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TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.
O presente TUA não habilita o seu titular à exploração da(s) operação(ões) de gestão de resíduos
(após a 1ª decisão de RGGR e de todos os regimes específicos).

DADOS GERAIS
Nº TUA

TUA20200319000101 - EA

REQUERENTE

Somos Ambiente, ACE

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

508653479

ESTABELECIMENTO

CIVTRHI

LOCALIZAÇÃO

Estrada municipal 1375
38220 - Tratamento e eliminação de resíduos perigosos

CAE

35301 - Produção e distribuição de vapor, água quente e fria e ar frio por conduta
35112 - Produção de eletricidade de origem térmica

CONTEÚDOS TUA
ENQUADRAMENTO
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EXPLORAÇÃO

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO
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ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime
Nº Processo

OGRIncineraçã
o

OGRIncineraçã
o

PCIP

PL20191002001411

VP20200608000102

PL20191002001411

Aplicáveis

X

-

X

Solicitados

Indicador de
enquadramento

Data de
Validade

X

Aprovação de
projeto

19-032020

19-032022

-

Autorização de
laboração de
instalação de
incineração

07-102020

06-102027

X

Categoria 5.2 b)
Eliminação de
resíduos em
instalações de
incineração de
resíduos
perigosos –
Unidade de
incineração com
capacidade
instalada de 32,2
t /dia e com a
Categoria 5.1 b)
tratamento físicoquímico com a
capacidade
instalada de 14,4
ton/dia

25-092020

24-092027

Prorrogação
da validade

-

7 anos

-

Eficácia

Sentido da
decisão

Entidade
Licencia
dora

Deferido

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Sim

Deferido

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Não

Deferido
condicionad
o

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Sim

LOCALIZAÇÃO
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LOC1.5 - Confrontações
Norte

Terrenos de floresta e agrícola

Sul

Estrada Municipal

Este

Terrenos de floresta e agrícola

Oeste

Estrada Municipal

LOC1.6 - Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

5 824,00

Área coberta (m2)

7 176,00

Área total (m2)

50 000,00
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LOC1.7 - Localização
Localização

Zona Industrial

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000290

O estabelecimento deve ser operado de acordo com o previsto no Anexo Memória Descritiva. Qualquer alteração deve ser comunicada via plataforma
LUA.

T000304

O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra a Licença
Ambiental (LA) integrada na LE n.º 2/2016, de 15 de Março, e trata-se de uma
Alteração substancial

T000291

Registar os procedimentos adotados para as operações de manutenção e
limpeza dos equipamentos de processo ou de retenção, drenagem, tratamento
e controlo de emissões, com indicação de data(s) ou período(s) em que
ocorreram e do encaminhamento dado às substâncias geradas (matériasprimas, produtos, efluentes líquidos, resíduos, etc.), de modo a permitir mantêlos a um nível de eficiência elevado.

Período de vida da instalação

RAA

T000311

Explorar e manter a atividade de acordo com o projeto aprovado e com as
condicionantes estabelecidas no TUA, sendo que nenhuma alteração
relacionada com a atividade ou com parte dela que possa ter consequências
no ambiente, nomeadamente as que introduzem um efeito relevante nas
condições estabelecidas neste TUA, pode ser realizada ou iniciada sem a
prévia notificação à Entidade Coordenadora do Licenciamento (ECL) e à APA.
Apresentar evidências da comunicação à ECL e à APA de qualquer alteração
na instalação com implicações neste TUA.

Período de exploração

RAA

T000292

Os resíduos a tratar bem como os resíduos produzidos, que se encontrem
armazenados no estabelecimento, devem estar identificados segundo a LER, e
permanecer em área(s) destinada(s) a esse efeito, de modo a evitar
escorrências ou qualquer derrame para o solo, ou linha de água.

Período de vida da instalação

T000303

Após a tomada de conhecimento da decisão PCIP (data da decisão), tomar as
medidas e ações necessárias com vista ao cabal cumprimento das condições
impostas no presente TUA e, desde logo no RAA, apresentar demonstração do
ponto de situação do cumprimento/adaptação atempado às novas condições.

Período de exploração

T000293

Em conformidade com o disposto no Regime Geral de Gestão de Resíduos, no
envio dos resíduos produzidos para tratamento devem ser privilegiadas as
opções de reciclagem e outras formas de valorização de acordo com o
estabelecido na hierarquia de resíduos

Período de vida da instalação

T000294

O estabelecimento deve 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 guia de acompanhamento
de resíduos, bem como outras informações consideradas relevantes.

Período de vida da instalação

T000295

Manter um arquivo com o processo de licenciamento das atividades de
tratamento de resíduos, atualizado e organizado, para ser disponibilizado às
entidades com competências de fiscalização e inspeção, sempre que
solicitado.

Período de vida da instalação

Período de vida da instalação

RAA

RAA

Registar o número de horas correspondente a situações de funcionamento
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Medida/ Condição a cumprir

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).

Prazo de implementação

Período de exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

T000296

Sempre que ocorram alterações dos procedimentos de aceitação e/ou dos
respetivos critérios de aceitação, deverá ser efetuada a revisão do Plano de
Admissão e Aceitação de Resíduos.

Período de vida da instalação

T000308

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

Período de exploração

RAA

T000309

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

Período de exploração

RAA

T000310

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

Período de exploração

RAA

T000350

O transporte dos resíduos em território nacional deverá ser efetuado de acordo
com o disposto na Portaria n.º 145/17, de 26 de abril, nomeadamente no que
se refere ao cumprimento dos requisitos técnicos para o transporte e ao
acompanhamento do mesmo com as e-GAR.

Período de exploração

RAA

T000351

O movimento transfronteiriço de resíduos seja efetuado de acordo com o
estipulado no DL n.º 45/2008, de 11 de março e Regulamento (CEE) n.º 1013
/2006, de 14 de junho.

Período de Exploração

RAA

T000503

Registar o número de horas de funcionamento anual do estabelecimento e de
cada instalação, discriminando o número de horas em produção efetiva e em
limpeza /manutenção, por instalação (incineração e autoclavagem)

Período de exploração

RAA

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000297

A temperatura da câmara de combustão primária, onde os resíduos são
queimados, deve ser igual ou superior a 850 °C, após a última injeção de ar de
combustão, mesmo nas condições mais desfavoráveis.

Período de vida da instalação

autocontrolo

T000312

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

Período de exploração

RAA

T000298

Os gases resultantes da queima dos resíduos, sujeitos a uma nova combustão
na câmara de pós combustão, devem, após a última injeção de ar de
combustão, permanecer durante, pelo menos, 2 segundos a uma temperatura
igual ou superior 1100 °C, de uma forma controlada e homogénea, e mesmo
nas condições mais desfavoráveis.

Período de vida da instalação

autocontrolo

T000313

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.

3 anos após a publicação das
Conclusões MTD

RAA

T000299

Os queimadores auxiliares são ativados automaticamente durante as
operações de arranque e paragem, afim de assegurar constantemente: a) a
temperatura mínima de 850 °C, na primeira câmara de combustão; b) a
temperatura mínima de 1100 °C, na segunda câmara de combustão, durante,
pelo menos, 2 segundos após a última injeção de ar de combustão e enquanto
existirem resíduos na primeira câmara de combustão

Período de vida da instalação

autocontrolo

T000314

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 WI), com vista ao cumprimento do prazo de adaptação
previsto nas conclusões MTD

3 anos após a publicação das
Conclusões MTD

RAA

Os queimadores auxiliares são ativados automaticamente sempre que a
temperatura: a) da primeira câmara de combustão seja inferior a 850 °C; b)
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

dos gases de combustão, na segunda câmara de combustão, após a última
injeção de ar, seja inferior a 1100 °C

Demonstração do cumprimento

Período de vida da instalação

autocontrolo

T000315

Reavaliar detalhadamente o grau de implementação de melhores técnicas
disponíveis (MTD) previstas no(s) BREF sectorial (ais) ( "BREF WT" e "BREF
WI") e/ou das medidas técnicas equivalentes; apresentar evidências da
manutenção da adequada implementação das referidas técnicas (vide Anexo MTD BREF WT / BREF WI).

Período de exploração

RAA

T000301

O sistema de encravamento da alimentação de resíduos atua nas seguintes
condições: a) no arranque, enquanto não for atingida a temperatura de 850 °C
na primeira câmara de combustão e 1100 °C na segunda câmara de
combustão; b) sempre que não seja mantida a temperatura de 850 °C na
primeira câmara de combustão e 1100 °C na segunda câmara de combustão;
c) sempre que as medições em contínuo, indiquem que foi excedido qualquer
dos valores-limite de emissão (VLE) de poluentes atmosféricos estabelecidos,
devido a perturbações ou avarias dos dispositivos de tratamento

Período de vida da instalação

autocontrolo

T000352

O operador deverá ter em consideração os princípios gerais e os outros
aspetos relevantes para o seu estabelecimento PCIP, relativamente à
monitorização de emissões de poluentes para o ar e para a água previstos no
REF ROM.

Período de Exploração

RAA ( conforme condições
estabelecidas no Of. Circ C000002202001-DGLA.DEI)

T000302

Sempre que aplicável a incineração de resíduos fica condicionada ao
cumprimento de metas de gestão de resíduos nacionais e comunitárias de
regeneração/reciclagem/valorização material, e à capacidade nacional
existente ou a instalar dessas operações, em respeito pelo princípio da
hierarquia de gestão de resíduos, como definido no Decreto-Lei n.º 178/2006,
na sua atual redacção.

Período de vida da instalação

EXP4 - Ar
EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual

Código

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

T000324

FF3

FF3

incinerador chaminé de
emergência

5,83

Resíduos
perigosos e
não
perigosos

T000325

FF4

FF4

Caldeira de
vapor

1,54

Gases de
Petróleo
Liquefeitos
(GPL)

5,83

Resíduos
perigosos e
não
perigosos

T000478

FF1

FF1

Incinerador

Sistema de
Tratamento
de Efluentes
Gasosos
(STEG)

Eficácia (%)

Parâmetro
associado ao
STEG

Redução
não
catalítica
seletiva
(SNCR) e
filtro de
mangas

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

PÁG.
6/24

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 11/01/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

Código

T000330

T000331

T000332

T000333

T000334

Código da
fonte

FF1

FF1

FF1

FF1

FF1

D20201009001608
17f8-4f0a-72cd-57c2

Poluente

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Partículas
totais em
suspensão
(PTS)

Carbono
Orgânico
Total (COT)

Carbono
Orgânico
Total (COT)

Cloro e seus
compostos
inorgânicos
(expressos
em HCl)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

5

20

10

20

8
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Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Período de
referência

média diária

média 30
minutos

média diária

média 30
minutos

média diária

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

11.0

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

Nenhum dos
valores
médios
diários
ultrapasse o
valor limite
de emissão
apresentado

11.0

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

Nenhum dos
valores
médios a
intervalos de
30 minutos
ultrapasse o
valor limite
de emissão.

11.0

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

Nenhum dos
valores
médios
diários
ultrapasse o
valor limite
de emissão
apresentado

11.0

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

Nenhum dos
valores
médios a
intervalos de
30 minutos
ultrapasse o
valor limite
de emissão.

11.0

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

Nenhum dos
valores
médios
diários
ultrapasse o
valor limite
de emissão
apresentado
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T000336

T000337
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T000339

Código da
fonte
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FF1

FF1
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Poluente

Cloro e seus
compostos
inorgânicos
(expressos
em HCl)

Dióxido de
Enxofre
(SO2)

Dióxido de
Enxofre
(SO2)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

50

40

150

180

350
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documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Frequência
de
monitorização

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Continuo

Período de
referência

média 30
minutos

média diária

média 30
minutos

média diária

média 30
minutos

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

11.0

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

Nenhum dos
valores
médios a
intervalos de
30 minutos
ultrapasse o
valor limite
de emissão.

11.0

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

Nenhum dos
valores
médios
diários
ultrapasse o
valor limite
de emissão
apresentado

11.0

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

Nenhum dos
valores
médios a
intervalos de
30 minutos
ultrapasse o
valor limite
de emissão.

11.0

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

Nenhum dos
valores
médios
diários
ultrapasse o
valor limite
de emissão
apresentado

11.0

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

Nenhum dos
valores
médios a
intervalos de
30 minutos
ultrapasse o
valor limite
de emissão.
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Poluente

Monóxido de
Carbono
(CO)

Monóxido de
Carbono
(CO)

Mercúrio
(Hg)

Dioxinas e
Furanos

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

30

100

0.05

0.1

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
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Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

ng/Nm3

Frequência
de
monitorização

Continuo

Continuo

Pelo menos
2
amostragens
anuais, com
intervalo
mínimo de
dois meses
entre
medições

Pelo menos
2
amostragens
anuais, com
intervalo
mínimo de
dois meses

Período de
referência

média diária

média 30
minutos

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

mínimo de
6h e máximo
de 8h

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

11.0

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

Nenhum dos
valores
médios
diários
ultrapasse o
valor limite
de emissão
apresentado

11.0

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

Nenhum dos
valores
médios a
intervalos de
30 minutos
ultrapasse o
valor limite
de emissão

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

Nenhum dos
valores
médios,
sobre o
período de
amostragem
definido,
ultrapasse o
valor limite
de emissão
apresentado.
Estes
valores
médios
abrangem
também as
formas
gasosas e
de vapor das
emissões de
metais
pesados
relevantes,
bem como
dos seus
compostos.

11.0

11.0

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

Nenhum dos
valores
médios,
sobre o
período de
amostragem
definido,
ultrapasse o
valor limite
de emissão
apresentado,
que se
refere à
concentração
total de
dioxinas e
furanos
calculada de
acordo com
o
estabelecido
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fonte

D20201009001608
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Poluente

Valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade do
valor limite
de emissão
ou emissão
específica

Frequência
de
monitorização

Período de
referência

Teor O2 de
referência

entre
medições

T000344

FF4

Compostos
Orgânicos
Voláteis
(expressos
em carbono
total)

200

mg/Nm3

2x por ano

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

obtenção de
dados de
qualidade
científica
equivalente

na Parte 1
do Anexo VI
do
DecretoLei
n.º 127
/2013, com
recurso à
utilização de
equivalência
tóxica

3.0

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

3.0

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

FF4

Óxidos de
Azoto (NOx
/NO2)

250

mg/Nm3

2x por ano

FF1

Flúor e seus
compostos
inorgânicos
(expresso
em HF)

1

mg/Nm3

Continuo

média diária

11.0

Normas
CEN

condições
abaixo

T000376

FF1

Flúor e seus
compostos
inorgânicos
(expresso
em HF)

mg/Nm3

Continuo

média 30
minutos

11.0

Normas
CEN

condições
abaixo

T000377

FF1

Metais IV
(Cádmio,
Tálio)

0,05

mg/Nm3

2x por ano

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

11.0

Normas
CEN

condições
abaixo

FF1

Metais V
(Antimónio,
Arsénio,
Chumbo,
Crómio,
Cobalto,
Cobre,
Manganês,
Níquel,
Vanádio)

0,5

mg/Nm3

2x por ano

mínimo de
30 minutos e
máximo de 8
horas

11.0

Normas
CEN

condições
abaixo

T000345

T000375

T000378

EXP4.1.3 - Monitorização dos parâmetros operacionais do processo de incineração
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Código

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Parâmetro

Frequência da monitorização

T000477

Temperatura próximo da parede interna ou de outro
ponto representativo da câmara de combustão

contínuo

T000480

Caudal de gases de exaustão (se tecnicamente viável)

contínuo

T000481

Teor de O2 no efluente gasoso

contínuo

T000482

Temperatura do efluente gasoso

contínuo

T000483

Pressão do efluente gasoso

contínuo

T000484

Teor de vapor de água (exceto se o gás for seco antes
de ser analisado)

contínuo

EXP4.1.4 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000348

Garantir o cumprimento do regime de emissões ar (Decreto-lei n.º 39/2018, de
11 de junho), no que for aplicável ao estabelecimento, nos prazos previstos no
referido diploma

Período de exploração

RAA

T000349

O conteúdo dos relatórios de autocontrolo e a comunicação dos resultados das
monitorizações devem ser efetuados de acordo com o preconizado na Portaria
n.º 221/2018, de 01 de agosto.

Período de exploração

RAA

T000353

A frequência de monitorização dos parâmetros sujeitos a monitorização
pontual, com exceção dos parâmetros contemplados nas Conclusões MTD dos
BREF aplicáveis, poderá ser alterada desde que cumpra os requisitos
constantes no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho.

Período de exploração

RAA

T000326

Registar o número de horas de funcionamento associadas a cada fonte de
emissão de poluentes para a atmosfera.

Período de exploração

RAA

T000327

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

Período de exploração

RAA

T000381

As condições de cumprimento dos metais sujeitos a monitorização pontual
constam no ponto 1 da Parte 7 do Anexo VI do diploma REI, não podendo
nenhum dos valores médios ultrapassar o valor limite de emissão constante no
quadro "EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual". Estes
valores médios abrangem também as formas gasosas e de vapor das
emissões de metais pesados relevantes, bem como dos seus compostos.

Período de vida da instalação

autocontrolo

T000382

Registar, processar e validar todos os resultados da monitorização em
continuo e pontual e apresentar à APA, IP. de acordo com referido no Anexo
Autocontrolo das emissões para o ar

Período de vida da instalação

autocontrolo

T000383

FF1: apresentar relatório síntese com a seguinte informação, para cada
poluente monitorizado: a) gama de valores de emissão durante o ano (valor
mínimo-valor máximo) e valor médio de emissão em mg/Nm3 e desvio padrão;
carga poluente em kg/ano; emissão especifica por tonelada de resíduo
incinerado - incluir a metodologia utilizada para os cálculos apresentados.
Referir ainda numero de horas de funcionamento anual e respetivo consumo
de combustível (com discriminação do tipo de combustível utilizado) com
indicação do número de horas anuais de funcionamento deficiente, ou de
avaria, do(s) equipamento(s) de queima ou de tratamento de emissões.

Período de vida da instalação

RAA

A chaminé de emergência da instalação de incineração (FF2) apenas poderá
funcionar em situações de emergência, designadamente quando se verificar
aumento incontrolado de temperatura no incinerador, acima de 1.200 ºC,
devendo ser cumprido o procedimento descrito no ponto relativo a Acidentes e
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Código

T000384

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Medida/ Condição a cumprir

Emergências. No RAA deverá ainda ser declarada a duração total acumulada
(em horas) de funcionamento da chaminé, com a identificação da duração dos
períodos ininterruptos de utilização desta fonte.

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Período de vida da instalação

RAA

T000487

Se não existirem normas CEN devem ser usadas as restantes técnicas de
medição segundo o definido nos pontos 1.1 e 1.2 da Parte 4 do Anexo VI do
diploma REI

Período de vida da instalação

autocontrolo

T000489

As condições de cumprimento dos parâmetros sujeitos a monitorização em
continuo constam no ponto 1 da Parte 7 do Anexo VI do diploma REI, não
podendo nenhum dos valores médios diários ou valores médios a intervalos de
30 minutos, ultrapassar o valor limite de emissão constante no quadro "EXP4.
1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual"

Período de vida da instalação

autocontrolo

T000502

Sempre que tecnicamente viável a velocidade de saída dos gases, em regime
de funcionamento normal da instalação de incineração, deve ser, pelo menos,
6 m/s, se o caudal ultrapassar 5000 m3/h, ou 4m/s, se o caudal for inferior ou
igual a 5000 m3/h

Período de vida da instalação

autocontrolo

EXP4.2 - Emissões difusas
EXP4.2.2 - Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Código

T000322

Medida/ Condição a cumprir

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

Prazo de implementação

Período de exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

EXP8 - RH
EXP8.1 - RH - Captação
EXP8.1.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Código

T000354

Medida/ Condição a cumprir

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
de Utilização dos Recursos Hídricos - Captações de Água Subterrânea (vide
Anexo - TURH n.º: A015500.2019.RH5A; TURH n.º: A011613.2019.RH5A;
TURH n.º: A010083.2018.RH5A;

Prazo de implementação

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais
EXP8.3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais
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Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000358

Encaminhar as águas residuais domésticas e industrias recolhidas na fossa
estanque para destinos autorizados (Estação de tratamento de águas residuais
com TURH válido ou operador de tratamento de resíduos autorizado)

Período de exploração

RAA

T000359

Relatório síntese da quantidade de águas residuais de processo geradas na
operação

Período de Exploração

RAA

EXP10 - Resíduos
EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade
EXP10.1.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000386

O teor de carbono orgânico total (COT) das escórias e cinzas de fundo,
produzidas na instalação de incineração, deve ser inferior a 3 % ou a sua
perda por combustão inferior a 5 % do peso, sobre matéria seca, do material.
Na determinação analítica devem ser utilizadas as normas EN13137:2001 ou
EN15169:2007.

Período de vida da instalação

RAA

T000387

Relativamente às escórias e cinzas produzidas na instalação de incineração
que correspondem às entradas espelho da Lista Europeia de Resíduos com os
códigos 190111* e 190112, deverá ser efetuada avaliação bienal da sua
perigosidade, de acordo com o procedimento descrito no "Guia de
Classificação de Resíduos" constante no portal da APA

Período de vida da instalação

RAA

EXP10.2 - Resíduos admissíveis
EXP10.2.1 - Caraterização dos residuos admissíveis no estabelecimento / instalação

Código

Código LER

Operação de
valorização ou
eliminação

T000388

020101 Lamas
provenientes
da lavagem e
limpeza

D 10 —
Incineração
em terra.

T000389

020102
Resíduos de
tecidos
animais

D 10 —
Incineração
em terra.

T000390

020199
Resíduos sem
outras
especificações

D 10 —
Incineração
em terra.

T000391

020201 Lamas
provenientes
da lavagem e
limpeza

D 10 —
Incineração
em terra.

Capacidade
instalada

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas
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Código LER

Operação de
valorização ou
eliminação

T000392

020202
Resíduos de
tecidos
animais

D 10 —
Incineração
em terra.

T000393

020203
Matérias
impróprias
para consumo
ou
processamento

D 10 —
Incineração
em terra.

T000394

020204 Lamas
do tratamento
local de
efluentes

D 10 —
Incineração
em terra.

T000395

020299
Resíduos sem
outras
especificações

D 10 —
Incineração
em terra.

T000396

020304
Matérias
impróprias
para consumo
ou
processamento

D 10 —
Incineração
em terra.

T000397

020501
Matérias
impróprias
para consumo
ou
processamento

D 10 —
Incineração
em terra.

T000398

020601
Matérias
impróprias
para consumo
ou
processamento

D 10 —
Incineração
em terra.

T000399

070104 (*)
Outros
solventes,
líquidos de
lavagem e
licores-mãe
orgânicos

D 10 —
Incineração
em terra.

T000400

070108 (*)
Outros
resíduos de
destilação e
resíduos de
reação

D 10 —
Incineração
em terra.

T000401

070204 (*)
Outros
solventes,
líquidos de
lavagem e
licores-mãe
orgânicos

D 10 —
Incineração
em terra.

T000402

070304 (*)
Outros
solventes,
líquidos de
lavagem e
licores-mãe
orgânicos

D 10 —
Incineração
em terra.

T000403

070404 (*)
Outros
solventes,
líquidos de
lavagem e
licores-mãe
orgânicos

D 10 —
Incineração
em terra.

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

070413 (*)
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Código LER

Resíduos
sólidos
contendo
substâncias
perigosas

Operação de
valorização ou
eliminação

T000405

D 10 —
Incineração
em terra.

T000406

070513 (*)
Resíduos
sólidos
contendo
substâncias
perigosas

D 10 —
Incineração
em terra.

T000407

070514
Resíduos
sólidos não
abrangidos em
07 05 13

D 10 —
Incineração
em terra.

T000408

070604 (*)
Outros
solventes,
líquidos de
lavagem e
licores-mãe
orgânicos

D 10 —
Incineração
em terra.

T000409

070699
Resíduos sem
outras
especificações

D 10 —
Incineração
em terra.

T000410

070704 (*)
Outros
solventes,
líquidos de
lavagem e
licores-mãe
orgânicos

D 10 —
Incineração
em terra.

T000411

140603 (*)
Outros
solventes e
misturas de
solventes

D 10 —
Incineração
em terra.

T000412

150202 (*)
Absorventes,
materiais
filtrantes
(incluindo
filtros de óleo
sem outras
especificações),
panos de
limpeza e
vestuário de
proteção,
contaminados
por
substâncias
perigosas

D 10 —
Incineração
em terra.

T000413

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

D 10 —
Incineração
em terra.

070504 (*)
Outros
solventes,
líquidos de
lavagem e
licores-mãe
orgânicos

160506 (*)
Produtos
químicos de
laboratório,
contendo ou
compostos por
substâncias
perigosas,
incluindo
misturas de
produtos

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

D 10 —
Incineração
em terra.
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Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
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Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

químicos de
laboratório

T000414

160508 (*)
Produtos
químicos
orgânicos fora
de uso,
contendo ou
compostos por
substâncias
perigosas

D 10 —
Incineração
em terra.

T000415

180101
Objetos
cortantes e
perfurantes
(exceto 18 01
03)

D 10 —
Incineração
em terra.

T000416

180102 Partes
anatómicas e
órgãos,
incluindo
sacos de
sangue e
sangue
conservado
(exceto 18 01
03)

D 10 —
Incineração
em terra.

T000417

180103 (*)
Resíduos
cujas recolha
e eliminação
estão sujeitas
a requisitos
específicos
com vista à
prevenção de
infeções

D 10 —
Incineração
em terra.

T000418

180104
Resíduos
cujas recolha
e eliminação
não estão
sujeitas a
requisitos
específicos
com vista à
prevenção de
infeções (por
exemplo
pensos,
compressas,
ligaduras,
gessos,
roupas,
vestuário
descartável,
fraldas)

D 10 —
Incineração
em terra.

T000419

180106 (*)
Produtos
químicos
contendo ou
compostos por
substâncias
perigosas

D 10 —
Incineração
em terra.

T000420

180107
Produtos
químicos não
abrangidos em
18 01 06

D 10 —
Incineração
em terra.

T000421

180208
Medicamentos
não
abrangidos em
18 02 07

D 10 —
Incineração
em terra.
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Operação de
valorização ou
eliminação

T000422

180109
Medicamentos
não
abrangidos em
18 01 08

D 10 —
Incineração
em terra.

T000423

180201
Objetos
cortantes e
perfurantes
(exceto 18 02
02)

D 10 —
Incineração
em terra.

T000424

180202 (*)
Resíduos
cujas recolha
e eliminação
estão sujeitas
a requisitos
específicos
com vista à
prevenção de
infeções

D 10 —
Incineração
em terra.

T000425

180203
Resíduos
cujas recolha
e eliminação
não estão
sujeitas a
requisitos
específicos
com vista à
prevenção de
infeções

D 10 —
Incineração
em terra.

T000426

180205 (*)
Produtos
químicos
contendo ou
compostos por
substâncias
perigosas

D 10 —
Incineração
em terra.

T000427

180206
Produtos
químicos não
abrangidos em
18 02 05

D 10 —
Incineração
em terra.

T000428

180207 (*)
Medicamentos
citotóxicos e
citostáticos

D 10 —
Incineração
em terra.

T000429

180108 (*)
Medicamentos
citotóxicos e
citostáticos

D 10 —
Incineração
em terra.

T000430

191212 Outros
resíduos
(incluindo
misturas de
materiais) do
tratamento
mecânico de
resíduos, não
abrangidos em
19 12 11

D 10 —
Incineração
em terra.

T000431

200108
Resíduos
biodegradáveis
de cozinhas e
cantinas

D 10 —
Incineração
em terra.

T000432

200131 (*)
Medicamentos
citotóxicos e
citostáticos

D 10 —
Incineração
em terra.

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

200132
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Código LER

Medicamentos
não
abrangidos em
20 01 31

D20201009001608
17f8-4f0a-72cd-57c2
Operação de
valorização ou
eliminação

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

D 10 —
Incineração
em terra.

T000434

200199 Outras
frações, sem
outras
especificações

D 10 —
Incineração
em terra.

T000435

200301
Misturas de
resíduos
urbanos
equiparados

D 10 —
Incineração
em terra.

T000436

200302
Resíduos de
mercados

D 10 —
Incineração
em terra.

T000437

020108 (*)
Resíduos
agroquímicos
contendo
substâncias
perigosas

D 10 —
Incineração
em terra.

T000438

070103 (*)
Solventes,
líquidos de
lavagem e
licores-mãe
orgânicos
halogenados

D 10 —
Incineração
em terra.

T000439

070107 (*)
Resíduos de
destilação e
resíduos de
reação
halogenados

D 10 —
Incineração
em terra.

T000440

070203 (*)
Solventes,
líquidos de
lavagem e
licores-mãe
orgânicos
halogenados

D 10 —
Incineração
em terra.

T000441

070303 (*)
Solventes,
líquidos de
lavagem e
licores-mãe
orgânicos
halogenados

D 10 —
Incineração
em terra.

T000442

070403 (*)
Solventes,
líquidos de
lavagem e
licores-mãe
orgânicos
halogenados

D 10 —
Incineração
em terra.

T000443

070503 (*)
Solventes,
líquidos de
lavagem e
licores-mãe
orgânicos
halogenados

D 10 —
Incineração
em terra.

T000444

070599
Resíduos sem
outras
especificações

D 10 —
Incineração
em terra.

070603 (*)
Solventes,
líquidos de
lavagem e

PÁG.
18/24

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 11/01/2021
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T000445

D20201009001608
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Código LER

Operação de
valorização ou
eliminação

licores-mãe
orgânicos
halogenados

D 10 —
Incineração
em terra.

T000446

070703 (*)
Solventes,
líquidos de
lavagem e
licores-mãe
orgânicos
halogenados

D 10 —
Incineração
em terra.

T000447

090108
Película e
papel
fotográfico,
sem prata nem
compostos de
prata

D 10 —
Incineração
em terra.

T000448

130101 (*)
Óleos
hidráulicos
contendo PCB
(ver n.º 2 das
definições do
Anexo da
Decisão 2014
/955/EU, da
Comissão, de
18 de
dezembro de
2014)

D 10 —
Incineração
em terra.

T000449

130204 (*)
Óleos minerais
clorados de
motores,
transmissões
e lubrificação

D 10 —
Incineração
em terra.

T000450

130301 (*)
Óleos
isolantes e de
transmissão
de calor,
contendo PCB

D 10 —
Incineração
em terra.

T000451

140601 (*)
D 10 —
Clorofluorcarbonetos,
Incineração
HCFC, HFC
em terra.

T000452

140602 (*)
Outros
solventes e
misturas de
solventes
halogenados

D 10 —
Incineração
em terra.

T000453

150106
Misturas de
embalagens

D 10 —
Incineração
em terra.

T000454

150111 (*)
Embalagens
de metal,
incluindo
recipientes
vazios sob
pressão,
contendo uma
matriz porosa
sólida
perigosa (por
exemplo,
amianto)

D 10 —
Incineração
em terra.

T000455

160109 (*)
Componentes
contendo PCB

D 10 —
Incineração
em terra.

160209 (*)
Transformadores

D 10 —

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas
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e
condensadores,
contendo PCB

Operação de
valorização ou
eliminação

Capacidade
instalada

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.
Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

Incineração
em terra.

T000457

160304
Resíduos
inorgânicos
não
abrangidos em
16 03 03

D 10 —
Incineração
em terra.

T000458

160306
Resíduos
orgânicos não
abrangidos em
16 03 05

D 10 —
Incineração
em terra.

T000459

160504 (*)
Gases em
recipientes
sob pressão
(incluindo
halons)
contendo
substâncias
perigosas

D 10 —
Incineração
em terra.

T000460

160509
Produtos
químicos fora
de uso, não
abrangidos em
16 05 06, 16
05 07 ou 16 05
08

D 10 —
Incineração
em terra.

T000461

170902 (*)
Resíduos de
construção e
demolição
contendo PCB
(por exemplo,
vedantes com
PCB,
revestimentos
de piso à base
de resinas
com PCB,
envidraçados
vedados
contendo
PCB,
condensadores
com PCB)

D 10 —
Incineração
em terra.

T000462

180110 (*)
Resíduos de
amálgamas de
tratamentos
dentários

D 10 —
Incineração
em terra.

T000463

200125 Óleos
e gorduras
alimentares

D 10 —
Incineração
em terra.

EXP10.2.2 - Capacidade do estabelecimento / instalação para as operações de gestão de resíduos

Código

T000467

Operação de valorização ou eliminação

D 10 — Incineração em terra.

Capacidade instalada

32,20

Unidade da capacidade instalada

t/d
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Para realizar a validação do documento e comprovar que o
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Operação de valorização ou eliminação

D 10 — Incineração em terra.

Capacidade instalada

10 000,00

Unidade da capacidade instalada

Toneladas/Ano

EXP10.2.7 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos admissíveis

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

T000464

Na instalação de incineração podem ser tratados os resíduos constantes no
quadro "EXP10.2.1 - Caraterização dos residuos admissíveis no
estabelecimento / instalação" desde que integrem as tipologias constantes no
Anexo ResiduosAutorizados

Período de vida da instalação

T000466

Apenas poderão ser eliminados resíduos perigosos não passiveis de
valorização e/ou de tratamento nos CIRVER

Período de vida da instalação

T000491

Apenas poderão ser eliminados resíduos urbanos provenientes de produtores
que produzam mais de 1.100 l/dia de resíduos urbanos

Período de vida da instalação

Demonstração do cumprimento

RAA

EXP10.4 - Identificação do responsável técnico OGR
EXP10.4.1 - Identificação do responsável técnico pela OGR

Código

T000492

Nome

N.º Bilhete de Identidade/Cartão do
cidadão

Habilitações profissionais

Vitor Arroteia

EXP12 - Ruido
EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

Código

T000360

Medida/ Condição a cumprir

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).

Prazo de implementação

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário proceder à
implementação de medidas de minimização, deverá(ão) posteriormente ser
efetuada(s) nova(s) caraterização(ões) de ruído, de forma a verificar o
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Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima.

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

RAA

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da
instalação

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000493

Submeter o plano de desativação total ou parcial do estabelecimento

6 meses antes da previsão de
cessação total ou parcial

Plano de desativação total ou parcial
do estabelecimento

T000494

Submeter o relatório final de conclusão do plano de desativação total ou
parcial do estabelecimento

Na conclusão da desativação total ou
parcial

Relatório final de conclusão do plano
de desativação total ou parcial

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

Tipo de informação/Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

T000318

Relatório Ambiental Anual
(RAA) (O relatório integra o
previsto no n.º 14 do
DecretoLei n.º 127/2013, de 30
de agosto (descrito ao longo
deste TUA) e devendo ser
sujeito a validação prévia, por
verificador qualificado, nos
termos do previsto no art.º 17º
do mesmo diploma

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

Até 30 de abril de cada ano,
reportando-se às condições de
exploração do ano anterior.

APA

T000319

Registo Europeu de Emissões
e Transferências de Poluentes
(PRTR)

Formulário digital através da
Plataforma SILiAmb

A submeter anualmente em
data a definir

APA

T000320

Situações de emergência
(acidentes e incidentes) e
incumprimento de condições
do TUA

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

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

EC, APA
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Tipo de informação/Parâmetros

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

Pontual: até 45 dias corridos
contados da data de
realização da monitorização.
Continuo: mensalmente, até
final do mês seguinte a que os
mesmos se referem

APA

T000321

Autocontrolo das emissões
para o ar

Anexo Autocontrolo das
emissões para a atmosfera

T000474

Prova da manutenção do
seguro de responsabilidade
civil extracontratual

no RAA

T000475

Mapa Integrado de Registo de
Resíduos - MIRR

SILIAmb

31 de março do ano seguinte
àquele que se reportam os
dados

APA

T000476

Comunicação da alteração do
técnico responsável pelas
operações de tratamento de
resíduos.

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

48 horas

APA

T000495

Incumprimento dos Valores
Limite de Emissão para as
emissões gasosas no âmbito
do regime de tolerância

Autocontrolo.ar@apambiente.
pt

48 horas

APA

T000496

Plano de Desativação total ou
parcial

Formato digital ou através de
Plataforma online de
transferência de ficheiros para
o email: ippc@apambiente.pt

Aquando da previsão da
cessação definitiva total ou
parcial das atividades

APA

T000497

Relatório final de conclusão do
plano de desativação (total ou
parcial)

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

Após finalização do Plano de
Desativação

APA

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código

Ficheiro

Descrição

T000347

Sistematizacao MTDs - BREF WT.pdf

MTD BREF WT.-."Reference Document on Best
Available Techniques for Waste Treatment Industries

T000346

Sistematizacao MTDs - BREF WI.pdf

MTD BREF WI - Reference Document on Best
Available Techniques for Waste Incineration

T000355

Titulo A010083.2018.RH5A.pdf

TURH n.º: A010083.2018.RH5A

T000362

Titulo A011613.2019.RH5A - SB2.pdf

TURH nº A011613.2019.RH5A

T000363

Titulo A015500.2019.RH5A.PDF

TURH nº: A015500.2019.RH5A

T000499

AnexoTUA-CIVTRHI-MemoriaDescritiva.docx

Memória descritiva do estabelecimento
Incineração: tipologias de resíduos autorizados
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Ficheiro

Descrição

T000500

AnexoTUA-CIVTRHI-ResAutorizados.docx

resíduos

T000501

AnexoTUA-CIVTRHI-Autocontrolo Emissões AR.docx

Autocontrolo das emissões para o ar da fonte FF1
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