
SECIL - COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, S.A.

75 Anos de Responsabilidade

DECLARAÇÃO AMBIENTAL INTERCALAR
FÁBRICA MACEIRA-LIZ 2012



DECLARAÇÃO AMBIENTAL INTERCALAR  FÁBRICA MACEIRA-LIZ 20122 

11% 

89% 

0% 

Concluída 

Em curso 

Suspensa/Cancelada 

CMP – Cimentos Maceira e Pataias, S.A.
  
Capital: 85 375 000 Euros
Sede: Maceira-Liz, 2405-019 MACEIRA LRA
Contribuinte nº: 502 802 995
Matric. Conservatória Registo 
Comercial de Leiria n.º: 4000

Fábrica Maceira-Liz
2405-019 MACEIRA LRA
Código NACE: 23.51 – Fabricação de Cimento
CAE: 23 510



2012 FÁBRICA MACEIRA-LIZ DECLARAÇÃO AMBIENTAL INTERCALAR 3 

DECLARAÇÃO AMBIENTAL INTERCALAR
FÁBRICA MACEIRA-LIZ 2012



4 DECLARAÇÃO AMBIENTAL INTERCALAR  FÁBRICA MACEIRA-LIZ 2012



ÍNDICE

5 

1. Objectivos e Âmbito 6
2. A Fábrica Maceira-Liz  7
2.1 Processo de Fabrico 7
3. Programa de Melhoria 2012 10
4. Desempenho Ambiental 15
4.1 Consumo de Recursos Naturais 15
4.1.1 Racionalização do Consumo de Matérias-Primas Naturais 15
4.1.2 Requalificação Ambiental das Pedreiras e Protecção da Biodiversidade 15
4.2 Consumo de Energia 17
4.2.1 Energia Térmica 17
4.2.2 Energia Eléctrica 18
4.3 Consumo de Água 18
4.4 Emissões Atmosféricas 19
4.4.1 Emissões Fixas 19
4.4.2 Emissões de CO2 | Responsabilidade Climática 22
4.4.3 Emissões Difusas 23
4.5 Produção de Resíduos 24
4.6 Emissão de Ruído para o Exterior 24
4.7 Produção de Águas Residuais 25
4.8 Transporte 26
5. Emergências Ambientais 26
6. Comunicação com as Partes Interessadas 26
7. Novos Diplomas Legais e Acções Implementadas 29
8. Programa de Melhoria 2013 30
9. Glossário 31
10. Declaração do Verificador Ambiental sobre as actividades de Verificação 
e Validação 34

2012 FÁBRICA MACEIRA-LIZ DECLARAÇÃO AMBIENTAL INTERCALAR



A Fábrica Maceira-Liz ao adoptar voluntaria-
mente o EMAS (Sistema Comunitário de Eco-
gestão e Auditoria) compromete-se a avaliar, a 
gerir e a melhorar o seu desempenho ambiental 
continuadamente. 
Esta Declaração é assim o resultado do compro-
misso assumido em comunicar às nossas partes 
interessadas, de forma transparente, os nossos 
resultados.

1.OBJECTIVOS 
E ÂMBITO
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Fábrica Maceira-Liz

Pretendemos assim publicar informação relativa aos 
aspectos ambientais cujo impacte é mais significa-
tivo e quais as políticas e medidas que têm vindo a 
ser adoptadas, no sentido de minimizar os impactes 
negativos e potenciar os positivos.
Esta é a nona Declaração publicada e corresponde 
ao período entre 2010 e 2012, tendo sido elaborada 
à luz dos requisitos do Regulamento EMAS III. 
Na Internet encontra-se disponível uma versão elec-
trónica da Declaração, no endereço: www.secil.pt.
E porque entendemos que este documento é um ins-
trumento de comunicação e diálogo com o público 
e outras partes interessadas, convidamos todos a 
participar no nosso Sistema de Gestão Ambiental, 
apresentando dúvidas, sugestões ou criticas para o 
endereço: maceira@secil.pt para que o possamos 
continuamente melhorar.
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A Fábrica Maceira-Liz está instalada na localidade 
da Maceira, a 13 km de Leiria.
Actualmente empregamos 157 pessoas distribuídas 
pelos diversos departamentos (incluindo a fábrica 
de sacos).
A nossa actividade principal é a produção e expedi-
ção dos seguintes produtos:
 
> Clínquer cinzento
> Cimento Portland EN 197-1 – CEM I 42,5R
> Cimento Portland EN 197-1 – CEM I 52,5R
> Cimento Portland de calcário EN 197-1 
– CEM II/B-L 32,5R
>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 Pozolânico EN 197-1 – CEM IV/A (V) 32,5R
> Cimento Pozolânico EN 197-1 – CEM IV/B (V) 32,5R
A Fábrica Maceira-Liz dispõe de uma Licença Am-
biental, concedida pela autoridade competente em 

2. A FÁBRICA 
MACEIRA-LIZ

7 

21de Outubro de 2008 (LA n.º 165/2008), válida até 
21 de Outubro de 2015. Além da Licença Ambiental, 
a Fábrica tem ainda uma Licença de Exploração (LE) 
e uma Licença de Instalação (LI), ambas actualizadas 
em 2011 – LE n.º 12/2009/DOGR e LI n.º 1/2009/
DOGR – que regulamentam a actividade de co-inci-
neração. Estas duas últimas licenças são válidas até 
2 de Setembro de 2014 e até 9 de Janeiro de 2014, 
respectivamente.

2.1 PROCESSO DE FABRICO
De forma a evidenciar, de uma forma simples, a 
correspondência entre os aspectos ambientais e o 
processo de fabrico, introduzimos uma simbologia 
com as principais fases do processo.
Assim, em cada aspecto ambiental estará represen-
tada a fase do processo onde a sua ocorrência é 
mais relevante. Nos casos em que o aspecto am-
biental não está directamente associado a uma só 
fase do processo, utiliza-se o símbolo da fábrica (ex. 
água residuais e resíduos).
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Global fábrica



2.2  ENTRADAS E SAÍDAS DO PROCESSO 
DE FABRICO 
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EMISSÕES

ENTRADAS SAÍDAS

 2010 2011 2012
Matérias-primas 
naturais (kt)  1 488  1 383  1 143
Calcário + Marga (kt)  1 412  1 300  1 075
Areia (kt)  0,8  9,0 11,4
Gesso (kt) 63  63  56
Matérias-primas 
secundárias (kt) 97  68 64

Energia térmica (TJ)  2  856 2 691 2 201
Energia 
eléctrica (GWh)  115  112 95

Combustíveis 
fósseis (kt)  65  50  41
Combustíveis 
alternativos (kt)  52  66 47

Água subterrânea 
(mil m3) 251 221 204

Biodiversidade
Área da Fábrica: 25,1 ha
Área da pedreira “Maceira n.º 3”: 53,5 ha
Área da pedreira “Martigança-Maceira”: 89,2 ha
 

Emissões fixas 2010  2011  2012
Partículas (t/ano)  4,7  2,9  2,2
CO (t/ano)  2 488  2 284 3 323
NOx (t/ano)  1 000  998  931
SO2 (t/ano)  67  61  124
HCl (t/ano)  3  4  3
HF (t/ano)  0,4  0,3 0,3
COT (t/ano)  74  80  75
CO2 (kt/ano)  628  565 462

 2010 2011  2012
Clínquer 
produzido (t)  780 352  730 918  600 659
Clínquer 
consumido (t) 737 541  704 712 606 834
Cimento 
produzido (t)  1 021 278  965 740  833 380
Cimento 
equivalente (t) 1 077 804 993 369  849 213

Resíduos 
produzidos  5,5  9,1  7,9
Resíduos 
industriais banais  5,49  9,08  7,88
Resíduos 
industriais 
perigosos  0,01  0,01  0,02

% Valorizados  59,2  54,7  56,6 
% Eliminados  40,8  45,3  43,4 
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3.PROGRAMA 
DE MELHORIA 2012

Apresentam-se apenas as acções de melhoria relacionada com as temáticas ambientais.
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ID Aspecto / impacte ambientais Objectivo Meta Designação da Acção Grau de cumprimento      
    de Melhoria / Prazo

1 Emissões atmosféricas - Gases  Assegurar a medição em contínuo das --- Medição em contínuo das emissões 
 de Combustão - fontes fixas emissões na moagem de cimento 8  na chaminé do filtro do moinho da   Acção concluída.
 Degradação da qualidade do meio e 9.  moagem de cimento 8 e 9 
 receptor (água/solo/ar).    Aquisição de opacímentros e caudalímetro 
    para Moinhos de Cimento 8 e 9.
    AM 02/11 
     Prazo: Jun|11   
       
 2  Assegurar o controlo da emissão Garantir o cumprimento de VLE’s mais Reduzir a emissão de NOx.         
  de NOx, através de medidas restritivos, decorrente da revisão do AM 17/08 Ensaios adiados para 1ºTrimestre 2013,   
   de abatimento secundárias. BREF e Directiva da Queima Prazo: Dez|08 face a outras prioridades.
   de Resíduos.
          
3  Redução da emissão de SO2 Redução de 25%. Instalação de equipamentos para a 
  nas chaminés dos fornos.  redução da emissão de SO2 nas A instalação está concluída, tendo o teste 
    chaminés dos fornos. à mesma sido inconclusivo por quantidade
    AM 05/09  insuficiente de hidróxido de cálcio. 
    Prazo: Dez|10  Novo teste agendado para 1ºT/2013.
  
4 Emissões atmosféricas – Poeiras  Reduzir as emissões difusas. --- Reabilitação da rede de     
 Difusas    rega fixa (Pedreira). Acção Suspensa por indisponibilidade de
 Degradação da qualidade do ar.   AM 02/12  orçamento.       
    Prazo: Dez|12          

5  Redução das poeiras difusas na --- Remodelação das caídas  
  moagem de Cru.    das telas para as tremonhas.  Acção concluída.
     AM 01/12 
    Prazo: Dez|12

6 Consumo de Energia Eléctrica   Monitorização do consumo --- Instalação equipamento de 
 Contribuição para o aquecimento de Energia Energética.  monitorização para a racionalização  Equipamento instalado.
 global.   da Energia Eléctrica.  Os ensaios de desempenho serão
    AM 08/11 realizados ao longo do 1ºT/2013.    
     Prazo: Jun|12   
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ID Aspecto / impacte ambientais Objectivo Meta Designação da Acção Grau de cumprimento      
    de Melhoria / Prazo
 
7 Consumo de Energia Eléctrica   Diminuir o risco das operações do zero emissões. Substituição das caldeiras 
 Contribuição para o aquecimento equipamento. zero incidentes. a vapor. Acção suspensa até reavaliação  
 global. Diminuição das emissões das   AM 04/12 de oportunidade de implementação.   
  caldeiras.  Prazo: Dez|13  
      
8 Consumo de energia eléctrica  Melhoria tecnológica na motorização   Redução de custos.  Projecto de eficiência energética
 e térmica e iluminação, gestão do desperdício  Recuperação de Energia Térmica.  na Secil. O projecto está a decorrer de 
 Contribuição para o aquecimento energético eléctrico, recuperação  AM 09/12 acordo com os respectivo cronograma. 
 global.  de energia térmica perdida para secagem  Prazo: Dez|15 
  ou produção de Energia eléctrica.  (Esta acção de melhoria integra 
    o anterior projecto CA 70 (AM 02/11)

9  Consumo de Água  Conhecer a pegada ecológica em --- Avaliação da Pegada Ecológica 
 Redução das reservas hídricas. termos de água e implementar medidas  na Água. Ao nível da CSI – Cement Sustainability 
  de redução identificadas.  AM 06/11 Portugal Cimento Initiative ainda não está definida a ferramenta
    Prazo: Dez|10 para avaliação dos riscos e oportunidades    
     decorrentes da gestão da água.     
     Internamente, os trabalhos de levantamento    
     da rede de água vão iniciar durante o 2º T/13.

10 Emissão de ruído Nova avaliação actualizada Novo mapa do ruído. Actualização do mapa de ruído.
 Incomodidade. de ruído ambiente.  AM 16/10  Acção concluída.  
    Prazo: Dez|10 
      
11 Produção de resíduos  Reduzir a quantidade de resíduos  Reduzir 30% a quantidade (2011/2012). Reduzir o destino dos resíduos
 Degradação / contaminação de sacos de papel encaminhados  provenientes do rebentamento de sacos.  Acção concluída.
 da qualidade do meio receptor. para o exterior.  AM 11/12 
 (água/solo/ar).   Prazo: Dez|12    

12 Responsabilidade Ambiental Melhorar as condições --- Remodelação do túnel do sistema 
   de estanquicidade.  de transporte de fuel. Acção suspensa até disponibilização
    AM 05/10  de orçamento.      
    Prazo: Jun|12 

13  Possibilidade de contenção --- Instalação da válvula de contenção
  de derrames da Fábrica.  no colector geral da Fábrica. Continua em avaliação a melhor solução
    AM 06/10 a implementar.
     Estão a ser avaliadas outras soluções para    
     substituição da solução inicial no sentido   
      de minimizar possíveis impactes
     ambientais.

       

Legenda:

A acção foi redireccionada, suspensa ou cancelada

A acção de melhoria não teve qualquer desenvolvimento

A acção de melhoria encontra-se 50% cumprida

A acção de melhoria encontra-se concluída
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O grau de cumprimento do Programa de Melhoria de 2012, na sua vertente ambiental encontra-se no gráfico seguinte.
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4.DESEMPENHO 
AMBIENTAL
 “SER EFICIENTE É PRODUZIR MAIS COM MENOS 
RECURSOS”

4.1 CONSUMO DE RECURSOS 
NATURAIS

Potenciais Impactes Ambientais 
Positivos:
> Reabilitação de habitats naturais
Potenciais Impactes Ambientais Negativos: 
> Perturbação da flora, fauna e vida 
humana
> Degradação da qualidade visual da paisagem 
(poluição visual)
> Contribuição para o esgotamento de reservas 
naturais não renováveis

4.1.1 RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO 
DE MATÉRIAS-PRIMAS NATURAIS
O consumo de matérias-primas naturais diminuiu 
face a 2011, sendo de 1 143 kt, resultado de uma 
menor produção de clínquer.
De acordo com a nossa Política Ambiental, incorpo-
ramos no processo resíduos provenientes de outras 
indústrias (matérias-primas secundárias), reduzindo 
desta forma o consumo de matérias-primas naturais 
e promovendo um destino final mais sustentável para 
os resíduos que, de outra forma, seriam depositados 
em aterro. 
No entanto, a taxa de utilização de matérias-primas 
secundárias está muito dependente da sua compo-
sição e disponibilidade no mercado. Conscientes 
desta situação, e face aos resultados de 2011 (5,6% 
de utilização), foi estabelecido para o ano de 2012, 
o objectivo de utilização de matérias-primas secun-
dárias na produção de clínquer de 5,2%, tendo este 
sido superado.
Para 2013, o objectivo de incorporação de matérias-
-primas secundárias na fase do clínquer é de 5,0 %.

4.1.2 REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL 
DAS PEDREIRAS E PROTECÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE
A exploração de pedreiras tem impactes na paisagem, 
na alteração do relevo, na remoção do solo e do co-
berto vegetal e na diminuição de refúgios/alimentos 
para a fauna. Torna-se, portanto, fundamental, a mini-
mização destes impactes e aceleração do processo de 
colonização natural, através de programas de recupe-
ração da estrutura e funcionamento das comunidades 
vegetais e animais e dos ecossistemas originais. 
Desde 2000 que a Fábrica dispõe de um Plano Am-
biental e de Recuperação Paisagística (PARP), articu-
lado com o Plano  de Lavra, que permite a recupera-
ção das áreas exploradas. As actuações consistem 
na re-introdução de substrato, no qual se promove a 
instalação de vegetação herbácea e arbustiva (por se-
menteira), para controlo imediato da erosão e redução 
do impacte visual, e se procura favorecer o desenvolvi-
mento de espécies nativas (por plantação), de modo a 
obter uma aproximação aos ecossistemas envolventes 
e, deste modo, contribuir para a auto-sustentabilidade 
do sistema. 
Actualmente a Maceira-Liz encontra-se a cumprir o 
Programa Trienal 2011-2013, em execução do Plano 
de Pedreira1  aprovado. Em 2012, foram efectuadas as 
manutenções das áreas já recuperadas. Foram planta-
das 913 plantas nos taludes recuperados e no prolon-
gamento das cortinas arbóreas nas pedreiras de cal-
cário (Martingança-Maceira) e de marga (Maceira nº3).

O índice específico de matérias-primas naturais por 
cimento equivalente não sofreu variação significativa 
face ao ano anterior.

CONSUMO DE MATÉRIAS-PRIMAS NATURAIS 
(MPN) POR TONELADA DE CIMENTO EQUIVALENTE

15 

1  Documento técnico composto pelo Plano de Lavra e pelo 
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP).
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Flora
Em 2010, foi dado início ao estudo “Caracterização 
da Flora e Vegetação da Pedreira de Maceira-Liz 
para posterior Recuperação Ecológica e Paisagís-
tica” em parceria com o Instituto Superior de Agro-
nomia (ISA).
Esta colaboração entre a Secil e o ISA tem por prin-
cipais objectivos:
 
> Estudo da vegetação. Consiste na identificação de 
todas as comunidades vegetais presentes na área, 
incluindo a realização de inventários florísticos de 
forma a caracterizar cada comunidade identificada, 
e o estudo dos processos sucessionais associados 
às diferentes comunidades vegetais identificadas;

> Identificação de espécies importantes na recupe-
ração das áreas degradadas;

> Elaboração da carta da vegetação actual.
Em 2012, concluíram-se as saídas de campo para a 
realização dos inventários florísticos, para a inven-
tariação de todas as espécies arbóreas, arbustivas 
e herbáceas.

Fauna
Desde 2008 que a componente faunística integra o 
PARP da Fábrica, com o “Estudo e Valorização da 
Biodiversidade, Componente da Fauna” envolvendo 
cinco grupos faunísticos: insectos, anfíbios, répteis, 
aves e mamíferos. 
Em 2011, iniciou-se a 2ª fase “Implementação de 
Medidas de Gestão e Monitorização” que tem como 
objectivo gerir e fomentar o valor faunístico, em ar-
ticulação com o Projecto de Recuperação, através 
da realização de um conjunto de acções.
A 2ª fase do Plano de Acção contempla ainda a 

realização de seis casos de estudo ao projecto para 
grupos ou espécies indicadoras, de forma a apoiar 
e fundamentar a realização das acções propostas 
e monitorizar a sua eficácia. 
Em 2012, foram implementadas um total (Maceira e 
Pataias) de 63 acções, em 59 acções previstas, no 
âmbito das acções: abrigos para fauna e a realiza-
ção dos casos de estudo.
Com o intuito de promover o projecto e valorizá-
-lo no meio científico foi efectuada uma comuni-
cação oral, intitulada “Challenges and strategies to 
enhance fauna diversity on three quarries in Por-
tugal: ecological recovery from a different scope”, 
na European Conference on Ecological Restoration, 
que decorreu de 9 a 14 de Setembro de 2012 na 
República Checa.

Património Geológico
O Museu do Cimento da Fábrica Maceira-Liz é uma 
instituição permanente sem fins lucrativos que tem 
como principal missão a recolha, a conservação e 
a divulgação da história, cultura e património da 
Fábrica Maceira-Liz, valorizando-os através da in-
vestigação, interpretação, comunicação, exposição 
e divulgação.
Este espaço cultural surge no panorama da nossa 
região a 21 de Abril de 1991, permitindo aos visitan-
tes conhecer uma realidade museológica pioneira no 
contexto industrial do nosso país.
Dedicado à tecnologia cimenteira e à história, o 
museu ilustra o desenvolvimento e a evolução da 
actividade industrial, permitindo em simultâneo ter 
uma visão do contexto sociocultural da época a que 
remonta a instalação da Fábrica Maceira-Liz (1923).
Instalado num dos primeiros edifícios construídos 
na Fábrica Maceira-Liz, o museu foi alvo no primeiro 
semestre de 2012 de uma profunda remodelação 
com a introdução de novos conteúdos expositivos 
actualizados e representativos da evolução tecno-
lógica social e ambiental até os dias de hoje. A al-
teração conceptual do design gráfico dos suportes 
informativos, permitiu tornar a exposição mais ape-
lativa para assim servir toda a comunidade.
Desde 2008, o museu conta com um núcleo dedi-
cado à Geologia e à Paleontologia local e um “Jar-
dim Jurássico” integrado no seu circuito museoló-
gico. Estes espaços proporcionam visitas guiadas 
quer para o público em geral quer para o público 
escolar (desde o primário ao universitário), contri-
buindo para esclarecer, envolver e sensibilizar os 
visitantes sobre os aspectos relacionados com a 
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preservação do património geológico, disponibi-
lizando informação referente à sua importância e 
valorização.
Em 2010 o Museu da Fábrica Maceira-Liz celebrou 
um protocolo de colaboração com o “Roteiro das 
Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico 
de Portugal”, impulsionado pela Direcção Geral de 
Energia e Geologia / Ministério da Economia, da 
Inovação e do Desenvolvimento, com o apoio da 
Empresa de Desenvolvimento Mineiro S.A. As ini-
ciativas do roteiro são de carácter lúdico, cultural, 
pedagógico e científico e são divulgadas no site 
www.roteirodeminas.pt. 
O Museu do Cimento da Fábrica Maceira-Liz foi 
visitado, em 2012, por 1135 pessoas.

4.2 CONSUMO DE ENERGIA
Do ponto de vista energético, o fabrico do cimento é 
um processo extremamente exigente, uma vez que 
incorpora elevadas quantidades de energia térmica 
(sobretudo na fase de clinquerização) e eléctrica 
(nas diversas fases de moagem).
O objectivo da sua redução, nas suas duas compo-
nentes, é simultaneamente uma preocupação am-
biental assim como uma necessidade económica, 
garantindo assim a sustentabilidade do negócio.
Com o intuito de melhorar a eficiência energética 
das suas instalações, a Secil iniciou, em Maio de 
2012, o projecto de “Optimização da Eficiência 
Energética nas fábricas de cimento em Portugal”. 
Este projecto contou com a participação de uma 
equipa de Consultores (ATKearney), e de várias 
equipas Secil, tendo como objectivo identificar quais 
as medidas necessárias para diminuir os consumos 
de energia (eléctrica e térmica) e qual a viabilidade 
económica da sua implementação. As medidas 
identificadas passam pela optimização/substitui-
ção de equipamentos e redes de utilities e medidas 
que permitam o aumento da taxa de substituição 
de combustíveis alternativos. A sua implementação 
está a cargo de várias equipas, constituídas por 
elementos das várias áreas e fábricas.
O prazo previsto para a implementação do Projecto 
na sua globalidade é em Junho de 2014.

EVOLUÇÃO DO CONSUMO TÉRMICO 
POR TONELADA DE CLÍNQUER COM A TAXA 
DE SUBSTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
ALTERNATIVOS    
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4.2.1 ENERGIA TÉRMICA

Potenciais Impactes Ambientais 
Negativos

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

O consumo de energia térmica, necessária para o fa-
brico do clínquer, resulta da combustão de combus-
tíveis dentro dos fornos. A Fábrica Maceira-Liz tem 
vindo, desde 1986, a substituir os combustíveis fósseis 
tradicionais (coque de petróleo e carvão) por combus-
tíveis alternativos, inicialmente apenas pneus usados, 
e mais recentemente, resíduos vegetais e CDR, ao 
que chamamos Valorização Energética de Resíduos. 
Contudo, o crescente aumento da taxa de substituição 
de combustíveis alternativos, apesar das vantagens 
inerentes (ver capítulo 4.4.2), resulta num menor rendi-
mento energético, razão pela qual o consumo térmico 
tem vindo a aumentar. Em 2012, o consumo térmico, 
por tonelada de clínquer, manteve-se constante face 
ao ano anterior, tendo sido superado o objectivo pro-
posto de 890 kcal/kg clk. 
Nestas circunstâncias, e considerando o objectivo de 
55% de taxa de substituição de combustíveis alterna-
tivos, foi definido para 2013 um consumo térmico es-
pecífico de 870 kcal/kg clk, o qual traduz a expectativa 
de melhoria na estabilidade dos fornos decorrente dos 
investimentos em curso, nomeadamente da instalação 
do by-pass de cloro e álcalis. 
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4.2.2 ENERGIA ELÉCTRICA

Potenciais Impactes Ambientais 
Negativos 

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

Em 2012, verificou-se um aumento do consumo 
específico global de energia eléctrica, contudo o 
objectivo definido (máximo de 121,0 kWh/t cim) foi 
atingido com o valor de 115,9 kWh/t cim. O aumento 
do consumo específico está relacionado, fundamen-
talmente, com as menores produções de clínquer e 
cimento.
O objectivo definido para 2013 é de 118 kWh/t cim. 

4.3 CONSUMO 
DE ÁGUA

Potenciais Impactes 
Ambientais Negativos 
> Contribuição para o esgotamento de reservas não 
renováveis

A água utilizada nas instalações fabris provém de 
duas captações de água subterrânea, devidamente 
licenciadas pela autoridade competente. A água 
captada é destinada ao consumo para actividade 
industrial, rega de espaços verdes e de caminhos e 
consumo humano (utilização nas instalações sani-
tárias), pelo que o consumo anual de água não está 
inteiramente dependente da produção de clínquer 
e cimento.  
Em 2012, o consumo de água subterrânea diminuiu 

A extracção de água subterrânea está sujeita a um 
valor limite (VL) de extracção mensal, que tal como 
se pode verificar no gráfico, não foram ultrapassados.

 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA 
POR TONELADA DE CIMENTO

CONSUMO DE ÁGUA 
POR TONELADA DE CIMENTO EQUIVALENTE

COMPARAÇÃO DO VOLUME MÁXIMO 
MENSAL EXTRAÍDO COM O VALOR 
LIMITE DE EXTRACÇÃO (VL), 
POR FONTE DE CAPTAÇÃO
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8% face aos valores de 2011. Esta diminuição está 
relacionada com a menor produção. Contudo, o ín-
dice específico aumentou, devido a consumos fixos, 
não dependentes do regime produtivo.
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EMISSÃO DE POLUENTES POR TONELADA DE CLÍNQUER E DE CIMENTO EQUIVALENTE       

FORNOS
(PARTÍCULAS, CO, NO

X
, SO

2
, HCL, HF E COT)  

MOINHOS DE CARVÃO E CIMENTO
(PARTÍCULAS)                                                                         

4.4 EMISSÕES 
TMOSFÉRICAS

Potenciais Impactes 
Ambientais Negativos 
> Contribuição para o aumento de ozono 
troposférico
> Degradação da qualidade do meio receptor 
(água /solo/ar)
> Perturbação da flora, fauna e vida humana
> Contribuição para o aquecimento global 

4.4.1 EMISSÕES FIXAS
As principais fontes fixas de emissão encontram-se 
associadas aos fornos e arrefecedores de clínquer 
e aos moinhos de cimento e carvão, sendo suscep-
tíveis de originar poluição, no ambiente exterior à 
unidade fabril.
Para a monitorização das emissões de gases e par-
tículas, a Fábrica encontra-se equipada com ana-
lisadores de gases e opacímetros, que permitem 
efectuar medições em contínuo aos vários poluen-
tes provenientes das fontes fixas de maior caudal. 

Em 2012, a emissão específica por tonelada de 
clínquer aumentou significativamente, devido es-
sencialmente ao aumento da emissão de CO, NOx 
e SO2. O aumento da emissão destes poluentes 
está relacionado com variações na qualidade das 
matérias primas naturais e com a substituição dos 
queimadores principais dos fornos, os quais se 
encontram ainda em fase de afinação. Contudo, 
a emissão dos moinhos, por tonelada de cimento 
equivalente, não sofreu uma variação significativa 
face ao ano anterior. 
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PERCENTAGEM DE EMISSÃO DE POLUENTES FACE AO VLE, NOS FORNOS       

FORNO 2

PERCENTAGEM DE EMISSÃO DE PARTÍCULAS FACE AO VLE, NOS ARREFECEDORES 
MOINHOS DE CARVÃO E CIMENTO       

Como se pode verificar, não houve alteração significa-
tiva nos valores de concentração de partículas, face 
ao ano anterior.

Para além dos fornos, também monitorizamos em 
contínuo as emissões de partículas dos arrefecedores, 
moinhos de carvão e cimento, que à semelhança dos 
fornos, cumprem os valores limite de emissão impos-
tos na lei.  Acresce-se ainda o facto de não terem sido 
excedidas 60 horas permitidas por lei.

VLE - Valores Limite de Emissão (mg/Nm3) 

> Partículas: 20 | Nox: 1 200 | SO2: 400 | HCL: 30 | HF: 5 | COT: 50
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RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO PONTUAL DE FORNOS - 2012   

RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO PONTUAL DOS MOINHOS DE CARVÃO E CIMENTO – 2012 
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Ao abrigo da Licença Ambiental, efectuamos anual-
mente a monitorização pontual das emissões dos 
fornos, para um conjunto de poluentes que não é 
possível monitorizar em contínuo, os metais pesa-
dos e dioxinas e furanos, bem como os resultados 
das medições pontuais de partículas dos moinhos 
de carvão e moinhos de cimento n.º 8 e 9. Os resul-
tados das duas campanhas efectuadas encontram-
-se nos quadros seguintes.

Tal como se pode verificar, todos os valores se en-
contram abaixo dos VLE.

b – inferior ao limite de quantificação 

Campanha Data  Dioxinas   Mercúrio Soma Cd + TI  Soma de Sb a 
  e furanos (mg/Nm3)  (mg/Nm3)  V (mg/Nm3)
  (I-Teq)
  ( g-Nm3)
Forno 5  
1a 2012|05|17 0,0016 - 0,0036 0,013 - 0,018 0,013 0,03 - 0,032  
2a 2012|10|29  < 0,0028 a 0,0015 - 0,0048 0,0066 0,026 - 0,029
Forno 6  
1a 2012|08|20 < 0,0027 a < 0,0033 b 0,0066 - 0,072 0,071 - 0,075  
2a 2012|10|16 < 0,0022 a < 0,0032 b 0,0074 0,027 - 0,029  
 VLE  0,1 0,05 0,05 0,05

Campanha Data  Partículas (mg/Nm3)      
  Moinho de cimento 8 Moinho de cimento 9  
1a 2012|05|15 < 0,8 b < 0,7 b   
2a de 2011|08|23 < 0,6 b < 0,6 b   
                            a 2011|09|01
 VLE(mg/Nm3)                                            30 
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4.4.2 EMISSÕES DE CO2 | RESPONSABILIDADE 
CLIMÁTICA

Em resposta ao desafio das alterações climá-
ticas, temos vindo a desenvolver um conjunto 
de medidas no sentido de reduzir as emissões 
específicas de CO2. Estas medidas passam pela 
redução da taxa de incorporação de clínquer ne-
cessária ao fabrico de cimento, pelo aumento 
do consumo de combustíveis alternativos e de 
matérias-primas descarbonatadas, e pela dimi-
nuição do consumo térmico específico.

TAXA DE INCORPORAÇÃO DE CLÍNQUER
Temos vindo a promover a utilização de cimentos 
de tipo II (cimentos compostos), em substituição 
dos cimentos de tipo I, salvaguardando algumas si-
tuações excepcionais em que se torna necessário 
assegurar a compatibilidade com a aplicação espe-
cífica. Desta medida resulta uma menor intensidade 
de carbono do produto e um menor consumo de 
energia eléctrica na operação de moagem. 
Em 2012, o objectivo para a taxa de incorporação 
de clínquer era, no máximo, de 75,7%, tendo esta 
sido superada com o valor de 72,8%. 
Foi estabelecido como objectivo estratégico Secil 
a redução, em 15% até 2015, das emissões espe-
cíficas de CO2 por tonelada de produto cimentício, 
tendo por base os valores de 1990, isto é, alcançar 
o valor de 600 kgCO2/t prod cimentício. Em 2012, 
conseguimos alcançar a redução de 22%, tendo já 
superado o objectivo. Esta redução está relaciona-
da com diminuição da emissão específica de CO2 
por tonelada de clínquer, de 770 kgCO2/t clk.

 

VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS COMO 
COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS
O consumo de combustíveis alternativos tem vin-
do a aumentar ao longo dos anos, trazendo con-
sigo vantagens ambientais ao nível da redução 
das emissões específicas de CO2, diminuição do 
consumo de combustíveis fósseis e diminuição da 
quantidade de resíduos que, de outra forma, seriam 
depositados em aterro. 

O consumo de combustíveis alternativos diminuiu 
relativamente ao ano anterior, devido à diminuição 
verificada na produção de clínquer. Contudo, a taxa 
de substituição de combustíveis alternativos man-
teve-se constante, sendo a média anual de 41%.  
Embora o objectivo não tenha sido atingido, consi-
deramos que o desempenho foi positivo, uma vez 
que a utilização de combustíveis alternativos tem 
vindo a aumentar sucessivamente.
Com o intuito de aumentar a taxa de substituição de 
combustíveis alternativos, está em curso o projecto 
de Eficiência Energética (ver capítulo 4.2), que na 
sua vertente de energia térmica,tem o objectivo de 
criar as condições necessárias, nas fábricas Secil 
em Portugal, para se atingir 70% de substituição 
de Combustíves Alternativos. Das iniciativas con-
templadas, salienta-se a instalação de um by-pass, 
cujo objectivo é retirar Cloro de processo, um dos 
grandes obstáculos ao aumento da taxa de substi-
tuição de combustíveis alternativos.
O objectivo estabelecido para 2013 é de 55%.

RELAÇÃO ENTRE AS EMISSÕES DE CO
2
 POR 

TONELADA DE PRODUTO CIMENTÍCIOS 
E A TAXA DE INCORPORAÇÃO DE CLÍNQUER

EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 
ALTERNATIVOS (EM MASSA E EM CALOR)
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RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR – 2012
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4.4.3 EMISSÕES DIFUSAS 
As emissões difusas de partículas resultam principal-
mente das operações de transporte, armazenagem e 
manuseamento das matérias-primas, combustíveis 
sólidos, clínquer e cimento. Devido às baixas tempera-
turas, altura e velocidade com que são emitidas, assim 
como à sua granulometria, estas emissões têm maior 
incidência no interior da unidade fabril.
Ao longo de toda a cadeia de fabrico existe mais de 
uma centena de equipamentos de despoeiramento (fil-
tros de mangas), desde a extracção até à ensacagem, 
que permitem a recolha das partículas e a sua reintro-
dução no processo, sendo, desta forma, reutilizadas.

BIOMONITORIZAÇÃO POR LÍQUENES
No âmbito da sua política de melhoria contínua, a Secil 
decidiu, com o apoio da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade de Lisboa (FCUL), estudar qual o seu impac-
te na envolvente das Fábricas, tendo iniciado o traba-
lho na Fábrica Secil-Outão em 2009 e em Maceira-Liz 
e Cibra-Pataias em 2011. O trabalho está dividido em 
três fases:

> Avaliação dos níveis ambientais de PCDD/Fs e de 
metais
> Identificação das áreas com maior deposição atmos-
férica de PCDD/Fs e de metais na região envolvente às 
Fábricas;
> Comparação dos modelos de emissão de PCDD/Fs 
com os dados de deposição medidos nos líquenes e 
nos solos. 
As áreas de estudo foram estabelecidas através de es-
tudos de dispersão/deposição de poluentes.
A área de estudo na CMP tem cerca de 676 km2. E 
foram já recolhidos líquenes e solos em 33 locais na 
envolvente das Fábricas de Maceira e Pataias e anali-
sadas as suas concentrações de PCDD/Fs e de metais. 

No sentido de diminuir/eliminar estas emissões, dis-
pomos de aspiradores industriais, cisternas de rega 
e varredoras mecânicas. Além destes equipamentos, 
na época estival, utilizamos o método de aspersão de 
água nos caminhos por onde passa a frota de Pedreira.
Dispomos ainda de uma Rede de Monitorização da 
Qualidade do Ar, a qual permite monitorizar, em contí-
nuo, outros poluentes como o PM10, PM2,5, SO2, NO2, 
O3 e CO. Esta rede de monitorização permite avaliar a 
eventual influência das emissões de partículas da Fá-
brica na qualidade do ar ambiente da zona envolven-
te. Os resultados dessa monitorização encontram-se 
na tabela seguinte, na base anual.
 

Estação de PM10 PM2,5 SO2 NOx NO2 O3 CO
monitorização [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3]
Maceirinha  34 12 2.2 14 10 68 258
Pocariça  32 12 1.8 9.1 6.5 63 245
A-do-Barbas 21 14 2.2 13 10 69 203
Valor Limite a 40 27 20  40 - -

Tal como se pode verificar no quadro anterior, os valores médios anuais das emissões difusas não excede-
ram os limites legais em nenhum parâmetro.

a – PM10, SO2 e CO – valores limite estipulados pelo Decreto-lei n.º 111/202, de 16 de Abril; O3 – valor limite estipulado pelo 
Decreto-lei n.º 320/2003, de 20 de Dezembro; PM2,5 – valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
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4.5 PRODUÇÃO DE RESÍDUOS

Potenciais Impactes Ambientais 
Negativos 

> Contaminação do meio receptor natural 
 (água/solo/ar) 
> Ocupação de solo

A produção de resíduos na indústria cimenteira não 
é significativa, estando, na sua maioria, directamen-
te relacionada com obras de investimentos realiza-
das em cada ano nas instalações.   
Os resíduos gerados são recolhidos e armazenados 
de forma individualizada nos devidos locais (eco-
parque e parque da sucata), sendo estes, sempre 
que as suas características o permitam, valorizados 
internamente. Caso não seja possível a sua valori-
zação interna, são encaminhados para operadores 
licenciados para a sua gestão, privilegiando-se as 
soluções de valorização, em detrimento das solu-
ções de eliminação pura e simples.
Em 2012, houve um decréscimo significativo de re-
síduos produzidos, tendo passado de 9 081 t para  
7 900 t. 
A percentagem de resíduos enviados para elimina-
ção diminuiu ligeiramente face ao ano anterior (de 
45,3% para 44,2%), e está directamente relaciona-
da a elevada quantidade de mistura de resíduos de 
construção e demolição que, pela sua composição, 
não são passíveis de ser valorizados. 
No período compreendido entre 2010 e 2012, a pro-
dução de resíduos representou, em média, cerca de 
0,80% da produção total de cimento. 
Na qualidade de fabricante de produto embalado, 
cujas embalagens não são reutilizáveis (sacos de 
papel e plástico), de entre as soluções previstas na 
lei vigente, optámos pela adesão a um Sistema Inte-
grado de Gestão de Resíduos de Embalagens, no-
meadamente a Sociedade Ponto Verde (Certificado 
n.º 2012/0006051), com quem estabelecemos um 
contrato, em vigor desde 1998.

 

4.6 EMISSÃO DE RUÍDO PARA 
O EXTERIOR

Potenciais Impactes Ambientais 
 Negativos 
> Incomodidade

Em Dezembro de 2007 foram efectuadas medições 
de ruído ambiente no exterior da Fábrica Maceira-
-Liz, tendo a conclusão do relatório de ensaio sido 
a seguinte: “a actividade da Fábrica Maceira-Liz 
não apresenta impacte sonoro negativo significa-
tivo nos receptores sensíveis potencialmente mais 
afectados, cumprindo integralmente as disposições 
do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-lei n.º 
9/2007, de 17 de Janeiro) durante o seu horário de 
funcionamento”.

% RESÍDUOS ENVIADOS PARA DESTINO FINAL

RESÍDUOS PRODUZIDOS

Valorização interna Eliminação externaValorização externa

52.0% 

4.6% 

43.4% 
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4.7 PRODUÇÃO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS 

Potenciais Impactes Ambientais 
Negativos 
> Contaminação do meio receptor natural 
(água/solo/ar) 

> Degradação da qualidade do meio receptor 
(água/solo/ar)

Em 2012 foram realizadas as campanhas de monitoriza-
ção da qualidade dos efluentes líquidos de acordo com 
o estabelecido na Licença Ambiental (LA) e na Declara-
ção de Impacte Ambiental das pedreiras. Os resultados 
dessa monitorização encontram-se na tabela seguinte.

a  inferior ao limite da quantificação

Da análise dos resultados obtidos conclui-se que os 
efluentes que são descarregados nos meios recep-
tores finais se encontram abaixo dos VLE permitidos 
em todos os parâmetros.

Parâmetro VLE Colector geral      Pedreira      Pedreira de calcários 
    (Ponto EH1 da LA) das margas  (Ponto EH2 da LA)
  1ª 2ª 1ª  2ª 1ª 2ª  
  Campanha  Campanha   Campanha
  (Mar|12) (Set|12) (Fev|12) (Set|12)  (Mar |11) (Set|12) 
pH  6 – 9 8,1 8,3 8,1 8,0 8,1 7,8
Escala 
Sörensen  
SST mg/l 60 2,5 18 2,3 5,9 7,1 3,6 
CQO 150 37 25 33 < 10 a 37 < 30
mgO2/l 
CB05 40 9 10 - - 5 < 2
mgO2/l 
Óleos  15 < 3,0 < 3,0 < 3 a < 3 a < 3 a < 3 a

e gorduras
mg/l  
Óleos 10 < 3,0 < 3,0 < 3 a < 3 a < 3 a < 3 a 
minerais 
(Hidrocar-
bonetos)
mg/l 
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4.8 TRANSPORTE 

Potenciais Impactes Ambientais 
Negativos 

> Degradação da qualidade do meio receptor 
(água/solo/ar)
> Contaminação do meio receptor natural 
(água/solo/ar) 
> Contribuição para o esgotamento de reservas 
naturais não renováveis

O nosso Departamento Comercial privilegia, sem-
pre que possível, o transporte por via marítima ou 
ferroviária, em detrimento da via rodoviária, por 
razões ambientais e de afectação das populações 
das localidades situadas nas estradas actualmente 
utilizadas. 
 

A estratégia Secil de comercialização do produto foi 
reajustada, tendo em conta as capacidades insta-
ladas e a localização geográfica do mercado e das 
instalações. Na Fábrica do Outão, privilegiou-se o 
transporte marítimo para responder ao mercado 
externo/exportação e ainda e ao mercado ilhas e 
distribuição para os entrepostos. Enquanto nas Fá-
bricas Maceira e Pataias, privilegiou-se o mercado 
interno, razão pela qual a percentagem de produto 
transportado pelas vias rodovia e ferrovia não so-
freu alterações significativas. 

EXPEDIÇÃO DE CLÍNQUER E CIMENTO

5.EMERGÊNCIAS
AMBIENTAIS
No decorrer de 2012 não se verificaram quaisquer 
situações de emergência.

6.COMUNICAÇÃO COM 
AS PARTES INTERESSADAS 

Colaboradores internos
 
> Folheto Funâmbulo
O Funâmbulo é uma publicação, em formato de fo-
lheto, com carácter trimestral, tem por objectivo di-
vulgar/comunicar informação sobre várias temáticas 
na área da sustentabilidade, teve 4 publicações no 
ano de 2012:
N.º 8 – Roteiro Tecnológico – Redução das emissões 
de CO2 até 2050
N.º 9 – Resposta Secil ao Roteiro Tecnológico – Redu-
ção das emissões de CO2 até 2050
N.º 10 – Optimização da Eficiência Energética das Fá-
bricas de Cimento Portugal
N.º 11 – Biomonitorização da Qualidade do Ar

> Seminário de Sustentabilidade na Fábrica 
Maceira-Liz
Nos dias 5 e 6 de Junho de 2012 realizou-se no Centro 
de Formação da Maceira o “Sustainability Seminar”, 
tendo como principal objectivo disseminar conheci-
mento técnico específico, através de apresentações de 
várias áreas de especialidade e debate entre técnicos. 
Neste seminário estiveram presentes 66 participantes 
(53 internos e 13 externos). 
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Comunidade 
 
> Reclamações Ambientais
Em 2012 foram registadas e tratadas 3 Reclamações 
Ambientais, relativas a Ruído e Vibrações provenientes 
das Pedreiras da Maceira.

> Pedidos de Parte Interessada
São considerados pedidos de parte interessada (PPI’s), 
todos os tipos de pedidos de esclarecimento, informa-
ção ou cooperação, efectuados com indivíduos, gru-
pos ou entidades externos à organização, relacionados 
ou influenciados pelo desempenho dos Sistemas de 
Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança.
Foi recebido na Fábrica Maceira-Liz, em 2012, 1 PPI 
formal de carácter ambiental para a realização de uma 
visita de estudo e informações sobre matérias-primas 
naturais, mas foram várias as visitas realizadas ao Mu-
seu e à Fábrica Maceira-Liz que contabilizaram 1135 
visitantes.

> Semana de Portas Abertas 
À semelhança de anos anteriores, a Fábrica Maceira-
-Liz, organizou uma Semana de Portas Abertas que de-
correu de 21 a 30 de Junho, iniciativa que contou com 
cerca de 290 visitantes. Esta semana revestiu-se de um 
cariz especial, tendo em conta a comemoração do 89º 
aniversário da Fábrica Maceira-Liz, e a reabertura do 
Museu, sujeito recentemente a obras de remodelação 
e requalificação do espaço e conteúdos expositivos. 
Ao longo da semana foram várias as visitas, desde as 
de carácter livre, ao Museu e Circuito Museológico, que 
aconteceram durante toda a semana entre as 18h e as 
23h, bem como visitas guiadas ao Museu e instalações 
fabris mediante marcação, agendadas para os dias 23, 
24 e 30 de Junho.
No arranque da Semana de Portas Abertas, a Fábrica 
Maceira-Liz foi anfitriã do III Encontro Anual de Parcei-
ros do Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro 
e Geológico em Portugal, que decorreu no dia 21 de 
Junho no Centro de Documentação e Interpretação 
do Museu do Cimento e contou com a presença de 
cerca de 47 parceiros, ligados a Centros de Ciência 
Viva, Geoparques, Museus, Universidades, Câmaras 

Municipais e Centros de Interpretação. Em 2012 foram 
realizadas diversas apresentações inseridas na temá-
tica central – o Serviço Educativo, por alguns parceiros. 
Este projecto tem como objectivo articular numa rota 
virtual um conjunto de locais e iniciativas de interesse 
mineiro e geológico em Portugal, tendo em vista au-
mentar o potencial turístico de cada local, indo ao en-
contro de uma procura crescente de roteiros turísticos 
vocacionados para a geologia e minas. O Museu do 
Cimento da Fábrica Maceira-Liz celebrou em 2010 um 
protocolo de colaboração com o “Roteiro das Minas e 
Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal”.
No âmbito do protocolo entre a Secil e a Universidade 
de Évora para o Estudo e Valorização da Biodiversi-
dade – Componente Fauna, decorreram no Parque da 
Água e no Jardim Jurássico da Fábrica Maceira-Liz, 
dois Workshops intitulados: “Borboletas, escaravelhos 
e outros bicharocos” e o “O cantinho das aves”. Esta 
iniciativa contou a participação de dois grupos de 16 
crianças dos 8 aos 12 anos que realizaram com grande 
entusiasmo as actividades propostas, nomeadamente 
a construção de aspiradores de insectos, a captura de 
borboletas com redes, a construção de ninhos e come-
douros para passeriformes. Estas iniciativas pretendem 
transmitir aos mais jovens a importância da conserva-
ção destes grupos de animais e o seu importante papel 
nos ecossistemas. As actividades terminaram com o 
habitual Jogo da Glória, ferramenta educacional, que 
permite dar a conhecer de forma divertida algumas 
espécies da nossa fauna e flora autóctone.
Decorreu no dia 26 de Junho no Centro de Documen-
tação e Informação do Museu do Cimento da Fábrica 
Maceira-Liz, uma Conferência intitulada: “Património 
industrial, social e ambiental da Fábrica Maceira-Liz 
– a oferta educativa do Museu do Cimento”. Esta ini-
ciativa contou com cerca de 35 participantes, a sua 
maioria professores do ensino básico e secundário das 
escolas da região. A Conferência partiu do objectivo 
de aproximar as escolas locais ao Museu do Cimento 
divulgando o seu serviço educativo colocado ao dispor 
das escolas. 

> Comissão de Acompanhamento Ambiental
Em 2012 foram realizadas 3 reuniões na Fábrica Ma-
ceira-Liz.
Os resultados obtidos até agora com o funcionamento 
deste mecanismo continuam a revelar-se muito posi-
tivos, na medida em que a Empresa passa a deter um 
processo regular de escuta e acolhimento de preo-
cupações e comentários de elementos da chamada 
sociedade civil que, num clima de grande franqueza e 
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cooperação, ajudam a introduzir melhorias nas Fábri-
cas e elevar o padrão de reporte e de disponibilização 
de informação ao público, o que acaba por aumentar 
o nível de confiança das organizações e da população 
na nossa actuação. Entre os vários temas abordados 
nas reuniões, destacam-se a apresentação e discus-
são dos desempenhos ambientais e dos indicadores 
de segurança.

>  Fábrica Maceira-Liz completa 89 anos
A Fábrica Maceira-Liz comemorou o seu 89º aniver-
sário no dia 3 de Maio de 2012, com a presença de 
colaboradores e reformados. A celebração começou 
com uma missa na Capela da Fábrica, de Acção de 
Graças e sufrágio pelos fundadores e trabalhadores fa-
lecidos. De seguida, e como é já habitual, os presentes 
dirigiram-se ao Monumento do Sr. Henrique de Araújo 
Sommer, fundador da Fábrica, para lhe prestarem ho-
menagem. Durante a comemoração foram também 
entregues os diplomas de honra aos colaboradores 
que completaram 25, 35 e 40 anos de serviço.

>  Secil apoia 6º Fórum Nacional de Resíduos
A Secil apoiou o 6º Fórum Nacional de Resíduos com 
o tema “Os resíduos na base de uma nova economia 
emergente”, que decorreu entre 27 e 29 de Fevereiro 
no Centro de Congressos da Universidade Católica. 
A Secil interveio no Workshop dedicado ao tema 
“Waste to energy: rumo aos combustíveis derivados 
de resíduos (CDR).

>  Rio+20 - Secil integra Pavilhão de Portugal
A Conferência Rio +20 teve no lugar no Rio de Janeiro 
de 20 a 22 de Junho de 2012. Nesse âmbito a entidade 
organizadora convidou todos os países participantes 
a integrarem uma exposição que teve lugar no Parque 
dos Atletas, de 13 a 24 de Junho, com o intuito de 
mostrar as valências e projectos relevantes na área do 
ambiente e desenvolvimento sustentável.
A Secil esteve presente na exposição através do Pavi-
lhão de Portugal, cuja organização esteve a cargo da 
AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Ex-
terno de Portugal, com a divulgação das medidas que 
tem vindo a adoptar para que o seu desenvolvimento 
seja cada vez mais sustentável, através de publicações 
institucionais. O Pavilhão de Portugal serviu como meio 
de promoção da imagem de um Portugal inovador, 
com preocupações ambientais e de sustentabilidade, e 
com um forte potencial humano empresarial, científico 
e tecnológico.
Ao longo de nove dias foram muitos os eventos rea-

lizados em torno da Conferência do Rio+20, organi-
zados quer por representantes governamentais quer 
por organizações privadas, nomeadamente do sector 
empresarial.

>  Secil apoia Bombeiros Voluntários da Maceira
A Secil contribuiu com uma parte do valor para a aqui-
sição de uma viatura de combate a incêndios urbanos 
e industriais para os Bombeiros Voluntários da Maceira. 
O equipamento foi entregue numa cerimónia solene a 
propósito do 30º aniversário da corporação.

> Jornadas Técnicas Industriais 2012 - Fábrica Ma-
ceira-Liz recebe Schneider Electric
No dia 18 de Outubro de 2012, a Fábrica Maceira-Liz 
acolheu nas suas instalações as Jornadas Técnicas 
Schneider Electric 2012. Estas jornadas contaram com 
a presença de 69 técnicos da área de manutenção 
eléctrica e electrónica provenientes de 26 empresas do 
panorama nacional, tendo como objectivo possibilitar 
o contacto profissional e pessoal entre técnicos das 
diferentes empresas, o conhecimento de processos 
industriais, realizações e soluções eléctricas diferen-
tes, a partilha de experiências, e ainda a divulgação 
das soluções e sistemas de automação e eficiência 
energética da Schneider Electric.

>  Brochuras Valorizar
Museu do Cimento da Fábrica Maceira-Liz
O Museu, inaugurado em 22 de Abril de 1991, docu-
menta a longa história desta Fábrica e está integrado 
num circuito museológico em contraponto com a Fá-
brica moderna em laboração, concedendo-lhe o esta-
tuto de “museu de sítio”. Devido à longa existência do 
Museu considerou-se indispensável a sua renovação 
e modernização. 
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Da legislação ambiental publicada em 2012, desta-
cam-se os seguintes como os mais relevantes para 
a actividade.

> Implementado  
> Pendente (por entidades externas)   
> Com plano de acções a decorrer

> Regulamento (UE) n.º 601/2012 de 21 
de Junho de 2012 > Implementado  
O presente regulamento aplica-se à monitorização e 
à comunicação de informações sobre as emissões 
de gases com efeito de estufa especificadas no que 
respeita às actividades enumeradas no anexo I da 
Directiva 2003/87/CE e aos dados da actividade das 
instalações fixas e das actividades de aviação, bem 
como à monitorização e à comunicação de dados 
relativos às toneladas-quilómetro resultantes das ac-
tividades da aviação.
Aplica-se às emissões e aos dados da actividade que 
ocorram a partir de 1 Janeiro de 2013.
Os operadores de instalações e os operadores de 
aeronave devem cumprir as suas obrigações em ma-
téria de monitorização e comunicação de informações 
relativas às emissões de gases com efeito de estufa 
nos termos da Directiva 2003/87/CE em conformi-
dade com os princípios estabelecidos nos artigos 5.º 
a 9.º, do presente Regulamento.
O Regulamento n.º 601/2012 revoga a Decisão 
2007/589/CE, no entanto continuam a ser aplicáveis 
à monitorização, à comunicação e à verificação das 
emissões e, quando relevante, aos dados das activi-
dades anteriores a 1 de Janeiro de 2013.
O presente regulamento entra em vigor no dia 1 de 
Agosto de 2012, e é aplicável a partir de 1 de Janeiro 
de 2013, para o período CELE 2013-2020.

7. NOVOS DIPLOMAS LEGAIS 
E ACÇÕES IMPLEMENTADAS

No âmbito deste novo Regulamento foi enviado à 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) o pedido 
de actualização do Título de Emissão de Gases com 
Efeito de Estufa (TEGEE) para o novo período de 
compromisso 2013-2020. É de salientar também 
que, a grande maioria dos novos requisitos já es-
tavam operacionalizados internamente através do 
Manual de CO2 da Secil.

> Decreto-Lei n.º 252/2012 de 26 de Novembro > 
Implementado   
Procede à alteração do regime jurídico do comércio 
de licenças de emissão de gases com efeito estufa, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 233/2004, de 14 de 
Dezembro, transpondo parcialmente a Directiva n.º 
2009/19/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 23 de Abril.
Procede a alterações no que concerne ao uso de 
licenças vendidas em leilão e utilização de licenças 
de emissão da reserva para novas instalações do 
período 2008-2012, aditando novos artigos.

Este Decreto-lei não teve implicações directas para 
a Secil.

> Decreto-Lei n.º 169/2012 de 1 de Agosto -  
Cria o Sistema da Indústria Responsável (SIR), que 
regula o exercício da actividade industrial, a insta-
lação e exploração de zonas empresariais respon-
sáveis, bem como o processo de acreditação de 
entidades no âmbito deste Sistema.

Todos os processos de licenciamento doravante 
necessários terão de ser instruídos através do SIR.
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De seguida apresenta-se a nova acção de melhoria introduzida no Programa de Melhoria e que será desenvolvida a 
partir de 2013.

8. PROGRAMA 
DE MELHORIA 2013

ID Aspecto/ impacte ambientais Objectivo Meta Designação da Acção
    de Melhoria
1 Desempenho ambiental Minimizar o risco de Instalação Bacia dos depósitos de fuel 
  contaminação das de um  – Separador de 
  águas da rede de separador de hidrocarbonetos. 
  esgoto geral hidrocarbonetos. AM 02/13 
  da Fábrica.  Prazo: Dez/13
    
    

    
     
      
     
     

Exemplo de fóssil presente no Jardim Jurássico
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9. GLOSSÁRIO

APA – Agência Portuguesa do Ambiente.

Aspecto ambiental – Elemento das actividades, ser-
viços ou produtos da organização que pode interagir 
com o ambiente.

Biodiversidade – Descreve a riqueza e a variedade do 
mundo natural; compreende a diversidade de organis-
mos de uma mesma espécie, entre espécies e ecossis-
temas. Também designada por diversidade biológica.

Biomassa – Matéria vegetal proveniente da agri-
cultura ou da silvicultura, que pode utilizar-se como 
combustível para efeitos de recuperação do teor 
energético. Incluem-se nesta definição, desde que 
utilizados como combustível, os seguintes resíduos:
> os resíduos vegetais provenientes da agricultura e 
da silvicultura que não constituam biomassa florestal 
ou agrícola;
> os resíduos vegetais provenientes da indústria de 
transformação de produtos alimentares, se o calor 
gerado for recuperado;
> os resíduos vegetais fibrosos provenientes da 
produção de pasta virgem e de papel, se forem co-
-incinerados no local de produção e o calor gerado 
for recuperado;
> os resíduos de cortiça;
> os resíduos de madeira, com excepção daqueles 
que possam conter compostos orgânicos haloge-
nados ou metais pesados resultantes do tratamento 
com conservantes ou revestimento, incluindo, em 
especial, os resíduos de madeira provenientes de 
obras de construção e demolição.

CBO5 – Carência Bioquímica de Oxigénio. Parâme-
tro que mede o potencial impacte ambiental de um 
efluente líquido sobre o meio receptor, causado pela 

oxidação bioquímica dos compostos orgânicos.

CCDR-LVT – Comissão de Cordenação e Desenvolvi-
mento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

CELE – Comércio Europeu de Licenças de Emissão.

Cimentos compostos – Cimentos com taxas de in-
corporação de clínquer mais reduzidas (65%-79%), 
cuja taxa de incorporação de materiais secundários 
é maior (21%-35%). Como requerem menores quan-
tidades de clínquer, são cimentos mais favoráveis do 
ponto de vista ambiental, porque permitem reduzir o 
consumo dos recursos naturais necessários para a 
produção daquele constituinte principal.

CimEq – Cimento Equivalente – Factor utilizado para 
calcular as quantidades equivalentes de cimento se 
todo o clínquer produzido fosse moído para produzir 
mais cimento. É calculado da seguinte forma:  
CimEq = Clk produzido(t) + Clk expedido(t)/Taxa de 
incorporação de clk(%).

Clk – Clínquer – Rocha artificial resultante da cozedura 
das matérias-primas, que constitui o principal compo-
nente do cimento. 

Co-incineração – ver Valorização Energética.

Combustíveis alternativos – Qualquer resíduo in-
dustrial resultante de um processo produtivo que, 
pelas suas características físicas, químicas e po-
der calorífico, pode ser utilizado como combustível, 
substituindo a utilização de combustíveis fósseis.

Combustíveis fósseis – Combustíveis não renováveis 
resultantes do processo lento de decomposição das 
plantas e dos animais. Existem três grandes tipos de 
combustíveis fósseis: o carvão, o petróleo e o gás na-
tural. Uma vez esgotados, não é possível substituí-los, 
razão por que se consideram não renováveis. 

COT – Carbono Orgânico Total.

CQO – Carência Química de Oxigénio. Parâmetro que 
mede o potencial impacte ambiental de um efluente 
líquido sobre o meio receptor, causado pela oxidação 
química dos compostos orgânicos.

Desenvolvimento sustentável – Desenvolvimento 
que satisfaz as necessidades do presente, sem 
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comprometer a capacidade de as gerações vindouras 
satisfazerem as suas próprias necessidades.

Dioxinas e Furanos – Todas as policlorodibenzo-
-pdioxinas (PCDD) e os policlorodibenzofuranos 
(PCDF) enumerados no anexo I do Decreto-Lei n.º 
85/2005. São compostos orgânicos altamente tó-
xicos, pouco solúveis, em água, com elevada per-
sistência no ambiente acumulando-se nas gorduras 
e bioacumulando-se ao longo da cadeia alimentar; 
provenientes sobretudo de reacções químicas que 
envolvam a combustão de substâncias cloradas e 
cujos principais efeitos incluem maior susceptibilidade 
a infecções, cancro, defeitos congénitos, e atraso no 
crescimento das crianças. As suas emissões são ex-
pressas em I-TEQ (Equivalente Tóxico Internacional).

DRE-LVT – Direcção Regional de Energia de Lisboa 
e Vale do Tejo.

Dióxido de Carbono – Um dos principais produtos 
da combustão de combustíveis fósseis. O dióxido 
de carbono é um gás com efeito de estufa (gree-
nhouse gas) que contribui para o potencial aqueci-
mento global.

Eco-eficiência – Conceito empresarial que visa 
acrescentar mais valor, utilizando menos materiais e 
energia e provocando um menor impacte ambiental.

Eficiência energética – A eficiência energética pode 
definir-se como a optimização que podemos fazer do 
consumo de energia. 

EMAS – Eco-management and Audit Scheme (Sis-
tema Comunitário de Eco-Gestão e Auditoria) – Re-
gulamento (CE) n.º 1221/2009, de 25 de Novembro, 
que revoga o Regulamento (CE) n.º 761/2001 e as 
Decisões 2001/681/CE e 2006/193/Ceda Comissão.

Emissão difusa – Emissão que não é feita através 
de uma chaminé, incluindo as fugas e as emissões 
não confinadas para o ambiente exterior, através de 
janelas, portas e aberturas afins, bem como de vál-
vulas e empanques.

ETAR – Estação de tratamento de águas residuais.

Fauna – É o termo colectivo usado para designar a 
vida animal de uma determinada região ou período 
de tempo.

Filtro de mangas – Equipamento destinado a filtrar 
os gases resultantes de um processo industrial, atra-
vés de um conjunto de mangas (algodão, poliéster ou 
Teflon), onde as partículas de pequenas dimensões 
ficam retidas.

Flora – É o conjunto das espécies de plantas (geral-
mente, apenas as plantas verdes) características de 
uma região.

HCl – Ácido Clorídrico.

HF – Ácido Fluorídrico.

IGAOT – Inspecção Geral de Ambiente e Ordenamento 
do Território.

Impacte ambiental – Qualquer alteração no ambiente, 
adversa ou benéfica, resultante total ou parcialmente, 
das actividades, produtos ou serviços da organização.

Licença Ambiental – Decisão escrita que visa  garantir 
a prevenção e o controlo integrados da poluição pro-
veniente das instalações, estabelecendo as medidas 
destinadas a evitar, ou se tal não for possível, a reduzir 
as emissões para o ar, a água e o solo, a produção de 
resíduos e a poluição sonora. Este documento é emi-
tido pela Agência Portuguesa do Ambiente.

Matérias-primas naturais – Matérias-primas utilizadas 
tradicionalmente no processo de produção (calcário, 
marga e areia). 

Matérias-primas secundárias – Qualquer resíduo in-
dustrial resultante de um processo de produção, que, 
pelas características físico-químicas, possa ser utili-
zado em substituição de matérias-primas primárias.

Metais pesados – Elementos químicos nos quais se 
incluem: Cd – Cádmio, Hg – Mercúrio, As – Arsénio, 
Ni – Níquel, Pb – Chumbo, Cr – Crómio, Cu – Cobre, Tl 
– Tálio, Sb – Antimónio, Co – Cobalto, Mn – Manganês 
e V – Vanádio.

MTD – Melhor Técnica Disponível – Técnica mais eficaz 
para alcançar um nível geral elevado de protecção do 
ambiente no seu todo.

NH3 – Amónia.

NOx – Óxidos de Azoto.
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Partes Interessadas – Também 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 participação das suas partes 
interessadas e, por isso, é necessário assegurar que 
as suas expectativas e necessidades são conheci-
das e consideradas pela mesma.

PM10 – Partículas em suspensão susceptíveis de 
passar através de uma tomada de ar selectiva, tal 
como definido no método de referência para amos-
tragem e medição de PM10, Norma EN 12341, com 
uma eficiência de corte de 50% para um diâmetra-
erodinâmico de 10 µm.

Produtos cimentícios – Equivale a todo o clínquer 
produzido mais todos os materiais utilizados na mo-
agem de cimento.

Recursos não renováveis – Recursos que existem 
em quantidades fixas em vários lugares da crosta 
terrestre e têm potencial para renovação apenas 
por processos geológicos, físicos e químicos que 
ocorrem em centenas de milhões de anos. O carvão 
e outros combustíveis fósseis são não-renováveis.

Recursos renováveis – Recursos que potencial-
mente podem durar indefinidamente, sem reduzir a 
oferta disponível porque são substituídos por pro-
cessos naturais.

Regime geral – Regime de funcionamento dos for-
nos quando estão a consumir apenas combustíveis 
fósseis tradicionais.

Regime co-incineração – Regime de funciona-
mento dos fornos quando estão a consumir com-
bustíveis alternativos, além dos combustíveis fósseis 
tradicionais.

Resíduo – Qualquer substância ou objecto de que o 
detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação 
de se desfazer. 

RIB - Resíduo industrial banal – O resíduo que es-
teja isento de substâncias consideradas perigosas, 
como os resíduos florestais, as farinhas animais, 
os pneus, os plásticos, os desperdícios de papel e 
cartão, entre outros.

RIP - Resíduo industrial perigoso – O resíduo que 
apresente, pelo menos, uma característica perigosa 
para a saúde ou para o ambiente, nomeadamente os 
identificados na Lista Europeia de Resíduos.

Recursos naturais – Elementos da natureza com uti-
lidade para o homem, cujo desenvolvimento tem o 
objectivo da civilização, sobrevivência e conforto da 
sociedade em geral. Podem ser renováveis, como a 
luz do Sol, o vento, os peixes, as florestas, ou não-
-renováveis, como o petróleo. 

SNCR – Selective Non-Catalytic Reduction. Pro-
cesso utilizado na redução das emissões de NO

x, 
que consiste na injecção de amónia nos gases de 
saída do forno.

SO2 – Díóxido de Enxofre.

SST – Sólidos Suspensos Totais. Parâmetro que 
mede a quantidade de materiais sólidos em sus-
pensão num efluente líquido.

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 potência (1W = 1 
J/s); kWh – Kilowatthora, unidade de energia, corres-
ponde à quantidade de energia utilizada para alimentar 
uma carga com potência de 1Watt (W) pelo período de 
1h  (1 kWh= 3,6x106 J = 3,5 MJ); cal – caloria (1 cal = 
4,1868 kJ) – unidade de energia, corresponde à quan-
tidade de calor (energia) necessária para elevar em 1 
grau Célsius  temperatura de 1 g de água.

Valor A – Correspondente à entrada/impacte anual 
total no domínio em causa.

Valor B – Correspondente à produção anual total da 
organização.

Valor R – Correspondente ao rácio A/B.

VLE – Valor limite de emissão – Concentração e / ou 
o nível de uma emissão que não deve ser excedido 
durante um ou mais períodos determinados.

Valorização energética – Operação de valorização de 
resíduos, em que estes substituem os combustíveis 
fósseis. No caso do processo de fabrico de cimento, os 
resíduos são introduzidos no forno como combustível 
alternativo.
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10. DECLARAÇÃO DO VERIFICADOR 
AMBIENTAL SOBRE AS ACTIVIDADES 
DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO

A APCER – Associação Portuguesa de Certificação, 
com o número de registo de verificador ambiental 
EMAS PT-V-0001 acreditado ou autorizado para o 
âmbito “Exploração de Pedreiras e Fabricação de 
Cimento” (Código NACE: 23.5) declara ter verifi-
cado se a Fábrica Maceira-Liz, tal como indicada 
na declaração ambiental actualizada da organiza-
ção CMP – Cimentos Maceira e Pataias, S.A.. com 
o número de registo PT 000050 cumpre todos os 
requisitos do Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de No-
vembro de 2009, que permite a participação volun-
tária de organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS).
Assinando a presente declaração, declaro que:

>  a verificação e a validação foram realizadas no 
pleno respeito dos requisitos do Regulamento (CE) 
n.º 1221/2009;
> o resultado da verificação e validação confirma 
que não existem indícios do não cumprimento 
dos requisitos legais aplicáveis em matéria de am-
biente;
> os dados e informações contidos na declaração 
ambiental actualizada da Fábrica Maceira-Liz re-
flectem uma imagem fiável, credível e correcta de 
todas as actividades, no âmbito mencionado na 
declaração ambiental.

DECLARAÇÃO AMBIENTAL INTERCALAR  FÁBRICA MACEIRA-LIZ 2012

O presente documento não é equivalente ao registo 
EMAS. O registo EMAS só pode ser concedido por 
um organismo competente ao abrigo do Regula-
mento (CE) n.º 1221/2009. O presente documento 
não deve ser utilizado como documento autónomo 
de comunicação ao público.

Leça da Palmeira,  

Eng.º José Leitão 
(CEO)           

Eng.ª Helena Pereira
(Verificador)



35 2012 FÁBRICA MACEIRA-LIZ DECLARAÇÃO AMBIENTAL INTERCALAR



CMP- CIMENTOS MACEIRA E PATAIAS, S.A.




