
 
 

 

1.º Aditamento à LICENÇA AMBIENTAL 

n.º 157/2008, de 13 de Outubro 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 

Empresa Cerâmica Carriça, S.A. 

com o Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC) 500095981, para a 
instalação 

Empresa Cerâmica Carriça, S.A. 

sita em Rua Francisco de Almeida Filipe – Apartado 1, na freguesia de Coja e 
concelho de Arganil. 

A Licença Ambiental é válida até 13 de Agosto de 2014. 

Amadora, 22 de Julho de 2010. 

 O Director-Geral, 

   Mário Grácio 
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Este aditamento é parte integrante da Licença Ambiental (LA) 
n.º 157/2008, emitida em 13 de Outubro de 2008 

Âmbito 

Actualização do texto da Licença Ambiental (LA) n.º 157/2008, de 13.10.2008, decorrente do 
licenciamento, nos termos do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, da actividade 
relativa à operação de gestão de resíduos desenvolvida na instalação (Operação R9 – 
Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos, de acordo com o Anexo III da Portaria n.º 
209/2004, de 3 de Março). 

 

Alteração ao ponto 1 (Preâmbulo) da LA 

No ponto 1 da LA onde se lê: 

São também realizadas na instalação as seguintes operações de gestão de resíduos 
(resíduos gerados na instalação), definidas segundo os códigos do Anexo III da Portaria n.º 
209/2004, de 3 de Março: 

 R9: reutilização de óleos usados gerados na instalação (LER 13 02 05 (*)) em operações 
de lubrificação e preservação da estrutura metálica dos equipamentos; 

deverá ler-se: 

É também realizada na instalação a operação de gestão de resíduos relativa à valorização 
interna não energética de óleos usados gerados na própria instalação (código LER 13 02 05 
(*), de acordo com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março) em operações de lubrificação e 
preservação da estrutura metálica dos equipamentos (Operação R9). Esta actividade, 
acessória da actividade industrial e PCIP, encontra-se licenciada nos termos do Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de Setembro, através do Alvará de Licença para a realização de OGR n.º 
26/2009/CCDRC, de 1 de Julho de 2009, válido até 1 de Julho de 2014. 

 

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

No ponto 3.1.2.1 da LA onde se lê: 

A instalação realiza operações de gestão de resíduos (valorização), sendo os resíduos 
perigosos objecto destas operações, resíduos produzidos na própria instalação, 
designadamente: 

 resíduo com o código (LER 13 02 05 (*) (óleos não colorado de motores, transmissões 
e lubrificações), utilizado em operações de lubrificação e preservação da estrutura 
metálica dos equipamentos, com uma capacidade de processamento anual de cerca 
de 0,3 m

3
 (corresponde à operação de valorização de resíduos “R9 - Refinação de 

óleos e outras reutilizações de óleos”, de acordo com o Anexo III da Portaria n.º 
209/2004, de 3 de Março); 

deverá ler-se: 

A instalação realiza a operação de gestão de resíduos correspondente à operação de 
valorização de resíduos “R9 - Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos”, de acordo 
com o Anexo III da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, que se encontra licenciada, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, através do Alvará de Licença para a 
realização de OGR n.º 26/2009/CCDR, de 1 de Julho de 2009 e válido até 1 de Julho de 2014. 

Os resíduos perigosos objecto desta operação são produzidos na própria instalação e 
classificam-se, segundo a Lista Europeia de Resíduos, estabelecida pela Portaria 
n.º 209/2004, de 3 de Março, com o código LER 13 02 05 (*) (óleos não colorado de motores, 
transmissões e lubrificações). 
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No âmbito desta actividade os resíduos com o código LER 13 02 05 (*) são provenientes 
apenas da própria instalação e destinam-se a operações de lubrificação e preservação da 
estrutura metálica dos equipamentos, numa capacidade máxima de processamento anual de 
750 L. 

Complemento ao ponto 3.1.4.3 (Resíduos) da LA 

O RAA relativo ao ano de 2010 deverá incluir avaliação detalhada sobre o dimensionamento da 
bacia de retenção do local de armazenamento de óleos usados a valorizar (PA7), através da 
operação R9, considerando a utilização do local de armazenamento à capacidade nominal e 
tomando por base a condição 3.2 estabelecida na especificação anexa ao Alvará n.º 
26/2009/CCDRC. 

Caso se verifique necessário introduzir alterações para cumprimento da condição mencionada, 
o referido RAA deverá ainda incluir referência à solução preconizada para a respectiva bacia 
de retenção. Em complemento, deverá ainda ser incluído no RAA mencionado o respectivo 
projecto de execução com as alterações implementadas, acompanhado de registo fotográfico 
antes e após da respectiva intervenção, e da seguinte informação, expressa em L/ m

3
:  

 volume de retenção da bacia; 

 capacidade do maior recipiente a armazenar no respectivo parque; 

 capacidade total a armazenar no respectivo parque. 

 

Alteração ao ponto 4.3.3 (Operações de Gestão de Resíduos) da LA 

No ponto 3.1.2.1 da LA onde se lê: 

Deverá o operador encontrar-se inscrito no Sistema Integrado de Registo Electrónico de 
Resíduos (SIRER), previsto no Art. 48º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, 
conforme disposto no n.º 1 do Art. 1º da Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro, alterada 
pela Portaria n.º 320/2007, de 23 de Março, e efectuar o preenchimento, por via electrónica, 
dos mapas de registo referentes aos resíduos produzidos na instalação, até 31 de Março do 
ano seguinte àquele a que se reportam os dados.  

Em particular para o ano de 2007, e de acordo com a Portaria n.º 249-B/2008, de 31 de 
Março, o prazo de preenchimento dos mapas de registo de resíduos foi diferido para 31 de 
Março de 2009, data até à qual, simultaneamente, se efectiva o preenchimento dos dados 
relativos ao ano de 2008. 

O operador deverá, quando ocorrer limpeza dos separadores de hidrocarbonetos, deverá ser 
apresentado no RAA documento comprovativo da limpeza, descrição do processo, 
quantificação dos volumes de lamas/efluentes removidos (por fossa) e destino final 
(operadores autorizados).  

Um relatório síntese dos registos com a seguinte informação deve ser integrado como parte 
do RAA: 

 a quantidade e o tipo de resíduos produzidos na instalação, segundo a classificação 
da LER; 

 destino dos resíduos, incluindo informação sobre a operação de valorização / 
eliminação a que os mesmo irão ser sujeitos; 

 a quantidade de resíduos valorizados na instalação, indicando os códigos LER e a 
operação desenvolvida. Deverá ser realizada distinção entre as operações de gestão 
de resíduos referentes a valorização interna e a valorização material. 

deverá ler-se: 

Deverá o operador encontrar-se inscrito no Sistema Integrado de Registo Electrónico de 
Resíduos (SIRER), previsto no Art. 48º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, 
conforme disposto no n.º 1 do Art. 1º da Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro, alterada 
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pela Portaria n.º 320/2007, de 23 de Março, actualmente congregado no Sistema Integrado de 
Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (SIR-APA), de acordo com a Portaria n.º 249-
B/2008, de 31 de Março, e efectuar o preenchimento, por via electrónica no referido sistema, 
dos mapas de registo referentes aos resíduos produzidos e geridos na instalação, até 31 de 
Março do ano seguinte àquele a que se reportam os dados. 

O operador deverá incluir no RAA informação sobre a frequência de limpeza dos separadores 
de hidrocarbonetos. 

Quando ocorrer limpeza dos separadores de hidrocarbonetos deverá ser apresentado no RAA 
documento comprovativo da limpeza, descrição do processo, quantificação dos volumes de 
lamas/efluentes removidos e destino final (operadores autorizados). 

Um relatório síntese dos registos, mensais e anuais, com a seguinte informação deve ser 
integrado como parte do RAA: 

 a quantidade e o tipo de resíduos produzidos na instalação, segundo a classificação 
da Lista Europeia de Resíduos – LER (Anexo I da Portaria n.º 209/2004, de 3 de 
Março), bem como o período de armazenamento a que o mesmo é sujeito na 
instalação; 

 a quantidade de resíduos valorizados na instalação, indicando os códigos LER e a 
operação desenvolvida.  

O RAA deve ainda integrar informação sobre o destino dos resíduos, incluindo identificação 
da operação de valorização / eliminação a que os mesmos irão ser sujeitos. 

No caso de ser necessária a armazenagem de resíduos no próprio local de produção por 
período superior a um ano, deverá ser incluído, no RAA respectivo, ponto de situação do 
licenciamento específico a que esta actividade se encontra sujeita nos termos do previsto na 
alínea b) do n.º 1 do Art.º 32º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. Na medida em 
que esta actividade carece de licença a emitir pela entidade competente, a indicação do ponto 
de situação do licenciamento no RAA, deve ser acompanhado da apresentação dos devidos 
elementos comprovativos. 

 


