
 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora 

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

Pág. 1 de 2 

 

Disponibilização de informação ao público, em cumprimento do Art.º 18.º do 

Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de Retificação 

n.º 45A/2013, de 29 de outubro 

 

Foi emitida a 30 de setembro de 2014 decisão favorável ao pedido de renovação da 

licença ambiental do operador Transportes Aéreos Portugueses, S.A. para a instalação 

Manutenção de Motores (Unidade de Manutenção e Engenharia), tendo sido emitida a 

Licença Ambiental n.º 198/1.0/2014, válida até 30 de setembro de 2022 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA APLICÁVEIS, ATENDENDO ÀS ATIVIDADES DA INSTALAÇÃO 

 

 

 

 

 

Nome 
Reference Document on Best Available Techniques in the 
Surface Treatment of Metals and Plastics (BREF STM) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Documento anterior à entrada em vigor da Diretiva Emissões 
Industriais. Ainda não foi emitida Decisão de Execução 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

Não aplicável 

Nome General Principles of Monitoring 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Documento anterior à entrada em vigor da Diretiva Emissões 
Industriais. Ainda não foi emitida Decisão de Execução 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

Não aplicável 

Nome Emissions from Storage (BREF ESB) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Documento anterior à entrada em vigor da Diretiva Emissões 
Industriais. Ainda não foi emitida Decisão de Execução 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

Não aplicável 

Nome Energy Efficiency Techniques (BREF ENE) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Documento anterior à entrada em vigor da Diretiva Emissões 
Industriais. Ainda não foi emitida Decisão de Execução 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

Não aplicável 
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DERROGAÇÕES 

 

Foi concedida derrogação, nos termos do nº 3 do artigo 98º do Decreto-Lei n.º 127/2013, 

de 30 de agosto, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro referente 

ao limite estabelecido para as emissões difusas de COV, face à impossibilidade de 

realização das operações de limpeza de superfícies em ambiente confinado.  

Os VLE estabelecidos para todos os outros parâmetros decorreram diretamente dos 

preconizados nos documentos de referência aplicáveis à instalação.  

 

Derrogação Fundamentação Condições 

Cumprimento 
VLE emissões 
difusas de COV 

Derrogação prevista no nº 3 do artigo 98º e de acordo 
com o referido no n.º 6 do art.º 30.º do Decreto-Lei 
n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de 
Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro 

Não aplicável 

 

CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu de 8 de janeiro a 5 de fevereiro de 2014, tendo sido 

publicitada no site da APA, IP, junto da CCDR LVT e Camara Municipal de Lisboa: 

Participação Parecer emitido Forma como os comentários foram tidos 
em consideração no licenciamento 
ambiental 

Não foram enviados 
comentários ou sugestões 

Não aplicável Não aplicável 

 


