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I.

Objetivos e âmbito
O â mbito da presente declaraçã o é a “Exploraçã o de Pedreiras, Fabricaçã o de Cimento e Produçã o de Sacos de
Papel”, com có digo NACE principal: 23.51 e có digo NACE secundá rio: 17.21.
A adoçã o voluntá ria do regulamento EMAS (Sistema Comunitá rio de Ecogestã o e Auditoria), pela fá brica MaceiraLiz constitui uma forma desta se comprometer a avaliar, a gerir e a melhorar continuamente o seu desempenho
ambiental, sendo a presente Declaraçã o Ambiental resultado desse compromisso - comunicar, de forma
transparente, o desempenho ambiental a todas as partes interessadas.
Pretende-se, desta forma, publicar a informaçã o relativa aos aspetos ambientais, cujo impacte é mais significativo
e os aspetos indiretos mais relevantes, mesmo que nã o sejam considerados significativos; e à s polı́ticas e medidas
que tê m vindo a ser adotadas, no sentido de minimizar os impactes negativos e potenciar os positivos.
Esta é a dé cima sexta Declaraçã o publicada e corresponde ao perı́odo entre 2017 e 2019, tendo sido elaborada à
luz dos requisitos do Regulamento EMAS III. A versã o eletró nica do documento, encontra-se disponı́vel no
endereço: www.secil-group.com. Sendo este um instrumento de comunicaçã o e diá logo com o pú blico e outras
partes interessadas, a gestã o da fá brica Maceira-Liz convida todos a participar no Sistema de Gestã o Ambiental,
apresentando dú vidas, sugestõ es ou crı́ticas para o endereço: maceira@secil.pt, para que a unidade possa
melhorar continuamente o seu desempenho.

Esta declaraçã 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
atualizaçã 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. Nã o existem documentos de referê ncia setoriais
(DRS) para o setor que tenham que ser considerados para a seleçã o de indicadores, pelo que se mantê m os do
Regulamento.
Em 20 de março de 2020, a Fá brica da Maceira rececionou um ofı́cio da APA acerca da Manutençã o do registo no
EMAS. Nele constava que apó s as inspeçõ es efetuadas pela IGAMAOT em fevereiro de 2018 e em fevereiro de 2019,
a fá brica teria que solicitar à ARH-Centro, e que nã o o tinha feito, a alteraçã o dos valores má ximos anuais de
captaçã o de á gua dos seus dois furos, de modo a cumprir o estipulado nos seus Tı́tulos de Utilizaçã o de Recursos
Hı́dricos (TURH). Por este motivo, a Fá brica da Maceira tem a manutençã o do seu registo no EMAS condicionado.
Poré m, foi dada resposta ao referido ofı́cio em 27 de abril de 2020, justificando que o pedido de alteraçã o que a
IGAMAOT refere foi efetuado em 7 de novembro de 2019 (dentro do prazo estipulado) na plataforma SILiAmb e,
posteriormente, em 4 de março de 2020, por mensagem via SILiAmb, apó s receçã o de um contacto da ARH-Centro
a solicitar que o referido pedido fosse feito també m por esta via.
Os TURH com as correçõ es dos valores má ximos de extraçã o foram recebidos no dia 11 de agosto de 2020. No
seguimento desta atualizaçã o dos TURH, foi feita comunicaçã o à APA e nesse mesmo mê s a Fá brica da Maceira
rececionou um ofı́cio da APA com o levantamento das condicionantes.
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II.

O Grupo SECIL
II.1 Quem somos e onde estamos

A SECIL é um Grupo empresarial que assenta a sua atividade na produçã o e comercializaçã o de cimento, betã o
pronto, agregados, argamassas, prefabricados de betã o e cal hidrá ulica. Adicionalmente a SECIL integra empresas
que operam em á reas complementares, como o desenvolvimento de soluçõ es no domı́nio da preservaçã o do
ambiente e a utilizaçã o de resı́d uos como fonte de energia, e distintas como a produçã o de microalgas destinadas
à alimentaçã o humana e animal. Esta ú ltima á rea deixou de pertencer à SECIL em 1 de dezembro de 2019.
O grupo SECIL consolidou-se em Portugal, de onde é originá rio, expandindo-se nas ú ltimas duas dé cadas para
outros mercados. Com trê s fá bricas de cimento em Portugal Continental (Outã o, Maceira-Liz e CIBRA-Pataias),
duas no Brasil, uma no Lı́bano, uma na Tunı́sia e uma em Angola (só com moagens de cimento), o Grupo SECIL
garante uma capacidade anual de produçã o de cimento superior a nove milhõ es de toneladas.
A SECIL marca ainda presença na Madeira, Espanha, Cabo Verde e Holanda, onde comercializa cimento e materiais
de construçã o.

Atualmente o Grupo emprega 2 435 pessoas no conjunto de todas as á reas de atividade, 771 das quais em Portugal.
A comercializaçã o e distribuiçã o dos seus produtos sã o asseguradas pelos departamentos comerciais, um pouco
por todo o mundo. A gama de produtos comercializados encontra-se disponı́vel em www.secil-group.com.

II.2 Política de Sustentabilidade
A SECIL aprovou em novembro de 2018, no seio da sua comissã o executiva, a sua polı́tica de sustentabilidade e as
respetivas guidelines, onde é reforçado o compromisso com a Sustentabilidade e a procura pela compatibilizaçã o
entre o desempenho econó mico, o respeito ambiental e a cidadania responsá vel.
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A polı́tica foi revista em abril de 2019, de modo a incluir informaçã o sobre Sistemas de Gestã o.

A nossa Polı́tica de Sustentabilidade (disponı́vel em: http://www.secil-group.com) define os nossos objetivos e
prioriza as nossas açõ es para contribuirmos para uma vida melhor num planeta para toda a humanidade.
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III.

A Fábrica Maceira-Liz
A fábrica da Maceira-Liz situa-se na localidade de Maceira, a 13 km de Leiria. A fábrica emprega 91 pessoas, 69
distribuídas pelos diversos departamentos fabris e 22 pessoas que trabalham na Fábrica de Sacos de Papel (FSP).
A atividade principal da instalação é a produção e expedição dos seguintes produtos:
Clínquer cinzento
Cimento Portland EN 197-1 – CEM I 52,5R
Cimento Portland EN 197-1 – CEM I 42,5R
Cimento Portland de calcário EN 197-1 – CEM II/A-L 42,5R
Cimento Portland de calcário EN 197-1 – CEM II/B-L 42,5R
Cimento Portland de calcário EN 197-1 – CEM II/B-L 32,5N
Cimento Pozolânico EN 197-1 – CEM IV/A (V) 42,5R-SR
Como atividade secundária, a FSP fabrica sacos de papel para a embalagem de produtos da marca SECIL, mas também
de outras marcas.
Em 2019, a produção de sacos de papel foi de 47 395 722 unidades.

III.1 Licenciamento
A Fábrica Maceira-Liz dispõe da Licença Ambiental (LA) n.º 165/1.0/2016, válida até 16 de Maio de 2026.

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 maté rias-primas naturais e principais para o processo de fabrico do cimento sã o os calcá rios e as margas, cuja
extraçã o é efetuada nas Pedreiras, localizadas no perı́metro fabril. A exploraçã o é realizada a cé u aberto, em
patamares, a partir da cota mais elevada, sendo o desmonte efetuado com explosivos ou com martelo hidrá ulico,
criteriosamente aplicados de modo a minimizar as vibraçõ es. Os principais impactes ambientais associados, em
particular à biodiversidade, sã o minimizados atravé s da execuçã o da recuperaçã o Paisagı́stica nas frentes já
finalizadas. Adicionalmente, e com o objetivo de reduzir a utilizaçã o dos recursos naturais, aposta-se na
incorporaçã o de outros materiais externos, como maté rias-primas secundá rias.
2. Preparação das matérias-primas
O material apó s o desmonte apresenta-se em grandes blocos, sendo necessá rio reduzir, por britagem, o seu
tamanho a uma granulometria compatı́vel com o transporte, armazenagem e alimentaçã o das fases de fabrico
subsequentes.
As maté rias-primas principais (calcá rios e margas) e os materiais de correçã o (areia e ó xido de ferro) sã o
doseados de forma controlada, atravé s de computadores de processo, considerando a qualidade do produto a
obter. Estes materiais sã o finamente moı́d os em moinhos tubulares horizontais, com corpos moentes, obtendo-se
um pó finamente moı́d o designado por "cru" armazenado em silos pró prios.
Nas operaçõ es que constituem esta fase a minimizaçã o das emissõ es de partı́culas é assegurada atravé s da rega
dos circuitos dos transportes nas Pedreiras e atravé s de filtros de mangas existentes ao longo de todo o circuito de
transporte das maté rias-primas.
3. Clinquerização
O cru é extraı́do dos silos de armazenagem e introduzido no sistema de pré -aquecimento (torre de ciclones), onde
é reaquecido pelos gases de escape resultantes da queima dos combustı́veis. O material entra entã o no forno,
deslocando-se ao longo deste, por acã o da sua rotaçã o e ligeira inclinaçã o, prosseguindo o aquecimento e
desenrolando-se as reaçõ es fı́sico-quı́micas do processo da clinquerizaçã o, obtendo-se o clı́nquer.
O arrefecimento do clı́nquer inicia-se ainda dentro do forno, a partir dos 1450ºC, completando-se com a introduçã o
de ar atmosfé rico introduzido nos arrefecedores de grelha. O ar quente gerado é aproveitado como ar de queima
secundá rio assegurado, desta forma, a recuperaçã o parcial do conteú do té rmico do clı́nquer.
A minimizaçã o do consumo de energia é assegurada atravé s da utilizaçã o de fornos com pré -aquecedor,
considerada uma MTD (Melhor Té cnica Disponı́vel). A utilizaçã o de combustı́veis alternativos permite també m
reduzir o consumo de combustı́veis fó sseis.

A redução das emissões específicas de CO2, é também conseguida pela produção do Low Carbon Clinker, adicionando
na fase final do processo de produção de clínquer, pequenas quantidades de materiais isentos de carbonatos (entre 3 e
5%). A elevada carga térmica disponível nessa fase permite fazer a ativação desses materiais conferindo-lhes um elevado
índice de atividade.

9

Declaração Ambiental 2019
Maceira- Liz
A reduzida emissã o de partı́culas é assegurada pelos filtros de mangas (MTD) instalados na exaustã o dos gases
dos fornos, bem como na dos arrefecedores de cada uma das linhas de produçã o de clı́nquer. A minimizaçã o da
emissã o de gases é conseguida atravé s do sistema de conduçã o automatizada dos fornos (MTD).
4. Moagem de Clínquer e Armazenagem de Cimento
O cimento é produzido em moinhos tubulares horizontais com corpos moentes, apó s pré -moagem do clı́nquer em
prensa de rolos. O clı́nquer, o gesso (regulador da presa do cimento) e os aditivos inertes sã o moı́dos, em
proporçõ es bem definidas, de acordo com o plano de qualidade, obtendo-se os diferentes tipos de cimento com
caracterı́sticas especı́ficas e adequadas à sua utilizaçã o, os quais sã o armazenados em silos, devidamente
identificados.
A minimizaçã o do consumo de energia elé trica é conseguida atravé s da adoçã o da tecnologia de moagem em
circuito fechado e com separadores de 3ª geraçã o (MTD). A reduzida emissã o de partı́culas é assegurada por filtros
de mangas (MTD).
5. Embalagem e Expedição do Cimento
A comercializaçã o do cimento é feita a granel, em cisternas ferroviá rias ou rodoviá rias; em sacos, sobre paletes de
madeira, em pacotõ es plastificados. Mais recentemente, e de forma pontual, a expediçã o de cimento també m pode
ser efetuada em big-bag de 1500 kg.
Os postos de carregamento do granel via rodoviá ria funcionam em regime de “self-service”. O ensacamento é feito
em linhas automatizadas de enchimento de sacos e de paletizaçã o ou de empacotamento.
A minimizaçã o da emissã o de partı́culas é assegurada por filtros de mangas ao longo das linhas de transporte do
cimento.
O consumo de materiais de embalagem depende do mercado, dos meios de transporte disponı́veis (rodovia,
ferrovia e marı́timo) e de outras condicionantes. A introduçã o de sacos de 25 kg e 40 kg veio permitir uma
utilizaçã o mais ergonó mica desta embalagem em obra. Os sacos de 50 kg sã o utilizados apenas para exportaçã o.
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III.3 Entradas e saídas do processo de fabrico
Segue-se um diagrama de entradas e saı́d as do processo de fabrico de cimento da Maceira-Liz, onde sã o
apresentados os fluxos má ssicos do ú ltimo trié nio dos principais indicadores de desempenho ambiental,
relacionados com os aspetos ambientais diretos da instalaçã o.
Emissões Fixas
Partículas (t)*
CO (t)
NOx (t)

2017

2018

2019

7,2

7,4

11,5

2.018

2.445

2.281

530

493

406

NH3 (t)

61

81

64

SO2 (t)

132

170

154

HCl (t)

4

4

4

HF (t)

0,6

0,9

0,4

COT (t)

60

50

42

CO 2 (kt)
(verificação CELE)

369

354

353

2018

2019

Matérias-primas
Naturais (kt)

864

836

826

Calcá rio + Marga (kt)

836

798

780

Areia (kt)

0,00

4,69

4,41

Gesso (kt)

28

34

41

Matérias-primas
Secundárias (kt)

35

36

31

Energia Térmica (TJ)

2017

Clínquer produzido
(t)
Cimento produzido
(t)
Cimento
equivalente (t)

Resíduos
produzidos (kt)
Resı́d uos industriais
nã o perigosos (kt)
Resı́d uos industriais
perigosos (kt)

2017

2018

2019

469.315

451.527

461.612

526.823

558.487

592.115

637.666

604.525

589.804

1,3

0,7

0,5

1,31

0,72

0,49

0,02

0,01

0,02

1.753

1.727

1.762

Energia Elétrica (GWh)

69

69**

71

% Valorizados

98

99

95

Combustíveis Fósseis (kt)

24

22

23

% Eliminados

2

1

5

Combustíveis
Alternativos (kt)

51

51

50
2.191

2.033

4.536

Embalagens (t)
Água subterrânea (km3)

230

264

275

* Eram reportadas as emissõ es de partı́c ulas dos fornos e, por coerê ncia com a informaçã o constante no ponto V.4.1, os valores de 2017 e 2018 foram
corrigidos por forma a incluı́ rem as emissõ es dos moinhos.
** Devido a um erro de digitaçã o, a DA de 2018 apresentava como valor de consumo 70 GWh.
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IV.

Sistema de Gestão Ambiental
As preocupaçõ es ambientais sã o anteriores ao inı́cio da implementaçã o do Sistema de Gestã o Ambiental (SGA) e
vã o para alé m do cumprimento legal. Procuramos ter com a Natureza uma atitude superior ao respeito, que se tem
demonstrado pela introduçã o de progressivas melhorias no processo de fabrico.
Na sequê ncia do compromisso de melhoria contı́nua do desempenho ambiental assumido pela nossa Comissã o
Executiva, iniciou-se em 1996 a implementaçã o do SGA de acordo com o referencial normativo ISO 14001:1996,
desde logo integrado com o Sistema de Gestã o da Qualidade (SGQ), já existente.
Em dezembro de 1998, obteve-se simultaneamente a certificaçã o do nosso SGA e SGQ no â mbito da “Exploraçã o
de Pedreira e Produçã o de Cimento”. Em 2006 foi realizada a transiçã o para a NP EN ISO 14001:2004 e em 2018 a
transiçã o para a NP EN 14001:2015.
Em 1999 foi estabelecido um Contrato de Melhoria Contı́nua do Desempenho Ambiental para o Setor Cimenteiro,
entre os Ministé rios da Economia e do Ambiente e o Setor Cimenteiro Nacional, que subscrevemos. Neste Contrato
foram previstas açõ es e investimentos em vá rios domı́nios, nomeadamente na melhoria do controlo da emissã o
de partı́culas, na montagem de instalaçõ es de limpeza industrial, na monitorizaçã o ambiental e no aumento da
eficiê ncia energé tica e ambiental de alguns moinhos. A sua realizaçã o foi devidamente acompanhada por uma
Comissã o de Avaliaçã o, conforme previsto. No â mbito deste Contrato foi ainda assumido, por parte de todas as
unidades cimenteiras nacionais, o compromisso de obtençã o do registo no EMAS, que alcançá mos em 2007.
Em 2008 integraram-se os trê s sistemas de gestã o implementados – Qualidade, Ambiente, Segurança e Saú de - nas
fá bricas de cimento em Portugal.

IV.1 Política Ambiental
A Polı́tica do Sistema de Gestã o foi revista em novembro de 2019, tendo por objetivo a sua adequaçã o à s novas
normas ISO 45001:2018 e IEC/ISO 17025:2018.
A polı́tica está disponı́vel para consulta em http://www.secil-group.com
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Em

2019

foi

realizada

Acompanhamento

ao

SGI

Auditoria

de

mantendo-se

o

certificado de conformidade ú nico do Sistema de
Gestã o Ambiental, que abrange as atividades de
exploraçã o de pedreiras, produçã o de cimento e
fabricaçã o de sacos de papel.
A

Fá brica

Maceira-Liz

reconhecimento
melhorar

o

do
seu

tem

esforço

obtido

contı́nuo

desempenho

o
em

ambiental,

consequê ncia de uma gestã o sustentá vel, na qual
sã o identificados, controlados e minimizados os
impactes ambientais mais significativos das suas
atividades, produtos e serviços.

IV.2 Responsabilidades e autoridades do Sistema de Gestão
A SECIL decidiu estabelecer uma ú nica estrutura funcional integrada para assegurar a Gestã o da Qualidade,
Ambiente e Segurança e Saú de no Trabalho no Grupo SECIL, gerido pela geografia Portugal.
Deste modo, sã o definidos procedimentos de aplicaçã o geral à s Unidades de Negó cio, as quais, por outro lado,
dispõ em de autonomia para elaborar e aprovar procedimentos especı́f icos, de acordo com as condiçõ es e
necessidades do pró prio local/negó cio.
A Coordenaçã o do Sistema de Gestã o Integrado é definida pela Administraçã o para garantir o funcionamento e
desempenhos desejados, reportando aquele ó rgã o a informaçã o considerada relevante e gerada nas atividades de
gestã o.
Desta forma, destacam-se as seguintes funçõ es, pela sua relevâ ncia, na organizaçã o do Sistema de Gestã o:
Administração
A SECIL tem nomeado um Representante da Gestã o de Topo para os assuntos relacionados com o Sistema de Gestã o
implementado e acreditaçã o dos Laborató rios. O Administrador nomeado, atravé s da coordenaçã o do Sistema,
assume a responsabilizaçã o pelos desempenhos assumidos pela Organizaçã o no â mbito do Sistema de Gestã o,
nomeadamente a conformidade com: as Polı́ticas definidas; os objetivos estabelecidos; os requisitos legais e outros
aplicá veis. A Administraçã o é responsá vel por garantir a realizaçã o da revisã o do sistema, exercı́cio atravé s do
qual garante a adequabilidade e o desempenho da respetiva estrutura. Para o efeito recebe periodicamente, com
uma periodicidade mı́nima anual, a informaçã o que considerar necessá ria atravé s do Gestor do Sistema. A
informaçã o recebida permite suportar as decisõ es e orientaçõ es com as quais conduz a Organizaçã o a nı́veis
superiores aos anteriormente atingidos, no â mbito do Sistema de Gestã o que está sob a sua responsabilidade.
Gestor do Sistema - GQAS
O Gestor do Sistema é nomeado pela Administraçã 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 funçõ es que, nã o estando na dependê ncia hierá rquica ou funcional de GQAS, tê m atribuiçõ es
relevantes para a Gestã o do Sistema, destacando-se:
Serviço de Saúde no Trabalho
O Serviço de Medicina do Trabalho tem a responsabilidade té cnica da vigilâ ncia da saú de atravé s do(s) Mé dico (s)
do Trabalho. O Serviço, atravé s do(s) Mé dico(s) do Trabalho, promove a realizaçã o de exames de saú de adequados
a comprovar e avaliar a aptidã o fı́sica e psı́quica do trabalhador para o exercı́cio da atividade; recolhe informaçõ es
sobre os componentes materiais do trabalho com influê ncia sobre a saú de dos trabalhadores; participa na
definiçã o de medidas de controlo que minimizem os efeitos indesejá veis para a aptidã o do trabalhador e articula,
juntamente com os Té cnicos de Segurança e o Gestor do Sistema, as boas prá ticas na senda dos melhores resultados
no â mbito da Segurança e Saú de no Trabalho.
Responsáveis de Processo
Os Responsá veis pelos Processos tê m as seguintes funçõ 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 Responsá veis Operacionais tê m as seguintes funçõ 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
Sã o eleitos elementos representantes dos trabalhadores na Secil, que tê m as seguintes atribuiçõ 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 interaçã o entre a Administraçã o, o Gestor do Sistema, os responsá veis de Processo e Operacionais das vá rias
á reas, no que toca à avaliaçã o de desempenho do Sistema de Gestã o, ocorre em vá rios momentos ao longo do ano,
sendo preponderantemente suportada por relató rios, atas ou pareceres, alé m de registos referenciados nos
diversos procedimentos que suportam a dinâ mica do Sistema.

IV.3 Aspetos e Impactes Ambientais
A determinaçã o dos aspetos ambientais é feita para as atividades, produtos e serviços da Secil abrangidas pelo
â mbito definido para o Sistema de Gestã o Ambiental. Engloba nã o só os aspetos ambientais das suas atividades,
mas també m os seus impactes ambientais associados, considerando uma perspetiva de ciclo de vida.
No seguimento da determinaçã o de aspetos e impactes ambientais é també m feita a determinaçã o de riscos e
oportunidades associados aos aspetos ambientais.

Os processos e/ou atividades identificadas sã o subdivididos nas suas operaçõ es principais, procedendo-se à sua
aná lise detalhada, identificando e procurando quantificar as entradas, que incluem as maté rias-primas e
subsidiá rias, á gua e energia, bem como as saı́d as, que incluem os produtos primá rios e secundá rios, efluentes
gasosos, á guas residuais, resı́d uos só lidos e/ou lı́quidos entre outros. Para todas as atividades deve ser
considerada a situaçã o operacional, que indica se o aspeto identificado ocorre ou pode ocorrer em situaçã o:
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- Normal (N): associada à s operaçõ es planeadas e de rotina;
- Anó mala (A): associada a situaçõ es inesperadas, mas que nã o constituem emergê ncias (p.e. alteraçõ es de
processo por razõ es especı́ficas; paragens e arranques de processos contı́nuos, nã o programados);
- Emergê ncia (E): associada a situaçõ es/incidentes operacionais que requerem uma intervençã o imediata para
minimizar os impactes ambientais daı́ decorrentes (p.e. incê ndio, explosã o, derrame, fenó menos naturais, entre
outros).
A cada atividade/operaçã o estã o normalmente associados vá rios aspetos ambientais, sendo que para cada um sã o
determinados os potenciais impactes ambientais associados, positivos e negativos, considerando uma perspetiva
do ciclo de vida.
Os aspetos ambientais identificados sã o caracterizados mediante a sua Incidê ncia (se o aspeto/impacte é causado
direta ou indiretamente pela operaçã o), Influê ncia (se o aspeto/impacte é influenciado pela empresa) e Classe
(Indica se o impacte é negativo ou positivo), determinando-se quantitativamente a significâ ncia dos impactes
ambientais, e consequente nı́vel de risco ambiental.
Para esta determinaçã o quantitativa é atribuı́d a uma pontuaçã o de 1 a 5 aos crité rios utilizados
(proporcionalmente à sua importâ ncia):
- Severidade (S) (impactes negativos) ou Benefı́cio (B) (impactes positivos);
- Quantidade (Q) (situaçõ es de processo normais ou anó malas) ou Probabilidade (P) (situaçõ es de emergê ncia). A
probabilidade de ocorrê ncia de um determinado acontecimento é avaliada tendo em consideraçã o o histó rico
existente ou, na ausê ncia desta informaçã o, considera-se o valor mais prová vel, com base na informaçã o existente
em literatura té cnica ou outra.
Classificação
[1 - 5]

Critérios
Existência de licenciamento, planos de recuperação
Danos no ambiente e capacidade de recuperação
Recursos não renováveis e renováveis; % substituição por combustíveis alternativos

Severidade

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)

Considerando as seguintes fó rmulas:

Situação normal e anómala:
Nível de risco / oportunidade= (S ou B) x (Q)

Situação de emergência:
Nível de risco = (S) x (P)
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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 é considerado como significativo desde que a sua classificaçã 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 bené ficos (oportunidades), sendo alvo de possı́veis açõ es para respetivo
tratamento. Para os aspetos ambientais nã o significativos deve-se assegurar a manutençã o dos respetivos
controlos existentes e monitorizaçã o se possı́vel e/ou justificá vel.
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Consumo de gasó leo

Combustívei
s Fósseis

Combustívei
s
Alternativos
Derrame de
materiais
não
perigosos

Descrição dos Aspetos Ambientais por
Área/ Atividade / Local
Consumo para a exploraçã o das pedreiras
(dumpers, escavadoras), o transporte de
maté rias-primas principais, secundá rias e
subsidiá rias e do produto final (clı́ nquer e
cimento).
Na produçã o existem geradores de emergê ncia
alimentados a gasó leo.
Equipamentos moveis (empilhadores e
viaturas de fornecedores).
Circulaçã o de veı́c ulos dentro das instalaçõ es
da Secil (veı́ c ulos fabris ou de pessoal
externo).
Transporte de colaboradores de e para a
fá brica.

N/E

Incidência
Direta (D)
Indireta (I)

Aspetos Ambientais

Normal (N)
Anómala
(A)
Emergência
(E)

Situação
Operacional

D/I

Meios de controlo
existentes

Impacte
Ambiental

Possíveis ações para tratar
efeitos adversos potenciais
(ameaças)
e efeitos benéficos
potenciais (oportunidades)

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

Contribuiçã o para
o esgotamento de
reservas naturais
nã o renová veis

Cumprimento dos planos de
manutençã o de forma a garantir o
correto funcionamento e boas
praticas de utilizaçã o dos
equipamentos.
Polı́ t ica de compras que considera
as boas prá ticas ambientais.
Promoçã o de soluçõ es de
transporte com menor impacto
ambiental (transportes pú blicos,
carpooling, viaturas elé tricas)

Contribuiçã o para
o esgotamento de
reservas naturais
nã o renová veis

Aumento do consumo de
combustı́veis alternativos Valorizaçã o energé tica de
resı́ d uos.

Planos de
Melhoria

0

Açã o contı́ nua para
Reduzir o consumo de
combustı́veis fó sseis
por aumento da
utilizaçã o de CA

Consumo de
petcoque/carvã o/fuel

Combustã o nos fornos de clı́ nquer

N

D

Controlo quantitativo
(balanço stocks)

Consumo de gá s

Paletizaçã o e empacotamento

N

D

Controlo quantitativo (leitura
contador)

Contribuiçã o para
o esgotamento de
reservas naturais
nã o renová veis

Cumprimento do plano de
manutençã o dos equipamentos

D

Controlo (quantitativo e
qualitativo) dos resı́ d uos
rececionados

Degradaçã o da
qualidade do meio
recetor
(á gua/solo/ar)

Aumento do consumo de
combustı́veis alternativos Valorizaçã o energé tica de
resı́ d uos

Circuito de vigilâ ncia; limpeza
industrial; manutençõ es
preventivas; sistemas de
transporte e de armazenagem
confinados

Degradaçã o da
qualidade do meio
recetor
(á gua/solo/ar)

Informaçã o ao PS sobre os
cuidados a ter na descarga na box
e nas intervençõ es nã o
programadas nos equipamentos.

0

Atuaçã o conforme as MAP

Contaminaçã o do
meio recetor
natural
(á gua/solo/ar)

Cumprimento dos planos de
manutençã o de equipamentos e
dos procedimentos estabelecidos
nas MAP
Vigilâ ncia equipamentos

0

Drenagem e tratamento das
AR em fossa sé ptica ou ETAR;
Otimizaçã o dos sistemas de
drenagem e tratamento;
Escoamento de á guas
Manutençã o dos
equipamentos; monitorizaçã o
perió dica dos efluentes;
vigilâ ncia

Degradaçã o da
qualidade do meio
recetor
(á gua/solo/ar)

Açõ es de sensibilizaçã o para
reduçã o do consumo de á gua e
consequente emissã o de AR
Melhoria dos sistemas de
tratamento das AR

Consumo de
combustı́veis
alternativos

Valorizaçã o energé tica de resı́ duos nos fornos
de clı́ nquer

Derrame de RDFs

Anomalias nos sistemas de descarga e
transporte

A; guas residuais da
extinçã o de incê ndios

A; guas residuais consequentes da extinçã o de
incê ndios ou de explosõ es nas instalaçõ es,
e/ou em casos de acidentes com viaturas de
transporte de materiais ou produtos

A; guas residuais
domé sticas

As á guas residuais domé sticas sã o produzidas
pela utilizaçã o e limpeza das instalaçõ es e nas
habitaçõ es do bairro.
Mau funcionamento/avaria dos equipamentos
do sistema de tratamento
Colapso de equipamentos do sistema de
tratamento, com incapacidade de tratamento.

Efluentes
líquidos

N

A/E

E

N/A/E

D/I

D/I

D

0
Açã o contı́ nua para
Reduzir o consumo de
combustı́veis fó sseis
por aumento da
utilizaçã o de CA
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Incidência
Direta (D)
Indireta (I)

Aspetos Ambientais

Descrição dos Aspetos Ambientais por
Área/ Atividade / Local

Normal (N)
Anómala
(A)
Emergência
(E)

Situação
Operacional

Possíveis ações para tratar
efeitos adversos potenciais
(ameaças)
e efeitos benéficos
potenciais (oportunidades)

Meios de controlo
existentes

Impacte
Ambiental

Degradaçã o da
qualidade do meio
recetor
(á gua/solo/ar)

Controlo das quantidades,
aproveitamento de á gua pluvial
para regas e aspersã o de
caminhos, e bombeamento da
á gua para a Barroquinha.

Planos de
Melhoria

A; guas residuais
industriais

As á guas residuais industriais sã o produzidas
na produçã o de cimento e manutençã 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
á guas residuais (separadores
de hidrocarbonetos)
Manutençã o dos
equipamentos; monitorizaçã o
perió dica dos efluentes;
vigilâ ncia

Recursos
hídricos

Consumo de á gua

Situaçã o Normal: Produçã o de cimento;
utilizaçã o e limpeza das instalaçõ es e bairro
social; lavagem de equipamentos, má quinas e
viaturas; rega caminhos e espaços verdes.
Situaçã o anó mala: Avaria ou mau
funcionamento da rede de abastecimento
Situaçã o Emergê ncia: Incê ndio ou explosã o

N/A/E

D

Controlo de consumos
(caudalı́ metros em alguns
pontos)

Contribuiçã o para
o esgotamento de
reservas naturais
renová veis

Açõ es de sensibilizaçã o para
reduçã o do consumo de á gua

Energia
elétrica

Consumo de energia
elé trica

Maioria dos consumos de energia elé trica
ocorrem nas moagens, britagem e
clinquerizaçã o.

N

D

Controlo dos consumos
(contadores)

Contribuiçã o para
o aquecimento
global

Melhorias em equipamentos e
novas tecnologias

Emissã o de ruı́ do

Os diversos equipamentos da instalaçã o fabril
emitem ruı́ d o para a envolvente.
A ú ltima monitorizaçã o foi efetuada em 2013 e
concluiu que a atividade da fá brica nã o
apresenta impacte sonoro negativo
significativo nos recetores sensı́veis
potencialmente mais afetados, cumprindo
integralmente com as disposiçõ es do
Regulamento Geral do Ruı́ d o (DL 9/2007).

D

Atividade realizada de acordo
com as IT P definidas;
Inspeçã o perió dica
obrigató ria dos veı́c ulos;
Insonorizaçã o de
equipamentos; avaliaçã o de
ruı́ d o ambiente

Incomodidade

Cumprimento dos Planos de
manutençã o dos equipamentos
Encapsulamento de equipamentos
e criaçã o de barreiras nas zonas
de maior ruı́ d o

0

Plano de Pedreira (Plano de
Lavra)
Plano de Pedreira (PARP)
Plano de Acã o para a
valorizaçã o da biodiversidade

Contribuiçã o para
o esgotamento de
reservas naturais
nã o renová veis
Degradaçã o da
qualidade visual da
paisagem (poluiçã o
visual)
Perturbaçã o da
flora, fauna e vida
humana

Recuperaçã o de fauna e flora
A; rea da pedreira recuperada:
45,10 ha (46% da á rea licenciada)
Substituiçã o das Maté rias Primas
Naturais por Maté rias Primas
Secundá rias

Plano de Recuperaçã o
Paisagı́s tica

Efluentes
líquidos

Ruído

Matériasprimas
naturais

Extraçã o e consumo
de maté rias-primas

A extraçã o de maté rias primas é levada a cabo
nas pedreiras
Consumo de calcá rio, marga e areia na
produçã o de clı́ nquer e de calcá rio e gesso no
cimento

N

N

D

0

2018_CIM.PA.001
2018_CIM.PA.004
2019_CIM.PA.003
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Gases com efeito de
estufa (CO 2 )

Situaçã o Normal: Clinquerizaçã o (operaçã o
dos fornos de clı́ nquer e do processo de
descarbonataçã o da maté ria-prima)Emissõ es
residuais das viaturas pró prias da empresa.
Situaçã o Emergê ncia: incê ndios ou explosã o
nas instalaçõ es e/ou acidentes com viaturas
de transporte de materiais ou produtos

Gases fluorados e
ODS

Emissões
atmosférica
s

Substâncias
e
Preparações
Perigosas
(SPP)

Materiais
diversos e
subsidiários

Incidência
Direta (D)
Indireta (I)

Aspetos Ambientais

Descrição dos Aspetos Ambientais por
Área/ Atividade / Local

Normal (N)
Anómala
(A)
Emergência
(E)

Situação
Operacional

Meios de controlo
existentes

Impacte
Ambiental

Possíveis ações para tratar
efeitos adversos potenciais
(ameaças)
e efeitos benéficos
potenciais (oportunidades)

Planos de
Melhoria

2019_CIM.PA.002Açã
o contı́ nua para a
Reduçã o das
emissõ es de CO2 na
produçã o de clı́ nquer
- Produçã o de Low
Carbon Clinker

Controlo dos consumos e da
qualidade dos
combustı́veisAuditorias
internas e externas
(CELE)Atuaçã o conforme as
MAP

Contribuiçã o para
o aquecimento
global

Valorizaçã o energé tica e material
de resı́ d uosProcura de
alternativas tecnoló gicas

D

Inventá rio e plano de
reconversã o dos
equipamentos com gases
regulamentados

Contribuiçã o para
o aquecimento
global e destruiçã o
da camada de
ozono

Cumprimento dos planos de
manutençã o e de deteçã o de fugas

N/A

D

Atuaçã o nas variá veis de
controlo de processo.
Monitorizaçã o em contı́ nuo
online.

Degradaçã o da
qualidade do meio
recetor
(á gua/solo/ar)

Controlo das variá veis de processo
Manutençã o dos equipamentos de
tratamento das emissõ es
Cumprimento dos planos de
calibraçã o e mediçõ es pontuais

Manutençã o e Inspeçã o
perió dica obrigató ria dos
veı́ c ulos

Degradaçã o da
qualidade do meio
recetor
(á gua/solo/ar)

Polı́ t ica de compras que considera
as boas prá ticas ambientais.

0

N/E

E

D/I

0

Gases de combustã o fontes fixas

As emissõ es de gases de combustã o advê m da
operaçã o dos fornos e caldeiras
Arranque, paragem e arrefecimento dos fornos
de clı́ nquer

Gases de combustã o fontes mó veis

Viatura ligeiras, que incluem veı́c ulos todo
terreno, veı́ c ulos pesados na pedreira
(dumpers e escavadoras), equipamentos na
expediçã o (empilhadores monta-cargas),
transporte de maté rias-primas principais,
secundá rias e subsidiá rias, combustı́veis e
explosivos, bem como no transporte dos
produtos.
Circulaçã o de empilhadores e monta-cargas.

N

D/I

Gases de reaçõ es
quı́ micas

Gases resultantes das reaçõ es quı́ micas
obtidas pelos ensaios quı́ micos realizados

N

D

Hotte
Procedimentos documentados

Contribuiçã o para
o aquecimento
global

Exaustã o de gases.
Adoçã o de boas prá ticas em
Laborató rio.

0

Utilizaçã o de
explosivos
Utilizaçã o de
lubrificantes
(ó leos/massas)

A utilizaçã o de explosivos ocorre no processo
de extraçã o na pedreira

N

D

Atividade realizada de acordo
com as IT P definidas

Perturbaçã o da
flora, fauna e vida
humana

Polı́ t ica de compras que considera
as boas prá ticas ambientais.

0

Utilizaçã o de
produtos quı́ micos

Na clinquerizaçã o é utilizado hidró xido de
amó nio para controlo das emissõ es de NOx
Na moagem de cimento sã o utilizados
adjuvantes de moagem
Ensaios laboratoriais de rotina

N

D

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

Perturbaçã o da
flora, fauna e vida
humana

Polı́ t ica de compras que considera
as boas prá ticas ambientais.

0

Consumos controlados na
vertente econó mica; Controlo
de consumos no â mbito do
contrato com prestador de
serviços

Contribuiçã o para
o esgotamento de
reservas naturais
renová veis

Polı́ t ica de compras que considera
as boas prá ticas ambientais.

Consumo de
papel/cartã o

2018_CIM.PA.003
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Consumo de corpos
moentes

Moinhos de cimento

N

Incidência
Direta (D)
Indireta (I)

Aspetos Ambientais

Descrição dos Aspetos Ambientais por
Área/ Atividade / Local

Normal (N)
Anómala
(A)
Emergência
(E)

Situação
Operacional

D

Meios de controlo
existentes

Impacte
Ambiental

Controlo quantitativo

Contribuiçã o para
o esgotamento de
reservas naturais
nã o renová veis

Materiais
diversos e
subsidiários

Possíveis ações para tratar
efeitos adversos potenciais
(ameaças)
e efeitos benéficos
potenciais (oportunidades)

Planos de
Melhoria

Polı́ t ica de compras que considera
as boas prá ticas ambientais.
Reutilizaçã o de carga resultante
de classificaçã o Controlo das
variá veis de processo para
maximizaçã o do tempo de via ú til
da carga moente
Encaminhamento para operador
de gestã o de resı́ d uos que priorize
a reciclagem
Polı́ t ica de compras que considera
as boas prá ticas ambientais
Valorizaçã o material do refratá rio
usado como Maté ria-Prima
Secundá ria
Controlo das variá veis de processo
para maximizaçã o do tempo de via
ú til do refratá rio
Cumprimento dos planos de
manutençã o
Reutilizaçã o de peças compatı́veis
de equipamentos já desativados.

0

Consumo de
refratá rios

Revestimento interno dos fornos de clı́nquer

N

D

Controlo quantitativo

Contribuiçã o para
o esgotamento de
reservas naturais
nã o renová veis

Consumo de peças
metá licas

Operaçõ es de manutençã o nas diversas
instalaçõ es da fá brica

N

D/I

Controlo quantitativo

Contribuiçã o para
o esgotamento de
reservas naturais
nã o renová veis

Resı́ d uos equiparados
a urbanos
Resı́ d uos de borracha
(cintas
transportadoras)

Situaçã o Normal: refeitó rio, habitaçõ es do
bairro (ocupadas por reformados) e restantes
instalaçõ es (utilizaçã o e limpeza).
Situaçã o Anormal: Produçã o excessiva de
resı́ d uos equiparados a urbanos nos
balneá rios devido à ocorrê ncia de inundaçõ es.

D/I

Deposiçã o no contentor para
RSU; recolha e destino final
por operador licenciado eliminaçã o e valorizaçã o;
Atuaçã o conforme as MAP

Impactes
associados ao
transporte e
destino final dos
resı́ d uos

Campanhas informativas sobre a
correta separaçã o dos resı́ d uos
gerados nos ecopontos existentes.

0

Sucata metá lica

Manutençã o e reparaçã o de viaturas,
má quinas e equipamentos (oficina mecâ nica)

D

Armazenagem temporá ria no
parque/contentor de sucata;
recolha e destino final por
operador licenciado Valorizaçã o ou reciclagem

Impactes
associados ao
transporte e
destino final dos
resı́ d uos

Cumprimento de planos de
recolha e limpeza.

0

Embalagens
(cartã o/plá stico/mad
eira)

A maioria dos resı́ d uos de madeira resultam
das paletes de madeira utilizadas nas
atividades de ensacamento e paletizaçã o dos
produtos. Contudo existe també m uma fraçã o
que advé m da operaçã o de resı́ d uos utilizados
como combustı́veis alternativos.

D

Deposiçã o em contentor;
recolha e valorizaçã o interna
(energé tica); recolha e
destino final por operador
licenciado - valorizaçã o

Impactes
associados ao
transporte e
destino final dos
resı́ d uos

Cumprimento de planos de
recolha e limpeza.

0

Refratá rios usados

Estes resı́ duos apenas existem quando sã o
feitas manutençõ es nos fornos de clı́ nquer

D

Recolha e valorizaçã o interna
(MPS)

Impactes
associados ao
transporte e
destino final dos
resı́ d uos

Valorizaçã o material interna como
MPS

0

Resíduos
não
perigosos

N/E

N

N

N

0

0
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O; leos e massas
lubrificantes

Os ó leos usados sã o produzidos nas oficinas
como resultado da manutençã o e reparaçã o de
viaturas, má quinas e equipamentos.

Resı́ d uos Radioativos

A produçã o de resı́ d uos radioativos ocorre no
processo de aná lise quı́ mica do material
britado.
Resı́ d uos gerado aquando da substituiçã o das
fontes, atividade realizada por PS devidamente
formado e responsá vel pela recolha e
encaminhamento adequado dos resı́ d uos.

A; guas com
ó leos/Lamas oleosas

Resı́ d uos resultantes das limpezas dos
separadores de hidrocarbonetos da rede de
á guas residuais.

Resíduos
perigosos

N

N

N

Incidência
Impacte
Ambiental

Possíveis ações para tratar
efeitos adversos potenciais
(ameaças)
e efeitos benéficos
potenciais (oportunidades)

D

Armazenagem temporá ria no
ecoparque; recolha e
valorizaçã o interna; recolha e
destino final por operador
licenciado - valorizaçã o

Impactes
associados ao
transporte e
destino final dos
resı́ d uos

Reutilizaçã o de ó leos usados para
lubrificaçã o de partes mó veis de
equipamentos

0

D

Recolha e destino final no
Campus Tecnoló gico e
Nuclear

Impactes
associados ao
transporte e
destino final dos
resı́ d uos

Fontes armazenadas em contentor
pró prio e em local fechado.

0

D

Armazenagem temporá ria no
ecoparque; destino final em
operador licenciado eliminaçã o

Impactes
associados ao
transporte e
destino final dos
resı́ d uos

Material de contençã o de
derrames e sensibilizaçã o dos
colaboradores
Simulacros

0

Direta (D)
Indireta (I)

Aspetos Ambientais

Descrição dos Aspetos Ambientais por
Área/ Atividade / Local

Normal (N)
Anómala
(A)
Emergência
(E)

Situação
Operacional

Meios de controlo
existentes

Planos de
Melhoria
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IV.4 Programa Ambiental 2019
No quadro seguinte sã o apresentadas as açõ es de melhoria relacionadas com as temá ticas ambientais.
ID

2018_CIM.PA.001

2018_CIM.PA.003

2018_CIM.PA.004

Contı́ nua

2019_CIM.PA.002

2019_CIM.PA.003

ASPETO
AMBIENTAL

Consumo de
Energia

Emissõ es
atmosfé ricas

Consumo de
Energia

Consumo de
combustı́veis
fó sseis

Emissõ es
atmosfé ricas

Consumo de
Energia

OBJETIVO

Reduçã o do
consumo
especı́ fico de
energia
elé trica na
produçã o de
cimento

Aumentar a
taxa de
utilizaçã o do
by-pass

Reduçã o do
consumo
especı́ fico de
energia
té rmica na
produçã o de
clı́ nquer

Reduzir o
consumo de
combustı́veis
fó sseis por
aumento da
utilizaçã o de
CA
Reduçã o das
emissõ es de
CO 2 na
produçã o de
clı́ nquer
Reduçã o do
consumo
especı́ fico de
energia
elé trica na
produçã o de
cimento

META

Reduçã o
de
2,8kWh/t

100% da
operaçã o
do forno

DESCRIÇÃO

Instalaçã o do
sistema Smartfil na
Moagem de
Cimento 8

Instalaçã o de
sistema de reduçã o
das emissõ es
gasosas
provenientes do
by-pass

Reduçã o
de
15kcal/kg

Instalaçã o de
cortina de farinha
na câ mara de
fumos dos Fornos 5
e6

Aumento
de 3% de
CA (face a
2017)

Otimizaçã o do
processo de
cozedura;
Qualidade dos CA
adquiridos

Reduçã o
das
emissõ es
de CO 2 em
3%

Produçã o de Low
Carbon Clinker

Reduçã o
de 5%

Otimizaçã o da
operaçã o da prensa
de rolos

PRAZO

Dez/19

Abr/20

Dez/19

%
R EALIZADA

40%

40%

100%

OBSERVAÇÕES
Equipamento adquirido.
Transita para o ano de
2020 para o arranque da
instalaçã o, realizaçã o de
ensaios de desempenho,
atualizaçã o de
procedimentos SGI e
verificaçã o.
Iniciada em 2018, como
previsto, e continuada
em 2019. Suspenso
temporariamente. A ser
retomado no ano de
2020 com previsã o de
conclusã o em 2021.
Falta a aquisiçã o do
equipamento e
subsequente instalaçã o.
Concluı́ da a instalaçã o
no Forno 6.
A reduçã o verificada foi
inferior à prevista
(4kcal/kg) no perı́o do de
avaliaçã o do projeto,
mas verificou-se um
maior incremento na
taxa de utilizaçã o de
CA’s. O valor anual nã o
reflete esta reduçã o quer
pelo arranque mais
tardio da instalaçã o quer
pelo impacto de outras
causas neste indicador.

Dez/19

A açã o de otimizaçã o da
utilizaçã o de
combustı́veis
alternativos superou o
objetivo definido (4,1%).

Dez/19

Concluı́ da.
Reduçã o das emissõ es
de CO 2 de 784 para 764
kg/tclk.

Dez/19

100%

60%

Instalaçã o e inı́cio
regulaçã o sensibilidade
do detetor.
Transita para o ano de
2020; realizaçã o dos
ensaios de desempenho
da prensa e moagens
cimento.

No capı́tulo IX desta declaraçã o é apresentado o Programa Ambiental para o ano de 2020, onde estarã o incluı́das
as açõ es de 2019 que nã 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 sã o apresentados os resultados dos principais indicadores de desempenho ambiental da fá brica da
Maceira-Liz, relativamente aos objetivos definidos, numa perspetiva evolutiva do ú ltimo trié nio (2017-2019).
Sempre que aplicá vel, é ainda apresentada a avaliaçã o de conformidade com as principais disposiçõ es legais
aplicá veis.
Sendo distintos os produtos devolvidos à sociedade - clı́nquer (produto intermé dio) e cimento – os mesmos nã o
podem, por isso, ser adicionados para efeitos de cá lculo. Foi necessá rio definir o conceito de cimento equivalente
(CimEq), que constitui a unidade de referê ncia no cá lculo dos ı́ndices de eco-eficiê ncia.

V.1 Consumo de recursos naturais
Impactes Ambientais Significativos
+

V.1.1

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

Racionalização do Consumo de Matérias-Primas Naturais

Em 2019 o consumo de maté rias-primas naturais (MPN) foi cerca de 826kt, valor ligeiramente inferior (-1%) ao
verificado no ano anterior (836 kt).
Perseguindo as disposiçõ es da Polı́tica de Sustentabilidade e a do Sistema de Gestã o, a fá brica da Maceira-Liz
procurou incrementar a utilizaçã o de maté rias-primas secundá rias (MPS), ou seja, resı́d uos/subprodutos
provenientes de outras indú strias. A sua utilizaçã o, alé m de minimizar o consumo de MPN, promove um destino
final mais sustentá vel para resı́d uos que, de outra forma, seriam depositados em aterro.
O cumprimento deste objetivo está , no entanto, dependente de fatores externos como a disponibilidade no
mercado (quantidade) e a qualidade (composiçã o quı́mica) das MPS existentes.
No ano de 2019 a taxa de consumo de maté rias-primas alternativas atingiu os 3,7%, verificando-se uma diminuiçã o
de cerca de 0,4pp na quantidade valorizada face ao ano de 2018.
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A indisponibilidade no mercado de MPS compatı́veis com as especificaçõ es requeridas, com a utilizaçã o de
combustı́veis alternativos, e que se apresentassem como alternativas economicamente viá veis, condicionou o tã o
desejado aumento de incorporaçã o de maior quantidade de MPS no processo produtivo do clı́nquer e cimento.

Consumo de Matérias-Primas Naturais e de Matérias-Primas Secundárias

V.1.2 Requalificação Ambiental das Pedreiras e Proteção da Biodiversidade
A exploraçã o de pedreiras tem impactes na paisagem, na alteraçã o do relevo, na remoçã o do solo e do coberto
vegetal, e na diminuiçã o de refú gios/alimentos para a fauna. Torna-se, portanto, fundamental, a minimizaçã o
destes impactes e a aceleraçã o do processo de colonizaçã o natural, atravé s de programas de recuperaçã o da
composiçã o e da estrutura das comunidades vegetais e animais, potenciando a recuperaçã o das funçõ es e dos
processos naturais do ecossistema.
Desde 2000 que a fá brica dispõ e de um Plano Ambiental e de Recuperaçã o Paisagı́stica (PARP), articulado com o
Plano de Lavra, que permite a recuperaçã o das á reas exploradas. As atuaçõ es consistem na reintroduçã o de
substrato, no qual se promove a instalaçã o de vegetaçã o herbá cea e arbustiva (por sementeira), para controlo
imediato da erosã o e reduçã o do impacte visual, e se procura favorecer o desenvolvimento de espé cies nativas
(por plantaçã o), de modo a obter uma aproximaçã o aos ecossistemas envolventes e, deste modo, contribuir para
a autossustentabilidade do sistema.
Em 2019, deu-se continuidade à s açõ es de manutençã o e de vigilâ ncia das á reas já recuperadas na pedreira de
Marga (Maceira n.º3) e na pedreira de calcá rio (Martigança-Maceira), que incidiram, essencialmente, nos seguintes
trabalhos:
- Limpeza das covas de plantaçã o atravé s de mondas manuais;
- Rega nos meses mais quentes;
- Acompanhamento das plantaçõ es;
- Erradicaçã o de espé cies invasoras, nomeadamente de acá cias e canas.
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Recuperação
Paisagística

Área
Martingança-Maceira
(ha)

Área
Maceira nº3
(ha)

Área total
(ha)

Hidrossementeira

0

0

0

Plantaçã o

0

0

0

Manutençã o

1,1

1,4

2,5

Total

1,1

1,4

2,5

Nã o se efetuou a recuperaçã o de á reas novas devido ao desenvolvimento da lavra (nã o existem á reas finalizadas).
Analisando o indicador da taxa de recuperaçã o paisagı́stica, em 2019, a pedreira da Maceira apresenta cerca de
2% da sua á rea licenciada já recuperada:

Pedreira

Área Licenciada
(ha)

Área Recuperada
(ha)

Taxa de
Recuperação (%)

Martingança-Maceira

89,2

1,10

1,2%

Maceira nº 3

53,5

1,37

2,6%

Total

142,7

2,47

1,7%

Em 2019 nã o se realizaram estudos de biodiversidade.

V.2 Consumo de Energia (térmica e elétrica)
Impactes Ambientais Significativos

-

Contribuição para o esgotamento de reservas naturais não renováveis
Contribuição para o aquecimento global

Do ponto de vista energé tico, o fabrico do cimento é um processo extremamente exigente, uma vez que incorpora
elevadas quantidades de energia té rmica (sobretudo na fase de clinquerizaçã o) e elé trica (nas diversas fases de
moagem e de clinquerizaçã o).
O objetivo da sua reduçã o, em ambas as componentes é , simultaneamente, uma preocupaçã o ambiental e uma
necessidade econó mica, contribuindo para a garantia da sustentabilidade do negó cio.

V.2.1 Energia Térmica
O consumo de energia té rmica necessá ria para o fabrico do clı́nquer, resulta da combustã o de combustı́veis nos
fornos. A fá brica Maceira-Liz tem apostado, desde 1986, na substituiçã o dos combustı́veis fó sseis tradicionais
(coque de petró leo e carvã o) por combustı́veis alternativos, ao que chamamos Valorizaçã o Energé tica de Resı́d uos.
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Em 2019, o consumo de energia té rmica por tonelada de clı́nquer produzido foi de 912 kcal/kg clk, tendo
diminuı́d o muito ligeiramente, cerca de 0,2%, face ao ano anterior (913 kcal/kg clk), mas ficando 3% acima do
objetivo de 885 kcal/kg clk.
O desempenho té rmico foi resultado da operaçã o alternada dos fornos, devido à inconstâ ncia do mercado, e
frequentes paragens de curta duraçã o por questõ es operacionais. Estas situaçõ es implicaram perı́odos de
aquecimento com recurso a combustı́veis fó sseis, afetando o consumo té rmico especı́f ico.
O arranque mais tardio, que o previsto em orçamento, do Forno 6 com a instalaçã o da cortina de farinha també m
contribui para este desvio. Adicionalmente em junho 2019 foi efetuada a correçã o do Poder Calorı́fico Industrial
da fileira Pneus com um impacto negativo de 11kcal/kg.

Evolução do consumo térmico e da taxa de substituição por combustíveis alternativos

Apesar das vantagens inerentes, a utilizaçã o de combustı́veis alternativos també m impacta o consumo especı́fico
té rmico dos fornos, uma vez que a maior fraçã o do mix de combustı́veis alternativos sã o os CDR (Combustı́veis
Derivados de Resı́d uos), cujo conteú do em humidade é elevado.
Apesar das dificuldades associadas à operacionalizaçã o do consumo de CA’s, em particular do circuito de
transporte do doseador, a taxa de substituiçã o dos combustı́veis fó sseis por combustı́veis alternativos (%CA), em
percentagem de calor, ficou 6% abaixo do valor objetivo anual (62%), atingindo 58,3%. O desempenho no perı́odo
julho a novembro foi bastante superior ao desempenho do perı́odo janeiro a junho (61,6% vs 56,1%), devido à
contribuiçã o da cortina de farinha do Forno 6 (a partir de julho) e à laboraçã o maioritariamente a um forno que
permite uma melhor gestã o do consumo de combustı́veis alternativos.
També m este aumento da taxa de combustı́veis alternativos impacta o consumo especı́fico té rmico dos fornos, uma
vez que tem uma maior exigê ncia em termos do excesso de oxigé nio para a combustã o e gera um maior volume de
gases para a mesma produçã o de clı́nquer.
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V.2.2 Energia Elétrica
Em 2019 o consumo especı́f ico global de energia elé trica por tonelada de cimento equivalente, foi de 111,6 kWh,
valor semelhante ao registado no ano anterior (111,4 kWh/t CimEq).
Analisando o consumo de energia elé trica nas diferentes fases, por cimento produzido (somató rio do consumo
especı́f ico da moagem de cimento, embalagem, expediçã o, bairro, com o consumo especı́fico da produçã o de
clı́nquer multiplicado pelo fator de incorporaçã o de clı́nquer no cimento produzido), observa-se que é na fase do
clı́nquer que o consumo energé tico mais aumentou.
Os cimentos tipo I, em comparaçã o com os chamados cimentos compostos (tipo II e tipo IV), sã o caracterizados
por maiores resistê ncias à compressã o nas vá rias idades. Para alcançar tais valores de resistê ncia é necessá rio
nã o só uma maior incorporaçã o de clı́nquer, mas també 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 contribuiçã o
do consumo energé tico da fase do clı́nquer no global da fá brica. Alé m disso, o facto de nã o haver disponibilidade
de cinzas volantes no mercado para consumo nos betõ es, exigiu uma revisã o nas resistê ncias do cimento.
Os perı́odos de operaçã o a um só forno sã o penalizadores para o consumo especı́fico de energia elé trica, pois as
instalaçõ es comuns à s duas linhas mantê m-se em operaçã o apenas com uma linha em funcionamento.
Adicionalmente, a eficiê ncia da moagem de cru foi bastante afetada pela humidade das maté rias-primas, o que
provocou aumento do consumo especı́fico de energia elé trica.
A maior utilizaçã o de combustı́veis alternativos impacta també m este indicador, dada a maior exigê ncia em termos
de tiragem pelo maior volume de gases gerado.
Quanto à rubrica outros e em particular os auxiliares, destaca-se o recurso a bombas de extraçã o de á gua das
pedreiras para reduçã o dos nı́veis freá ticos nos meses de maior pluviosidade.

Consumo de Energia Elétrica por tonelada de Cimento produzido
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Assim no ano de 2019, o consumo energé tico especı́fico (120 kWh/t cim) ficou em linha com o objetivo definido
de 120 kWh/t cim.
No que respeita à Fá brica de Sacos de Papel, em valores absolutos e nos ú ltimos trê s anos, o consumo de energia
elé trica nã o tem sofrido variaçõ es, consumindo aproximadamente 0,5 GWh/ano.

V.3 Consumo de Água
Impactes Ambientais Significativos
-

Contribuição para o esgotamento de reservas naturais não renováveis

Nas instalaçõ es fabris existem duas captaçõ es de á gua subterrâ nea (AC1 e AC2), devidamente licenciadas pela
entidade competente, destinada ao consumo para atividade industrial, rega de espaços verdes e de caminhos e
consumo humano (utilizaçã o nas instalaçõ es sanitá rias), pelo que o consumo anual de á gua nã o está inteiramente
dependente da produçã o de clı́nquer e cimento, dependendo ainda das condiçõ es climaté ricas (rega de espaços
verdes e de caminhos nas pedreiras).
Na FSP existe consumo de á gua na lavagem dos tabuleiros e cliché s, produçã o da cola em pó , diluiçã o de tintas e
instalaçõ es sanitá rias. Poré m, o consumo de á gua é residual face aos valores de á gua extraı́d os das captaçõ es
subterrâ neas.
Em 2019 o volume total de á gua consumida foi 274.924 m3 , 4% acima do volume total consumido no ano anterior,
sendo que em termos especı́ficos verificou-se um aumento de 7% (466 m3 /kt CimEq) face a 2018 (436 m3/kt
CimEq).
Durante o ano de 2019 entrou em funcionamento o segundo equipamento da UTIS, sendo mais uma instalaçã o a
requerer o consumo de á gua. Alem disto, verificaram-se alguns problemas nos circuitos de arrefecimento dos
equipamentos das moagens de cimento, oportunamente solucionados, que contribuı́ram para um maior consumo
de á gua. Os elementos da rede com maior grau de degradaçã o e mais suscetı́veis de fugas poderã o estar també m
a contribuir para este efeito.

Volume de água consumido por tonelada de cimento equivalente
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Importa referir que a Fá brica Maceira-Liz, tal como referido no capı́tulo I – Objetivos e Ad mbito, foi alvo de inspeçã o
por parte da IGAMAOT em fevereiro de 2019, tendo a entidade identificado que a fá brica nã o estava a cumprir o
estipulado nos TURH no que respeita aos valores má ximos anuais de captaçã o de á gua dos dois furos. A fá brica
nã o o fez por dolo, até porque os valores sã o comunicados à s vá rias entidades oficiais, mas sim porque era nosso
entendimento que terı́a mos de cumprir com o valor má ximo mensal de extraçã o (constante no Autocontrolo do
TURH) e nã o com o valor má ximo anual (constante na Caracterizaçã o do furo). Assim, e apó s esclarecimentos à
APA/ARH-Centro, aguardamos uma resposta e atualizaçã o dos TURH.
Em todos os meses do ano de 2019, garantiu-se o cumprimento do volume má ximo mensal extraı́vel nas duas
captaçõ es estipulado nas respetivas autorizaçõ es de utilizaçã o de recursos hı́dricos.
Comparação entre o Volume Máximo Mensal Extraído e o Valor Limite de Extração por captação

No que respeita aos sistemas de arrefecimento existentes na instalaçã o, estes funcionam tendo em conta a
utilizaçã o das té cnicas identificadas como Melhores Té cnicas Disponı́veis (MTD) previstas no Documento de
Referê ncia sobre as Melhores Té cnicas Disponı́veis aplicá veis aos Sistemas de Arrefecimento Industrial constante
na LA, bem como as boas prá ticas estabelecidas no documento “Prevençã o e Controlo da legionella nos sistemas
de á gua” Ediçã o 2014, do Instituto Portuguê s da Qualidade em parceria com a EPAL.
As açõ es preventivas neste tipo de equipamento sã o exercidas tanto na sua operaçã o como na sua manutençã o. A
fá brica garante:
•

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.
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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 emissã o encontram-se associadas aos fornos de clı́nquer e aos moinhos (carvã o e
cimento), sendo suscetı́veis de originar poluiçã o no ambiente exterior à unidade fabril.
Com o foco na reduçã o do seu impacto ambiental associado à emissã o de poluentes para atmosfera, a Fá brica tem
investido em diversos sistemas de tratamento dos gases, nomeadamente: filtros de mangas, queimadores de baixo
NOx, sistemas SNCR (Selective non catalytic reduction) para controlar as emissõ es de NOx, alé m de investimentos
em sistemas de monitorizaçã o em contı́nuo.
O controlo da emissã o de poluentes atmosfé ricos, ainda que decorra de requisitos legais estabelecidos nas
Licenças Ambientais, está integrado no sistema de gestã o com indicadores de acompanhamento.
Face a 2018, as emissõ es dos fornos por tonelada de clı́nquer produzido, diminuı́ram sobretudo pelo decré scimo
nas emissõ es de NH3 , NOx, HF e COT. A contribuir para este desempenho salientamos a crescente utilizaçã o de
Combustı́veis Alternativos, gestã o otimizada do sistema SNCR, gestã o das maté rias-primas naturais e secundá rias
na pedreira, gestã o do funcionamento do by-pass em funçã o das emissõ es atmosfé ricas.

Emissão de Poluentes dos Fornos por tonelada de Clínquer
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Quanto à avaliaçã o da conformidade legal aplicá vel à s emissõ es dos fornos, em 2019 foram cumpridos todos os
valores limite de emissã o para os vá rios parâ metros em ambas as fontes.
O valor má ximo diá rio de emissã o dos fornos esteve sempre abaixo do valor limite legal, apesar de para alguns
poluentes ter havido algum dia no ano em que esteve pró ximo do VLE; foi o caso do NOx, SO2 e NH3 no Forno 5 e
do NOx, SO2 e HF no Forno 6.

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

VLE - Valores Limite de Emissão (mg/Nm 3)
Partículas: 20 | NOx : 450 | COT: 50 | SO2 : 250 | HCL: 10 | HF: 1 | NH3 : 85

Adicionalmente à monitorizaçã o em contı́nuo das emissõ es dos fornos, sã o efetuadas anualmente mediçõ es
pontuais de um conjunto de poluentes (metais pesados, dioxinas e furanos).
No ano de 2019 foram realizadas quatro campanhas de monitorizaçã o pontual das emissõ es dos Fornos 5 e 6.
Os resultados das campanhas efetuadas encontram-se no quadro seguinte e demonstram, à semelhança dos anos
anteriores, a conformidade dos parâ metros com os respetivos valores limite de emissã o.

CAMPANHA

DATA

DIOXINAS E FURANOS
(ηg/Nm3)

MERCÚRIO
(mg/Nm3 )

SOMA CD + TL
(mg/Nm3 )

SOMA DE SB A V
(mg/Nm3 )

FORNO 5
1ª

22.05.2019

0,0041-0,0061

0,0045

0,03

0,017-0,019

2ª

16.10.2019

0,0035-0,0052

0,01

0,0029-0,0036

0,023-0,025

FORNO 6
1ª
2ª

24.07.2019

0,0023-0,0046

0,003

0,04

0,041-0,042

15.10.2019

0,0035-0,0051

0,0093

0,0039-0,0040

0,021-0,023

0,1

0,05

0,05

0,5

VLE

No que diz respeito aos moinhos, a emissã o de partı́culas aumentou significativamente em relaçã o a 2018,
mantendo-se todas as fontes abaixo do VLE.
O aumento verificou-se especialmente nos arrefecedores, moinho de carvã o 2 e moinhos de cimento 8, 9 e
separador do cimento 8.
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Em contrapartida, registou-se um decré scimo significativo no moinho de carvã o 1, como resultado das
intervençõ es efetuadas nos filtros de mangas.
A procura do mercado por cimentos tipo I, obrigou a uma maior ocupaçã o da moagem e maior exigê ncia para os
respetivos equipamentos de filtragem.

Emissão de partículas dos moinhos por tonelada de cimento equivalente

No ano de 2019 assegurou-se o cumprimento do VLE diá rio e mensal para o parâ metro das partı́culas em todas as
fontes fixas (arrefecedores, moinhos cimento e carvã o).
A fonte que apresentou valores mais elevados de emissã o, apesar de abaixo do VLE, foi o Moinho de Cimento 9.
Durante o ano 2019, houve intervençã o nos filtros de mangas desta fonte e em 2020 concluiu-se a substituiçã o de
todas as mangas do filtro.

Percentagem do Valor máximo diário e máximo mensal de emissão de partículas face ao VLE

V.4.2 Emissões de CO2 | Responsabilidade Climática
Em resposta ao desafio das alteraçõ es climá ticas, temos vindo a desenvolver um conjunto de medidas no sentido
de reduzir as emissõ es especı́ficas de CO2 . Estas medidas passam pela promoção dos cimentos compostos com
menor incorporação de clínquer, o aumento do consumo de combustíveis alternativos, de preferê ncia com
maior fraçã o de biomassa, e de matérias-primas secundárias descarbonatadas.
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A SECIL participa ativamente, nas discussõ es europeias sobre o tema das alteraçõ es climá ticas quer atravé 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 é també m membro do European Cement Research Academy (ECRA) e para o qual contribui
financeiramente para a realizaçã o de vá rios projetos de I&D de captura, sequestro e armazenamento de CO2 , bem
como de utilizaçã o comercial do CO2 captado.
També m em Portugal, a Associaçã o da Indú stria do Cimento (ATIC) e todas as empresas de cimento nacionais,
incluindo a SECIL, em conjunto com o Instituto Superior Té cnico e Laborató rio Nacional de Engenharia Civil
decidiram em 2018 criar e submeter à FCT - Fundaçã o para a Ciê ncia e Tecnologia, uma candidatura de acreditaçã o
para um laborató rio colaborativo designado CemLab. A candidatura foi aprovada e encontra-se em fase de preparação
para a sua constituição. O CemLab tem trê s linhas de investigaçã o principais: i) Carbon Capture and Utilization, ii)
Eficiê ncia Energé tica, e iii) Desenvolvimento de Materiais Cimentı́cios Sustentá veis.
A tendê ncia nos ú ltimos anos na fá brica da Maceira é de reduçã o nas emissõ es totais de CO2 , principalmente por
diminuiçã o das emissõ es provenientes do processo de descarbonataçã o. Esta é exatamente a fonte de CO2 com
maiores desafios de gestã o, uma vez que a pró pria maté ria-prima do clı́nquer é rica em carbonato de cá lcio e a
estabilidade quı́mica do processo é ponto assente para a qualidade do produto final. No entanto, a SECIL tem
procurado conseguir uma menor incorporaçã o de calcá rio na composiçã o do cru e apostado na introduçã o de
maté rias-primas descarbonatadas em diferentes fases do processo para potenciar essa reduçã o, a produção do Low
Carbon Clinker, adicionando na fase final do processo de produção de clínquer, pequenas quantidades de materiais
isentos de carbonatos (entre 3 e 5%) é disso um exemplo.

Taxa de incorporação de clínquer
A SECIL estabeleceu, como um dos seus objetivos estraté gicos para o perı́odo 2016-2020, emissõ es especı́f icas de
545 kg CO2/t CimEq para o cimento produzido na Maceira-Liz.
Em 2019 emitiram-se 598 kg CO2/t CimEq, +2% em relaçã o ao valor final de 2018, e +9% face o objetivo estraté gico
para 2020. No entanto, este aumento deveu-se a uma maior reduçã o da quantidade de cimento equivalente (-2%),
face a reduçã o do volume anual de emissõ es de CO2 (-0,4%).
Em resposta à s necessidades de mercado (cimentos com maior resistê ncia à compressã o) tem-se verificado uma
inversã o no mix de cimento produzido, de cimentos compostos para cimentos portland, e consequente aumento
da taxa de incorporaçã o de clı́nquer.
O ano de 2019 fechou com uma taxa de incorporaçã o de 78,3% nos cimentos produzidos, 5% acima do valor de
2018, e 0,7% acima do objetivo corrigido ao mix de cimentos.
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Relação entre as Emissões de CO 2 por tonelada de cimento
e a taxa de incorporação de clínquer

Apesar do desafio que o equilı́brio entre o foco no cliente, procurando satisfazer a exigê ncia do mercado, e o
compromisso de melhoria do desempenho ambiental representa, a Maceira-Liz tem conseguido alcançar estreitos,
mas certos, progressos na reduçã o do volume anual de emissõ es de CO2.

Valorização de resíduos como combustíveis alternativos
O consumo de combustı́veis alternativos (CA) em detrimento de combustı́veis fó sseis é uma das apostas fortes na
estraté gia de sustentabilidade da SECIL. Ao apresentar-se como uma alternativa viá vel de valorizaçã o energé tica
de resı́d uos, que de outra forma seriam encaminhados para aterro, a fá brica reduz a sua pró pria pegada carbó nica
ao minimizar o consumo de combustı́veis fó sseis.
No entanto, o consumo de combustı́veis alternativos apresenta vá rios desafios, quer pela necessidade de
adaptaçã o da tecnologia existente nos fornos, quer pela gestã o diá ria do consumo mediante a qualidade dos
combustı́veis alternativos disponı́veis. Uma vez que se tratam de resı́d uos, a sua composiçã o acaba por ser bastante
variá vel, difı́cil de prever e de controlar, o que condiciona o desempenho da combustã o e, por conseguinte, limita
o consumo de combustı́veis alternativos. As caracterı́sticas dos combustı́veis alternativos sã o determinantes para
a taxa de substituiçã o de combustı́veis fó sseis por combustı́veis alternativos, nomeadamente o poder calorı́f ico, o
nı́vel de humidade e as dimensõ es.
Em 2019 a taxa de substituiçã o de combustı́veis fó sseis por combustı́veis alternativos, em calor, foi de 58,3%,
mantendo-se em linha com o valor de 2018 (58,6%) e ficando abaixo do valor orçamentado que era de 62%.
A ligeira variaçã o relativamente ao ano anterior da taxa de combustı́veis alternativos resultou, por um lado, de
uma ligeira diminuiçã o do consumo má ssico (em relaçã o ao total de combustı́veis consumidos) e, por outro, de
um maior poder calorı́fico.
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Evolução do Consumo de Combustíveis Alternativos (em massa e calor)

V.4.3 Emissões difusas
As emissõ es difusas de partı́culas resultam principalmente das operaçõ es de transporte, armazenagem e
manuseamento das maté rias-primas, dos combustı́veis só lidos, do clı́nquer e de cimento. Devido à s baixas
temperaturas, altura e velocidade com que sã o emitidas, assim como à sua granulometria, estas emissõ es tê m
maior incidê ncia no interior da fá brica.
Ao longo de toda a cadeia de fabrico estã o instalados mais de uma centena de equipamentos de despoeiramento
(filtros de mangas), desde a extraçã o até à ensacagem, que permitem a recolha das partı́culas e a sua reintroduçã o
no processo sendo, desta forma, reutilizadas. No sentido de reduzir/eliminar estas emissõ es, dispomos de
aspiradores industriais, varredoras mecâ nicas e cisternas de rega para aspersã o de á gua nos caminhos por onde
circula a frota da Pedreira.
A FSP possui empilhadores elé tricos, em substituiçã o dos de gasó leo, permitindo assim a reduçã o de emissõ es
difusas no interior da fá brica e na sua envolvente.
A Maceira-Liz dispõ e de uma Rede de Monitorizaçã o da Qualidade do Ar (RMQA), atravé s da qual sã o
monitorizados, em contı́nuo, poluentes como: PM10 , PM2,5, SO2 , NO2 , O3 e CO. Esta rede de monitorizaçã o permite
avaliar a eventual influê ncia das emissõ es da fá brica na qualidade do ar ambiente da zona envolvente.
Os resultados dessa monitorizaçã o encontram-se na tabela seguinte, onde se pode observar que os valores mé dios
obtidos em 2019, na base anual, nã o excederam os limites legais em nenhum parâ metro.
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PM10

PM2,5

SO2

NO2

NO x

O3

CO

[µg/m 3]

[µg/m 3]

[µg/m 3]

[µg/m 3]

[µg/m 3]

[µg/m 3]

[µg/m 3]

Maceirinha

18

10

2,3

8,5

11

68

200

Pocariça

22

11

2,4

9,0

12

69

219

A-do-Barbas

22

8,7

2,1

8,2

10

68

177

VLE

40

25

20

40

30

-

-

Estação de
monitorização

PM 10, PM 2,5 , SO 2 e CO – valor limite estipulado pelo Decreto-lei n.º 47/2017, de 10 de maio
O 3 – valor limite estipulado pelo Decreto-lei n.º 320/2003, de 20 de dezembro

A RMQA nã o avalia, de forma exclusiva, o impacte das emissõ es difusas da fá brica uma vez que, pela sua localizaçã o,
as estaçõ es de monitorizaçã o medem igualmente as emissõ es provenientes da rede viá ria e de outras unidades
industriais na envolvente da fá 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 resı́d uos gerados ao longo da cadeia de produçã o de cimento sã o recolhidos e armazenados de forma segregada,
em fluxos especı́ficos, em locais pró prios das instalaçõ es fabris (ecoparque e parque da sucata). Privilegia-se a
valorizaçã o interna dos resı́duos gerados, sempre que as suas caracterı́sticas o permitam. Quando tal nã o é
possı́vel, solicitamos a recolha e envio dos resı́d uos para operadores licenciados para a sua gestã o, sendo
privilegiadas as soluçõ es de valorizaçã o, procurando respeitar o princı́p io da hierarquia dos resı́d uos.
A segregaçã o dos resı́d uos da Fá brica de Sacos de Papel é feita conjuntamente com os resı́d uos da fá brica de
cimento.
Em 2019 a quantidade total de resı́d uos gerados reduziu 30% face a 2018, mantendo-se ainda a valorizaçã o dos
resı́d uos gerados como principal operaçã o de gestã o (cerca de 95%). A valorizaçã o interna resume-se a resı́d uos
de lamas provenientes da Fá brica de Sacos de Papel e que sã o integradas no processo produtivo do cimento.
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Resíduos Produzidos e Destino Final

Importa referir que em 2019 houve um incremento na produçã o de resı́d uos relacionado com o CDR de importaçã o
que gera uma quantidade significativa de resı́d uos (plá stico dos fardos, cintas e alguns resı́duos de metais que vê m
misturados) que tê m de ser encaminhados para valorizaçã o externa.
Na Tabela seguinte apresentam-se as quantidades e tipologia dos resı́d uos produzidos internamente em 2019, bem
como a operaçã o de gestã o a que foram sujeitos.
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RESÍDUOS PRODUZIDOS

LER

QUANTIDADE (t)

O PERAÇÃO DE GESTÃO

Resı́ d uos de colas ou vedantes

080410

6,12

Eliminaçã o Externa

Lamas provenientes dos separadores ó leo/á gua

130502*

5,18

Eliminaçã o Externa

A; gua com ó leo proveniente dos separadores ó leo/á gua

130507*

9,64

Valorizaçã o Externa

Embalagens de papel e cartã o

150101

163,34

Valorizaçã o Externa

Embalagens de plá stico

150102

75,73

Valorizaçã o Externa

Embalagens de madeira

150103

21,36

Valorizaçã o Externa

Embalagens de metal

150104

0,34

Valorizaçã o Externa

Embalagens compó sitas

150105

0,48

Valorizaçã o Externa

Misturas de embalagens

150106

0,60

Valorizaçã o Externa

Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressã o, com
uma matriz porosa só lida perigosa

150111*

0,15

Valorizaçã o Externa

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de ó leo nã o
anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuá rio de
proteçã o, contaminados por substâ ncias perigosas

150202*

2,36

Valorizaçã o Externa

Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuá rio de
proteçã o

150203

0,28

Eliminaçã o Externa

14,38

Valorizaçã o Externa

Pneus usados

160103

17,08

Valorizaçã o Externa

Filtros de ó leo

160107*

0,85

Valorizaçã o Externa

Equipamento fora de uso contendo componentes perigosos

160213*

0,22

Valorizaçã o Externa

Equipamento fora de uso

160214

0,60

Valorizaçã o Externa

Componentes retirados de equipamento fora de uso

160216

1,43

Valorizaçã o Externa

Misturas de betã o, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâ micos

170107

10,94

Valorizaçã o Externa

Materiais de isolamento

170604

0,72

Valorizaçã o Externa

Lamas de outros tratamentos de á guas residuais industriais

190814

3,75

Valorizaçã o Interna

Plá stico e borracha

191204

13,58

Eliminaçã o Externa

29,26

Valorizaçã o Externa

Papel e cartã o

200101

0,89

Valorizaçã o Externa

Lâ mpadas fluorescentes e outros resı́ duos contendo mercú rio

200121*

0,53

Valorizaçã o Externa

Plá sticos

200139

2,42

Valorizaçã o Externa

Metais

200140

129,58

Valorizaçã o Externa

Outras fraçõ es nã o anteriormente especificadas (resı́ d uos de WC’s)

200199

0,005

Eliminaçã o Externa

Resı́ d uos urbanos e equiparados nã o anteriormente especificados

200399

0,026

Eliminaçã o Externa

TOTAL RESÍDUOS PRODUZIDOS

511,84

Total Resíduos Não Perigosos

492,91

Total Resíduos Perigosos

18,93

TOTAL RESÍDUOS p/ ELIMINAÇÃO

25,19

TOTAL RESÍDUOS p/ VALORIZAÇÃO

486,85

Total de resíduos valorizados internamente

3,75

Total de resíduos valorizados externamente

482,90

* Resı́ d uos Perigosos
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No que respeita à s embalagens, no ano de 2019, a CMP colocou no
mercado

nacional

maioritariamente

embalagens

terciá rias

reutilizá veis de madeira (51%) e nã o reutilizá veis (18%) e
embalagens primá rias nã o reutilizá veis de papel e cartã o (26%),
associadas à venda de cimento ensacado.

A Fá brica de Sacos de Papel em 2019 instalou uma nova linha de embalamento, com prensagem, cintagem e
plastificaçã o de paletes. Esta aquisiçã o permitiu, alé m da melhoria na qualidade final da embalagem, uma melhoria
ambiental, nomeadamente uma reduçã o na quantidade anual de consumo de plá stico na embalagem, de cerca de
60% (de 620 g para 250 g de plá stico por palete vendida).

V.6 Emissão de Ruído para o Exterior

Impactes Ambientais Significativos
-

Incomodidade

A ú ltima monitorizaçã o de ruı́d o ambiente ocorreu no mê s de outubro de 2013, tendo os resultados demonstrado
a conformidade dos nı́veis de ruı́do com o disposto no Regulamento Geral do Ruı́do (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17
de janeiro), ou seja, a atividade da fá brica nã o constituı́a impacte sonoro significativo nos recetores sensı́veis
potencialmente mais afetados. Nã o houve necessidade de realizaçã o de uma nova avaliaçã o, uma vez que nã o foram
instalados equipamentos com nı́vel de ruı́do significativo, nem se verificou qualquer reclamaçã o neste â mbito.

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)
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A Fá brica Maceira-Liz, como qualquer unidade de produçã o de cimento cujo processo de fabrico seja por “via seca”,
nã o gera á guas residuais de processo. No entanto, e devido à necessidade de dispor de instalaçõ es de suporte à
produçã o, nomeadamente, balneá rios e instalaçõ es sanitá rias, existem á guas residuais que necessitam de ser
encaminhadas.
As á guas residuais e pluviais geradas na instalaçã o passam por tanque de decantaçã o e separador de
hidrocarbonetos e sã o encaminhadas para o coletor geral que descarrega na Ribeira das Matas (Ribeira da
Maceira).
As á guas residuais domé sticas geradas na zona da pedreira sã o encaminhadas a uma fossa sé tica, seguida de
trincheira filtrante. Nesta zona as á guas pluviais potencialmente contaminadas sã o tratadas em tanque de
decantaçã o seguido de separador de hidrocarbonetos e encaminhadas à trincheira filtrante, em conjunto com as
á guas residuais domé sticas. Periodicamente é efetuada uma limpeza à fossa sé tica e ao separador de
hidrocarbonetos e os resı́d uos gerados sã o recolhidos e encaminhados para operador de gestã o de resı́d uos
licenciado.
As á guas residuais provenientes da operaçã o da FSP (lavagem de tabuleiros e de cliché s) sã o encaminhadas ao
coletor municipal, apó s tratamento, em conjunto com as á guas residuais domé sticas.

Parâmetro

pH
Escala Sö rensen
CQO
mgO 2/l
CBO5
mgO 2/l
SST
mg/l
Óleos e
Gorduras
mg/l
Óleos minerais
mg/l
Azoto Total
mg/l
Fósforo Total
mg/l
Parâmetro
pH
Escala Sörensen
CQO
mgO2/l
CBO5
mgO2/l
SST
mg/l
Azoto Amoniacal

Coletor geral
(Ponto EH1 da LA)

VLE

Pedreira das
margas

Separador Posto
Abastecimento
Gasóleo Pedreira
(Ponto ES1 da LA)

Pedreira de
calcários

1ª

2ª

3ª

4ª

1ª

2ª

1ª

2ª

1ª

2ª

3ª

4ª

6-9

7,7

8,1

8,2

7,9

8,1

8,2

7,9

7,8

7,8

7,3

7,9

7,8

150

< 10

10

13

< 10

< 10

34

< 10

39

18

10

< 10

< 10

-

-

<6

-

<3

<3

<3

<3

<9

-

<3

-

<3

60

<5

7

<5

24

23

<5

<5

5

<5

<5

<5

<5

< 0,4

< 0,4

0,52

< 0,4

< 0,2

< 0,2

0,33

< 0,2

15

a)

-

< 0,2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

-

-

< 2,0

-

7,6

-

-

2,4

-

< 2,0

VLE

Ponto de Ligação 1

a)
1,0

< 0,2

< 0,2

< 0,2

a)

-

3,0

-

< 2,0

a)

-

4,2

-

< 2,0

Ponto de Ligação 2

1ª

2ª

1ª

2ª

5,5 - 9,5

7,7

7,7

7,6

7,8

1000

180

13

< 10

74

500

16

<3

<3

24

1000

60

10

6

7

60

8,2

7,1

a)

mg/l
Sulfatos
mg/l

-

a)

79

73

a) Este parâmetro não é monitorizado, dado que não consta na referida Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais.
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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 comercializaçã o dos nossos produtos, o Departamento Comercial privilegia, sempre que possı́vel, o
transporte marı́timo ou ferroviá rio, em detrimento do rodoviá rio. Procuramos assim minimizar os impactes sobre
o meio ambiente e sobre as populaçõ es transitadas nos percursos rodoviá rio.
A estraté gia de comercializaçã o dos nossos produtos tem ainda em consideraçã o a localizaçã o geográ fica das
instalaçõ es existentes e as necessidades do mercado.
Em 2019 a Fá brica da Maceira-Liz assegurou cerca de 29% do abastecimento do mercado interno de cimento
(clientes e entrepostos) por via ferroviá ria (11%) e rodoviá ria (89%), e 9% das exportaçõ es (cimento e clı́nquer)
por rodovia (16%) e via marı́tima (84%).

Expedição de Clínquer e Cimento
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V.9 Indicadores Principais
Na Tabela seguinte sã o apresentados os indicadores principais de desempenho ambiental relativos ao ano de 2019,
bem como os valores dos componentes numé ricos que servem de base para o seu cá lculo de acordo com o
determinado no ponto C do Anexo IV do Regulamento EMAS III.

V ALOR B
INDICADOR

Biodiversidade (utilização
dos solos)

V ALOR A

B2 (CIMEQ,
EM t)

V ALOR R

Fábrica

251000 m2

589.804

0,43 m2/t CimEq

Área Licenciada - Pedreiras

1427000 m2

589.804

2,42 m2/t CimEq

11000 m2

589.804

0,02 m2/t CimEq

13700 m2

589.804

0,02 m2/t CimEq

31399 t

589.804

0,05 t/t CimEq

1761930 GJ

589.804

2,99 GJ/t CimEq

70926787 kWh

589.804

120,25 kWh/t
CimEq

50282 t

589.804

0,09 t/t CimEq

274924 m3

589.804

0,47 m3/t CimEq

Área Recuperada - Pedreira
Martingança-Maceira
Área Recuperada - Pedreira
Maceira nº 3

Matérias Primas Secundárias
Eficiência Energética
Energia Elétrica
Combustíveis Alternativos
Água
CO2
Partículas

Emissões Atmosféricas

B1 (CLK,
EM t)

352653241 kg

461.612

11493 kg

763,96 kg/t clk
589.804

0,02 kg/t CimEq

CO

2281190 kg

461.612

4,94 kg/t clk

NOx

406028 kg

461.612

0,88 kg/t clk

NH3

63632 kg

461.612

0,14 kg/t clk

SO2

154472 kg

461.612

0,33 kg/t clk

HCl

3769 kg

461.612

0,01 kg/t clk

HF

407 kg

461.612

0,00 kg/t clk

COT

41734 kg

461.612

0,09 kg/t clk

Totais

511838 kg

589.804

0,87 kg/t CimEq

Perigosos

18930 kg

589.804

0,03 kg/t CimEq

Resíduos

NOTA: Cada indicador principal é 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.
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Emergências Ambientais

VI.

Durante o ano 2019 nã o ocorreram situaçõ es de emergê ncia.
Destaca-se a realizaçã o de dois simulacros de situaçõ es de emergê ncia, sendo um deles de cená rio de acidente
industrial grave (SEVESO): “Rotura de mangueira de descarga de cisterna de fueló leo, com derrame por rotura
total/parcial e possibilidade de incê ndio”. Neste simulacro houve a participaçã o de autoridades locais (Bombeiros
Voluntá rios da Maceira) e nacionais (ANEPC), tendo sido apontados como principais pontos fortes a proatividade
e motivaçã o dos elementos da Brigada de Emergê ncia; a eficá cia na comunicaçã o entre os vá rios intervenientes
(facilitada pela comunicaçã o via rá dio) e a exı́mia coordenaçã o da emergê ncia pelo Coordenador de Turno com a
Brigada de Emergê ncia e com o Comando dos Bombeiros Voluntá rios de Maceira. Os aspetos a melhor foram alvo
de aná lise e desenvolvimento de um plano de açã o com vista à melhoria contı́nua.

Comunicação com as Partes Interessadas

VII.

COMUNICAÇÃO INTERNA
A SECIL aposta na comunicaçã o interna para manter os seus colaboradores alinhados e envolvidos na organizaçã o,
promovendo ainda a proximidade social e sentimento de pertença a um coletivo.
Sã o vá rios os fó 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;
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•

Encontros da Unidade de Negócio Portugal: momento para apresentação de resultados e dos próximos
desafios, e kick-off de novas iniciativas.

COMUNIDADE
Dos muitos contributos à comunidade destacam-se o apoio e financiamento anual a mú ltiplos projetos da regiã o,
atravé s da lei do mecenato, bem como o patrocı́nio a provas desportivas, festas locais e concertos, beneficiando
assim milhares de cidadã os. Tal como tem acontecido até hoje, pretendemos continuar a manter uma relaçã o de
proximidade com a comunidade local.
Destaca-se em 2019, no dia 3 de maio, a comemoraçã o do 96º
aniversá rio da Fá brica Maceira-Liz, com um Programa que
incluiu Missa, Romagem ao Monumento do Fundador, Henrique
Sommer,

e

Almoço

Comemorativo

com

convidados

da

comunidade envolvente, colegas reformados e trabalhadores no
ativo.
O almoço decorreu na Casa de Pessoal da Fá brica Maceira-Liz,
onde foram entregues diplomas de jubilados aos colaboradores
com 35 anos de trabalho na Maceira-Liz.
De salientar que em 2019 começaram as comemoraçõ es do Centená rio da Fá brica, uma vez que as obras de
construçã o da unidade fabril se iniciaram em 1919, embora tenha sido oficialmente inaugurada em 1923.
Há a destacar outro evento, a Rampa da Arrá bida, prova integrada
no Campeonato Nacional de Automobilismo, que em setembro
regressou à Serra da Arrá bida tendo a Organizaçã o da Prova
ficado instalada na Portaria da Fá brica Secil Outã o. A Rampa da
Arrá bida foi oficialmente batizada de Rampa Pê quê pê em
homenagem ao Sr. Pedro Queiroz Pereira, acionista de referê ncia
da Secil e famoso piloto de Rally, que participou diversas vezes
nesta prova nos anos 80.
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Outro evento desportivo a realçar no ano de 2019 foi a 1ª corrida entre fá bricas,
organizadas pelas Casas do Pessoal das Fábrica Cibra-Pataias e Maceira-Liz, cujo
percurso teve partida no interior da Fábrica Cibra, em Pataias, e terminou no da Fábrica
Maceira-Liz, em Maceira, numa distância aproximada de 15 km. Aproveitando a forte
adesão e mediatismo do atletismo, o objetivo foi criar um projeto único que una, não
só duas fábricas, mas sobretudo duas comunidades. A completar esta iniciativa,
realizou-se ainda o dia das Portas Abertas na fábrica da Maceira-Liz, com acesso ao
Museu.
Os Pré mios Secil, iniciativa com quase 20 anos, sã o outra faceta da polı́tica de mecenato, promovendo o
reconhecimento pú blico de autores de obras que, incorporando o material primordial da atividade da Secil – o
cimento- constituam peças significativas no enriquecimento da arquitetura portuguesa. Este galardã o,
reconhecido como o pré mio de referê ncia da arquitetura portuguesa, distingue, quadrienalmente, a excelê ncia na
arquitetura nacional.

O XII Pré mio Secil de Arquitetura, atribuı́do pela Secil –Companhia
Geral de Cal e Cimento, SA e pela Ordem dos Arquitetos foi pela primeira
vez atribuı́do ex aequo, à Sede Corporativa da EDP, em Lisboa, da
autoria de Manuel Aires Mateus e Francisco Aires Mateus e ao
Arquipé lago - Centro de Arte Contemporâ nea, na Ribeira Grande, da
autoria de Francisco Vieira de Campos, Cristina Guedes (Menos é Mais
Arquitetos ) e Joã o Mendes Ribeiro.

A SECIL apoia o Pré mio Nacional de Reabilitaçã o Urbana (PNRU) que
visa "reconhecer, premiar e divulgar a excelê ncia" na renovaçã o das
cidades

portuguesas,

afirmando-se

"atualmente

como

a

mais

prestigiada distinçã o" na á rea da reabilitaçã o do edificado e
requalificaçã o dos territó rios em Portugal. Na 7ª ediçã o do PNRU
(2019) concorreram 80 projetos distribuı́d os por 20 concelhos, tendo os 8 projetos vencedores obras sitas nas
cidades de Lisboa, Porto e Coimbra.

RECLAMAÇÕES AMBIENTAIS
Em 2019 houve duas reclamaçõ es ambientais referentes a vibraçõ es associadas à exploraçã o das pedreiras da
Maceira, à emissã o de poeiras na Fá brica de Pataias e do Outã o e ao trá fego rodoviá rio diá rio para carga/descarga
de produtos/resı́d uos na Fá brica do Outã o.
Ambas as reclamaçõ es foram alvo de aná lise de causa e desenvolvimento de um plano de açã o para a sua resoluçã o,
tendo sido dada sempre resposta à s entidades reclamantes.
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PEDIDOS DE PARTE INTERESSADA
Sã o considerados pedidos de parte interessada (PPI’s), todos os tipos de pedidos de esclarecimento, informaçã o
ou cooperaçã o, efetuados com indivı́d uos, grupos ou entidades externas à organizaçã o, relacionados ou
influenciados pelo desempenho dos Sistemas de Gestã o de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saú de.
Em 2019, o Museu da Fá brica da Maceira e a á rea fabril receberam 649 visitantes. O Museu remete a sua
investigaçã o para os domı́nios da histó ria, arqueologia industrial, geologia, paleontologia, sociologia, antropologia,
tecnologia e ambiente, sendo considerado de elevado interesse por escolas de todos os graus de ensino, entre
outros. De entre as atividades regulares oferecidas pelo museu destacam-se as do Serviço Educativo, programadas
essencialmente para o pú blico escolar, proporcionando aos seus visitantes a oportunidade de uma visita guiada
por antigos trabalhadores e quadros té cnicos.
Em outubro de 2019 ainda há a destacar outros dois eventos: os Amigos do Caminho de Ferro e os Descendentes
dos Fundadores.
O primeiro evento reuniu 59 pessoas e proporcionou a
deslocaçã o em comboio até à estaçã o da Martingança, almoço
convı́vio e visita ao Circuito Museoló gico (Museu, Centro de
Interpretaçã o e Documentaçã o, Sala dos Compressores, Central
Turbo-Geradora e Jardim Jurá ssico).
O segundo evento reuniu um vasto grupo (120 pessoas) de
descendentes dos Engenheiros fundadores da Fá brica MaceiraLiz e proporcionou a visita ao Museu do Cimento, ao Centro de
Documentaçã o e Interpretaçã o e ao Bairro da Fá brica, onde
muitos deles nasceram e passaram a infâ ncia e juventude.
A destacar a Conferência proferida pela Arq.ª Isabel Bolas
(doutoranda no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de
Lisboa, cuja dissertação se intitula” Tecnologia e Estado Novo: os Cimentos e a materialização do Corporativismo
Português. 1926 -1948”.
A Fá brica da Maceira recebeu em finais de 2018, uma comunicaçã o de um morador da Vila da Maceira, via Junta
de Freguesia, a demonstrar a sua preocupaçã o com possı́veis abatimentos, derrocadas ou deslizamentos nas
Pedreiras; resultado da vibraçã o provocada pela passagem dos veı́culos, possı́veis sismos, chuvas abundantes e
pelo peso das á rvores que poderiam colocar a estabilidade em causa. Esta preocupaçã o surgiu na sequê ncia de
uma derrocada numa Pedreira em Borba, nã o pertencente à SECIL. A Fá brica, que já tem diversos estudos sobre o
assunto e efetua o acompanhamento regular dessa situaçã o, analisou e respondeu à s entidades.

ENTIDADES OFICIAIS
A fá brica da Maceira-Liz foi objeto de inspeçã o ambiental pela IGAMAOT em fevereiro de 2019. Apó s a receçã o do
relató rio da inspeçã o à Fá brica, em abril de 2019, foram enviadas as devidas respostas à s questõ es levantadas pela
referida entidade. E; de salientar que o relató rio da inspeçã o de 2018 à Fá brica da Maceira foi rececionado em abril
de 2019.
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COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL
Considerando a relevâ ncia da constituiçã o da Comissã o de Acompanhamento Ambiental (CAA), a mesma continua
a reunir-se periodicamente com os representantes das unidades fabris e da Comunicaçã 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 até agora com o funcionamento deste mecanismo continuam a revelar-se muito positivos,
na medida em que a Empresa deté m um processo regular de escuta e acolhimento de preocupaçõ es e comentá rios
de elementos da chamada sociedade civil que, num clima de grande franqueza e cooperaçã o, ajudam a introduzir
melhorias nas fá bricas e elevar o padrã o de reporte e de disponibilizaçã o de informaçã o ao pú blico, o que acaba
por aumentar o nı́vel de confiança das organizaçõ es e da populaçã o na nossa atuaçã o. Entre os vá rios temas
abordados nas reuniõ es, destacam-se a apresentaçã o e discussã o dos desempenhos ambientais e dos indicadores
de segurança.

CONCRETA - Feira de Reabilitação, Construção, Arquitetura e Design
A Feira de Reabilitaçã o, Construçã 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 vá rias
das á reas de negó cio do Grupo Secil, como o Betã o, Agregados e
Telhas. No espaço da nova marca SecilTek, para alé m da gama
completa de produtos, foi dado especial enfoque à comemoraçã o
dos 10 anos do reboco té 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 induçã o
para carregamento automó vel de veı́culos elé tricos (VE) assim
como o desenvolvimento de sistemas de iluminaçã o/sinalé tica
inteligentes integrados em estruturas de betã o.

Clean4G
Conversã o de CO2 do processo de produçã o de cimento num
combustı́vel gasoso limpo para utilizaçã o no mesmo processo –
circularidade no processo de emissõ es de cimento.
O Clean4G vem introduz dois novos processos de conversã o de
CO2 da indú stria cimenteira: a metanaçã o e o processo de electro
oxidaçã o de bio-ó leo de liquefaçã o de biomassa. Ambos vã o
produzir metano e/ou metanol que será injetado nos fornos de cimento, conduzindo a diminuiçã o global das
emissõ es.
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RETROFEED
Permitir a utilizaçã o de maté rias-primas e combustı́veis de
origem bioló gica em processos industriais, numa ló gica de
economia circular, atravé s da modernizaçã o dos equipamentos
principais, da implementaçã o de um sistema avançado de
monitorizaçã o e controlo, e facultando um Sistema de Apoio à Decisã o (DSS) que abranja toda a cadeia de
produçã o. Esta abordagem será demonstrada em 5 sectores de elevado consumo de recursos e energia.

CCL – Clean Cement Line
O projeto CCL - Clean Cement Line consiste num investimento de
70 milhõ es de euros destinado a preparar a fá brica da SECIL Outã o
para um futuro de menor intensidade carbó nica. Tem uma
componente

de

investigaçã o

e

desenvolvimento

bastante

relevante, associando vá rios protocolos com universidades,
bolseiros, doutorandos e mestrandos. O projecto levará ao
desenvolvimento e demonstraçã o de uma linha de produçã o de
cimento limpa. Este projeto contempla quatro projetos de I&D que
visam a eliminaçã o da dependê ncia de combustı́veis fó sseis e a uma reduçã o efetiva dos consumos té rmicos
especı́f icos, atravé s da otimizaçã o da combustã o, secagem de maté rias-primas e combustı́veis alternativos, com
inclusã o da produçã o de energia elé trica atravé s do desenvolvimento de sistemas hı́bridos com concentraçã o solar
té rmica e processo por ciclo de Rankine. Estas modificaçõ es promoverã o o desenvolvimento de um clı́nquer de
baixo carbono e consequente criaçã o de uma gama de cimentos de mais baixa pegada ecoló gica, estando
assegurada a qualidade dos seus produtos e a segurança no abastecimento, aumentando a sustentabilidade
ambiental do negó cio. Por outro lado, o projeto permitirá recapacitar a Secil, fazendo do Outã o uma unidade
produtiva com envergadura suficiente para abastecer o mercado nacional, nã o perdendo a sua vocaçã o
exportadora atravé s do seu cais marı́timo.

LCC – Low Carbon Clinker
As fá bricas de cimento, tendo por objetivo reduzir a sua pegada de carbono, desenvolveram o projeto piloto LCC,
na fá brica da Maceira, tendo por objetivo produzir cimento com menor incorporaçã o de clı́nquer atravé s da
utilizaçã o de argila, cinzas de fundo e escó rias provenientes de centrais té rmicas. Estes materiais sã 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 nı́vel de resistê ncias no cimento.
Este projeto visa alé m da reduçã o de custos e aumento de produçã o de clı́nquer, uma melhoria da eficiê ncia
energé tica do processo e uma reduçã o de emissõ es de CO2 , ou seja, clı́nquer com menor pegada carbó nica.
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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.

•

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.
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•

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 (20192020). 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)

•

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 MEDMediterranean 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 CementsFuture 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.
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•

Participação no seminário CaReCI 2019, no IST com comunicação sobre o tema: “New Fuel from CO2 for
Cement Plants”

•

Participação com comunicação no Seminário “Que Cidades para o Futuro?”, 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 & 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 Fá brica é auditada ao nı́vel da avaliaçã o de conformidade legal em Ambiente, Qualidade e
Segurança. As constataçõ es identificadas sã o registadas e devidamente tratadas.
A base do regime jurı́d ico aplicá vel à atividade desenvolvida pela Fá brica Maceira-Liz encontra-se disponı́vel na
sua Licença Ambiental LA nº 165/1.0/2016. No entanto, em maté ria de legislaçã o ambiental a instalaçã o apresenta
enquadramento no â mbito de outros diplomas legais, destacando-se em 2019 as seguintes atualizaçõ 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, fluvial,
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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Programa Ambiental 2020

IX.

Em 2020 será dada continuidade à s açõ es constantes do Programa Ambiental de 2019 que ainda nã o tenham sido
concluı́das.

ID

ASPETO
AMBIENTAL

OBJETIVO

META

2018_CIM.PA.001

Consumo de
Energia

Reduçã o do consumo
especı́ fico de energia
elé trica na produçã o
de cimento

Reduçã o de
2,8kWh/t
(face a 2017)

Consumo
Instalaçã o do sistema
especı́ fico de
Smartfil na Moagem
energia elé trica
de Cimento 8
(kWh/t)

DESCRIÇÃO

2018_CIM.PA.003

Emissõ es
atmosfé ricas

Aumentar a taxa de
utilizaçã o do by-pass

100% da
operaçã o do
forno

Instalaçã o de sistema
de reduçã o das
emissõ es gasosas
provenientes do bypass

2019_CIM.PA.003

Consumo de
Energia

Reduçã o do consumo
especı́ fico de energia
elé trica na produçã o
de cimento

Reduçã o de
5%

Otimizaçã o da
operaçã o da prensa
de rolos

Contı́ nua

Consumo de
combustı́veis
fó sseis

Reduzir o consumo de
combustı́veis fó sseis
por aumento da
utilizaçã o de CA

Aumento de
4pp de CA
(face a 2019)

Otimizaçã o do
processo de
cozedura;
Instalaçã o e
operaçã o de moagem
de pellets

Contı́ nua

Emissõ es
atmosfé ricas

Reduçã o das emissõ es
de CO 2 na produçã o de
clı́ nquer

Reduçã o das
emissõ es de
CO 2 em 3,7%
(face a 2019)

Produçã o de Low
Carbon Clinker

INDICADOR

Taxa de utilizaçã o
do by-pass (h
funcionamento bypass/ h
funcionamento
forno)
Consumo
especı́ fico de
energia elé trica
(kWh/t)
Taxa de utilizaçã o
em calor de
Combustı́veis
Alternativos
(Energia
CA’s/Energia Total)
Emissõ es
especı́ ficas de CO2
(kg CO 2/tck)

PRAZO

Dez/20

Mai/21

Dez/20

Dez/20

Dez/20
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X.

Glossário
APA – Agê ncia Portuguesa do Ambiente
Aspeto ambiental – Elemento das atividades, serviços ou produtos da organizaçã 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 espé cie, entre espé cies e ecossistemas. També m designada por diversidade bioló gica.
Biomassa – Maté ria vegetal proveniente da agricultura ou da silvicultura, que pode utilizar-se como combustı́vel
para efeitos de recuperaçã o do teor energé tico. Incluem-se nesta definiçã o, desde que utilizados como
combustı́vel, os seguintes resı́d uos:
– os resı́d uos vegetais provenientes da agricultura e da silvicultura que nã o constituam biomassa florestal ou
agrı́cola;
– os resı́d uos vegetais provenientes da indú stria de transformaçã o de produtos alimentares, se o calor gerado for
recuperado;
– os resı́d uos vegetais fibrosos provenientes da produçã o de pasta virgem e de papel, se forem co-incinerados no
local de produçã o e o calor gerado for recuperado;
– os resı́d uos de cortiça;
– os resı́d uos de madeira, com exceçã o daqueles que possam conter compostos orgâ nicos halogenados ou metais
pesados resultantes do tratamento com conservantes ou revestimento, incluindo, em especial, os resı́d uos de
madeira provenientes de obras de construçã o e demoliçã o.
CBO5 – Carê ncia Bioquı́mica de Oxigé nio. Parâ metro que mede o potencial impacte ambiental de um efluente
lı́quido sobre o meio recetor, causado pela oxidaçã o bioquı́mica dos compostos orgâ nicos.
CDR – Combustı́veis Derivados de Resı́d uos.
CCDR-LVT – Comissã o de Coordenaçã o e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
CELE – Comé rcio Europeu de Licenças de Emissã o
Cimentos compostos – Cimentos com taxas de incorporaçã o de clı́nquer mais reduzidas (65%-79%), cuja taxa de
incorporaçã o de materiais secundá rios é maior (21%-35%). Como requerem menores quantidades de clı́nquer,
sã o cimentos mais favorá veis do ponto de vista ambiental, porque permitem reduzir o consumo dos recursos
naturais necessá rios para a produçã o daquele constituinte principal.
CimEq – Cimento Equivalente – Fator utilizado para calcular as quantidades equivalentes de cimento se todo o
clı́nquer produzido fosse moı́d o para produzir mais cimento. E; calculado da seguinte forma:
CimEq = Clk produzido(t) /Taxa de incorporaçã o de clk(%)
Clk – Clínquer – Rocha artificial resultante da cozedura das maté rias-primas, que constitui o principal
componente do cimento.
Clínquer incorporado – Quantidade de clı́nquer utilizado nas moagens para produçã o de cimento.
CO – Monó xido de Carbono. Gá s resultante da combustã o incompleta de combustı́veis contendo maté ria orgâ nica.
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Co-incineração – ver Valorização Energética.
CO2 – Dióxido de Carbono – Um dos principais produtos da combustã o de combustı́veis fó sseis. O dió xido de
carbono é um gá s com efeito de estufa (greenhouse gas) que contribui para o potencial aquecimento global.
Combustíveis alternativos – Qualquer resı́d uo industrial resultante de um processo produtivo que, pelas suas
caracterı́sticas fı́sicas, quı́micas e poder calorı́fico, pode ser utilizado como combustı́vel, substituindo a utilizaçã o
de combustı́veis fó sseis.
Combustíveis fósseis – Combustı́veis nã o renová veis resultantes do processo lento de decomposiçã o das plantas
e dos animais. Existem trê s grandes tipos de combustı́veis fó sseis: o carvã o, o petró leo e o gá s natural. Uma vez
esgotados, nã o é possı́vel substitui-los, razã o por que se consideram nã o renová veis.
COT – Carbono Orgâ nico Total.
CQO – Carê ncia Quı́mica de Oxigé nio. Parâ metro que mede o potencial impacte ambiental de um efluente lı́quido
sobre o meio recetor, causado pela oxidaçã o quı́mica dos compostos orgâ nicos.
Desenvolvimento sustentável – Desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a
capacidade de as geraçõ es vindouras satisfazerem as suas pró 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. Sã o compostos orgâ nicos altamente tó xicos, pouco solú veis,
em á gua, com elevada persistê ncia no ambiente acumulando-se nas gorduras e bioacumulando-se ao longo da
cadeia alimentar; provenientes sobretudo de reaçõ es quı́micas que envolvam a combustã o de substâ ncias cloradas
e cujos principais efeitos incluem maior suscetibilidade a infeçõ es, cancro, defeitos congé nitos, e atraso no
crescimento das crianças. As suas emissõ es sã o expressas em I-TEQ (Equivalente Tó 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 eficiê ncia energé tica pode definir-se como a otimizaçã o que podemos fazer do consumo
de energia.
EMAS – Eco-management and Audit Scheme (Sistema Comunitá rio de Eco-Gestã o e Auditoria) – Regulamento (CE)
n.º 1221/2009, de 25 de novembro, que revoga o Regulamento (CE) n.º 761/2001 e as Decisõ es 2001/681/CE e
2006/193/Ceda Comissã o.
Emissão difusa – Emissã o que nã o é feita atravé s de uma chaminé , incluindo as fugas e as emissõ es nã o confinadas
para o ambiente exterior, atravé s de janelas, portas e aberturas afins, bem como de vá lvulas e empanques;
ETAR – Estaçã o de tratamento de á guas residuais.
FSP – Fá brica de Sacos de Papel.
Fauna – E; o termo coletivo usado para designar a vida animal de uma determinada regiã o ou perı́odo de tempo.
Filtro de mangas – Equipamento destinado a filtrar os gases resultantes de um processo industrial, atravé s de um
conjunto de mangas (algodã o, polié ster ou Teflon), onde as partı́culas de pequenas dimensõ es ficam retidas.
Flora – E; o conjunto das espé cies de plantas (geralmente, apenas as plantas verdes) caracterı́sticas de uma regiã o.
HCl – A; cido Clorı́d rico.
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HF – A; cido Fluorı́drico.
Impacte ambiental – Qualquer alteraçã o no ambiente, adversa ou bené fica, resultante total ou parcialmente, das
atividades, produtos ou serviços da organizaçã o.
Licença Ambiental – Decisã o escrita que visa garantir a prevençã o e o controlo integrados da poluiçã o
proveniente das instalaçõ es, estabelecendo as medidas destinadas a evitar, ou se tal nã o for possı́vel, a reduzir as
emissõ es para o ar, a á gua e o solo, a produçã o de resı́d uos e a poluiçã o sonora. Este documento é emitido pela
Agê ncia Portuguesa do Ambiente.
LER – Lista Europeia de Resı́d uos, publicada na Decisã o da Comissã o 2014/955/UE e o Regulamento UE n.º
1357/2014, de 18 de dezembro, que publica uma codificaçã o por tipologia e as caracterı́sticas de perigosidade
dos resı́d uos.
MAP – Medidas de Autoproteçã o.
Matérias-primas naturais – Maté rias-primas utilizadas tradicionalmente no processo de produçã o (calcá rio,
marga e areia).
Matérias-primas secundárias – Qualquer resı́d uo industrial resultante de um processo de produçã o, que, pelas
caracterı́sticas fı́sico-quı́micas, possa ser utilizado em substituiçã o de maté rias-primas primá rias.
Metais pesados – Elementos quı́micos nos quais se incluem: Cd – Cá dmio, Hg – Mercú rio, As – Arsé nio, Ni – Nı́quel,
Pb – Chumbo, Cr – Cró mio, Cu – Cobre, Tl – Tá lio, Sb – Antimó nio, Co – Cobalto, Mn – Manganê s e V – Vaná dio.
MTD – Melhor Técnica Disponível – Té cnica mais eficaz para alcançar um nı́vel geral elevado de proteçã o do
ambiente no seu todo.
NH3 – Amó nia.
NOx – O; xidos de Azoto
ODS – Ozone Depleting substances, i.e., substâ ncias que empobrecem a camada de ozono
PARP – Plano Ambiental e de Recuperaçã o Paisagı́stica: documento té cnico constituı́do pelas medidas ambientais
e pela proposta de soluçã o para o encerramento e a recuperaçã o paisagı́stica das á reas exploradas de uma
pedreira.
Partes Interessadas – També 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 participaçã o das suas partes interessadas e, por isso, é
necessá rio assegurar que as suas expectativas e necessidades sã o conhecidas e consideradas pela mesma.
PEI - Plano de emergê ncia interno.
PM10 – Partı́culas em suspensã o suscetı́veis de passar atravé s de uma tomada de ar seletiva, tal como definido no
mé todo de referê ncia para amostragem e mediçã o de PM10 , Norma EN 12341, com uma eficiê ncia de corte de 50%
para um diâ metro aerodinâ mico de 10 µm.
Produtos cimentícios – Equivale a todo o clı́nquer produzido mais todos os materiais utilizados na moagem de
cimento.
QAS – Qualidade, Ambiente e Segurança.
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Recursos não renováveis – Recursos que existem em quantidades fixas em vá rios lugares da crosta terrestre e
tê m potencial para renovaçã o apenas por processos geoló gicos, fı́sicos e quı́micos que ocorrem em centenas de
milhõ es de anos. O carvã o e outros combustı́veis fó sseis sã o nã o-renová veis.
Recursos renováveis – Recursos que potencialmente podem durar indefinidamente, sem reduzir a oferta
disponı́vel porque sã o substituı́dos por processos naturais.
Regime geral – Regime de funcionamento dos fornos quando estã o a consumir apenas combustı́veis fó sseis
tradicionais.
Regime co-incineração – Regime de funcionamento dos fornos quando estã o a consumir combustı́veis
alternativos, alé m dos combustı́veis fó sseis tradicionais.
Resíduo – Qualquer substâ ncia ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a intençã o ou a obrigaçã o de se
desfazer.
Recursos naturais – Elementos da natureza com utilidade para o homem, cujo desenvolvimento tem o objetivo
da civilizaçã o, sobrevivê ncia e conforto da sociedade em geral. Podem ser renová veis, como a luz do Sol, o vento,
os peixes, as florestas, ou nã o-renová veis, como o petró leo.
SGA – Sistema de Gestã o Ambiental.
SGI – Sistema de Gestã o Integrado (Qualidade, Ambiente e Segurança).
SNCR – Selective Non-Catalytic Reduction. Processo utilizado na reduçã o das emissõ es de NOx, que consiste na
injeçã o de amó nia nos gases de saı́da do forno.
SO2 – Dı́óxido de Enxofre
SST – Só lidos Suspensos Totais. Parâ metro que mede a quantidade de materiais só lidos em suspensã o num
efluente lı́quido.
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 potê ncia (1W = 1 J/s); kWh – Kilowatthora, unidade de energia, corresponde à
quantidade de energia utilizada para alimentar uma carga com potê ncia de 1Watt (W) pelo perı́odo de 1h
(1 kWh= 3,6x10 6 J = 3,5 MJ); cal – caloria (1 cal = 4,1868 kJ) – unidade de energia, corresponde à quantidade de
calor (energia) necessá ria para elevar em 1 grau Cé lsius temperatura de 1 g de á gua.
UTIS – Ultimate Technology To Industrial Savings, Lda – é uma empresa portuguesa criada em 2018 resultante da
parceria entre a Secil (empresa cimenteira) e a Ultimate Cell (dedica-se à otimizaçã o de motores de combustã o
interna).
VLE – Valor limite de emissão – Concentraçã o e / ou o nı́vel de uma emissã o que nã o deve ser excedido durante
um ou mais perı́odos determinados.
Valorização energética – Operaçã o de valorizaçã o de resı́d uos, em que estes substituem os combustı́veis fó sseis.
No caso do processo de fabrico de cimento, os resı́d uos sã o introduzidos no forno como combustı́vel alternativo.
WBCSD – World Business Council for Sustainable Development. - Conselho Empresarial Mundial para o
Desenvolvimento Sustentá vel. Trata-se de uma organizaçã o criada em 1995, com o objetivo de promover o
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Desenvolvimento Sustentá vel. Tem como membros 183 empresas internacionais, provenientes de 35 paı́ses 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 nú mero de registo de verificador ambiental EMAS PT-V0001 acreditado ou autorizado para o â mbito “Exploraçã o de Pedreiras, Fabricaçã o de Cimento e Produçã o de Sacos
de Papel” (Có digo NACE principal: 23.51 e Có digo NACE secundá rio: 17.21) declara ter verificado se a Fá brica
Maceira-Liz, tal como indicada na declaraçã o ambiental atualizada da organizaçã o
CMP – Cimentos Maceira e Pataias, S.A.
Fá brica de Maceira Liz, 2405-019 MACEIRA LRA
com o nú mero de registo PT 000050 cumpre todos os requisitos do Regulamento (CE) n.º 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) n.º 2018/2026, de 19 de dezembro, que permite a participaçã o voluntá ria de organizaçõ es
num sistema comunitá rio de ecogestã o e auditoria (EMAS).
Assinando a presente declaraçã o, declaro que:
- a verificaçã o e a validaçã o foram realizadas no pleno respeito dos requisitos do Regulamento (UE) n.º
2018/2026 e Regulamento (CE) n.º 1221/2009, na sua atual redaçã o;
- o resultado da verificaçã o e validaçã o confirma que nã o existem indı́cios do nã o cumprimento dos requisitos
legais aplicá veis em maté ria de ambiente;
- os dados e informaçõ es contidos na declaraçã o ambiental atualizada da Fá brica Maceira-Liz refletem uma
imagem fiá vel, credı́vel e correta de todas as atividades, no â mbito mencionado na declaraçã o ambiental.
O presente documento nã o 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 redaçã o. O presente documento nã o deve ser
utilizado como documento autó nomo de comunicaçã o ao pú blico.

Porto, 10 de novembro de 2020
Assinado de forma digital por
[Assinatura
[Assinatura Qualificada] José
Qualificada] José
Francisco Pires Grosso
Francisco Pires Grosso Cardoso Leitão
Dados: 2020.11.13 20:48:39 Z
Cardoso Leitão
Eng.º José Leitão

(CEO)

Eng.ª Helena Pereira
(Verificador)
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