
 

 

 

  1.º Aditamento à Licença Ambiental LA n.º 676/1.0/2017 

 
 

Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais e ao Regime Geral 

da Gestão de Resíduos é concedida a Licença Ambiental que inclui o Alvará de Licença 

de Operação de Gestão de Resíduos ao operador 

 

Correia & Correia Lda. 

 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 502 069 732, para a 

instalação 

Correia & Correia da Sertã 

 

sita na Zona Industrial da Sertã, na Freguesia e Concelho de Sertã, para o exercício da 

atividade de 

 

 Tratamento e Eliminação de Resíduos Perigosos  

e 

 Armazenamento Temporário de Resíduos Perigosos e não Perigosos  

 

 

 

Amadora, 10 de outubro de 2017 

 

 

 

 

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, IP 

 

 

Nuno Lacasta 
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O presente aditamento é parte integrante da Licença Ambiental  
(LA) n.º 676/1.0/2017, de 11 de agosto de 2017 

 

Âmbito: 

− Inserção de Códigos de Operação de Gestão de Resíduos no Quadro 1 - Atividades 

desenvolvidas na instalação do ponto 1.2 (Atividades desenvolvidas na instalação) da 

referida LA 

− Inserção de Códigos de Operação de Gestão de Resíduos no Quadro 9 - Lista de resíduos 

perigosos a rececionar para a operação de armazenamento (R13/D15) do ANEXO II – Lista 

dos Resíduos da referida LA 

− Inserção de Códigos de Operação de Gestão de Resíduos no Quadro 10 - Lista de resíduos 

perigosos a rececionar para a operação de armazenamento (R13/D15) do ANEXO II – Lista 

dos Resíduos da referida LA 

Inserção de Códigos de Operação de Gestão de Resíduos no Quadro 2 - Atividades 

desenvolvidas na instalação do ponto 1.2 (Atividades desenvolvidas na instalação) da 

referida LA 

1.2 – Atividades desenvolvidas na instalação 

As atividades PCIP e OGR reguladas por esta licença são as atividades de valorização e de eliminação, 

classificada com a CAE n.º 38220 (Tratamento e eliminação de resíduos perigosos), atividade principal 

e CAE nº 38322 (Valorização de resíduos não metálicos.),CAE nº 19202 (Fabricação de produtos 

petrolíferos a partir de resíduos -Refinação de óleos e outras reutilizações) e CAE nº 38321 

(Valorização de resíduos metálicos) atividades secundárias. 

Quadro 3 - Atividades desenvolvidas na instalação 

Categoria 

PCIP/OGR 
Designação  Capacidade Instalada 

 

5.1 a) b)/D9 

Unidade de tratamento físico-químico 
(Tratamento de águas e lamas – D9) 

Capacidade instalada (ton/ dia) - 310 

 

5.1 b)/R12 

Unidade de tratamento físico-químico 
(Tratamento dos filtros de óleos e Pré – tratamento de 

Resíduos Perigosos para Valorização ou Eliminação – 

R12) 

Capacidade instalada (ton/ dia) - 24 

Capacidade instalada (ton/ dia) - 80 

5.1 j)/ R9 e R12 Unidade de tratamento de resíduos 

orgânicos (Re-refinação e outras reutilizações de 

óleos - R9) 

Capacidade instalada (ton/ dia) - 135 

5.5/ 
R13/D15/R12/

D13 

Armazenamento temporário de resíduos 

perigosos 
Capacidade instalada (ton) - 350 

R12 Tratamento de resíduos de embalagens 

não perigosos 
Capacidade instalada (ton/ dia) - 24 

R13/D15/R12/ 

D13 

Armazenamento temporário de resíduos 

não perigosos 
Capacidade instalada (ton) - 100 
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Inserção de Códigos de Operação de Gestão de Resíduos (R12/D13) no Quadro 9 - Lista de 

resíduos perigosos a rececionar para a operação de armazenamento (R13/D15) do ANEXO 

II – Lista dos Resíduos da referida LA 

• Quadro 9 - Lista de resíduos perigosos a rececionar para a operação de armazenamento 

(R12/D13/R13/D15) 

 

Inserção de Códigos de Operação de Gestão de Resíduos (R12/D13) no Quadro 10 - Lista 

de resíduos perigosos a rececionar para a operação de armazenamento (R13/D15) do 

ANEXO II – Lista dos Resíduos da referida LA 

• Quadro 10 - Lista de resíduos não perigosos a rececionar para a operação de 

armazenamento (R12/D13/R13/D15) 
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