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Nº TUA TUA20211029000409 - EA

REQUERENTE Ambipombal - Recolha de Resíduos Industriais, SA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 504154265

ESTABELECIMENTO Ambipombal - Estação de Transferência de Santa Iria

CÓDIGO APA APA08300703

LOCALIZAÇÃO Rua Horta dos Bacelos, Lote 2

CAE
38220 - Tratamento e eliminação de resíduos perigosos

38322 - Valorização de resíduos não metálicos

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

LOCALIZAÇÃO EXPLORAÇÃO

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

ANEXOS TUA
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Norte Armazéns

Sul Armazéns

Este Rua Horta de Bacelos

Oeste Rua Francisco Silva Pinto Junior

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa

LOC1.5 - Confrontações
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Área impermeabilizada não coberta (m2) 235,00

Área coberta (m2) 625,00

Área total (m2) 860,00

Localização Zona Industrial

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000017

A gestão de resíduos deve obedecer ao estipulado no 
Decreto-Lei nº 102-D /2020, de 10 de dezembro, que 
constitui o Regime Geral de Gestão de Resíduos 
(RGGR).

Período de vida da instalação

T000018

A empresa está obrigada a possuir registo atualizado 
das origens discriminadas dos resíduos; das 
quantidades, classificação e destino discriminados dos 
resíduos; da Identificação das operações efetuadas e 
Identificação dos transportadores conforme disposto no 
Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 
(SIRER), conforme Artº 99º do Decreto-Lei n.º 102- D
/2020, de 10 de dezembro , regulamentado na Portaria 
n.º 289/2015, alterada pela Portaria nº28/2019, de 18 de 
janeiro.

Período de vida da instalação

T000019 O produtor dos resíduos deve proceder à sua separação 
na origem de forma a promover a sua valorização.

Período de vida da instalação

T000020

O armazenamento de resíduos deve ser efetuado de 
forma a não provocar danos para o ambiente nem para 
a saúde humana, prever o risco de incêndio ou 
explosão, e respeitar todas as regras de segurança. Os 
resíduos devem ser colocados em local devidamente 
impermeabilizado e confinado de modo a não haver 
contaminações do solo, devendo os mesmos estar 
identificados com o respetivo código da Lista Europeia 
de Resíduos (LER) publicada na Decisão da Comissão 
2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014.

Período de vida da instalação

T000021
Os resíduos só podem ser enviados para empresas 
devidamente licenciadas para operações de gestão 
desses resíduos.

Período de vida da instalação

LOC1.6 - Área do estabelecimento

LOC1.7 - Localização

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000022

O transporte de resíduos, recebidos e expedidos, é 
obrigatoriamente acompanhado por uma e-GAR (Guia 
de Acompanhamento de Resíduos eletrónica), de 
acordo com o número 2, do artigo 38.º do Decreto-Lei nº 
102-D /2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000023

Devem ser cumpridas todas as disposições dos 
instrumentos de gestão territorial, bem como todas as 
condicionantes e regimes legais especificamente 
aplicados à localização da instalação, nomeadamente 
quanto aos parâmetros de edificabilidade constantes do 
PDM de Loures, tendo ainda presente o consagrado no 
art.º 7.º na Lei n.º 31/2014, de 30 de maio

Período de vida da instalação

T000024

Devem ser cumpridas todas as disposições legais 
aplicáveis relativamente à segurança, higiene e saúde 
no trabalho previstas no Código do Trabalho, revisto e 
republicado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 
regulamentada pela Lei n.º 102/2009, de 10 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 3 /2014, de 
28 de janeiro (Regime jurídico da promoção da 
segurança e saúde no trabalho).

Período de vida da instalação

T000025

Deve estar disponível na instalação, para consulta das 
entidades fiscalizadoras, um exemplar do projeto 
aprovado, bem como toda a documentação relativa à 
atividade de gestão de resíduos, nos termos do art.º 18º 
da Lei nº. 50/2006, alterada e republicada pela Lei nº. 
114/2015, de 31 de agosto.

Período de vida da instalação

T000026

Da inobservância de qualquer das condições impostas 
aplicam-se os mecanismos de controlo da operação 
licenciada, nomeadamente de suspensão ou revogação 
da licença, previstos no artigo 81º do Decreto-Lei n.º 
102-D/2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000027

De acordo com o número 1, do artigo 65.º do Decreto-
Lei nº 102/2020, de 10 de dezembro e posteriores 
actualizações., os estabelecimentos ou instalações de 
tratamento de resíduos estão sujeitos a reexame global 
das respetivas condições de exploração nos termos 
deste regime jurídico.

Período de vida da instalação

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000028

Deve ser tido em consideração o estipulado no Decreto-
Lei nº 147/2008, de 29 de julho, que estabelece o 
regime jurídico da responsabilidade por danos 
ambientais (diploma da Responsabilidade Ambiental), o 
qual abrange as operações de gestão de resíduos, 
incluindo o transporte, a recuperação e a eliminação de 
resíduos e resíduos perigosos, incluindo a supervisão 
dessas operações e o tratamento posterior dos locais de 
eliminação, sujeitas a licença ou registo, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro

Período de vida da instalação

T000029

A empresa deve cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 
220/2008, de 12 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 224/2015 de 9 de outubro e regulamentado na 
Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, que 
estabelece o regime jurídico da segurança contra 
incêndios em edifícios

Período de vida da instalação

T000030

A gestão dos REEE fica sujeita ao cumprimento integral 
do seu regime jurídico estabelecido no Decreto-Lei nº 
152-D/2017, de 11 de dezembro, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020 e ao cumprimento dos 
requisitos de qualificação a cumprir pelos operadores de 
tratamento de resíduos no contexto do fluxo específico 
dos REEE usados, publicados no site da Agência 
Portuguesa do Ambiente.

Período de vida da instalação

A gestão das pilhas e acumuladores fica sujeita ao 
cumprimento integral do seu regime jurídico 
estabelecido no Decreto-Lei nº 152-D/2017, de 11 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
102-D/2020, e ao cumprimento dos requisitos de 

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000031 qualificação a cumprir pelos operadores de tratamento 
de resíduos no contexto do fluxo específico das pilhas e 
acumuladores, publicados no site da Agência 
Portuguesa do Ambiente

Período de vida da instalação

T000033 A limpeza de contentores não é realizada nas 
instalações.

Período de vida da instalação

T000131
Devem ser cumpridas todas as especificações 
elencadas no parecer da Direção Geral de Saúde, 
constante no anexo ao TUA

Período de vida da instalação

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

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000035

Cumprir as normas gerais de proteção da qualidade do 
ar estipuladas no Decreto-Lei nº 39/2018, de 11 de 
junho, nomeadamente, adotar as medidas gerais de 
prevenção e de minimização de emissões difusas para a 
atmosfera (poeiras) adequadas ao processo, conforme 
estipulado no artigo 9.º do referido Decreto-Lei.

Período de vida da instalação

EXP11.2.1 - 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

T000036

060404 (*) 
Resíduos 
contendo 
mercúrio

R13/D15

T000037

160305 (*) 
Resíduos 
orgânicos 
contendo 
substâncias 
perigosas

R13/D15

160504 (*) Gases 
em recipientes 
sob pressão 
(incluindo halons) 

EXP4 - Ar

EXP4.2 - Emissões difusas

EXP11 - Resíduos

EXP11.2 - Resíduos admissíveis
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000038 contendo 
substâncias 
perigosas

R13/D15

T000039

160506 (*) 
Produtos 
químicos de 
laboratório, 
contendo ou 
compostos por 
substâncias 
perigosas, 
incluindo 
misturas de 
produtos 
químicos de 
laboratório

R13/D15

T000040

160901 (*) 
Permanganatos, 
por exemplo, 
permanganato de 
potássio

R13/D15

T000041

160902 (*) 
Cromatos, por 
exemplo, 
cromato de 
potássio, 
dicromato de 
potássio ou 
dicromato de 
sódio

R13/D15

T000042

160903 (*) 
Peróxidos, por 
exemplo, 
peróxido de 
hidrogénio

R13/D15

T000043

190111 (*) 
Cinzas e 
escórias, 
contendo 
substâncias 
perigosas

R13/D15

T000044

200123 (*) 
Equipamento fora 
de uso contendo 
clorofluorcarbone
tos

R13/D15

T000045

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

R13/D15

Fluxos 
específicos de 
resíduos 
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro, 
alterado e 
republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 
102-D/2020

T000046

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

R13/D15

Fluxos 
específicos de 
resíduos 
Decreto-Lei n.º 
152-D/2017, de 
11 de dezembro, 
alterado e 
republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 
102-D /2020

180106 (*) 
Produtos 
químicos 

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000047 contendo ou 
compostos por 
substâncias 
perigosas

da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

T000048

180205 (*) 
Produtos 
químicos 
contendo ou 
compostos por 
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).

T000049

180103 (*) 
Resíduos cujas 
recolha e 
eliminação estão 
sujeitas a 
requisitos 
específicos com 
vista à prevenção 
de infeções

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).

T000050

180110 (*) 
Resíduos de 
amálgamas de 
tratamentos 
dentários

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).

T000051

180107 Produtos 
químicos não 
abrangidos em 
18 01 06

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).

T000052

180104 Resíduos 
cujas recolha e 
eliminação não 
estão sujeitas a 
requisitos 
específicos com 
vista à prevenção 
de infeções (por 
exemplo pensos, 
compressas, 
ligaduras, 
gessos, roupas, 
vestuário 
descartável, 
fraldas)

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).

T000053

180206 Produtos 
químicos não 
abrangidos em 
18 02 05

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).

200130 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000054 Detergentes não 
abrangidos em 
20 01 29

R13/D15

T000055

180101 Objetos 
cortantes e 
perfurantes 
(exceto 18 01 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 
resíduos foram 
produzidos).

T000056

180102 Partes 
anatómicas e 
órgãos, incluindo 
sacos de sangue 
e sangue 
conservado 
(exceto 18 01 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 
resíduos foram 
produzidos).

T000057

180108 (*) 
Medicamentos 
citotóxicos e 
citostáticos

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).

T000058

180109 
Medicamentos 
não abrangidos 
em 18 01 08

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).

T000059

180201 Objetos 
cortantes e 
perfurantes 
(exceto 18 02 02)

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).

T000060

180207 (*) 
Medicamentos 
citotóxicos e 
citostáticos

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).

180203 Resíduos 

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000061 cujas recolha e 
eliminação não 
estão sujeitas a 
requisitos 
específicos com 
vista à prevenção 
de infeções

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

T000062

200121 (*) 
Lâmpadas 
fluorescentes e 
outros resíduos 
contendo 
mercúrio

R13/D15

T000063

180208 
Medicamentos 
não abrangidos 
em 18 02 07

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).

T000064

200131 (*) 
Medicamentos 
citotóxicos e 
citostáticos

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).

T000065

200129 (*) 
Detergentes 
contendo 
substâncias 
perigosas

R13/D15

T000066

060314 Sais no 
estado sólido e 
em solução, não 
abrangidos em 
06 03 11 e 06 03 
13

R13/D15

T000067

080318 Resíduos 
de toner de 
impressão não 
abrangidos em 
08 03 17

R13/D15

T000068
060699 Resíduos 
sem outras 
especificações

R13/D15

T000069
060999 Resíduos 
sem outras 
especificações

R13/D15

T000070
070399 Resíduos 
sem outras 
especificações

R13/D15

T000071

080313 Resíduos 
de tintas de 
impressão, não 
abrangidos em 
08 03 12

R13/D15

T000072

090107 Película 
e papel 
fotográfico, 
contendo prata 
ou compostos de 
prata

R13/D15

090108 Película 
e papel 
fotográfico, sem 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000073 prata nem 
compostos de 
prata

R13/D15

T000074

101103 Resíduos 
de materiais 
fibrosos à base 
de vidro

R13/D15

T000075
150102 
Embalagens de 
plástico

R13/D15

T000076
150107 
Embalagens de 
vidro

R13/D15

T000077

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

R13/D15

T000078

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

R13/D15

T000079

160509 Produtos 
químicos fora de 
uso, não 
abrangidos em 
16 05 06, 16 05 
07 ou 16 05 08

R13/D15

T000080 200101 Papel e 
cartão

R13/D15

T000081

200132 
Medicamentos 
não abrangidos 
em 20 01 31

R13/D15

T000082

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

R13/D15

Fluxos 
específicos de 
resíduosDecreto-
Lei n.º 152-D
/2017, de 11 de 
dezembro, 
alterado e 
republicado pelo 
DecretoLei n.º 
102-D /2020

T000083
200138 Madeira 
não abrangida 
em 20 01 37

R13/D15

T000084 200140 Metais R13/D15

T000085 200201 Resíduos 
biodegradáveis

R13/D15

T000086

200301 Misturas 
de resíduos 
urbanos 
equiparados

R13/D15

T000087 200304 Lamas 
de fossas séticas

R13/D15

T000088
200306 Resíduos 
da limpeza de 
esgotos

R13/D15

T000089 200307 Monstros R13/D15

180202 (*) 
Resíduos cujas 
recolha e 

D 15 — 
Armazenamento 
antes de uma 
das operações 
enumeradas de 



Estado: Emitido

Data de consulta: 17/12/2021

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.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20211217003132

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: af26-421b-a701-5d8c

PÁG. 
/11 15

Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000090 eliminação estão 
sujeitas a 
requisitos 
específicos com 
vista à prevenção 
de infeções

D 1 a D 14 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos).

T000091
060101 (*) Ácido 
sulfúrico e ácido 
sulfuroso

R13/D15

T000092 060102 (*) Ácido 
clorídrico

R13/D15

T000093
060104 (*) Ácido 
fosfórico e ácido 
fosforoso

R13/D15

T000094
060105 (*) Ácido 
nítrico e ácido 
nitroso

R13/D15

T000095

060204 (*) 
Hidróxidos de 
sódio e de 
potássio

R13/D15

T000096 060205 (*) 
Outras bases

R13/D15

T000097 060106 (*) 
Outros ácidos

R13/D15

T000098

060311 (*) Sais 
no estado sólido 
e em solução, 
contendo 
cianetos

R13/D15

T000099

060313 (*) Sais 
no estado sólido 
e em solução, 
contendo metais 
pesados

R13/D15

T000100

060405 (*) 
Resíduos 
contendo outros 
metais pesados

R13/D15

T000101

070103 (*) 
Solventes, 
líquidos de 
lavagem e 
licores-mãe 
orgânicos 
halogenados

R13/D15

T000102

070104 (*) 
Outros solventes, 
líquidos de 
lavagem e 
licores-mãe 
orgânicos

R13/D15

T000103
070699 Resíduos 
sem outras 
especificações

R13/D15

T000104

090102 (*) 
Banhos de 
revelação de 
chapas 
litográficas de 
impressão, de 
base aquosa

R13/D15

T000105
090104 (*) 
Banhos de 
fixação

R13/D15

T000106

140603 (*) 
Outros solventes 
e misturas de 
solventes

R13/D15
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EXP11.2.2 - Capacidade do estabelecimento / instalação para as operações de gestão de resíduos

Código Operação de valorização ou eliminação Capacidade instalada Unidade da capacidade instalada

T000107

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).

33 200,00 Toneladas/Ano

T000108 Resíduos perigosos 17 800,00 Toneladas/Ano

T000109 Resíduos não perigosos 15 400,00 Toneladas/Ano

T000110

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)

4 800,00 Toneladas/Ano

T000111 Resíduos perigosos 2 400,00 Toneladas/Ano

T000112 Resíduos não perigosos 2 400,00 Toneladas/Ano

T000113

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).

T000114 Resíduos perigosos 40,00 Toneladas

T000115 Resíduos não perigosos 35,00 Toneladas

T000116

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)

T000117 Resíduos perigosos 5,00 Toneladas

T000118 Resíduos não perigosos 5,00 Toneladas

EXP11.2.7 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos admissíveis

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000125 A armazenagem de resíduos líquidos deve ser sempre 
efetuada utilizando bacias de contenção.

Período de vida da instalação

T000126 Não está autorizada a armazenagem de resíduos no 
exterior do armazém.

Período de vida da instalação

EXP11.3 - Equipamentos
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EXP11.3.1 - Caraterização do equipamento da instalação

Código Número
Tipo de 

equipamento
Potência 
instalada

Potência a 
efetivar

Capacidade 
instalada - 

unidade

Capacidade 
instalada - 
quantidade

Capacidade a 
efetivar- 
unidade

Capacidade a 
efetivar - 

quantidade

T000119 1 Balança 1,5 toneladas

T000120 1 Empilhador

T000121 1 Porta paletes

T000122 1 Câmara 
frigorífica

EXP11.4.1 - Identificação do responsável técnico pela OGR

Código Nome N.º Bilhete de Identidade/Cartão do cidadão Habilitações profissionais

T000123 Vitor Nuno Duarte Rodrigues Arroteia 9829798 Engº Químico

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000124

Cumprir o estipulado no Regulamento Geral do Ruído 
publicado no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 
Deve igualmente ser dado cumprimentos ao Decreto-Lei 
n.º 182/2006, de 6 de setembro, relativo às prescrições 
mínimas de segurança e de saúde em matéria de 
exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos 
agentes físicos, designadamente o Ruído.

Período de vida da instalação

EXP11.4 - Identificação do responsável técnico OGR

EXP13 - Ruido

EXP13.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído



Estado: Emitido

Data de consulta: 17/12/2021

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.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20211217003132

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: af26-421b-a701-5d8c

PÁG. 
/14 15

Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000127
A entidade licenciadora pode suspender ou revogar a 
licença, nos termos do disposto no artigo 81.º do 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000128

De acordo com o artigo 82.º do Decreto-Lei n.º 102-D
/2020, de 10 de dezembro, a suspensão da actividade e 
o respectivo reinício, ou a cessação do exercício da 
actividade de tratamento de resíduos, devem ser 
comunicadas pelo operador à entidade licenciadora no 
módulo LUA, no prazo de cinco dias a contar dessa 
data. Sempre que o período de inactividade de 
estabelecimento seja superior a um ano e inferior a três 
anos, o requerente apresenta, antes de reiniciar a 
exploração um pedido de vistoria de conformidade, 
podendo a entidade licenciadora impor novas condições 
de exploração. A inactividade de um estabelecimento 
por um período igual ou superior a três anos determina a 
caducidade da licença, sem prejuízo do disposto no 
número 6 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, 
de 10 de dezembro. A cessação de actividade de um 
estabelecimento ou instalação de tratamento de 
resíduos depende da aceitação por parte da entidade 
licenciadora de um pedido de renúncia da respectiva 
licença. O pedido de renúncia é apresentado com os 
elementos indicados no artigo 82.º, do Decreto-Lei n.º 
102-D/2021, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000129

De acordo com o artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 102-D
/2020, de 10 de dezembro, as instalações e os 
estabelecimentos de tratamento de resíduos estão 
sujeitos a reexame global das respectivas condições de 
exploração após terem decorrido sete anos contados a 
partir da data de emissão da licença de exploração ou 
da data de realização da última vistoria de reexame ou 
de vistoria realizada em sede de actualização da licença 
de exploração. A vistoria deverá ter lugar com a 
antecedência mínima de 60 dias relativamente ao termo 
do prazo de validade da licença em vigor, e a data será 
comunicada ao operador pela entidade licenciadora. A 
não realização atempada da vistoria de reexame, por 
motivo não imputável ao operador, não prejudica a 
continuidade da exploração do estabelecimento ou 
instalação de tratamento de resíduos. A não realização 
atempada da vistoria de reexame, por motivo imputável 
ao operador, por mais do que uma vez, determina a 
caducidade da licença de exploração.

Período de vida da instalação

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

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

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração
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Código
Tipo de informação

/Parâmetros Formato de reporte
Periodicidade de 

comunicação Data de reporte Entidade

T000015

O registo anual no SIRER dos 
resíduos geridos / produzidos 
deve ser carregado até 31 de 
março do ano seguinte a que 
reportam os dados.

Plataforma Siliamb/LUA Até 31 de março APA, I.P.

T000130

Qualquer alteração ao presente 
TUA carece de autorização da 
CCDRLVT nos termos do 
regime geral de gestão de 
resíduos.

Plataforma Siliamb/LUA CCDRLVT

Código Ficheiro Descrição

T000016 Parecer DGS.pdf Aprovação de projeto DGS
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