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O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 

regulamentos vigentes nas partes que lhe são aplicáveis. 
 

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, 

assumindo o ato de licenciamento ou autorização da atividade económica. 
  

 

DADOS GERAIS 
 

 Nº TUA TUA000003516122019A 
 

 REQUERENTE EGEO Solventes, SA 
 

 Nº DE IDENTIFICAÇÃO 

FISCAL 
503608530 

 

 ESTABELECIMENTO EGEO Solventes, SA 
 

 LOCALIZAÇÃO Chã Grande – Pinheirinho, 3100-356 Pombal  
 

 CAE 

20301 Fabricação de tintas (exceto impressão) vernizes, mástiques e produtos 
similares 
19202 Fabricação de produtos petrolíferos a partir de resíduos 
38322 Valorização de resíduos não metálicos 
38120 Recolha de resíduos perigosos 
38112 Recolha de outros resíduos não perigosos 

 

CONTEÚDOS TUA 

  
  

  
  

 
 

  

 
 

  

  
  

  
 

 

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P. 

 

 

 

Nuno Lacasta 
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ENQUADRAMENTO 
 

SUMÁRIO 

Regime Aplicáveis Solicitados 

Indicador de 

enquadramento 

Data de 

emissão 

Data de 

validade 

Prorrogação 

da validade Eficácia 

Sentido da 

decisão 

Entidade 

Licenciadora 

PCIP X X 

Categoria 5.1 e) 
Valorização/Regeneração 

de Solventes com uma 
capacidade de 37,5 t/dia; 

5.5 Armazenamento 
Temporário de resíduos 

perigosos com uma 
capacidade de 1146 t.   

2019-12-17 2024-12-17 - Sim  
Deferido 

condicionado 
APA 

 

 

 

LOC 
ALIZAÇÃO 

 

 

 
 

 

Área do estabelecimento 

 Área impermeabilizada não coberta (m2) 14826 
 

 Área coberta (m2) 3040 
 

 Área total (m2) 25370 
 

 

Localização 

 Localização Zona Industrial 

 

 

 
ÇÕES ESPECÍFICAS DE OUTRAS ENTIDADES 
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EXPLORAÇÃO 
 

Medidas/Condições gerais a cumprir 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

 
Registar o número de horas de 
funcionamento anual da instalação, 
discriminando o número de horas em 
produção efetiva e em limpeza/manutenção 
(evidenciado as diferentes etapas de 
processo). 

Período de Exploração RAA PCIP 

Registar o número de horas de 
funcionamento do motor associado à rede 
de incêndios. 

Período de Exploração RAA PCIP 

Registar o número de horas correspondente 
a situações de funcionamento deficiente ou 
avaria nos sistemas/equipamentos de 
retenção, drenagem, tratamento e ou 
controlo de emissões para os diferentes 
meios (emissões para o ar, produção de 
águas residuais, etc). 

Período de Exploração RAA PCIP 

Registar os procedimentos adotados para as 
operações de manutenção e limpeza dos 
equipamentos, nomeadamente os que 
integram os processos produtivos, com 
indicação de data(s) ou período(s) em que 
ocorreram e do encaminhamento dado às 
substâncias geradas (matérias-primas, 
produtos, efluentes líquidos, resíduos, etc.). 

Período de Exploração RAA PCIP 

Explicitar e registar os procedimentos de 
manutenção dos sistemas de retenção, 
drenagem, tratamento e controlo de 
emissões existentes na instalação, com 
indicação de data(s) ou período(s) em que 
ocorreram e do encaminhamento dado às 
substâncias geradas, de modo a permitir 
mantê-los a um nível de eficiência elevado e 
assegurando os respetivos períodos de 
indisponibilidade ao tempo mínimo possível. 

Período de Exploração RAA PCIP 

Registar os acontecimentos, respetivas 
consequências e ações corretivas, caso 
ocorra um acidente ou incidente. 

Período de Exploração RAA PCIP 

Registar os acontecimentos, respetivas 
consequências e ações corretivas, caso se 
verifique incumprimento das condições do 
TUA. 

Período de Exploração RAA PCIP 

Registar o número e a natureza de queixas e 
ou reclamações recebidas e o tratamento 
dado (resposta ao reclamante e 
implementação de ações corretivas e 
preventivas). 

Período de Exploração RAA PCIP 

Efetuar o registo das cargas de resíduos 
recusadas, incluindo informação relativa ao 
motivo da recusa, indicando a sua origem, 

Período de Exploração RAA PCIP 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

classificação segundo a LER, número da 
respetiva e-GAR, bem como outras 
informações consideradas relevantes 

O presente Título Único Ambiental (TUA) 
substitui na íntegra a Licença Ambiental (LA)  
n.º 37/2008, de 14 de março. 

- - PCIP 

 

Medidas/Condições específicas a cumprir 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Requerer a atualização das condições de 
licenciamento no prazo de 3 anos após a 
publicação das conclusões MTD 
referentes à atividade principal da 
instalação (BREF WT), com vista ao 
cumprimento do prazo de adaptação 
previsto nas conclusões MTD. 
 

Período de Exploração RAA PCIP 

Ponto de situação do grau de 
implementação das MTD previstas no(s) 
BREF sectorial(ais) (vide Anexo - MTD 
BREF WT) e documentos transversais 
aplicáveis (nomeadamente BREF ECM/ 
BREF EFS) e/ou das medidas  técnicas 
equivalentes; apresentar evidências da 
manutenção da adequada 
implementação das referidas técnicas. 
 

Período de Exploração RAA PCIP 

Elaborar o relatório de base, de acordo 
com as Diretrizes da Comissão Europeia 
respeitantes aos relatórios de base - 
Comunicação da Comissão 2014/C 
136/03, JOUE de 06.05.2014. 
 

Seis meses após emissão do TUA Relatório de Base (RB)  PCIP 

Dar cumprimento às condições previstas 
no Parecer no âmbito da avaliação da 
compatibilidade de localização do 
projeto de alteração das instalações da 
Egeo Solventes, S.A. (artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de 
agosto) em anexo. 

Período de Exploração - PAG 

 

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias 

Matéria(s)-prima(s) e ou 
subsidiária(s) 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 
cumprimento 

Regime 

Todas 
 

Registar do consumo 
mensal/anual de matérias-primas 
e ou subsidiárias, evidenciando a 
etapa do processo onde cada uma 
é utilizada 

Período de Exploração RAA PCIP 
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Medidas/Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais 

Produtos intermédios e ou 
finais 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

Todos 
 

Efetuar o registo do volume de 
produção mensal/anual e 
capacidades de produção 

efetivadas 

Período de Exploração RAA PCIP 

 

Ar 

Emissões Pontuais 

Caraterização das fontes de emissão pontual 

Código da 
fonte 

Código 

interno 

N.º de 

cadastro/identificação da 

fonte atribuído pela 

CCDR 

Identificação das 

unidades 

contribuintes para a 

fonte 

Potência 

térmica 

nominal 

(MWt) 

Combustível 

Método de 

tratamento/redução - 

descrição STEG 

Eficiência (%) Parâmetro Regime 

FF1 Código  
Chaminé da 

caldeira 
3,28   90,00  PCIP 

FF2 Código  
Exaustão das 

bombas de vácuo 
0,00   0,00  PCIP 

FF3 Código  
Chaminé do 
Laboratório 

0,00   0,00  PCIP 

 

Monitorização das fontes de emissão pontual 

Código da 
fonte 

Parâmetro 

Valor limite de 

emissão ou emissão 

específica 

Unidade 
Frequência de 

monitorização 

Período de 

referência 

Teor O2 de 

referência 

Métodos de 

medição 

Condições 

cumprimento 
Regime 

FF1 NOx 300 mg/Nm3 
Uma vez de 
três em três 

anos 
 3.00 

Normas CEN. 
Na ausência 
destas, aplicar 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente. 

Nenhum dos 
valores 
medidos 
ultrapasse o 
valor limite de 
emissão 
apresentado 

PCIP 

FF1 COV 200 mg/Nm3 
Uma vez de 
três em três 

anos 
 3.00 

Normas CEN. 
Na ausência 
destas, aplicar 
normas 
nacionais ou 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente. 

Nenhum dos 
valores 
medidos 
ultrapasse o 
valor limite de 
emissão 
apresentado 

PCIP 

FF2 COV 30 mg/Nm3 Semestral   

Normas CEN. 
Na ausência 
destas, aplicar 
normas 
nacionais ou 
internacionais 

Nenhum dos 
valores 
medidos 
ultrapasse o 
valor limite de 
emissão 

PCIP 
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Código da 
fonte 

Parâmetro 

Valor limite de 

emissão ou emissão 

específica 

Unidade 
Frequência de 

monitorização 

Período de 

referência 

Teor O2 de 

referência 

Métodos de 

medição 

Condições 

cumprimento 
Regime 

que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente. 

apresentado 
baseado no BREF 
WT 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Registar o número de horas de 
funcionamento, associado a cada fonte de 
emissão de poluentes para a atmosfera 

Período de Exploração RAA PCIP 

Adotar boas práticas e medidas de 
minimização das emissões pontuais, 
durante o funcionamento normal e nos 
arranques e paragem. 

Período de Exploração RAA PCIP 

Garantir a adoção ao regime de emissões ar 
(Decreto-lei n.º 39/2018, de 11 de junho), 
nos prazos previstos no referido diploma. 

Período de Exploração RAA PCIP 

 

Ar – Emissões difusas 

 

Medidas/Condições a cumprir para as emissões difusas 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Adotar boas práticas e medidas de 
minimização nas emissões difusas, durante 
o funcionamento normal e nos arranques e 
paragem. 

Período de Exploração RAA PCIP 

Apresentar informação detalhada sobre o 
programa de controlo e monitorização de 
emissões difusas 

Período de Exploração RAA PCIP 

 

Energia 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Registar o consumo mensal/anual das 
diferentes formas de energia utilizada, 
evidenciando os equipamentos/etapas de 
processo onde é utilizada (incluindo 
geradores de emergência). Relacionar o 
consumo de energia com o tratamento de 
resíduos, apresentando os resultados em 
quantidade de energia consumida por 
tonelada de resíduo tratado 

Período de Exploração RAA PCIP 
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Recursos Hídricos 

Captação 
Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Dar cumprimento às condições previstas 
na Autorização de Utilização dos Recursos 
Hídricos n.º 728/2011 - Captação de Água 
Subterrânea (em anexo). 

Período de Exploração  RAA PCIP 

Apresentar o consumo mensal total de água 
proveniente da rede pública (expresso em 
m3/mês) e leituras dos respetivos 
contadores, discriminando, se possível, 
pelas diversas utilizações (consumo 
humano, processo industrial, lavagens, 
rega, etc.) 

Período de Exploração  RAA RAA 

 

Rejeição de águas residuais 
 

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Dar cumprimento às condições previstas na 
Autorização Camarária para a descarga de 
efluentes /lamas domésticos e águas 
residuais potencialmente contaminadas na 
ETAR Municipal de Pombal. 

Período de Exploração 
RAA/Em fiscalização e 

acompanhamento da atividade 
PCIP 

Apresentar um relatório síntese da 
qualidade das águas descarregadas e 
também apresentar a carga poluente 
(expressa em massa/unidade de tempo) 
relativa a cada parâmetro monitorizado 

Período de Exploração RAA PCIP 

 

Resíduos 

Resíduos gerados na atividade 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Sistematizar os quantitativos de resíduos/ 
LER gerados no processo produtivo 
evidenciando a etapa onde são produzidos 

Período de Exploração RAA PCIP 

Promover a valorização de resíduos por 
fluxos ou fileiras 

Período de Exploração RAA PCIP 

Manter um registo dos resíduos produzidos 
e tratados nas próprias instalações, 
nomeadamente, unidade de produção, 
código LER, quantidade, código de operação 
a que foram sujeitos, outras informações 
relevantes 

Período de Exploração RAA PCIP 

Manter um registo atualizado dos resíduos 
produzidos e encaminhados para 
tratamento noutro operador, o qual deve 
incluir a sua classificação segundo a Lista 

Período de Exploração RAA PCIP 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Europeia de Resíduos e respetiva descrição, 
local onde são produzidos, quantidade 
produzida, destino e código de operação 

Efetuar o registo da produção específica de 
resíduos do processo produtivo 
(quantidade de resíduos 
gerados/quantidade de produto produzido) 

Período de Exploração RAA PCIP 

 

Resíduos admissíveis 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos admissíveis 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Registar a quantidade anual de resíduos 
sujeitos às operações de valorização e de 
eliminação efetuadas no estabelecimento, 
discriminada por unidade/linha de 
processamento de resíduos e associada à 
respetiva operação 

Período de Exploração RAA PCIP 

Efetuar o registo das cargas de resíduos 
recusadas, incluindo informação relativa ao 
motivo da recusa, indicando a sua origem, 
classificação segundo a LER, número da 
respetiva e-GAR, bem como outras 
informações consideradas relevantes 

Período de Exploração RAA PCIP 

 

Resíduos – Identificação do responsável técnico OGR 

Nome 
N.º Bilhete de Identidade/Cartão 

do cidadão 
Habilitações profissionais Regime 

Marta Sandim   PCIP 

 

Ruído 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Realizar nova avaliação de ruído e 
apresentar o respetivo relatório de ensaio, 
se: tiverem sido registadas reclamações 
relativas a ruído; ocorrerem alterações na 
instalação que possam ter interferência 
direta com os níveis sonoros anteriormente 
existentes; o aumento de equipamentos 
com emissões sonoras para o exterior; o 
aumento do número de horas de 
funcionamento de equipamentos ou 
alteração da sua disposição, que faça prever 
o aumento do nível sonoro no(s) recetor(es) 
sensível(eis). 

 Período de Exploração RAA PCIP 
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DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO 
Tipo de desativação 

Total, Parcial, Outro, etc. 

 

Medidas/Condições gerais a cumprir relativamente ao encerramento e ou desativação da 

instalação 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Elaborar e submeter o plano de 
desativação total ou parcial da instalação 
para aprovação.  
 

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial da instalação 
(com 6 meses de antecedência). Plano de 
desativação total ou parcial 

Plano de desativação total ou parcial PCIP 

Elaborar e submeter o relatório final de 
conclusão do plano de desativação total ou 
parcial da instalação para aprovação 

Aquando da conclusão da desativação de 
acordo com o plano previamente 
aprovado 

Relatório final de conclusão do plano de 
desativação total ou parcial 

PCIP 

 
 

OBRIGAÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO 
Comunicações a efetuar à Administração 

Tipo de informação/ 
Parâmetros 

Formato de reporte Data de reporte Entidade 

Relatório Ambiental Anual (RAA) 
Formato digital através da 

Plataforma SILiAmb 
Seguintes até 30 de abril de cada ano. APA/IAPMEI 

Registo Europeu de Emissões e 
Transferências de Poluentes 

(PRTR) 

Formulário único (PRTR) 

 
PRTR a submeter anualmente em data a definir APA 

Emissões Ar 
SILiAmb  Emissões Ar / 

Formato de Envio 
Autocontrolo Emissões 

Monitorização pontual: comunicação até 45 dias 
seguidos contados a partir da data da realização 
da monitorização. O conteúdo dos relatórios de 

autocontrolo e a comunicação dos resultados das 
monitorizações devem ser efetuados de acordo 

com a Portaria n.º 221/2018, de 01/08. Até à 
operacionalização da plataforma eletrónica única 
de comunicação de dados e ao abrigo do previsto 
no art.º 41º do DL n.º 39/2018, deve ser seguido o 
procedimento transitório publicado no portal da 

APA 

APA/CCDR 

Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos (MIRR) 

SILiAmb 
31 de março do ano seguinte àquele que se 

reportam os dados 
APA 

Situações de emergência 
(acidentes e incidentes) 

Formato digital ou qualquer 
via disponível que se mostre 

eficiente 

Comunicação no prazo máximo de 48 horas após 
a ocorrência; Relatório num prazo de 15 dias após 

a ocorrência. 
APA/IAPMEI 

Situações de emergência 
(acidentes graves) no âmbito do 

Comunicação de acidentes 
graves na aceção da alínea a) 

Nos prazos previstos no artigo 28.º do Decreto-Lei 
n.º 150/2015, de 5 de agosto. 

 

APA, IGAMAOT, IAPMEI  
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Tipo de informação/ 
Parâmetros 

Formato de reporte Data de reporte Entidade 

Regime de Prevenção de 
Acidentes Graves (PAG) 

 

do artigo 3.º do Decreto-Lei 
n.º 150/2015, de 5 de agosto. 

 
 

ANEXOS 
 

Anexos 

Anexo Descrição Regime 

Avaliação da compatibilidade de 
localização 

Avaliação da compatibilidade de localização Parecer no âmbito da avaliação da 
compatibilidade de localização do projeto de alteração das instalações da EGEO 

Solventes, S.A. (artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto) 
PAG 

Autorização de utilização dos recursos 
Hídricos 

Autorização de utilização dos recursos Hídricos n.º 728/2011  

Códigos LER Listagem dos códigos LER PAG 

Autorização Camarária para deposição 
de efluentes/lamas e águas residuais 

potencialmente contaminadas, na ETAR 
Municipal de Pombal Autorização 

Camarária para deposição de 
efluentes/lamas e águas residuais 

potencialmente Contaminadas 

Autorização Camarária para deposição de efluentes/lamas e águas residuais 
potencialmente contaminadas, na ETAR Municipal de Pombal 

PCIP 
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