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ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime
Nº Processo

OGRRGGRRegime
geral

OGRRGGRRegime
geral

PCIP

PL20171003001972

VP20190614000151

PL20171003001972

Aplicáveis

X

X

X

Solicitados

Indicador de
enquadramento

Data de
Validade

Prorrogação
da validade

X

art.º 29º, do
Decreto-lei nº 73
/2011, de 17 de
junho –
comunicação
aprovação
projecto

X

art.º 23º, do
Decreto-lei nº
178/2006, de 5
de setembro, na
sua atual
redação

27-082019

25-082024

-

X

Categ. Anexo I
do DL 127/2013,
de 30 de agosto:
5.3 b) ii) capacidade
instalada 120 t
/dia; 5.3 b) iv) capacidade
instalada 3110 t
/dia; 5.5
capacidade
instalada de 156t

05-072019

03-072024

-

07-062019

06-072019

-

Eficácia

Sentido da
decisão

Entidade
Licencia
dora

favorável
condicionad
o

Comissã
o de
Coorden
ação e
Desenvo
lvimento
Regional
do Norte

Sim

favorável

Comissã
o de
Coorden
ação e
Desenvo
lvimento
Regional
do Norte

Sim

Favorável
condicionad
o

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Sim

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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LOC1.5 - Confrontações
Norte

Constantino Fernandes Oliveira & Filhos, SA.

Sul

Adão José Gomes de Oliveira Reis

Este

Travessa da Seada

Oeste

Caminho

LOC1.6 - Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

28 513,20

Área coberta (m2)

9 683,80

Área total (m2)

44 423,00
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LOC1.7 - Localização

Zona industrial a poente e a nascente área agrícola municipal (enfoq
pedido de regularização em 2015)

Localização

PRÉVIAS LICENCIAMENTO

PLIC2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000006

A atividade de tratamento de REEE deverá acautelar o cumprimento dos
requisitos constantes do documento sobre” Requisitos mínimos de qualidade e
eficiência a cumprir pelos operadores de tratamento de resíduos no contexto
do fluxo específico dos REEE”, disponível em http://www.apambiente.pt/index.
php?ref=16&subref=84&sub2ref=197&sub3ref=290

1 mês

pedido de vistoria

T000007

A atividade de tratamento de VFV deverá acautelar o cumprimento dos
requisitos constantes do documento sobre” Requisitos mínimos de qualidade e
eficiência a cumprir pelos operadores de tratamento de resíduos no contexto
do fluxo específico dos VFV”, disponível em http://www.apambiente.pt/index.
php?ref=16&subref=84&sub2ref=197&sub3ref=277

1 mês

pedido de vistoria

T000008

A atividade de tratamento de pneus usados deverá acautelar o cumprimento
dos requisitos constantes do documento “Requisitos de Qualificação a cumprir
pelos Operadores de Tratamento de Resíduos no contexto do fluxo específico
dos Pneus Usados”, disponível em: https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas
/Residuos/FluxosEspecificosResiduos/PU
/Requisitos_Qualificacao_OTR_Pneus_Usados.pdf., bem como as
especificações explanadas no Decreto-lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro.

1 mês

pedido de vistoria

T000009

A atividade de tratamento de pilhas e acumuladores deverá acautelar o
cumprimento dos requisitos constantes do documento “Requisitos de
Qualificação a cumprir pelos Operadores de Tratamento de Resíduos no
contexto do fluxo específico das Pilhas e Acumuladores”, disponível em:
http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos
/FluxosEspecificosResiduos/RPA
/Requisitos_Qualificacao_Operadores_RPA_v1_0.pdf, bem como as
especificações explanadas no Decreto-lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro.

1 mês

pedido de vistoria

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

PÁG.
4/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000012

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação,
discriminando o número de horas em produção efetiva e em limpeza
/manutenção (evidenciado as diferentes etapas de processo).

Período de Exploração

RAA

T000013

Registar o número de horas correspondente a situações de funcionamento
deficiente ou avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem,
tratamento e ou controlo de emissões para os diferentes meios (emissões para
o ar, produção de águas residuais, etc).

Período de Exploração

RAA

T000014

Registar os procedimentos adotados para as operações de manutenção e
limpeza dos equipamentos, nomeadamente os que integram os processos
produtivos, com indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e do
encaminhamento dado às substâncias geradas (matérias-primas, produtos,
efluentes líquidos, resíduos, etc.).

Período de Exploração

RAA

T000015

Explicitar e registar os procedimentos de manutenção dos sistemas de
retenção, drenagem, tratamento e controlo de emissões existentes na
instalação, com indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e do
encaminhamento dado às substâncias geradas, de modo a permitir mantê-los
a um nível de eficiência elevado e assegurando os respetivos períodos de
indisponibilidade ao tempo mínimo possível.

Período de Exploração

RAA

T000016

Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas,
caso ocorra um acidente ou incidente.

Período de Exploração

RAA

T000017

Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas,
caso se verifique incumprimento das condições do TUA.

Período de Exploração

RAA

T000018

Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas e o
tratamento dado (resposta ao reclamente e implementação de ações corretivas
e preventivas).

Período de Exploração

RAA

T000019

Efetuar a análise detalhada e sistematização dos diferentes fluxos de
processo, incluindo balanços de massa.

Período de Exploração

RAA

T000480

A instalação deverá contemplar medidas de prevenção dos riscos de incêndio
e de explosão, em conformidade com normas em vigor para proteção de
incêndio e de explosão, bem como medidas de segurança, autoproteção de
um plano de emergência interno relativo à prevenção de riscos, sistemas de
alarme, de evacuação e de emergência.

Período de vida da instalação

Documentos/ registos de acordo com
a legislação aplicável

T000481

O titular desta licença é ainda responsável pelo cumprimento de toda a
legislação aplicável à presente atividade de gestão de resíduos,
nomeadamente, em matéria de ambiente e de higiene, saúde e segurança no
trabalho, sem prejuízo do cumprimento de todas as condições que venham a
ser impostas, em qualquer momento, pela CCDRN ou por outras entidades no
âmbito das suas competências.

Período de vida da instalação

Documentos/ registos de acordo com
a legislação aplicável

T000482

O transporte de resíduos em território nacional deverá ser sempre efectuado
de acordo com as disposições da Portaria n.º 145/2017 de 26 de abril, e
respectivas alterações - Portaria nº 28/2019, de 18 de janeiro.

Período de vida da instalação

e-GAR

T000483

Em caso de ocorrência de qualquer situação suscetível de gerar efeitos
adversos sobre a saúde humana e/ou ambiente, o operador deve notificar a
CCDRN desse facto, tão rapidamente quanto possível e no prazo máximo de
24 horas após a ocorrência.

Período de vida da instalação

Registos/ evidências de acordo com
o disposto na condição

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000020

Ponto de situação do grau de implementação das MTD previstas no(s) BREF
sectorial(ais) (vide Anexo I- MTD BREF WT) e documentos transversais
aplicáveis (nomeadamente BREF ENE/ BREF EFS) e/ou das medidas técnicas
equivalentes; apresentar evidências da manutenção da adequada
implementação das referidas técnicas.

Período de Exploração

RAA

T000021

Avaliar e implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA).

6 meses

PDA
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000022

Elaborar o relatório de base, de acordo com as Diretrizes da Comissão
Europeia respeitantes aos relatórios de base - Comunicação da Comissão
2014/C 136/03, JOUE de 06/05/2014 - a documentação submetida pelo
operador neste âmbito (avaliação das substâncias perigosas relevantes),
encontra-se ainda em análise, não sendo ainda possível concluir se a
instalação se encontra em condições de usufruir da dispensa de apresentação
do Relatório de Base previsto no Artigo 42º do diploma REI. A conclusão desta
análise, será aditada ao TUA.

Relatório de Avaliação da
Necessidade de Elaboração de
Relatório de Base - em avaliação

Relatório de Base (RB), caso venha
a ser decidido pela APA

T000023

Requerer a atualização das condições de licenciamento no prazo de 3 anos
após a publicação das conclusões MTD referentes à atividade principal da
instalação (BREF WT), com vista ao cumprimento do prazo de adaptação
previsto nas conclusões MTD.

3 anos após a publicação das
Conclusões MTD

RAA

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos
EXP3.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

Código

Matéria(s)-prima(s) e ou
subsidiária(s)

T000024Resíduos rececionados

Medida / Condição a cumprir

Registar do consumo mensal/anual de resíduos
rececionados, evidenciando a etapa do processo onde
cada um é utilizado

Prazo de implementação

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

EXP3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais

Código

Produtos intermédios e ou finais

T000025Resíduos Tratados

Medida / Condição a cumprir

Registar o volume de resíduos tratados, mensal e anual,
efetivados e capacidades de produção efetivadas.

Prazo de implementação

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

EXP4 - Ar
EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual
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Código
interno

N.º de
cadastro
/identificação
da fonte
atribuído pela
CCDR

FF1

Identificação
das unidades
contribuintes
para a fonte

Fragmentadora

Potência
térmica
nominal
(MWt)

0,00

Combustível

Não
aplicável

Sistema de
Tratamento
de Efluentes
Gasosos
(STEG)

Captação
em 2
ciclones e
lavador de
gases

Eficácia (%)

Parâmetro
associado ao
STEG

99,00

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

Código

T000031

T000032

T000033

Código da
fonte

FF1

FF1

FF1

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Poluente

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Bifenilos
policlorados
(PCB)

Metais I
(Cádmio,
Mercúrio,
Tálio)

Metais II
(Arsénio,

10

-

0,2

Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

2x por ano

1x por ano

2x por ano

Período de
referência

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

sem teor de
O2 de
referência

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente

BREF WT
MTD 8 e
MTD 25

sem teor de
O2 de
referência

Normas
CEN, ou em
caso de
inexistência
de normas
CEN,
aplicam-se
as normas
da ISO, ou
normas
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF WT
MTD 8

sem teor de
O2 de
referência

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente

BREF WT
MTD 8 e
Quadro 13
do Anexo II
da Portaria
n.º 190-B
/2018 de 2
de julho

sem teor de

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de

BREF WT
MTD 8 e
Quadro 13
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Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Poluente

Níquel,
Selénio,
Telúrio)

Metais III
(Platina,
Vanádio,
Chumbo,
Crómio,
Cobre,
Antimónio,
Estanho,
Manganês,
Paládio,
Zinco)

Dioxinas e
Furanos

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos
em carbono
total)

1

5

-

200

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

Período de
referência

2x por ano

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

O2 de
referência

2x por ano

2x por ano

2x por ano

dados de
qualidade
científica
equivalente

Condições
cumprimento

do Anexo II
da Portaria
n.º 190-B
/2018 de 2
de julho

sem teor de
O2 de
referência

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente

BREF WT
MTD 8 e
Quadro 13
do Anexo II
da Portaria
n.º 190-B
/2018 de 2
de julho

sem teor de
O2 de
referência

Normas
CEN, ou em
caso de
inexistência
de normas
CEN,
aplicam-se
as normas
da ISO, ou
normas
nacionais ou
internacionais
que
garantam
dados de
qualidade
científica
equivalente.

BREF WT
MTD 8

sem teor de
O2 de
referência

Utilizar as
normas ISO,
as normas
nacionais ou
as normas
internacionais
que
garantam a
obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente

BREF WT
MTD 8 e
Quadro 13
do Anexo II
da Portaria
n.º 190-B
/2018 de 2
de julho

EXP4.1.4 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000038

Registar o número de horas de funcionamento, associado à fonte de emissão
de poluentes para a atmosfera

Período de Exploração

RAA

T000039

Efetuar a avaliação detalhada das eficiências de redução dos sistemas de
tratamento de efluentes gasosos (STEG) instalados.

Periodo de Exploração

RAA

T000040

Reavaliar a necessidade de implementação de sistemas de tratamento de
emissões gasosas (STEG) adicionais.

Peródo de Exploração

RAA

T000041

O conteúdo dos relatórios de autocontrolo e a comunicação dos resultados das
monitorizações devem ser efetuados de acordo com o preconizado na Portaria
n.º 221/2018, de 01 de agosto.

Período de Exploração

RAA e Relatórios de Autocontrolo
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000042

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores de concentração
medidos (procedendo a uma comparação com os VLE), os caudais mássicos e
a respetiva carga poluente (expressa em ton ou kg/ano), incluindo a
metodologia seguida para o cálculo de todos os valores apresentados.

Período de Exploração

RAA

T000043

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: emissões específicas, expressas
em massa (ex. kg) por unidade de resíduo tratado (ex. tonelada de resíduo
tratado), incluindo a metodologia seguida para o cálculo de todos os valores
apresentados.

Período de Exploração

RAA

T000044

Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões pontuais,
durante o funcionamento normal e nos arranques e paragem.

Período de Exploração

RAA

T000045

Para todos os parâmetros cuja frequência de monitorização são 2 medições
por ano civil, o intervalo mínimo, meses entre medições, é de 2 (vide quadro
monitorização).

Período de Exploração

RAA

T000046

Para os parâmetros PCB, Metais I, Metais II, Metais III e Dioxinas e Furanos ,
se o caudal mássico de emissão for inferior ao limiar mássico mínimo poderão
passar para uma medição de 1x por ano, de acordo com o BREF WT, após
comunicação à entidade competente (APA ou CCDR).

Período de Exploração - Enquanto o
caudal mássico de emissão for
inferior ao limiar mássico mínimo.

Cópia da notificação enviada à
entidade coordenadora no RAA
seguinte.

T000047

Apresentar decisão final da entidade competente (CCDR) sobre a
adequabilidade das alturas, e demais aspetos construtivos, das chaminés das
fontes de emissão pontual.

Período de Exploração

1º RAA

EXP4.2 - Emissões difusas
EXP4.2.2 - Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000049

Reavaliar, de forma detalhada, todos os potenciais equipamentos/etapas de
processo geradores de emissões (eg. partículas, COV, etc.) e avaliar a
necessidade do seu confinamento para uma chaminé.

6 meses

PDA

T000050

Adotar boas práticas e medidas de minimização nas emissões difusas, durante
o funcionamento normal e nos arranques e paragem.

Período de Exploração

RAA

T000051

Limitar a altura de queda dos resíduos tratados e a tratar;

Período de Exploração

RAA

T000052

Instalação e Utilização de corta ventos nas zonas de armazenamento de
resíduos ao ar livre.

Período de Exploração

RAA

T000053

Humedecimento das fontes de emissões difusas de partículas (por exemplo
locais de armazenamento de resíduos, zonas de circulação e processos de
manipulação abertos) com água ou aerossóis.

Período de Exploração

RAA

T000054

Limpeza regular da totalidade da zona de tratamento dos resíduos (pátios,
zonas de circulação, zonas de armazenamento, etc.), das cintas
transportadoras, dos equipamentos e dos recipientes.

Período de Exploração

RAA

EXP6 - Energia
EXP6.1 - Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento
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Capacidade de
Armazenamento (t)

Consumo anual (t
/ano)

T000058

SUB1

Gasóleo

22 000,00

639,97

T000059

SUB2

Gás Propano

0,13

2,81

N.º Alvará de tanque
de armazenamento

Valores Tep

EXP6.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000061

Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia utilizada,
evidenciando os equipamentos/etapas de processo onde é utilizada (incluindo
geradores de emergência)

Período de Exploração

RAA

T000062

Registar o consumo específico de energia (quantidade energia consumida
/resíduo tratado)

Período de Exploração

RAA

T000063

Efetuar a avaliação das medidas tomadas e resultados alcançados para
otimizar os consumos de energia na instalação.

Período de Exploração

RAA

EXP8 - RH
EXP8.1 - RH - Captação
EXP8.1.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000064

Origem - rede pública: registar do consumo mensal/anual de água
discriminando por utilizações (processo industrial, lavagens e consumo
doméstico).

Período de Exploração

RAA

T000065

Origem - rede pública: registar o consumo específico de água (eg. m3 de água
consumida/quantidade de resíduos tratados).

Período de Exploração

RAA

T000066

Origem - rede pública: Avaliar medidas tomadas e resultados alcançados para
otimizar os consumos de água.

Periodo de Exploração

RAA

T000067

Origem - captações: registar o consumo mensal/anual de água discriminando
por utilizações (processo industrial, lavagens, rega).

Periodo de Exploração

RAA

T000068

Origem - captações: avaliar medidas tomadas e resultados alcançados para
otimizar os consumos de água.

Período de Exploração

RAA

T000069

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea (vide
Anexo 4 - TURH AC1; Anexo 5 - TURH AC2; Anexo 6 - TURH AC3)

Período de Exploração

RAA
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EXP8.3 - Rejeição de águas residuais
EXP8.3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000070

Registar os volumes mensais de águas residuais descarregas na linha de
água.

Período de Exploração

RAA

T000071

Registar as emissões específicas de águas residuais industriais descarregadas
(eg. m3 de efluente produzido/quantidade de resíduo tratado).

Período de Exploração

RAA

T000072

Indicar o nº de horas mensais, correspondente à descarga de águas residuais
na linha de água.

Período de Exploração

RAA

T000073

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) - Descarga de Efluente (vide
Anexo 7 - TURH EH1).

Período de Exploração

RAA

T000074

Registar o volume de lamas removidas dos separadores de hidrocarbonetos,
aquando os procedimentos de limpeza/manutenção.

Período de Exploração

RAA

T000075

Garantir a impermeabilização e o encaminhamento das águas residuais e
pluviais potencialmente contaminadas, para o sistema de tratamento, em todas
as áreas de armazenamento e tratamento de resíduos na instalação

Período de Exploração

RAA

EXP8.4 - RH - rejeição em coletor
EXP8.4.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em coletor

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000076

Relativamente às descargas domésticas e sempre que se verificarem
alterações nas condições de descarga impostas à instalação pela entidade
gestora do sistema de recolha e tratamento das águas residuais, deverá ser
incluída cópia dos documentos relevantes no RAA respetivo.

Período de Exploração

RAA

T000077

O operador deverá dar cumprimento às condições impostas no regulamento da
Entidade Gestora, bem como à licença/autorização de descarga.

Período de Exploração

RAA

EXP10 - Resíduos
EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade
EXP10.1.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000078

Sistematizar os quantitativos de resíduos/ LER gerados no processo produtivo
evidenciando a etapa onde são produzidos.

Período de Exploração

RAA

T000079

Assegurar que nos locais de armazenamento se verifique, a disposição dos
mesmos, por tipologia de resíduo e com a identificação dos códigos LER.

Período de Exploração

RAA

T000080

Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras.

Período de Exploração

RAA

T000081

O transporte dos resíduos em território nacional deverá ser efetuado de acordo
com o disposto na Portaria n.º 145/17, de 26 de abril, nomeadamente no que
se refere ao cumprimento dos requisitos técnicos para o transporte e ao
acompanhamento do mesmo com as e-GAR.

Período de Exploração

RAA

EXP10.2 - Resíduos admissíveis
EXP10.2.1 - Caraterização dos residuos admissíveis no estabelecimento / instalação

Código

Código LER

Operação de
valorização ou
eliminação

Capacidade
instalada

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

T000351

070213
Resíduos de
plásticos

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

T000353

160304
Resíduos
inorgânicos
não
abrangidos em
16 03 03

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

100299
Resíduos sem
outras
especificações

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120,00

t/ano

12,00

Este código
corresponde a
resíduos de
poeiras
metálicas

160199
Resíduos sem
outras
especificações

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

55,00

t/ano

5,00

Este código
corresponde a
radiadores

T000354

T000355

R 12 — Troca

1 500,00

t/ano

2,00

220,00

t/ano

20,00

Este
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Operação de
valorização ou
eliminação

160214
Equipamento
fora de uso
não abrangido
em 16 02 09 a
16 02 13

de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

160216
Componentes
retirados de
equipamento
fora de uso
não
abrangidos em
16 02 15

Capacidade
instalada
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Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

120,00

t/ano

20,00

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120,00

t/ano

10,00

160604 Pilhas
alcalinas
(exceto 16 06
03)

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

10,00

t/ano

2,00

160605 Outras
pilhas e
acumuladores

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

10,00

t/ano

2,00

160801
Catalisadores
usados
contendo ouro,
prata, rénio,
ródio, paládio,
irídio ou
platina (exceto
16 08 07)

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

10,00

t/ano

2,00

100302
Resíduos de
ânodos

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120,00

t/ano

12,00

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

tratamento diz
respeito a
armazenagem,
triagem e
desmantelamento
dos resíduos
em questão.

R 13 —
Armazenamento
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T000363

T000364

T000365

T000366

T000367

Código LER

160803
Catalisadores
usados
contendo
metais de
transição ou
contendo
compostos de
metais de
transição, sem
outras
especificações

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62
Operação de
valorização ou
eliminação

de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

Capacidade
instalada
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Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

10,00

t/ano

2,00

170201
Madeira

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

50,00

t/ano

40,00

170202 Vidro

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

50,00

t/ano

5,00

170203
Plástico

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

50,00

t/ano

5,00

170401 Cobre,
bronze e latão

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

60,00

t/ano

100,00

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
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T000369

Código LER

Operação de
valorização ou
eliminação

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

t/ano

60,00

170403
Chumbo

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

25,00

t/ano

25,00

100305
Resíduos de
alumina

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120,00

t/ano

6,00

170404 Zinco

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

30,00

t/ano

30,00

170405 Ferro
e aço

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

2 100,00

t/ano

250,00

170406
Estanho

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

15,00

t/ano

15,00

170407
Mistura de
metais

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

250,00

t/ano

250,00

T000376

170411 Cabos
não
abrangidos em
17 04 10

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

70,00

t/ano

25,00

T000377

170508
Balastros de
linhas de
caminho-deferro não
abrangidos em
17 05 07

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

50,00

t/ano

50,00

T000371

T000372

T000373

T000374

T000375

170904
Misturas de
resíduos de
construção e

submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
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60,00

T000370

170402
Alumínio

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
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T000378

Código LER

demolição não
abrangidos em
17 09 01, 17
09 02 e 17 09
03

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62
Operação de
valorização ou
eliminação

uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Capacidade
instalada

50,00
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Unidade da
capacidade
instalada

t/ano

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

T000379

100399
Resíduos sem
outras
especificações

140,00

t/ano

6,00

T000380

190102
Materiais
ferrosos
removidos das
cinzas

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

10 100,00

t/ano

250,00

T000381

190112 Cinzas
e escórias,
não
abrangidas em
19 01 11

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

200,00

t/ano

50,00

190199
Resíduos sem
outras
especificações

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

110,00

t/ano

10,00

191001
Resíduos de
ferro e de aço

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

400,00

t/ano

400,00

T000384

191002
Resíduos não
ferrosos

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

400,00

t/ano

400,00

T000385

191004
Frações leves
e poeiras, não
abrangidas em
19 10 03

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

200,00

t/ano

50,00

1 000,00

t/ano

50,00

T000383

T000386

191004
Frações leves
e poeiras, não
abrangidas em
19 10 03

D 15 —
Armazenamento
antes de uma
das operações
enumeradas
de D 1 a D 14
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os

Unidades

Condições
específicas

50,00

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

T000382

Emissão
específica

Este código
corresponde a
resíduos
derivados de
alumínio

Este código
corresponde a
resíduos de
materiais
ferrosos
removidos da
compostagem
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Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

resíduos foram
produzidos).

191006 Outras
frações, não
abrangidas em
19 10 05

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

200,00

t/ano

20,00

191201 Papel
e cartão

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

50,00

t/ano

2,00

191202 Metais
ferrosos

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120 200,00

t/ano

250,00

191203 Metais
não ferrosos

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

10 200,00

t/ano

250,00

T000391

191204
Plástico e
borracha

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

50,00

t/ano

20,00

T000392

100501
Escórias da
produção
primária e
secundária

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120,00

t/ano

6,00

50,00

t/ano

1,00

T000387

T000388

T000389

T000390

T000393

191205 Vidro

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no

PÁG.
17/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

Código LER

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62
Operação de
valorização ou
eliminação

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

local onde os
resíduos foram
produzidos)

T000394

191207
Madeira não
abrangida em
19 12 06

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

T000395

191212 Outros
resíduos
(incluindo
misturas de
materiais) do
tratamento
mecânico de
resíduos, não
abrangidos em
19 12 11

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

250,00

t/ano

25,00

191212 Outros
resíduos
(incluindo
misturas de
materiais) do
tratamento
mecânico de
resíduos, não
abrangidos em
19 12 11

D 15 —
Armazenamento
antes de uma
das operações
enumeradas
de D 1 a D 14
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos).

1 500,00

t/ano

25,00

200101 Papel
e cartão

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

200102 Vidro

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

T000396

T000397

T000398

T000399

200134 Pilhas
e
acumuladores
não
abrangidos em
20 01 33

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no

50,00

t/ano

2,00

100,00

20,00

10,00

t/ano

t/ano

t/ano

1,00

Resíduos
provenientes
de grandes
produtores
com uma
produção
diária igual ou
superior a
1100 litros.

1,00

Resíduos
provenientes
de grandes
produtores
com uma
produção
diária igual ou
superior a
1100 litros.

1,00

Resíduos
provenientes
de grandes
produtores
com uma
produção

PÁG.
18/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000401

T000402

T000403

T000404

T000405

Código LER

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62
Operação de
valorização ou
eliminação

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

local onde os
resíduos foram
produzidos)

diária igual ou
superior a
1100 litros.

200136
Equipamento
elétrico e
eletrónico fora
de uso não
abrangido em
20 01 21, 20
01 23 ou 20 01
35

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

80,00

Este
tratamento diz
respeito a
armazenagem,
triagem e
desmantelamento
dos resíduos
em questão.
Resíduos
provenientes
de grandes
produtores
com uma
produção
diária igual ou
superior a
1100 litros.

200138
Madeira não
abrangida em
20 01 37

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

2,00

Resíduos
provenientes
de grandes
produtores
com uma
produção
diária igual ou
superior a
1100 litros.

200139
Plásticos

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

8,00

Resíduos
provenientes
de grandes
produtores
com uma
produção
diária igual ou
superior a
1100 litros.

200140 Metais

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

250,00

Resíduos
provenientes
de grandes
produtores
com uma
produção
diária igual ou
superior a
1100 litros.

200199 Outras
frações, sem
outras
especificações

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das

18 100,00

50,00

50,00

25 200,00

1 200,00

t/ano

t/ano

t/ano

t/ano

t/ano

80,00

Este código
corresponde a
resíduos de
desmantelamento
de
equipamento
eléctrico e
electrónico.
Resíduos
provenientes
de grandes
produtores
com uma
produção

PÁG.
19/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

Código LER

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62
Operação de
valorização ou
eliminação

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

operações
enumeradas
de R1 a R11.

diária igual ou
superior a
1100 litros.

200307
Monstros

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

25 200,00

t/ano

50,00

Resíduos
provenientes
de grandes
produtores
com uma
produção
diária igual ou
superior a
1100 litros.

100504 Outras
partículas e
poeiras

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120,00

t/ano

6,00

070299
Resíduos sem
outras
especificações

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

500,00

t/ano

5,00

Este código
corresponde a
resíduos de
borracha

T000409

100599
Resíduos sem
outras
especificações

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120,00

t/ano

6,00

Este código
corresponde a
resíduos
derivados de
zinco

T000410

100601
Escórias da
produção
primária e
secundária

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120,00

t/ano

6,00

100604 Outras
partículas e
poeiras

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120,00

t/ano

6,00

100809 Outras
escórias

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120,00

t/ano

6,00

T000406

T000407

T000408

T000411

T000412

100699

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das

Este código

PÁG.
20/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000413

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62

Código LER

Operação de
valorização ou
eliminação

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

t/ano

6,00

100804
Partículas e
poeiras

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120,00

t/ano

6,00

100201
Resíduos do
processamento
de escórias

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

520,00

t/ano

30,00

100899
Resíduos sem
outras
especificações

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120,00

t/ano

6,00

T000417

100903
Escórias do
forno

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

220,00

t/ano

6,00

T000418

100906
Machos e
moldes de
fundição não
vazados, não
abrangidos em
10 09 05

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

220,00

t/ano

6,00

T000419

100908
Machos e
moldes de
fundição
vazados, não
abrangidos em
10 09 07

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

220,00

t/ano

10,00

100999
Resíduos sem
outras
especificações

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

1 520,00

t/ano

25,00

101003
Escórias do
forno

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120,00

t/ano

25,00

T000415

T000416

T000420

T000421

operações
enumeradas
de R1 a R11.

Unidade da
capacidade
instalada

120,00

T000414

Resíduos sem
outras
especificações

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

101006
Machos e
moldes de
fundição não
vazados, não

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

corresponde a
resíduos
derivados de
cobre

Este código
corresponde a
resíduos
derivados de
outros metais
não ferrosos

Este código
corresponde a
resíduos de
escórias de
vazamento

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das

PÁG.
21/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000422

Código LER

abrangidos em
10 10 05

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62
Operação de
valorização ou
eliminação

operações
enumeradas
de R1 a R11.

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

120,00

t/ano

6,00

120,00

t/ano

25,00

120,00

t/ano

6,00

T000423

100202
Escórias não
processadas

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

T000424

101008
Machos e
moldes de
fundição
vazados, não
abrangidos em
10 10 07

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

T000425

101099
Resíduos sem
outras
especificações

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120,00

t/ano

6,00

T000426

120101
Aparas e
limalhas de
metais
ferrosos

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

50 000,00

t/ano

50,00

T000427

120102
Poeiras e
partículas de
metais
ferrosos

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

1 000,00

t/ano

50,00

T000428

120103
Aparas e
limalhas de
metais não
ferrosos

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

2 000,00

t/ano

200,00

T000429

120104
Poeiras e
partículas de
metais não
ferrosos

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

1 000,00

t/ano

100,00

120105
Aparas de
matérias
plásticas

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

50,00

t/ano

20,00

T000430

120113

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

Este código
corresponde a
resíduos de
escórias de
vazamento

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações

PÁG.
22/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000431

Código LER

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62
Operação de
valorização ou
eliminação

Resíduos de
soldadura

enumeradas
de R1 a R11.

T000432

120117
Resíduos de
materiais de
granalhagem,
não
abrangidos em
12 01 16

T000433

T000434

T000435

T000436

T000437

T000438

T000439

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

300,00

t/ano

30,00

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

200,00

t/ano

15,00

120121 Mós e
materiais de
retificação
usados, não
abrangidos em
12 01 20

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

150,00

t/ano

15,00

100210
Escamas de
laminagem

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

120,00

t/ano

5,00

120199
Resíduos sem
outras
especificações

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

150,00

t/ano

15,00

150101
Embalagens
de papel e
cartão

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

50,00

t/ano

5,00

150102
Embalagens
de plástico

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

50,00

t/ano

5,00

150103
Embalagens
de madeira

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

50,00

t/ano

5,00

150104
Embalagens
de metal

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

7 000,00

t/ano

50,00

150105

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

Este código
corresponde a
resíduos de
jorra
proveniente do
corte
/moldagem de
metais
ferrosos

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações

PÁG.
23/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000440

T000441

T000442

T000443

T000444

T000445

Código LER

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62
Operação de
valorização ou
eliminação

Embalagens
compósitas

enumeradas
de R1 a R11.

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

50,00

t/ano

50,00

150106
Misturas de
embalagens

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

500,00

t/ano

50,00

150107
Embalagens
de vidro

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

50,00

t/ano

15,00

150109
Embalagens
têxteis

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

50,00

t/ano

1,00

150203
Absorventes,
materiais
filtrantes,
panos de
limpeza e
vestuário de
proteção não
abrangidos em
15 02 02

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

50,00

t/ano

5,00

160103 Pneus
usados

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

5 500,00

t/ano

250,00

160106
Veículos em
fim de vida
que não
contenham
líquidos nem
outros

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

Este
tratamento
consiste no
desmantelamento,
quando
necessário, e
fragmentação

PÁG.
24/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000446

T000447

T000448

T000449

T000450

T000451

T000452

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62

Código LER

componentes
perigosos

Operação de
valorização ou
eliminação

operações
enumeradas
de R1 a R11.

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

20 500,00

t/ano

40,00

160112
Pastilhas de
travões não
abrangidas em
16 01 11

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

55,00

t/ano

2,00

160115
Fluidos
anticongelantes
não
abrangidos em
16 01 14

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

10,00

t/ano

1,00

160116
Depósitos
para gás
liquefeito

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

10,00

t/ano

1,00

160116
Depósitos
para gás
liquefeito

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

60,00

t/ano

1,00

160117 Metais
ferrosos

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

10 100,00

t/ano

250,00

160118 Metais
não ferrosos

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

1 050,00

t/ano

250,00

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

dos resíduos
em questão

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações

PÁG.
25/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000453

T000454

T000455

T000456

T000457

Código LER

160119
Plástico

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62
Operação de
valorização ou
eliminação

enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

20,00

t/ano

8,00

160120 Vidro

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

50,00

t/ano

30,00

160122
Componentes
sem outras
especificações

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

2 300,00

t/ano

10,00

130301 (*)
Óleos
isolantes e de
transmissão
de calor,
contendo PCB

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

500,00

t/ano

2,00

160210 (*)
Equipamento
fora de uso
contendo ou
contaminado
por PCB, não
abrangido em
16 02 09

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

50,00

t/ano

5,00

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas

PÁG.
26/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000458

Código LER

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62
Operação de
valorização ou
eliminação

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

50,00

t/ano

5,00

T000459

160212 (*)
Equipamento
fora de uso
contendo
amianto livre

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

20,00

t/ano

5,00

T000460

160213 (*)
Equipamento
fora de uso,
contendo
componentes
perigosos (ver
nota 1 do
Índice do
Anexo da
Decisão 2014
/955/EU, da
Comissão, de
18 de
dezembro de
2014) não
abrangidos em
16 02 09 a 16
02 12

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

50,00

t/ano

5,00

160215 (*)
Componentes
perigosos
retirados de
equipamento
fora de uso

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

40,00

t/ano

2,00

5 000,00

t/ano

250,00

T000461

T000462

160211 (*)
de R1 a R12
Equipamento
(com exclusão
fora de uso
do
contendo
armazenamento
clorofluorcarbonetos,temporário,
HCFC, HFC
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

160601 (*)
Acumuladores
de chumbo

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

PÁG.
27/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

Código LER

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62
Operação de
valorização ou
eliminação

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

local onde os
resíduos foram
produzidos)

160602 (*)
Acumuladores
de níquelcádmio

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

50,00

t/ano

20,00

T000464

160603 (*)
Pilhas
contendo
mercúrio

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

10,00

t/ano

1,00

T000465

160802 (*)
Catalisadores
usados
contendo
metais de
transição
perigosos (ver
n.º 4 das
definições do
Anexo da
Decisão 2014
/955/EU, da
Comissão, de
18 de
dezembro de
2014) ou
contendo
compostos de
metais de
transição
perigosos

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

10,00

t/ano

2,00

130307 (*)
Óleos minerais
isolantes e de
transmissão
de calor não
clorados

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

500,00

t/ano

2,00

T000463

T000466

R 13 —
Armazenamento

PÁG.
28/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000467

T000468

T000469

T000470

T000471

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62

Código LER

160807 (*)
Catalisadores
usados
contaminados
com
substâncias
perigosas

Operação de
valorização ou
eliminação

de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

20,00

t/ano

2,00

150202 (*)
Absorventes,
materiais
filtrantes
(incluindo
filtros de óleo
sem outras
especificações),
panos de
limpeza e
vestuário de
proteção,
contaminados
por
substâncias
perigosas

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

50,00

t/ano

1,00

170507 (*)
Balastros de
linhas de
caminho-deferro,
contendo
substâncias
perigosas

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

10,00

t/ano

5,00

170507 (*)
Balastros de
linhas de
caminho-deferro,
contendo
substâncias
perigosas

D 15 —
Armazenamento
antes de uma
das operações
enumeradas
de D 1 a D 14
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos).

10,00

t/ano

5,00

160104 (*)
Veículos em
fim de vida

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

4 000,00

t/ano

12,00

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

Este
tratamento diz
respeito a
armazenagem,
despoluição,
desmantelamento
e
fragmentação
dos resíduos
em questão.

R 13 —
Armazenamento
de resíduos

PÁG.
29/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000472

Código LER

200121 (*)
Lâmpadas
fluorescentes
e outros
resíduos
contendo
mercúrio

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62
Operação de
valorização ou
eliminação

destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

Capacidade
instalada

50,00

T000473

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
200123 (*)
enumeradas
Equipamento
de R1 a R12
fora de uso
(com exclusão
contendo
do
clorofluorcarbonetosarmazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

T000474

200133 (*)
Pilhas e
acumuladores
abrangidos em
16 06 01, 16
06 02 ou 16 06
03 e pilhas e
acumuladores
não triados
contendo
desses
acumuladores
ou pilhas

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

T000475

200135 (*)
Equipamento
elétrico e
eletrónico fora
de uso, não
abrangido em
20 01 21 ou 20
01 23,
contendo
componentes
perigosos (ver
nota 1 do
Índice do
Anexo da
Decisão 2014
/955/EU, da
Comissão, de
18 de
dezembro de
2014

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

100,00

160107 (*)
Filtros de óleo

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

60,00

T000476

500,00

10,00

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

t/ano

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

1,00

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

Resíduos
provenientes
de grandes
produtores
com uma
produção
diária igual ou
superior a
1100 litros.

1,00

Resíduos
provenientes
de grandes
produtores
com uma
produção
diária igual ou
superior a
1100 litros.

2,00

Resíduos
provenientes
de grandes
produtores
com uma
produção
diária igual ou
superior a
1100 litros.

t/ano

8,00

Resíduos
provenientes
de grandes
produtores
com uma
produção
diária igual ou
superior a
1100 litros.

t/ano

2,00

t/ano

t/ano

R 13 —

PÁG.
30/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62

Código LER

160113 (*)
Fluidos de
travões
T000477

T000478

T000479

Operação de
valorização ou
eliminação

Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

5,00

t/ano

2,00

160209 (*)
Transformadores
e
condensadores,
contendo PCB

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

20,00

t/ano

5,00

160114 (*)
Fluidos
anticongelantes
contendo
substâncias
perigosas

R 13 —
Armazenamento
de resíduos
destinados a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R12
(com exclusão
do
armazenamento
temporário,
antes da
recolha, no
local onde os
resíduos foram
produzidos)

5,00

t/ano

1,00

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

EXP10.2.2 - Capacidade do estabelecimento / instalação para as operações de gestão de resíduos

Código

Operação de valorização ou eliminação

Capacidade instalada

Unidade da capacidade instalada

T000505

R 12 — Troca de resíduos com vista a
submete-los a uma das operações
enumeradas de R1 a R11.

326 560,00

Toneladas/Ano

T000506

R 13 — Armazenamento de resíduos
destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com
exclusão do armazenamento
temporário, antes da recolha, no local
onde os resíduos foram produzidos)

9 710,00

Toneladas/Ano

D 15 — Armazenamento antes de uma
das operações enumeradas de D 1 a D

PÁG.
31/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000507

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Operação de valorização ou eliminação

14 (com exclusão do armazenamento
temporário, antes da recolha, no local
onde os resíduos foram produzidos).

Capacidade instalada

2 510,00

Unidade da capacidade instalada

Toneladas/Ano

EXP10.2.7 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos admissíveis

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000319

Elaborar um estudo da viabilidade de implementação/cobertura da totalidade
das zonas de armazenamento/tratamento de resíduos.

Período de Exploração

1º RAA

T000320

Assegurar que nos locais de armazenamento, se verifique a disposição dos
mesmos, por tipologia de resíduo e com a identificação dos códigos LER.

Período de Exploração

RAA

T000484

A atividade de tratamento de REEE deverá acautelar o cumprimento dos
requisitos constantes do documento sobre” Requisitos mínimos de qualidade e
eficiência a cumprir pelos operadores de tratamento de resíduos no contexto
do fluxo específico dos REEE”, disponível em http://www.apambiente.pt/index.
php?ref=16&subref=84&sub2ref=197&sub3ref=290

Período de vida da instalação

Documentos/ Registos dos requisitos
dos REEE

T000485

O titular deste título encontra-se autorizado a promover o desmantelamento
dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos não perigosos, devendo
ter em atenção o tratamento seletivo a promover aos materiais e componentes
retirados desse tratamento.

Período de vida da instalação

Documentos/ Registos dos requisitos
dos REEE

T000486

Para uma correta gestão de resíduos de construção e de demolição (RCD), o
titular desta licença deverá cumprir com os requisitos explanados no Decretolei nº 46/2008, de 12 de março, nomeadamente os requisitos mínimos
constantes no Anexo I do referido Decreto-lei na redacção que lhe foi conferida
pelo artigo 11º do Decreto-lei nº 73/2011 de 17 de junho.

Período de vida da instalação

Documentos/ registos de acordo com
a legislação aplicável

T000487

Deverá dar cumprimento à Lei n.º 54/2012, de 6 de setembro, que define os
meios de prevenção e combate ao furto e de receção de metais não preciosos
com valor comercial e prevê mecanismos adicionais e de reforço no âmbito da
fiscalização da atividade de gestão de resíduos, assim como às medidas
previstas na mesma. Na sequência do preceituado no nº 2, do artigo 5º, da Lei
n.º 54/2012, de 6 de setembro, a comunicação prévia deverá ser remetida para
o seguinte endereço de e-mail: lei54metais@

Período de vida da instalação

Documentos/ registos de acordo com
a legislação aplicável

T000488

A instalação deve ter um sistema de controlo dos documentos dos VFV (16 01
04*) rececionados e de registo da data da sua receção, dos seus dados
(matrícula, número de chassis, categoria, marca e modelo) e dos dados do
último proprietário/detentor (nome, endereço e nacionalidade), de acordo com
o disposto no Anexo XIX, do Decreto-lei nº 152-D/2017, de 11 de dezembro.

Período de vida da instalação

Documentos/ registos de acordo com
a legislação aplicável

T000489

A atividade de tratamento de VFV deverá acautelar o cumprimento dos
requisitos constantes do documento sobre” Requisitos mínimos de qualidade e
eficiência a cumprir pelos operadores de tratamento de resíduos no contexto
do fluxo específico dos VFV”, disponível em http://www.apambiente.pt/index.
php?ref=16&subref=84&sub2ref=197&sub3ref=277

Período de vida da instalação

Documentos/ Registos dos requisitos
dos VFV

T000490

A atividade de tratamento de pneus usados deverá acautelar o cumprimento
dos requisitos constantes do documento “Requisitos de Qualificação a cumprir
pelos Operadores de Tratamento de Resíduos no contexto do fluxo específico
dos Pneus Usados”, disponível em: https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas
/Residuos/FluxosEspecificosResiduos/PU
/Requisitos_Qualificacao_OTR_Pneus_Usados.pdf., bem como as
especificações explanadas no Decreto-lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro.

Período de vida da instalação

Documentos/ Registos dos requisitos
dos resíduos de pneus

T000491

A atividade de tratamento de pilhas e acumuladores deverá acautelar o
cumprimento dos requisitos constantes do documento “Requisitos de
Qualificação a cumprir pelos Operadores de Tratamento de Resíduos no
contexto do fluxo específico das Pilhas e Acumuladores”, disponível em:
http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos
/FluxosEspecificosResiduos/RPA
/Requisitos_Qualificacao_Operadores_RPA_v1_0.pdf, bem como as
especificações explanadas no Decreto-lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro.

Período de vida da instalação

Documentos/ Registos dos requisitos
dos resíduos de pilhas e
acumuladores

T000492

Os locais de armazenagem de resíduos perigosos deverão ser separados
fisicamente dos dedicados aos resíduos não perigosos.

Período de vida da instalação

Registos/ evidências de acordo com
o disposto na condição

PÁG.
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Estado: Emitido
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CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:
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Código

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000493

A zona de armazenamento de resíduos perigosos deverá estar dotada de
dispositivo que permita o confinamento ou eventuais derrames. Em caso de
derrame não deverão ser efetuadas operações de lavagem, e, quando
necessário, a limpeza de pavimento contaminado deverá ocorrer a seco, com
utilização de absorventes sólidos, recolhidos para posterior tratamento.

Período de vida da instalação

Registos/ evidências de acordo com
o disposto na condição

T000494

A operação de gestão de resíduos perigosos deverá ser realizada em
conformidade com os procedimentos estabelecidos no “Regulamento das
Unidades de Gestão de Resíduos Perigosos”, disponibilizado no sítio da
Agência Portuguesa do Ambiente em http://www.apambiente.pt/_zdata
/Regulamento%20das%20Unidades%20de%20Gestao%20de%20residuos%
20Perigosos%20no%20CIRVER.pdf

Período de vida da instalação

Registos/ evidências de acordo com
o disposto na condição

EXP10.3 - Equipamentos
EXP10.3.1 - Caraterização do equipamento da instalação

Código

Número

Tipo de
equipamento

T000496

1

Estação de
descontaminação
de VFV

T000497

1

Fragmentadora

T000498

5

Linhas de
separação de
metais não
ferrosos
resultantes da
fragmentação

T000499

1

Descamadora

T000500

1

Linha de
tratamento de
cabos
elécricos

T000501

1

Linha de
separação de
metais

T000502

1

Instalação de
trituração e
crivagem de
resíduos

T000503

5

Enfardadeira

T000504

5

Tesoura de
corte de
sucata

Potência
instalada

Potência a
efetivar

Capacidade
instalada unidade

toneladas/hora

Capacidade
instalada quantidade

Capacidade a
efetivarunidade

Capacidade a
efetivar quantidade

54,00

EXP10.4 - Identificação do responsável técnico OGR
EXP10.4.1 - Identificação do responsável técnico pela OGR
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N.º Bilhete de Identidade/Cartão do
cidadão

Nome

Liliana Santos

12123152

Habilitações profissionais

Eng. do Ambiente

EXP12 - Ruido
EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000321

Realizar um estudo de avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de
ensaio.

6 meses

PDA

T000322

Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário proceder à
implementação de medidas de minimização apresentar um plano com a
calendarização das ações a implementar e efetuar nova caracterização de
forma a verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição
máxima.

Período de Exploração

1º RAA

T000323

Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário proceder à
implementação de medidas de minimização, deverá(ão) posteriormente ser
efetuada(s) nova(s) caraterização(ões) de ruído, de forma a verificar o
cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima.

Período de Exploração

RAA

T000324

Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio,
se: tiverem sido registadas reclamações relativas a ruído; ocorrerem
alterações na instalação que possam ter interferência direta com os níveis
sonoros anteriormente existentes; o aumento de equipamentos com emissões
sonoras para o exterior; o aumento do número de horas de funcionamento de
equipamentos ou alteração da sua disposição, que faça prever o aumento do
nível sonoro no(s) recetor(es) sensível(eis).

Período de Exploração

RAA

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da
instalação

Código

T000334

Medida/ Condição a cumprir

Elaborar e submeter o plano de desativação total ou parcial da instalação para
aprovação.

Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do plano de desativação

Prazo de implementação

Aquando da previsão de cessação
definitiva total ou parcial da
instalação (com 6 meses de
antecedência).
Aquando da conclusão da

Demonstração do cumprimento

Plano de desativação total ou parcial

Relatório final de conclusão do plano
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

total ou parcial da instalação para aprovação.

desativação de acordo com o plano
previamente aprovado.

Demonstração do cumprimento

de desativação total ou parcial.

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

Tipo de informação/Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

T000325

Relatório Ambiental Anual
(RAA) (O relatório integra o
previsto no n.º 14 do DL 127
/2013, de 30 de agosto
(descrito ao longo deste TUA)
e o previsto na alínea e) do n.º
2 do art.º 27º do DL 183/2009,
de 10 de agosto na sua atual
redação, o qual deve conter a
informação do n.º 2 da parte A
do anexo III)

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

Até 30 de abril de cada ano,
reportando-se às condições de
exploração do ano anterior

APA

T000326

Plano de Desempenho
Ambiental (PDA)

Formato digital até 10MB ou
através de plataforma online
de transferência de ficheiros
para o email:
ippc@apambiente.pt

6 meses após a emissão do
TUA

APA

T000327

Relatório de Base

Formato digital até 10MB ou
através de plataforma online
de transferência de ficheiros
para o email
ippc@apambiente.pt.
Diretrizes da Comissão
Europeia respeitantes aos
relatórios de base Comunicação da Comissão
2014/C 136/03, JOUE de
06.05.2014

De acordo com o parecer da
APA a emitir quanto ao
Relatório de Avaliação de
Necessidade de Relatório de
Base

APA

T000328

Registo Europeu de Emissões
e Transferências de Poluentes
(PRTR)

Formulário único (PRTR)

PRTR a submeter em data a
definir. 1º PRTR a submeter no
ano seguinte ao início de
exploração e seguintes em
data a definir.

APA

T000329

Emissões Ar

SILiAmb Emissões Ar /
Formato de Envio Autocontrolo
Emissões

Monitorização pontual:
comunicação até 45 dias
seguidos contados a partir da
data da realização da
monitorização. O conteúdo dos
relatórios de autocontrolo e a
comunicação dos resultados
das monitorizações devem ser
efetuados de acordo com a
Portaria n.º 221/2018, de 01
/08. Até à operacionalização
da plataforma eletrónica única
de comunicação de dados e
ao abrigo do previsto no art.º
41º do DL n.º 39/2018, deve

CCDR - N
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Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

ser seguido o procedimento
transitório publicado no portal
da APA.
T000330

Emissões água

Ponto Recursos Hídricos do
TUA

De acordo com o indicado no
referido no presente TUA e
nos TURH

APA

T000331

Mapa Integrado de Registo de
Resíduos (MIRR)

SILiAmb

31 de março do ano seguinte
àquele que se reportam os
dados

APA

T000332

Situações de emergência
(acidentes e incidentes)

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente.

Comunicação no prazo
máximo de 48 horas após a
ocorrência; Relatório num
prazo de 15 dias após a
ocorrência.

APA, CCDR-N

T000333

Situações de incumprimento
de condições do TUA.

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente.

Comunicação no prazo
máximo de 48 horas após a
ocorrência; Relatório num
prazo de 15 dias após a
ocorrência.

APA, CCDR-N

T000508

Cessação da atividade

Pedido de renúncia

60 dias antes da efetiva
cessação da atividade

CCDR-Norte

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código

Ficheiro

Descrição

T000336

Anexo I - MTD BREF WT.pdf

Anexo I - MTD BREF WT

T000337

Anexo II - MTD BREF EFS.pdf

Anexo II - MTD BREF EFS

T000338

Anexo III - MTD BREF ENE.pdf

Anexo III - MTD BREF ENE

T000340

Anexo IV_Especificações sobre o conteúdo dos
relatórios de autocontrolo - monitorização pontual.pdf

Anexo IV_Especificações sobre o conteúdo dos
relatórios de autocontrolo - monitorização pontual

T000341

Anexo V_Lista de abreviaturas.pdf

Anexo V_Lista de abreviaturas sobre o conteúdo dos
relatórios de autocontrolo - monitorização pontual

T000342

Anexo VI_TURH_AC1_A01131.2009.RH3.12.A.pdf

Anexo VI_TURH_AC1_A01131.2009.RH3.12.A

T000343

Anexo VII_TURH_AC2_A012591.2014.RH3.pdf

Anexo VII_TURH_AC2_A012591.2014.RH3

T000344

Anexo VIII_TURH_AC3 - Autorização da CCDR-N.pdf

Anexo VIII_TURH_AC3 - Autorização da CCDR-N

PÁG.
36/37

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 10/05/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000345

D20190912001436
2d85-9b09-c3ce-fb62

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Ficheiro

Anexo IX_TURH_L009142.2019.RH3.pdf

Descrição

Anexo IX_TURH_L009142.2019.RH3
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