
1º ADITAMENTO À LICENÇA AMBIENTAL (LA)

      

                    LA N.º 702/0.0/2018

Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais, é concedida a 

Licença Ambiental ao operador

Carmona – Sociedade de Limpeza e Tratamento de Combustíveis, S.A 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 501 741 380, sita na Av. Rio 

Guadiana, Lote 2, Parque Industrial Sapec Bay, Mitrena , freguesia do Sado, concelho 

de Setúbal, para o exercício da atividade de:

� Valorização de resíduos não metálicos

� Eliminação ou Valorização de Resíduos Perigosos 

� Eliminação ou Valorização de Resíduos Não Perigosos 

� Armazenamento Temporário de Resíduos Perigosos e

 não Perigosos

incluídas nas categorias 5.1  e 5.5 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 

agosto, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro e classificada com 

a CAE Rev.3 nº 19202 (Fabricação de produtos petrolíferos a partir de resíduos) 

atividade principal e CAE nº 38120 (Recolha de Resíduos perigosos), CAE n.º 38220 

(Tratamento e Eliminação de resíduos Perigosos), CAE n.º 38322 (Valorização de 

Resíduos não metálico), CAE nº 20591 (Fabricação de Biodiesel) e CAE nº 20301 – 

Fabricação de Tintas (exceto impressão), vernizes, mastiques e produtos similares 

atividades secundárias de acordo com as condições fixadas no presente documento.

A presente licença é válida até 09 de Janeiro de 2026

Amadora,10 de janeiro de 2019

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P.

Nuno Lacasta

NUNO 

SANCHEZ 

LACASTA

Assinado de forma 

digital por NUNO 

SANCHEZ LACASTA 

Dados: 2019.01.31 

10:46:26 Z
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O presente aditamento é parte integrante da Licença Ambiental  

(LA) n.º 702/0.0/2018, de 09 de janeiro de 2018 

Âmbito: 

 Inserção CAE, na Capa da LA e no ponto 1.2 – Atividades desenvolvidas na instalação  

 Inserção de Códigos LER no Quadro 1 – Lista de resíduos a rececionar na Unidade de 
Hidrocarbonetos e Solventes (U3000) do ANEXO I – Lista dos Resíduos da referida LA 

 Alteração/correção de designações na referida LA 

 Inserção de um parágrafo no ponto 2. Condições Operacionais de Exploração 

 Alteração do ponto 3.1.3.3 Energia; 

 Alteração do ponto 2.2.1.1 Sistemas de tratamento 

 Inserção de Códigos de Operação de Gestão de Resíduos no Quadro 2 - Atividades desenvolvidas 

na instalação do ponto 1.2 (Atividades desenvolvidas na instalação)  

1.2 – Atividades desenvolvidas na instalação 

As atividades PCIP reguladas por esta licença são as atividades de valorização e de eliminação de 
resíduos perigosos, incluídas nas categorias 5.1 a),b),e),j) e 5.5 do Anexo I, e classificada com a CAE 
nº 19202 (Fabricação de produtos petrolíferos a partir de resíduos) atividade principal e CAE nº 38120 
(Recolha de Resíduos perigosos), CAE n.º 38220 (Tratamento e Eliminação de resíduos Perigosos), 
CAE n.º 38322 (Valorização de Resíduos não metálico), CAE nº 20591 (Fabricação de Biodiesel) e CAE 
nº 20301 – Fabricação de Tintas (exceto impressão), vernizes, mastiques e produtos similares, 
atividades secundárias.  

Quadro 3 - Atividades desenvolvidas na instalação 

Categoria 

PCIP ou OGR 
Designação  Capacidade Instalada 

5.1 a) UTB- Unidade de tratamento biológico 
(U300) 

Capacidade instalada (ton/ dia) – 208 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1b) 

UTOU - Unidade de tratamento de óleos 
usados (U1000) 

Capacidade instalada (ton/ dia) – 16 

UTFQ - Unidade de tratamento físico-químico 
(U4000) 

Capacidade instalada (ton/ dia) - 47 

UTEFC - Unidade de Tratamento de emulsões 
e fluidos de corte (U7000)  

Capacidade instalada (ton/ dia) - 11 

UTG - Unidade de tratamento por Geotubo 
(U200) 

Capacidade instalada (ton/dia) - 55 

UPRCI- Unidade de preparação e adequação 
de resíduos para co - incineração e para os 
CIRVER (U9000) 

Capacidade instalada (ton/ dia) – 75 

UR - Unidade de recuperação e pré- 
tratamento de águas internas (U5000) 

Capacidade instalada (ton/ dia) – 60 

5.1e) 
UTHS - Unidade de tratamento de 
Hidrocarbonetos e Solventes (U3000)  

Capacidade instalada (ton./ dia) – 13 

 
5.1 j) 

UTFS - Unidade de tratamento de fuel/slops 
(U2000) 

Capacidade instalada (ton/ dia) -82 

 
5.5 

UARR - Unidade de armazenagem 
temporária de RIP e RINP (U100) 

Capacidade instantânea instalada (ton) -480 

D9 Unidade de Evaporação de águas (U6000) Capacidade instalada (ton/dia) - 55 

 Unidade de Produção de biodiesel Capacidade instalada (ton/ano) - 840 
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 Alteração de designações na referida LA 

Onde se lê 
“….U100…” 
“….U400…” 
“….U700…” 

Deverá ler-se: 

“…U1000…” 
“…U4000…” 
“…U7000…” 
 

 Inserção de um parágrafo no ponto 2. Condições Operacionais de Exploração  

“……. 
A Unidade de tratamento de fuel/slops (UTFS) – U2000, Unidade de tratamento de fuel/slops, que 
recebe resíduos perigosos de origem terrestre e marítima (resíduos MARPOL) não pode ser superior 
à já licenciada anteriormente, ou seja, apenas se pode licenciar 14421 t/ano (por imposição do 
diploma CIRVER). No que se refere ao tratamento de resíduos perigosos de origem marítima 
(resíduos MARPOL), não existem restrições ao aumento da capacidade licenciada.  

…………..” 

 

 Alteração do ponto 2.1.3 Energia; 

Onde se lê: 

A instalação utiliza energia elétrica proveniente da rede pública e energia elétrica exclusivamente 
para iluminação exterior e rede informática (UPS). A instalação tem um consumo médio estimado 
em cerca de 1 325 520 kWh (285 Tep). 

A instalação consome os seguintes combustíveis, com os respetivos consumos médios anuais:  

•Fuelóleo: 1 794 t/ano (1765tep/ano), armazenado em depósito com uma capacidade de 64 
toneladas para utilização nas Caldeiras de U400 (Unidade de Tratamento auxiliar de utilidade e 
tratamento de odores)  

•Gás propano ou Gás natural: 385 t/ano (424tep/ano),armazenado em dois depósitos de 0,22 
t/ano, para utilização nas caldeiras e na serralharia;  

•Gasóleo: 400 t/ano (409 tep/ano), armazenado em depósito com uma capacidade de 25 t/ano, 
para e utilização da frota de veículos  

•Biodiesel :450t/ano (285tep/ano), armazenado em depósito com uma capacidade de 27 t/ano, 
para e utilização da frota de veículos  

Deverá ler-se: 

A instalação utiliza energia elétrica proveniente da rede pública e energia elétrica exclusivamente 
para iluminação exterior e rede informática (UPS). A instalação tem um consumo médio estimado 
em cerca de 1 325 520 kWh (285 Tep). 
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A instalação consome os seguintes combustíveis, com os respetivos consumos médios anuais:  

•Fuelóleo: 1 794 t/ano (1765tep/ano), armazenado em depósito com uma capacidade de 64 
toneladas para utilização nas Caldeiras de U400 (Unidade de Tratamento auxiliar de utilidade e 
tratamento de odores)  

•Gás propano ou Gás natural: 385 t/ano (424tep/ano),armazenado em dois depósitos de 0,22 
ton., para utilização nas caldeiras e na serralharia;  

•Gasóleo: 400 t/ano (409 tep/ano), armazenado em depósito com uma capacidade de 25 ton para 
e utilização da frota de veículos  

•Biodiesel :450t/ano (285tep/ano), armazenado em depósito com uma capacidade de 27 ton, 
para e utilização da frota de veículos  

 

 Alteração do ponto 2.2.1.1 Sistemas de tratamento 

Onde se lê: 

A instalação possui os seguintes sistemas de tratamento das emissões para a atmosfera: 

 Unidades 1000 (tratamento de óleos usados), 2000 (tratamento de fuel/slops), 3000 
(tratamento de hidrocarbonetos e solventes), 5000 (recuperação e pré-tratamento de água 
interna): as emissões/gases provenientes do sistema de vácuo das unidades de tratamento 
são tratados previamente num condensador arrefecido a água (C447), seguido da unidade 
de crionização, arrefecida com azoto líquido a temperaturas negativas, onde os COV 
condensam com elevada eficiência. O efluente gasoso tratado constitui uma fonte pontual 
de emissão gasosa (FF3). 

 

Deverá ler-se: 

A instalação possui os seguintes sistemas de tratamento das emissões para a atmosfera: 

 Unidades 1000 (tratamento de óleos usados), 2000 (tratamento de fuel/slops), 3000 
(tratamento de hidrocarbonetos e solventes), 6000 (unidade de evaporação): as 
emissões/gases provenientes do sistema de vácuo das unidades de tratamento são tratados 
previamente num condensador arrefecido a água (C447), seguido da unidade de crionização, 
arrefecida com azoto líquido a temperaturas negativas, onde os COV condensam com 
elevada eficiência. O efluente gasoso tratado constitui uma fonte pontual de emissão gasosa 
(FF3). 
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 Inserção de Códigos LER no Quadro 4 – Lista de resíduos a rececionar na Unidade de 

Hidrocarbonetos e Solventes (U3000) do Anexo I - Lista de Resíduos da referida LA 

 Quadro 5 – Lista de resíduos a rececionar na Unidade de Hidrocarbonetos e Solventes 
(U3000) 

 Designação segundo a Lista Europeia de Resíduos (LER), de acordo com Decisão da Comissão de 18 de 

dezembro de 2014 que altera a Decisão 2000/532/CE relativa à lista de resíduos em conformidade 

com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 

Código LER Descrição 

02 03 03  Resíduos da extracção por solventes. 

03 02 05*  Outros agentes de preservação da madeira contendo substâncias perigosas. 

04 01 03*  Resíduos de desengorduramento contendo solventes sem fase aquosa. 

04 02 14*  Resíduos dos acabamentos, contendo solventes orgânicos. 

04 02 16*  Corantes e pigmentos contendo substâncias perigosas. 

05 01 03*  Lamas de fundo dos depósitos. 

05 01 05*  Derrames de hidrocarbonetos. 

05 01 06* 
Lamas contendo hidrocarbonetos provenientes de operações de manutenção das instalações ou 
equipamentos. 

05 01 11* Resíduos da limpeza de combustíveis com bases. 

05 01 12* Hidrocarbonetos contendo ácidos. 

07 01 03*  Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 01 04*  Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 01 07*  Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados. 

07 01 08* Outros resíduos de destilação e resíduos de reação. 

07 02 03*  Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 02 04*  Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 02 07*  Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados. 

07 02 08*  Outros resíduos de destilação e resíduos de reação. 

07 02 14*  Resíduos de aditivos contendo substâncias perigosas. 

07 03 03*  Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 03 04*  Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 03 07*  Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados. 

07 03 08*  Outros resíduos de destilação e resíduos de reação. 

07 04 03*  Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 04 04*  Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 04 07*  Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados. 

07 04 08*  Outros resíduos de destilação e resíduos de reação. 

07 05 03*  Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 05 04*  Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 05 07*  Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados. 

07 05 08*  Outros resíduos de destilação e resíduos de reação. 

07 06 03*  Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 06 04*  Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 06 07*  Resíduos de destilação e resíduos de reação halogenados. 
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 Designação segundo a Lista Europeia de Resíduos (LER), de acordo com Decisão da Comissão de 18 de 

dezembro de 2014 que altera a Decisão 2000/532/CE relativa à lista de resíduos em conformidade 

com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 

Código LER Descrição 

07 06 08*  Outros resíduos de destilação e resíduos de reação. 

07 07 03*  Solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos halogenados. 

07 07 04*  Outros solventes, líquidos de lavagem e licores mãe orgânicos. 

07 07 07*  Resíduos de destilação e resíduos de reacção halogenados. 

07 07 08*  Outros resíduos de destilação e resíduos de reacção. 

08 01 11*  Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas. 

08 01 13*  Lamas de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas. 

08 01 15*  Lamas aquosas contendo tintas e vernizes com solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas. 

08 01 17* 
 Resíduos da remoção de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias 
perigosas. 

08 01 19* 
 Suspensões aquosas contendo tintas ou vernizes com solventes orgânicos ou outras substâncias 
perigosas. 

08 01 21*  Resíduos de produtos de remoção de tintas e vernizes. 

08 03 12*  Resíduos de tintas de impressão contendo substâncias perigosas. 

08 03 14*  Lamas de tintas de impressão contendo substâncias perigosas. 

08 03 19*  Óleos de dispersão. 

08 04 09*  Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas. 

08 04 11*  Lamas de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas. 

08 04 13* 
 Lamas aquosas contendo colas ou vedantes com solventes orgânicos ou outras substâncias 
perigosas. 

08 04 15* 
 Resíduos líquidos aquosos contendo colas ou vedantes com solventes orgânicos ou outras 
substâncias perigosas. 

08 04 17*  Óleo de resina. 

09 01 03*  Banhos de revelação à base de solventes. 

10 02 11* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 03 27*  Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 04 09* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 05 08* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 06 09* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 07 07* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

10 08 19* Resíduos do tratamento da água de arrefecimento contendo hidrocarbonetos. 

11 01 13*  Resíduos de desengorduramento contendo substâncias perigosas. 

11 01 98*  Outros resíduos contendo substâncias perigosas. 

11 02 07*  Outros resíduos contendo substâncias perigosas. 

12 01 08*  Emulsões e soluções de maquinagem com halogéneos. 

12 01 09*  Emulsões e soluções de maquinagem sem halogéneos. 

13 01 09* Óleos hidráulicos minerais clorados. 

13 03 06* Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor clorados, não abrangidos em 13 03 01. 

13 05 02* Lamas provenientes dos separadores óleo/água. 

13 05 03* Lamas provenientes do interceptor. 
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 Designação segundo a Lista Europeia de Resíduos (LER), de acordo com Decisão da Comissão de 18 de 

dezembro de 2014 que altera a Decisão 2000/532/CE relativa à lista de resíduos em conformidade 

com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 

Código LER Descrição 

13 08 99* Outros resíduos não anteriormente especificados. 

14 06 02*  Outros solventes e misturas de solventes halogenados. 

14 06 03*  Outros solventes e misturas de solventes. 

14 06 04*  Lamas ou resíduos sólidos contendo solventes halogenados. 

14 06 05*  Lamas ou resíduos sólidos contendo outros solventes. 

16 01 14*  Fluidos anticongelantes contendo substâncias perigosas. 

16 03 05*  Resíduos orgânicos contendo substâncias perigosas. 

16 05 08*  Produtos químicos orgânicos fora de uso contendo ou compostos por substâncias perigosas. 

16 07 08* Resíduos contendo hidrocarbonetos. 

16 07 09*  Resíduos contendo outras substâncias perigosas. 

16 10 01*  Resíduos líquidos aquosos contendo substâncias perigosas. 

19 02 08*  Resíduos combustíveis líquidos contendo substâncias perigosas. 

19 02 11*  Outros resíduos contendo substâncias perigosas. 

19 13 07* 
 Resíduos líquidos aquosos e concentrados aquosos da descontaminação de águas freáticas 
contendo substâncias perigosas. 

20 01 13*  Solventes. 

20 01 27*  Tintas, produtos adesivos, colas e resinas contendo substâncias perigosas. 

 


