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Exmo. Senhor  

Presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

Rua Alexandre Herculano 37 

1250-009 – LISBOA 
 

 
S/ referência Data N/ referência Data 

S06289-2017- DAS/DLA-S  

S061041-201710-DGLA.DEI 

DGLA.DEI.00913.2013 

 

 

Assunto: Pedido de exclusão de sujeição ao regime de prevenção e 
controlo integrado da poluição – Ambicare Industrial-Tratamento 
de Resíduos, S.A 
 

 

Na sequência do V/ ofício melhor referenciado em epígrafe e em cumprimento com o 
disposto no art.º 29 (Exclusão) do Decreto-Lei n.º 127/2013 de 30 de agosto (Diploma REI), 
informa-se que se consideram cumpridos os requisitos legais para que a instalação em 
causa possa auferir do regime de exclusão, desde que se proceda à alteração do Alvará de 
Licença de Operação de Gestão de Resíduos de forma a incluir a capacidade efetiva máxima 
de laboração a licenciar abaixo do valor do limiar PCIP estabelecido na categoria 5.1 do 
Anexo I do Diploma PCIP (10 ton/dia). 

Para que a instalação seja efetivamente excluído do regime PCIP deverá essa Comissão 
remeter, à APA e a Entidade Coordenadora da Atividade Económica (EC), o Alvará de 
Licença de Operação de Gestão de Resíduos devidamente alterado, onde expresse o valor 
de capacidade licenciada.  

Tal como é do V/ conhecimento, as instalações excluídas têm que ser sujeitas a verificação 
anual da capacidade nominal da instalação autorizada, através de vistoria ou outro meio a 
providenciar por essa Comissão, devendo essa Comissão dar conhecimento à APA e à EC 
do resultado obtido. Caso seja excedido o limiar PCIP, essa Comissão deverá revogar a 
decisão de exclusão ao regime PCIP, cf. n.º 9 do art.º 29 do REI.  
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Mais se informa que, caso o operador pretenda ou venha a exceder a capacidade licenciada 
por essa Comissão, ultrapassando o limiar PCIP estabelecido na categoria 5.1 b) do Anexo I 
do REI, será considerada uma nova instalação PCIP pelo ficará desde logo obrigado à 
obtenção da licença ambiental de acordo com o n.º 10 do Art. 29.º do REI. Caso tal ocorra 
deverá essa Comissão notificar esta Agência e a EC.  

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

 
O A Diretora do Departamento de Gestão 
e Licenciamento Ambiental da APA, I. P., 

 

 
 

Maria Julieta Ferreira 
(No uso das competências delegadas 

pelo Despacho n.º 4/PRES/2017, de 20 de junho 2017) 
 


