gua e o solo, a produça# o de res!"duos e a poluiça# o sonora. Este documento e"  emitido pela 

Age% ncia Portuguesa do Ambiente. 

LER � Lista Europeia de Res!"duos, publicada na Decisa# o da Comissa# o 2014/955/UE e o Regulamento UE n.º 

1357/2014, de 18 de dezembro, que publica uma codificaça# o por tipologia e as caracter!"sticas de perigosidade 

dos res!"duos. 

Matérias-primas naturais � Mate" rias-primas utilizadas tradicionalmente no processo de produça# o (calca" rio, 

marga e areia).  

Matérias-primas secundárias � Qualquer res!"duo industrial resultante de um processo de produça# o, que, pelas 

caracter!"sticas f!"sico-qu!"micas, possa ser utilizado em substituiça# o de mate" rias-primas prima" rias. 

Metais pesados � Elementos qu!"micos nos quais se incluem: Cd � Ca" dmio, Hg � Mercu" rio, As � Arse" nio, Ni � N!"quel, 

Pb � Chumbo, Cr � Cro" mio, Cu � Cobre, Tl � Ta" lio, Sb � Antimo" nio, Co � Cobalto, Mn � Mangane% s e V � Vana" dio. 

MTD � Melhor Técnica Disponível � Te" cnica mais eficaz para alcançar um n!"vel geral elevado de proteça# o do 

ambiente no seu todo. 

NH3 � Amo" nia. 

NOx � O$ xidos de Azoto  

ODS � Ozone Depleting substances, i.e., substa% ncias que empobrecem a camada de ozono 

PARP � Plano Ambiental e de Recuperaça# o Paisag!"stica: documento te" cnico constitu!"do pelas medidas ambientais 

e pela proposta de soluça# o para o encerramento e a recuperaça# o paisag!"stica das a" reas exploradas de uma 

pedreira. 

Partes Interessadas � Tambe" m designados por partes interessadas ou intervenientes, referem-se a todos os 

envolvidos num determinado processo, por exemplo, clientes, colaboradores, investidores, fornecedores, 

comunidade etc. O sucesso de uma empresa passa pela participaça# o das suas partes interessadas e, por isso, e"  

necessa" rio assegurar que as suas expectativas e necessidades sa# o conhecidas e consideradas pela mesma.  

PEI - Plano de emerge% ncia interno. 

PM10 � Part!"culas em suspensa# o suscet!"veis de passar atrave" s de uma tomada de ar seletiva, tal como definido no 

me" todo de refere% ncia para amostragem e mediça# o de PM10, Norma EN 12341, com uma eficie% ncia de corte de 50* 

para um dia% metro aerodina% mico de 10 µm. 
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Produtos cimentícios � Equivale a todo o cl!"nquer produzido mais todos os materiais utilizados na moagem de 

cimento. 

QAS � Qualidade, Ambiente e Segurança. 

Recursos não renováveis � Recursos que existem em quantidades fixas em va" rios lugares da crosta terrestre e 

te% m potencial para renovaça# o apenas por processos geolo" gicos, f!"sicos e qu!"micos que ocorrem em centenas de 

milho# es de anos. O carva# o e outros combust!"veis fo" sseis sa# o na# o-renova"veis. 

Recursos renováveis � Recursos que potencialmente podem durar indefinidamente, sem reduzir a oferta 

dispon!"vel porque sa# o substitu!"dos por processos naturais.  

Regime geral � Regime de funcionamento dos fornos quando esta# o a consumir apenas combust!"veis fo" sseis 

tradicionais. 

Regime co-incineração � Regime de funcionamento dos fornos quando esta# o a consumir combust!"veis 

alternativos, ale" m dos combust!"veis fo" sseis tradicionais.  

Resíduo � Qualquer substa% ncia ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a intença# o ou a obrigaça# o de se 

desfazer.  

Recursos naturais � Elementos da natureza com utilidade para o homem, cujo desenvolvimento tem o objetivo 

da civilizaça# o, sobrevive% ncia e conforto da sociedade em geral. Podem ser renova"veis, como a luz do Sol, o vento, 

os peixes, as florestas, ou na# o-renova"veis, como o petro" leo.  

SGA � Sistema de Gesta# o Ambiental. 

SGI � Sistema de Gesta# o Integrado (Qualidade, Ambiente e Segurança).  

SNCR � Selective Non-Catalytic Reduction. Processo utilizado na reduça# o das emisso# es de NOx, que consiste na 

injeça# o de amo" nia nos gases de sa!"da do forno. 

SO2 � D!"o" xido de Enxofre 

SST � So" lidos Suspensos Totais. Para% metro que mede a quantidade de materiais so" lidos em suspensa# o num 

efluente l!"quido. 

Unidades de Medida � m � metro (SI); kg � quilograma (SI); s � segundo (SI); J � Joule, unidade de energia (1 J \ 

kg.m2/s2); W � Watt, unidade de pote% ncia (1W \ 1 J/s); kWh � ^ilowatthora, unidade de energia, corresponde a&  

quantidade de energia utilizada para alimentar uma carga com pote% ncia de 1Watt (W) pelo per!"odo de 1h  

(1 kWh\ 3,6x106 J \ 3,5 MJ); cal � caloria (1 cal \ 4,1868 kJ) � unidade de energia, corresponde a&  quantidade de 

calor (energia) necessa" ria para elevar em 1 grau Ce" lsius  temperatura de 1 g de a" gua.  

UTIS � Ultimate Technology To Industrial Savings, Lda � e"  uma empresa portuguesa criada em 2018 resultante da 

parceria entre a Secil (empresa cimenteira) e a Ultimate Cell (dedica-se a&  otimizaça# o de motores de combusta# o 

interna). 

VLE � Valor limite de emissão � Concentraça# o e / ou o n!"vel de uma emissa# o que na# o deve ser excedido durante 

um ou mais per!"odos determinados. 

Valorização energética � Operaça# o de valorizaça# o de res!"duos, em que estes substituem os combust!"veis fo" sseis. 

No caso do processo de fabrico de cimento, os res!"duos sa# o introduzidos no forno como combust!"vel al ternativo. 
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WBCSD � World Business Council for Sustainable Development. - Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustenta"vel. Trata-se de uma organizaça# o criada em 1995, com o objetivo de promover o 

Desenvolvimento Sustenta"vel. Tem como membros 183 empresas internacionais, provenientes de 35 pa!"ses e de 

cerca de 20 importantes setores industriais. 
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XI. Declaração do Verificador Ambiental sobre as 

Atividades de Verificação e Validação 

 

A APCER – Associação Portuguesa de Certificação , com o número de registo de verificador ambiental EMAS PT V-

0001 acreditado ou autorizado para o âmbito “Exploração de Pedreiras, Fabricação de Cimento e Produção de 

Microalgas” (Código NACE principal: 23.51 e Código NACE secundário: 10.91) declara ter verificado se a Fábrica 

CIBRA-Pataias, tal como indicada na declaração ambiental atualizada da organização 

 

SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. 

Pataias-Gare – Apartado 46 

2449-909 PATAIAS 

 

com o número de registo PT-000047, cumpre todos os requisitos do Regulamento (CE) nº 1221/2009 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, alterado pelo Regulamento (UE) 2017/1505 de 28 de agosto e pelo 

Regulamento (UE) 2018/2026 de 19 de dezembro, que permite a participação voluntária de organizações num sistema 

comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS). 

 

Assinando a presente declaração, declaro que: 

 

- a verificação e a validação foram realizadas no pleno respeito dos requisitos do Regulamento (UE) n.º 2018/2026 

e Regulamento n.º 1221/2009, na sua atual redação; 

- o resultado da verificação e validação confirma que não existem indı́cios do não cumprimento dos requisitos 

legais aplicáveis em matéria de ambiente; 

- os dados e informações contidos na declaração ambiental atualizada da Fábrica CIBRA-Pataias refletem uma 

imagem fiável, credı́vel e correta de todas as atividades, no âmbito mencionado na declaração ambiental. 

 

O presente documento não é equivalente ao registo EMAS. O registo EMAS só pode ser concedido por um organismo 

competente ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1221/2009 na sua atual redação. O presente documento não deve 

ser utilizado como documento autónomo de comunicação ao público.  

 

 

 

Porto, 10 de novembro de 2020 

 

 

 

Eng.º José Leitão                                                                                               Eng.ª Helena Pereira 

        (CEO)                          (Verificador) 
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