
 

 

 

2.º Aditamento à LICENÇA AMBIENTAL n.º 31/2006, de 28 de 
Setembro de 2006 

(n.º 3 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto) 

 

 

Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrados da  

Poluição (PCIP), é emitido o 2.º Aditamento à Licença Ambiental do operador 

 

ECODEAL - Gestão Integral de Resíduos Industriais, S.A. 

 

com o Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC) 506 554 791, para a 

instalação 

 

CIRVER ECODEAL – Centro Integrado de Recuperação,  

Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos da E CODEAL 

 

sita em Ferro de Engomar, freguesia da Carregueira, concelho da Chamusca. 

 
 

A Licença Ambiental é válida até 28 de Setembro de 2016. 

 

 

Amadora, 30 de Setembro de 2010 

 

O Director-Geral 

 
 
 

Mário Grácio 
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Este aditamento é parte integrante da Licença Ambie ntal n.º 31/2006, 

emitida em 28 de Setembro de 2006 

 

Â M BITO  

O presente Aditamento refere-se à inclusão da Célula n.º 4 do aterro de resíduos perigosos do CIRVER 

ECODEAL, no conjunto de actividades PCIP reguladas pela Licença Ambiental (LA) n.º 31/2006, de 28 

de Setembro. 

A Célula n.º 4 apresenta uma capacidade instalada de 313.892 toneladas, que corresponde ao encaixe 

de 261.577 m3 de resíduos, iniciando-se a admissão de resíduos nesta célula aquando do esgotamento 

da capacidade da Célula n.º 1, que passará a entrar na fase de desactivação/encerramento. 

No que se refere ao encerramento da Célula n.º 1 deverá o operador dar cumprimento às condições 

impostas no ponto 3.2 (Fase de desactivação/encerramento e manutenção após encerramento) da LA 

n.º 31/2006, ficando nesta fase a Agência Portuguesa do Ambiente a aguardar o envio em 3 

exemplares, previamente à entrada em exploração da Célula n.º 4, de Plano contendo no mínimo a 

seguinte informação:  

� O âmbito do plano; 

� Os critérios que definem o sucesso da desactivação da actividade, ou parte dela, no caso 

aplicável, de modo a assegurarem um impacte mínimo no ambiente; 

� Um programa para alcançar aqueles critérios, que inclua os testes de verificação; 

� O perímetro da cobertura final, ou parcial, no caso aplicável, e a posição exacta dos 

dispositivos de controlo, no caso do aterro; 

� Um plano faseado de recuperação paisagística do local. 

Relativamente à Célula n.º 4, a segunda a ser construída, deverá o operador respeitar os critérios de 

dimensionamento e os critérios de qualidade relativos aos sistemas de protecção ambiental 

previamente definidos e aprovados para a Célula n.º 1, bem como as respectivas condições e 

procedimentos de exploração e monitorização. 
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1. A LTER AÇ ÕES E  COM PLEM ENTOS À LA 

1 - PREÂMBULO 

Onde se lê: 

“As actividades PCIP reguladas por esta licença são as actividades de valorização e de eliminação 

atrás indicadas, incluídas na categoria 5.1 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, 

constantes do Anexo III da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, com as seguintes capacidades 

instaladas: 

- Unidade de classificação, triagem e transferência: 1061 toneladas; 

- Unidade de valorização de embalagens contaminadas: 31 toneladas/dia; 

- Unidade de tratamento de resíduos orgânicos: 99 toneladas/dia; 

- Unidade de tratamento físico-químico: 103 toneladas/dia; 

- Unidade de estabilização: 354 toneladas/dia; 

- Unidade de descontaminação de solos: 71 toneladas/dia; 

- Aterro de resíduos perigosos (célula 1): 278.101 toneladas, que corresponde ao encaixe de 

 231.751 m3 de resíduos, e cujo tempo de vida útil estimado é de 6 anos.” 

Deve ler-se: 

As actividades PCIP reguladas por esta licença são as actividades de valorização e de eliminação 

atrás indicadas, incluídas na categoria 5.1 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto, 

constantes do Anexo III da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, com as seguintes capacidades 

instaladas: 

- Unidade de classificação, triagem e transferência: 1061 toneladas; 

- Unidade de valorização de embalagens contaminadas: 31 toneladas/dia; 

- Unidade de tratamento de resíduos orgânicos: 99 toneladas/dia; 

- Unidade de tratamento físico-químico: 103 toneladas/dia; 

- Unidade de estabilização: 354 toneladas/dia; 

- Unidade de descontaminação de solos: 71 toneladas/dia; 

- Aterro de resíduos perigosos: 

� Célula 1: 278.101 toneladas, que corresponde ao encaixe de 231.751 m3 de resíduos. 

� Célula 4: 313.892 toneladas, que corresponde ao encaixe de 261.577 m3 de resíduos. 

4.6.2 – Controlo das águas subterrâneas 

Relativamente ao controlo das águas subterrâneas, à informação constante do  

ponto 4.6.2 da LA n.º 31/2006, relativa à fase prévia ao conhecimento da situação de  

referência relativamente à qualidade das águas subterrâneas, é aditada a seguinte informação: 
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Quadro 1 - Piezómetros instalados e respectivas coo rdenadas 

Referência do 
piezómetro Profundidade total (m) 

Coordenadas (m)  
M P 

Pz1 15 - 19.795 - 29.892 
Pz2 15 - 19.725 - 29.864 
Pz3 15 - 19.666 - 29.843 
Pz4 15 - 19.856 - 30.045 
Pz5 15 - 19.690 - 29.977 
Pz6 102 - 19.647 - 29.960 
Pz7 102 - 19.445 - 29.562 
Pz8 102 - 19.818 - 29.619 
Pz9 15 - 19.861 - 29.727 

Decorrente da implantação da Célula n.º 4, foi proposta a instalação de dois piezómetros adicionais, 

denominados Pz10 e Pz11, localizados, respectivamente a Sul e a Norte do local previsto para a 

implantação da Célula em apreço, possibilitando a monitorização na região de infiltração (Pz10) e na 

região de escoamento (Pz11), esta última complementada com a informação obtida através da 

monitorização do piezómetro Pz7, já instalado.  

O operador deverá apresentar à Agência Portuguesa do Ambiente, em 3 exemplares, 1 mês após a 

emissão do presente Aditamento, proposta de localização concreta, através de indicação das 

coordenadas geográficas ou planimétricas (com indicação do sistema de referência e do método de 

determinação) dos piezómetros Pz10 e Pz11. 

Os piezómetros a construir devem captar o nível aquífero subjacente à célula do aterro e devem 

possuir características adequadas de modo a garantir a existência de água em quantidade suficiente 

para a purga e recolha de amostra. A profundidade final dos piezómetros deverá depender das 

características das formações atravessadas, nomeadamente a profundidade e produtividade dos níveis 

que eventualmente venham a ser interceptados. Deverá o operador ter em atenção a necessidade da 

manutenção da amostragem de modo a que os dados obtidos sejam representativos da evolução 

qualitativa dos recursos hídricos subterrâneos locais. 

No RAA de 2012, reportado à actividade de 2011, deverão ser apresentados os relatórios de execução 

dos piezómetros acima referidos com a caracterização dos mesmos (método de perfuração, 

profundidade, diâmetro, material de revestimento, diâmetro de revestimento, etc.). 

A situação de referência, relativa aos piezómetros Pz10 e Pz11, deverá ser estabelecida antes do inicio 

da actividade da Célula n.º 4 e constar do RAA de 2012. 

O número de piezómetros instalados bem como a sua localização e características técnicas poderão vir 

a ser revistos pela Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P., quando estiver em causa a 

prevenção de efeitos nocivos e significativos nas pessoas ou no ambiente, ficando o operador obrigado 

ao cumprimento das condições impostas por essa Entidade. 

4.6.3 – Controlo das águas superficiais 
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Relativamente ao controlo das águas superficiais, à informação constante do  

ponto 4.6.3 da LA n.º 31/2006, relativa à fase prévia ao conhecimento da situação de  

referência relativamente à qualidade das águas superficiais, é aditada a seguinte informação: 

Quadro 2 - Pontos de controlo da qualidade das água s superficiais e respectivas coordenadas  

Identificação Ponto de 
Recolha Latitude Longitude 

A1 39,402264 -8,361412 
A2 39,401630 -8,363562 
A3 39,399757 -8,367723 

O número de pontos de recolha instalados bem como a sua localização e características técnicas 

poderão vir a ser revistos pela Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P., quando estiver em 

causa a prevenção de efeitos nocivos e significativos nas pessoas ou no ambiente, ficando o operador 

obrigado ao cumprimento das condições impostas por essa Entidade. 

 

 

 


