
 
 

 

1.º Aditamento à LICENÇA AMBIENTAL 

n.º 220/2008, de 12 de Dezembro de 2008 

  
 

Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrados da 
Poluição (PCIP), é emitido o 1.º Aditamento à Licença Ambiental (LA) do 
operador 

Cerâmica Vala, Lda. 

com o Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC) 500062226, para a 
instalação 

Cerâmica Vala, Lda. 

sita em Cruz da Légua, freguesia de Pedreiras e concelho de Porto de Mós. 

A Licença Ambiental é válida até 12 de Dezembro de 2013. 

Amadora, 13 de Julho de 2010. 

 O Director-Geral, 

   Mário Grácio 
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Este aditamento é parte integrante da Licença Ambiental (LA) n.º 
220/2008, emitida em 12 de Dezembro de 2008 

Âmbito 

Actualização do texto da Licença Ambiental (LA) n.º 220/2008, de 12.12.2008, decorrente de: 

 adesão a um Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE)  para 
transferência de responsabilidades pela gestão das embalagens não reutilizáveis e 
respectivos resíduos colocados no mercado nacional para uma entidade devidamente 
licenciada, e; 

 melhor enquadramento das disposições legais na matéria de gestão de embalagens e 
resíduos de embalagens, constantes no Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de Julho e pelo Decreto-Lei n.º 92/2006, 
de 25 de Maio, bem como pela Portaria n.º 29-B/98, de 15 de Janeiro, que estabelece 
regras de funcionamento dos sistemas integrados e de consignação, aplicáveis a 
embalagens reutilizáveis (paletes de madeira). 

 

Alteração ao ponto 1 (Preâmbulo) da LA 

Onde se lê: 

 R5: reparação de paletes na instalação para sua posterior utilização (LER 20 01 38) e 
recuperação de cerca de 10 % do caco cozido gerado na instalação (LER 10 12 08) 
para regularização do pavimento nos locais de armazenamento de matéria prima e de 
produto acabado da instalação, assim como valorização material de resíduos não 
perigosos no processo produtivo. A valorização material de resíduos não perigosos no 
processo produtivo fica autorizada nesta LA, de acordo com o previsto no ponto n.º 1 
do Artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que estabelece o regime 
geral da gestão de resíduos. 

Deverá ler-se: 

 R5: recuperação de cerca de 10 % do caco cozido gerado na instalação (LER 10 12 
08) para regularização do pavimento nos locais de armazenamento de matéria prima e 
de produto acabado da instalação, assim como valorização material de resíduos não 
perigosos no processo produtivo. A valorização material de resíduos não perigosos no 
processo produtivo fica autorizada nesta LA, de acordo com o previsto no ponto n.º 1 
do Artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que estabelece o regime 
geral da gestão de resíduos. 

 

Alteração ao ponto 3.1.2.1 (Operações de Gestão de Resíduos) da LA 

Onde se lê: 

b) resíduo com o código LER 15 01 03 (Embalagens de madeira), tendo em vista a 
reparação de paletes na instalação para sua posterior utilização e o resíduo com o 
código LER 10 12 08 (Resíduos do fabrico de peças cerâmicas, tijolo, ladrilho, telha e 
produtos de construção, após processo térmico) através da sua recuperação mediante 
regularização do pavimento nos locais de armazenamento de matéria prima e de 
produto acabado da instalação (corresponde à operação de valorização de resíduos 
“R5 - Reciclagem/recuperação de outras matérias inorgânicas”, de acordo com o 
Anexo III da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março). Aquando da emissão do Alvará ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro será realizado aditamento à LA. 
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Deverá ler-se: 

b) resíduo com o código LER 10 12 08 (Resíduos do fabrico de peças cerâmicas, tijolo, 
ladrilho, telha e produtos de construção, após processo térmico) através da sua 
recuperação mediante regularização do pavimento nos locais de armazenamento de 
matéria prima e de produto acabado da instalação (corresponde à operação de 
valorização de resíduos “R5 - Reciclagem/recuperação de outras matérias 
inorgânicas”, de acordo com o Anexo III da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março). 
Aquando da emissão do Alvará ao abrigo do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro será realizado aditamento à LA. 

 

Supressão do seguinte texto: 

As paletes de madeira que se encontram no final do seu ciclo vida (paletes inutilizadas), ou 
seja, em condições que não permitam a sua utilização como embalagem, enquadram-se no 
código LER 20 01 38, assim como na definição de biomassa constante da alínea c) do art.º 3 
do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. Este resíduo de biomassa é sujeito a 
valorização energética numa lareira localizada nas instalações sociais e escritório. 

 

Alteração ao ponto 3.1.5.3 (Resíduos produzidos) da LA 

Onde se lê: 

Em matéria de transporte de resíduos, e até à publicação da Portaria prevista no Art. 21º do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, este apenas pode ser realizado pelas entidades 
definidas no n.º 2 da Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio, e de acordo com as condições aí 
estabelecidas. A este propósito salienta-se a necessidade de utilização das guias de 
acompanhamento dos resíduos, aprovadas na referida Portaria, que consistem nos modelos 
exclusivos da Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) n.º 1428, para os resíduos em 
geral, e n.º 1429, para o acompanhamento dos resíduos hospitalares dos grupos III e IV. O 
transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas 
deve ainda obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 267-A/2003, de 27 de Outubro. 

Deverá ler-se: 

Em matéria de transporte de resíduos, e até à publicação da Portaria prevista no art.º 21.º do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, este apenas pode ser realizado pelas entidades 
definidas no n.º 2 da Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio, e de acordo com as condições aí 
estabelecidas. A este propósito, salienta-se a necessidade de utilização das guias de 
acompanhamento dos resíduos em geral, aprovada na referida Portaria, que consistem nos 
modelos exclusivos da Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) n.º 1428. O transporte de 
resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas deve ainda 
obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de Maio, na sua actual redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 63-A/2008, de 3 de Abril. 

 

Onde se lê: 

Especificamente em matéria de resíduos de embalagem, a instalação poderá apresentar 
eventual enquadramento nas disposições da legislação particular respectiva. Com vista à 
conclusão da situação da instalação neste âmbito, no primeiro RAA deverão ser identificados, 
em termos gerais, os diferentes mercados consumidores dos produtos produzidos pela 
instalação. Caso se verifique que a instalação coloca produtos embalados no mercado 
nacional

1
, o operador deverá ainda: 

 adoptar as medidas necessárias com vista à adequada gestão dos resíduos dessas 
embalagens, através da implementação de um sistema de consignação (a aprovar 
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pela Autoridade Nacional de Resíduos), ou transferindo as suas responsabilidades 
para uma entidade devidamente licenciada no âmbito do Sistema Integrado de 
Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE). As acções a realizar neste âmbito 
deverão dar cumprimento ao disposto nos pontos 4 a 6 do Art.º 4º e Art.º 5º do 
Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de 
Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, e legislação complementar, 
relativos à gestão de embalagens e resíduos de embalagem, cujas normas de 
funcionamento e regulamentação são as constantes do referido Decreto-Lei e da 
Portaria n.º 29-B/98, de 15 de Janeiro; 

 identificar no primeiro RAA, se aplicável, a solução adoptada (sistema de 
consignação ou sistema integrado) para os resíduos de embalagem resultantes do 
acondicionamento dos produtos fabricados na instalação e colocados no mercado 
nacional; 

 incluir no RAA, sempre que relevante, um relatório síntese sobre as acções tomadas 
no âmbito do referido no primeiro ponto, incluindo, quando aplicável, cópia do 
contrato estabelecido com a entidade terceira segundo o referido naquele ponto e/ou 
cópia do respectivo certificado emitido. 

Sobre esta matéria deverão ser também atendidas as orientações disponíveis na página da 
internet www.apambiente.pt, na área “Políticas de ambiente”  “Resíduos”  “Fluxos 
específicos”  “Embalagens e resíduos de embalagens”. 

Caso a instalação não coloque produtos embalados no mercado nacional, sempre que se 
verificarem alterações ao(s) mercado(s) consumidor(es) dos produtos produzidos pela 
instalação, que conduzam à colocação de produtos embalados no mercado nacional, deverá 
o operador dar essa indicação no RAA correspondente, devendo igualmente evidenciar as 
acções realizadas ou em curso (e respectiva calendarização) com vista ao cumprimento das 
disposições acima referidas. 

Deverá ler-se: 

Dado a instalação colocar produtos embalados no mercado, encontra-se abrangida pelo 
disposto nos pontos 4 a 6 do art.º 4º e art.º 5º do Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, 
com as alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 
92/2006, de 25 de Maio, e pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, relativo à gestão 
de embalagens e resíduos de embalagem, cujas normas de funcionamento e regulamentação 
são as constantes do referido Decreto-Lei e da Portaria n.º 29-B/98, de 15 de Janeiro, tendo: 

 aderido ao SIGRE através do contrato EMB/0011087, estabelecido com a Sociedade 
Ponto Verde, para transferência de responsabilidades pela gestão das embalagens não 
reutilizáveis e respectivos resíduos, e; 

 adoptado um sistema de consignação aplicável às embalagens reutilizáveis (paletes de 
madeira). 

A gestão das embalagens reutilizáveis através do sistema de consignação implementado tem 
de dar cumprimento ao disposto no Capítulo II da Portaria n.º 29-B/98, de 15 de Janeiro. 

Na instalação são realizadas, sempre que necessário e para garantir a finalidade de 
embalagem reutilizável, reparações às paletes de madeira. A partir do momento em que a 
embalagem reutilizável termina o seu ciclo de retorno por deixar de ser utilizada para o fim a 
que se destina, atingindo o final do seu ciclo de vida, constitui-se resíduo de embalagem, com 
enquadramento no subcapítulo 15 01 da Lista Europeia de Resíduos estabelecida através da 
Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, e respectiva classificação através do código 15 01 03, 
devendo ser encaminhado para operadores devidamente legalizados que garantam a sua 
reciclagem e/ ou valorização e dado cumprimento ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro, em particular ao seu artigo 48.º. 

No RAA deve ser incluída cópia do Certificado Ponto Verde de Embalador/Importador relativo 
ao ano em reporte. 

http://www.apambiente.pt/
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/ERE/Documents/DL%2092_2006_transp%20Dir%202004_12_CE.pdf
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/ERE/Documents/DL%2092_2006_transp%20Dir%202004_12_CE.pdf

