
1.º Aditamento à LA n. º 199/1.0/2016

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

AMBIMED – Gestão Ambiental, Lda

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 503593427, para a instalação

AMBIMED - Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares do 
Barreiro

sita no Parque Empresarial do Barreiro, freguesia do Lavradio e concelho do Barreiro, 
para o exercício da atividade de tratamento de resíduos hospitalares incluída na 
categoria 5.1 b) 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 CAERev.3 n.º 38212 
(Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos), de acordo com as 
condições fixadas no presente documento.

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

A licença ambiental é válida até 27 de dezembro de 2026.

Amadora, 24 de maio de 2021

A Vogal do Conselho Diretivo da APA, I.P.

                                                                                                             Ana Cristina Carrola
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Este aditamento é parte integrante da Licença Ambiental n.º 199/1.0/2016, de 27 de 
dezembro de 2016.

Alteração ao ponto 2.2.2.1 – Sistemas de drenagem

Onde se lê:

As águas residuais domésticas, provenientes da zona administrativa, instalações sanitárias e 
sociais, lavandaria, são encaminhadas para a rede de coletores gerais do Parque Empresarial 
do Barreiro, pertencente à Quimiparque – Parques Empresariais, S.A.

As águas residuais industriais, que incluem as águas provenientes dos sistemas de 
autoclavagem e de higienização de contentores e viaturas, são encaminhadas para a ETAR da 
instalação. 

O sistema que integra a ETAR consiste num tratamento biológico por oxidação total e decorre 
nas seguintes etapas:

 Gradagem para retenção de sólidos grosseiros, de limpeza manual;

 Unidade de oxidação por lamas ativadas, com arejamento contínuo e recirculação de 
lamas;

sendo o efluente tratado encaminhado para a rede de drenagem coletiva de águas residuais 
do Parque Empresarial do Barreiro.

Os efluentes descarregados na rede de coletores do Parque Empresarial do Barreiro são 
encaminhados para a ETAR Barreiro/Moita. A interligação entre a rede coletores do Parque 
Empresarial, pertencente à Quimiparque – Parques Empresariais, S.A., e o Sistema Integrado 
Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S.A. (SIMARSUL) encontra-se 
prevista pela Quimiparque, aquando da entrada em funcionamento da ETAR Barreiro/Moita.

A descarga dos efluentes líquidos para a rede de coletores gerais do Parque Empresarial do 
Barreiro encontra-se autorizada de acordo com a declaração emitida por esta entidade.

As águas pluviais não contaminadas provenientes dos telhados da instalação são drenadas para 
o coletor pluvial do Parque Empresarial.

Qualquer alteração nas redes de drenagem das águas residuais ou pluviais deverá ser 
participada à APA.

Deverá ler-se:

As águas residuais domésticas, provenientes da zona administrativa, instalações sanitárias e 
sociais, lavandaria, são encaminhadas para a rede de coletores gerais do Parque Empresarial 
do Barreiro, pertencente à Baía Tejo S.A..

As águas residuais industriais, que incluem as águas provenientes dos sistemas de 
autoclavagem e de higienização de contentores e viaturas, são encaminhadas para a ETAR da 
instalação. 

O sistema que integra a ETAR consiste num tratamento biológico por oxidação total e decorre 
nas seguintes etapas:

 Gradagem para retenção de sólidos grosseiros, de limpeza manual;

 Unidade de oxidação por lamas ativadas, com arejamento contínuo e recirculação de 
lamas;

sendo o efluente tratado encaminhado para a rede de drenagem coletiva de águas residuais 
do Parque Empresarial do Barreiro.
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Os efluentes descarregados na rede de coletores do Parque Empresarial do Barreiro são 
encaminhados para a ETAR Barreiro/Moita. A interligação entre a rede coletores do Parque 
Empresarial, pertencente à Baía Tejo S.A., e o Sistema Integrado Multimunicipal de Águas 
Residuais da Península de Setúbal, S.A. (SIMARSUL) 

A descarga dos efluentes líquidos para a rede de coletores gerais do Parque Empresarial do 
Barreiro encontra-se autorizada de acordo com a declaração emitida por esta entidade.

As águas pluviais não contaminadas provenientes dos telhados da instalação são drenadas para 
o coletor pluvial do Parque Empresarial.

Qualquer alteração nas redes de drenagem das águas residuais ou pluviais deverá ser 
participada à APA.
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