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Nº TUA TUA20170809000143 - EA

REQUERENTE Componatura. lda

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507480473

ESTABELECIMENTO Componatura Meia Via

LOCALIZAÇÃO Variante do Bom Amor Casal das Vinhas Mortas

CAE 38212 - Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos

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 TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, 
assumindo o ato de licenciamento ou autorização da atividade económica.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO
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Regime Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento
Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

PCIP PL20161003000842 X X

Categoria 5.3 b) 
i) do REI 

Capacidade 
Instalada: 300 

ton/dia

17-08-
2017

16-08-
2023 - Sim

Favorável 
condicionad

a

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient

e

OGR-
RGGR-
Regime 

geral

PL20161003000842 X X
Artigo 27º do 
RGGR com 

PCIP

09-08-
2017

09-08-
2019 - Sim

Aprovação 
de projeto 

condicionad
a

Comissã
o de 

Coorden
ação e 

Desenvo
lvimento 
Regional 

de 
Lisboa e 
Vale do 

Tejo

Vertice -

Meridiana -

Perpendicular à meridiana -

Norte -

Sul -

Este -

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Área poligonal

Confrontações
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Oeste -

Área impermeabilizada não coberta (m2) 6109.00

Área coberta (m2) 7088.00

Área total (m2) 168360.00

Localização -

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o número de horas de funcionamento anual 
da instalação, discriminando a periodicidade de horas 
em produção efetiva e/ou em paragem de laboração.

Período de exploração RAA

Registar o número de horas correspondentes 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

Informar sobre procedimentos adotados para as 
operações de inspeção, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, nomeadamente os que integram os 
processos produtivos, com indicação de data(s) ou 
período(s) em que ocorreram, do encaminhamento 

dado às substâncias geradas (matérias-primas, 
produtos, efluentes líquidos, resíduos, etc.), incluindo 

sempre que possível as respetivas fichas técnicas.

Período de exploração RAA

Explicitar 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 

Área do estabelecimento

Localização

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

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

incidente.
Período de exploração RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências 
e ações corretivas, caso se verifique incumprimento 

das condições do TUA.
Período de exploração RAA

Registar a informação relativa ao número e à natureza 
de queixas e/ou reclamações recebidas.

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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 - A documentação 

submetida pelo operador neste âmbito (avaliação das 
substâncias perigosas relevantes), em sede de 

licenciamento, encontra-se em análise, não sendo 
ainda possível concluir se a instalação se encontra em 
condições de usufruir da dispensa de apresentação do 

Relatório de Base previsto no Artigo 42º do REI

Relatório de Avaliação da Necessidade de Elaboração 
de Relatório de Base - em avaliação

Relatório de base

Atendendo a que, se encontra em revisão o 
Documento de Referência de aplicação setorial, 

Reference Document on Best Available Techniques for 
Waste Treatments Industries – BREF WT, Comissão 

Europeia, de agosto de 2006, deverá o operador 
desencadear mecanismos de acompanhamento do 

mesmo, no sentido de avaliar quais as MTD 
eventualmente aplicáveis à instalação, que serão 

estabelecidas nesse âmbito, com vista à sua 
implementação.

Período de exploração

Avaliar detalhadamente o grau de implementação de 
melhores técnicas disponíveis (MTD) previstas nos 

BREF (Reference Document on Best Available 
Techniques) transversais: BREF EFS, BREF ENE e 

BREF ROM e/ou das medidas técnicas equivalentes. 
Apresentar evidências da manutenção da adequada 

implementação das referidas técnicas.

Período de exploração

Implementar um plano de monitorização relativo à 
valorização de resíduos não perigosos, por tratamento 

biológico, de modo a garantir a higienização do 
tratamento dos resíduos orgânicos, nomeadamente o 
controlo dos resíduos rececionados para o tratamento, 

a temperatura e duração do tratamento, bem como 
outros parâmetros devem ser controlados para 

assegurar um tratamento biológico eficiente.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições específicas a cumprir

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais
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Produtos intermédios e ou finais Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Composto Orgânico

Cumprir as regras estabelecidas no 
Decreto-Lei nº 103/2015 de 15 de 

junho, na sua atual redação, nos termos 
da autorização para colocação no 
mercado desta matéria fertilizante, 

emitida pela DGAE.

Período de exploração

Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Indicar as medidas adotadas na instalação para a 
minimização das emissões difusas provenientes da 

zona de compostagem e de armazenamento de 
resíduos.

Período de exploração RAA

Avaliar a possibilidade de captar e canalizar as 
emissões difusas provenientes da zona de 

compostagem e de armazenamento de resíduos, 
devendo aplicar-se as condições de descarga de 

poluentes para a atmosfera através de uma chaminé 
de altura adequada para permitir uma boa dispersão 
dos poluentes e salvaguardar o ambiente e a saúde 

humana.

Período de exploração 1º RAA

Nas situações onde não seja técnica ou 
economicamente viável, o confinamento das emissões 

difusas por uma chaminé, apresentar detalhada 
fundamentação técnica.

Período de exploração 1º RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente a odores

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Indicar as medidas adotadas na instalação para a 
minimização da emissão de odores provenientes da 

zona de compostagem.
Período de exploração RAA

Ar

Emissões difusas

Odores

Energia

Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 17/11/2017

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.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20170817003848

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f172-5220-65ff-ceb7

PÁG. 
/6 9

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Para as diferentes formas de energia utilizadas na 
instalação, registar o consumo mensal (Kwh) e o 

consumo específico (quantidade de energia consumida
/quantidade de produto produzido).

Período de exploração RAA

Efetuar uma avaliação das medidas tomadas e 
resultados alcançados para otimizar os consumos de 

energia na instalação.
Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o consumo mensal/anual de água 
discriminando por utilizações (processo industrial, 

doméstico, lavagens)
Período de exploração RAA

Efetuar uma avaliação das medidas tomadas e 
resultados alcançados para otimizar os consumos de 

água
Período de exploração RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas 
previstas na Autorização de Utilização dos Recursos 

Hídricos - Captação de Água Subterrânea (vide Anexo 
- TURH-AC1)

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Indicar o número de limpezas anualmente realizadas 
às fossas séticas estanques LT1, LT2 e LT3, com 

referência às datas e respetivos comprovativos.
Período de exploração RAA

Quantificar o volume removido (m3) nas fossas séticas 
estanques LT1, LT2 e LT3, data e envio para o exterior 
da instalação, identificação do transportador das águas 

residuais e respetiva cópia da autorização para o 
transporte, identificação do destino das águas 

residuais, data de receção no destino, autorização dos 
operadores recetores das águas residuais domésticas, 
comprovativo do encaminhamento para destino final 

adequado.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativa a reutilização de águas residuais

RH

RH - Captação

Rejeição de águas residuais

Reutilização de águas residuais
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o volume específico mensal/anual de águas 
recirculadas na instalação, por utilização (processo de 

compostagem, zona de lavagem, águas residuais 
domésticas).

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Sistematizar os quantitativos de resíduos/ LER gerados 
no processo produtivo, por proveniência, da 

quantidade de resíduos valorizados e o respetivo 
destino.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos admissíveis

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Elaborar um estudo da viabilidade de implementação 
de medidas destinadas à impermeabilização/cobertura 

da totalidade das zonas de armazenamento de 
resíduos (quer de modo temporário, quer para 

valorização na instalação), e da zona de 
armazenamento do composto/maturação que permita a 

contenção/retenção de eventuais escorrências
/derrames de modo a evitar a possibilidade de 

dispersão, e a minimizar os riscos de contaminação de 
solos e águas.

Período de exploração 1º RAA

No que respeita ao armazenamento das lamas 
destinadas a valorização agrícola, evidenciar que o 

mesmo cumpre com o disposto no artigo 5.º do 
Decreto-lei n.º 276/2009, de 2 de outubro, na sua atual 
redação. Evidenciar ainda que as lamas se encontram 
devidamente identificadas e separadas das restantes 
zonas de armazenamento de resíduos não perigosos, 
nomeadamente das lamas que não são passíveis de 

serem utilizadas diretamente na agricultura.

Período de exploração 1º RAA

Resíduos

Resíduos gerados na atividade

Resíduos admissíveis

Ruido

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

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

Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Relatório Ambiental Anual (RAA)

Formato digital até 10 MB ou através de 
plataforma online de transferência de 

ficheiros para o email: 
ippc@apambiente.pt

1º RAA a remeter até 30 de abril do ano 
seguinte ao inicio de exploração 

refletindo a alteração. Seguintes até 30 
de abril de cada ano.

APA

Relatório de base

Formato digital até 10 MB ou através de 
plataforma online de transferência de 

ficheiros para o email 
ippc@apambiente.pt. Diretrizes da 

Comissão Europeia respeitantes aos 
relatórios de base - Comunicação da 
Comissão 2014/C 136/03, JOUE de 

06.05.2014.

Aguardar parecer da APA quanto ao 
Relatório de Avaliação de Necessidade 

de Relatório de Base.
APA

Mapa Integrado de Registo de SILiAmb 31 de março do ano seguinte àquele APA

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

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

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 17/11/2017

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.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20170817003848

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: f172-5220-65ff-ceb7

PÁG. 
/9 9

Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Resíduos - MIRR que se reportam os dados

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 num 

prazo de 15 dias após a ocorrência.
APA, IGAMAOT, CCDR

Plano de Desativação total ou parcial
Formato digital ou qualquer via 

disponível que se mostre eficiente

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial das atividades 

- com 6 meses de antecedência.
APA

Relatório Final de Conclusão do Plano 
de Desativação total ou parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre eficiente

Aquando da conclusão da desativação 
de acordo com o plano previamente 

aprovado
APA

Código Anexo Descrição

C002314 TURH_A001667.2017.RHSA.pdf TURH da captação de água AC1
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