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Nº TUA TUA20170328000050 - EA

REQUERENTE RIBTEJO - Tratamento e Valorização de Resíduos Industriais, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 505124149

ESTABELECIMENTO ATERRO PARA RESÍDUOS INDUSTRIAIS NÃO PERIGOSOS DA CHAMUSCA

LOCALIZAÇÃO ECOPARQUE DO RELVÃO - Rua Ferro de Engomar - Arripiado

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, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.
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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

OGR-
Aterros PL20170105001116 X X

Aprovação de 
projeto conforme 
artº 21º do DL 
183/2009 de 10 
de agosto

31-08-
2017

31-08-
2019 - Sim

Deferido 
condicionad
o

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
de 
Lisboa e 
Vale do 
Tejo

OGR-
Aterros

VP20171124000014 X X

Nos termos do 
artigo 30º do 
Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 
de setembro, na 
redação 
conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 
73/2011, de 17 
de junho, e ao 
abrigo do 
Decreto-Lei n.º 
183/2009, de 10 
de agosto

24-07-
2018

22-07-
2025

- Sim Deferido

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
de 
Lisboa e 
Vale do 
Tejo

OGR-
Aterros PL20181011003296 X X

Artº 30º do DL 
183/2009 de 10 
de agosto-

16-01-
2019 - - Sim Deferido

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
de 
Lisboa e 
Vale do 
Tejo

PCIP PL20170105001116 X X

Categoria 5.4 do 
Anexo I do 
Diploma REI 
(Aterros que 
recebem mais de 
10 ton de 
resíduos por dia 
ou com uma 
capacidade 
superior a 25000 
ton) Capacidade 
instalada: 
1.113.345 m3 (1 
309 949 ton)

16-10-
2017

14-10-
2025

- Não
Favorável 
condicionad
o

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

PCIP - X - - - - - - - -

RH PL20170105001116 X X

Emissão do 
TURH de 
rejeição no 
âmbito do 
Decreto-Lei n.º 
226-A/2007, de 
31 de maio e da 
Portaria n.º 1450

/2007, de 12 de 
novembro

06-09-

2017

06-09-

2019 - Sim Deferido

Administ
ração da 
Região 

Hidrográ
fica do 
Tejo e 
Oeste
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Norte -

Sul -

Este -

Oeste -

 

LOCALIZAÇÃO

Mapa

Confrontações

Área do estabelecimento
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Área impermeabilizada não coberta (m2) 68200.00

Área coberta (m2) 1700.00

Área total (m2) 148000.00

Localização Espaço Industrial

Descontínuo

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

ARH Tejo e Oeste - Lisboa Em anexo Em anexo Em anexo

ACT Em anexo Em anexo Em anexo

ARSLV Em anexo Em anexo Em anexo

Localização

 

PARECERES EXTERNOS

CONDIÇÕES ARS, ACT E PROTEÇÃO CIVIL

Regime de Laboração

Medidas / Condições a cumprir relativamente a pareceres externos
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Informar sobre a data de início de exploração da instalação, refletindo a alteração 
(construção da célula 2)

Três meses antes da entrada em 
funcionamento refletindo a alteração

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, discriminando 
o número de horas em produção efetiva e em paragem/manutenção.

Período de exploração RAA

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

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

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 o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas. Período de exploração RAA

Deverão ser cumpridas as condições impostas no Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 
de agosto, retificado pela Declaração de Retificação nº 74/2009, de 9 de outubro e 
alterado pelo Decreto-Lei nº 84/2011, de 20 de junho e pelo Decreto-Lei nº 88
/2013 de 9 de julho.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

Deverão ser cumpridas as condições impostas na Decisão do Conselho 2003/33
/CE, de 19 de dezembro de 2002.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

Deverão ser cumpridas as condições impostas no Regulamento (CE) n.º 1069
/2009 de 21 de outubro.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

Deverão ser cumpridas as condições impostas no Regulamento (CE) n.º 142/2011 
de 25 de fevereiro.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

Deverão ser cumpridas as condições impostas na Portaria nº 40/2014 de 17 de 
fevereiro.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

Deverão ser cumpridas as metas de redução de deposição de resíduos urbanos 
biodegradáveis em aterro, expressas no PERSU 2020, aprovado pela portaria nº 
187-A/2014, de 17 de setembro, a meta máxima de Deposição de RUB em aterro, 
a meta mínima de Preparação para Reutilização e Reciclagem e a meta de 
Retomas de Recolha Seletiva, publicadas no Despacho nº 3350/2015 do DR – 2ª 
Serie nº 64, de 01/04/2015, assim como em futuros planos que vierem a ser 
aprovados, e contribuir para os objetivos de reciclagem de resíduos de 
embalagens, também expressos no(s) referido(s) Plano(s) e consubstanciados no 
Plano de Ação do Sistema. Complementarmente deverá ser assegurado pelo 
Sistema a contribuição para o alcance das metas de outros fluxos de resíduos, 
como sejam as pilhas e os equipamentos elétricos e eletrónicos, fixados na 
legislação nacional e comunitária.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

Durante a fase de exploração do aterro, o Operador, deverá ter em conta a 
hierarquia dos princípios de gestão de resíduos, devendo privilegiar, sempre que 
disponíveis, as opções de valorização dos resíduos que gere, com vista à 
minimização da deposição de resíduos em aterro.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir
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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 
encontra-se ainda 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 diploma REI. A conclusão desta análise será 
aditada ao TUA.

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

Relatório de base

Apresentar ponto de situação do grau de implementação das MTD previstas no(s) 
documentos transversais aplicáveis (nomeadamente BREF EFS/BREF ENE/BREF 
ROM) e/ou das medidas técnicas equivalentes; apresentar evidências da 
manutenção da adequada implementação das referidas técnicas.

Período de exploração RAA

Apresentar evidências da manutenção da adequada implementação de melhores 
técnicas atualmente disponíveis, que englobam medidas de carácter geral e 
medidas de implementação ao longo do processo de exploração e encerramento 
da instalação, preconizadas pelo Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, na 
sua atual redação.

Período de exploração RAA

Apresentar um registo das alterações topográficas decorrentes da exploração do 
aterro. Este registo deve conter em detalhe o seguinte: - início e duração da 
deposição; - Superfície ocupada pelos resíduos, em toneladas e em m3; - Volume 
e composição dos resíduos depositados; - Cálculo da capacidade de deposição 
ainda disponível no aterro, em toneladas e em m3; Comportamento do aterro 
relativamente a eventuais assentamentos através de um registo sistemático dos 
levantamentos topográficos

Período de exploração RAA

Na exploração do estabelecimento deverão manter-se asseguradas todas as 
disposições legais e/ou regulamentares aplicáveis em razão de segurança e saúde 
no trabalho, segurança industrial, saúde pública e proteção do ambiente, 
nomeadamente:

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- Manter em boas condições de limpeza, de acessibilidade e de segurança, quer 
as vias de circulação interna, quer as plataformas de lavagens quer ainda, as 
demais infraestruturas e equipamentos;

Período de vida da instalação

- Manter visíveis e em bom estado de conservação as sinalizações de segurança, 
aviso e circulação de pessoas e viaturas;

Período de vida da instalação

- Manter o ruído e os odores a níveis aceitáveis; Período de vida da instalação

- Manter atualizada a identificação de perigos e avaliação dos riscos para a 
segurança e saúde no local de trabalho e elaborado o plano de prevenção de 
riscos profissionais, bem como planos detalhados de prevenção e proteção 
exigidos por legislação específica, incluindo controlo periódico da exposição a 
agentes químicos, físicos, biológicos e psicossociais, em obediência ao disposto 
nas alíneas b) e c) do art.º 73º-B da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, alterada 
pela Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto e alterada e republicada pela Lei n.º 3/2014, 
de 28 de janeiro;

Período de vida da instalação

- Manter privilegiadas as medidas de combate aos riscos na sua origem, de forma 
a eliminar ou reduzir a exposição e aumentar os níveis de proteção dos 
trabalhadores, conforme alínea e) do n.º 2 do art.º 15º, da Lei n.º 102/2009, de 10 
de setembro, alterada pela Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto e alterada e 
republicada pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro;

Período de vida da instalação

- Manter atualizadas a classificação de áreas perigosas e a avaliação de risco de 
explosão, dada a possibilidade de formação de atmosferas explosivas e atento o 
disposto no Decreto-Lei n.º 236/2003, de 30 de setembro. Devem ser adotadas 
medidas de proteção técnica e organizacionais contra eventuais explosões, deve 
garantir-se a verificação e/ou seleção de aparelhos, equipamentos e sistemas 
adequados às atmosferas em causa e deve manter-se atualizado o Manual de 
Proteção contra Explosões;

Período de vida da instalação

- Manter as caixas de primeiros socorros assinaladas e equipadas, sugerindo-se, 
para o efeito, a consulta da Orientação Técnica n.º 1/2010 da Direcção-Geral de 
Saúde em www.dgs.pt (microsite da saúde ocupacional> documentos e 
publicações);

Período de vida da instalação

- Manter à disposição dos trabalhadores o equipamento de proteção individual 
adequado contra os riscos resultantes das operações efetuadas (Decreto Lei n.º 
348/93, de 1 de outubro e Portaria n.º 988/93, de 6 de outubro);

Período de vida da instalação

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

- Manter sinalização de segurança em todos os pontos convenientes, de acordo 
com o preconizado pela Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de dezembro;

Período de vida da instalação

- Manter o respeito pelas prescrições mínimas de segurança e de saúde fixadas 
pelo Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro, no que se refere aos 
equipamentos de trabalho;

Período de vida da instalação

- Manter a informação e formação dos trabalhadores em segurança e saúde no 
trabalho, tendo em atenção o posto de trabalho, nos termos dos artigos 19º e 20º 
da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, alterada pela Lei n.º 42/2012, de 28 de 
agosto e alterada e republicada pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro. Deverão, em 
particular, ser tidas em consideração as seguintes vertentes: modo de atuar com 
os equipamentos de trabalho, utilização dos meios de combate a incêndio, 
utilização de equipamento de proteção individual, conteúdo das fichas de dados de 
segurança dos produtos químicos utilizados e medidas gerais de primeiros 
socorros;

Período de vida da instalação

- Na movimentação manual de cargas manter observadas as prescrições mínimas 
de segurança fixadas no Decreto-Lei n.º 330/93, de 25 de setembro, em particular 
as medidas de prevenção preconizadas no seu art.º 4º;

Período de vida da instalação

- Manter os locais de trabalho, instalações sanitárias, balneários, vestiários e 
refeitório em respeito pelo disposto na Portaria n.º 987/93, de 6 de outubro e no 
Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos 
Industriais, aprovado pela Portaria n.º 53/71, de 3 de fevereiro, com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 702/80, de 22 de setembro.

Período de vida da instalação

Processos e critérios de admissão de resíduos no aterro A gestão de resíduos 
rececionados e produzidos deve manter respeito pelo regime jurídico instituído 
pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, sendo que:

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- O armazenamento temporário de resíduos rececionados e produzidos deverá ser 
efetuado de modo a não provocar danos para o ambiente, nem para a saúde 
humana e deverá prever a contenção/retenção secundária de eventuais 
escorrências e/ou derrames, bem como o risco de incêndio ou explosão. Este 
armazenamento deverá ser mantido de forma a permitir a fácil identificação dos 
resíduos, devendo os seus contentores estar rotulados com a respetiva 
designação/código LER (Decisão da Comissão n.º 2014/955/EU, de 18-12-2014) 
e, se for caso disso, com indicação das características que lhe confiram 
perigosidade;

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- A admissão de resíduos no aterro de resíduos não perigosos fica sujeita ao 
cumprimento dos procedimentos estipulados na Decisão do Conselho 2003/33/CE, 
de 19 de dezembro, aos critérios de admissão definidos no Capítulo V do Decreto-
Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação nº 74
/2009, de 9 de outubro e alterado pelo Decreto-Lei nº 84/2011, de 20 de junho e 
pelo Decreto-Lei nº 88/2013, de 9 de julho.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

Controlo de assentamentos e enchimentos O Operador deverá controlar 
anualmente, efetuando o registo dos potenciais assentamentos do terreno e da 
massa de resíduos depositada, mediante a realização de um levantamento 
topográfico, de forma a tornar possível a comparação e a sobreposição dos 
resultados obtidos com resultados anteriores. A avaliação do estado do aterro será 
efetuada através dos seguintes parâmetros:

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- Início e duração da deposição; Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- Superfície ocupada pela massa de resíduos depositados e assentamentos 
registados no levantamento topográfico desde o início da exploração em m2;

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- Volume dos resíduos depositados desde o início da exploração em toneladas; Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- Volume dos resíduos depositados desde o início da exploração em m3; Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- Volume anual de resíduos depositados, em toneladas; Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- Métodos de deposição utilizados; Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- Cálculo da capacidade de deposição ainda disponível no aterro em toneladas e 
em m3;

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

- Área ocupada pela frente em exploração em m3; Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- O Operador deverá manter um registo sistemático dos levantamentos 
topográficos que permita verificar a conformidade ou não conformidade da 
realidade com as previsões do projeto.

Período de exploração e de 
encerramento do aterro Relatório de atividade do aterro

O controlo de emissão do biogás do aterro para a atmosfera deverá ser efetuado 
de acordo com o preconizado no nº 8 da Parte A e do nº 18 da Parte B do Anexo 
III do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

Os dados meteorológicos serão fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia 
e Geofísica, e deverá ser efetuado de acordo com o preconizado na alínea d) nº 3 
da Parte A do Anexo III do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

O Operador deverá dispor de um Manual de Exploração onde constem as 
operações de exploração, nomeadamente:

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- O controlo dos resíduos à entrada da instalação; Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- A forma de exploração do aterro, a superfície máxima a céu aberto em regime de 
exploração normal, a altura de deposição dos resíduos, as características dos 
taludes de proteção e suporte dos resíduos e outras indicações importantes para a 
exploração do aterro;

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- A descrição do sistema de manutenção e controlo do funcionamento do aterro, 
designadamente: sistemas de drenagem, poços de registo e de drenagem de 
lixiviados, tanque de equalização dos lixiviados e das águas pluviais recolhidas 
durante a exploração, valas de drenagem, piezómetros e demais infraestruturas e 
equipamentos existentes;

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- A periodicidade dos controlos, as amostragens e os parâmetros analíticos para 
os lixiviados, para as águas pluviais, para as águas dos piezómetros de controlo e 
dos furos, e ainda, para o biogás;

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

- Definição das medidas de prevenção de acidentes e incêndios, bem como das 
medidas a tomar em cada caso.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

O Operador deverá efetuar o registo dos quantitativos, códigos e descrição da 
Lista Europeia de Resíduos (LER) e origens dos resíduos depositados em aterro, 
utilizados na consolidação de caminhos ou na cobertura diária do aterro, e 
encaminhados para valorização deve ser efetuado no Sistema Integrado de 
Registo da Agência Portuguesa do Ambiente, de acordo com os procedimentos 
legalmente definidos.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

O Operador deverá enviar à CCDR um relatório anual de atividade integrando a 
informação relativa à exploração do aterro e os resultados das monitorizações 
exigidas. Este relatório deverá ser apresentado até 15 de abril do ano seguinte a 
que reporta o relatório conforme a alínea e) do nº 2 do artigo 27º do Decreto-Lei 
183/2009 de 10 de agosto.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

O operador deve suportar os custos decorrentes da gestão de resíduos, de acordo 
com o previsto no artigo 58º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, com a 
redação conferida pela Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

O Operador deverá anualmente, desde o início da exploração e até final dos 
trabalhos de manutenção e controlo e na fase pós-encerramento do aterro, fazer 
prova documental, junto da CCDR, de que dispõe de um seguro de 
responsabilidade civil extracontratual, de acordo com o preconizado no Decreto-Lei 
n.º 183/2009, de 10 de agosto.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

Caraterização das fontes de emissão pontual

Ar

Ar - Emissões pontuais
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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

FF1
Queimador de 
biogás (open 
flare)

Unidade de 
Queima de 
Biogás

0.75
Outros 
Combustíveis 
Gasosos

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

Período de exploração e de 
encerramento do aterro

RAA

Registar o número de horas de funcionamento do queimador de biogás e a 
respetiva quantidade de biogás canalizado e queimado, expresso em toneladas e 
em m3.

Período de exploração e de 
encerramento do aterro

RAA

Apresentar o cálculo das emissões provenientes do queimador de biogás, tendo 
em consideração a composição dos gases e a eficiência do equipamento de 
queima instalado, nomeadamente para os seguintes parâmetros: CO (monóxido de 
carbono), CO2 (dióxido de carbono), SOx (Óxidos de enxofre), NOx (Óxidos de 
Azoto), CH4 (metano) e COVnm (Compostos Orgânicos Voláteis não Metânicos). 
Deve ser descrita a metodologia seguida para o cálculo dos valores apresentados.

Período de exploração e de 
encerramento do aterro

RAA

Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Apresentar um relatório síntese do controlo das emissões difusas do aterro, 
nomeadamente do biogás, que deverá ser efetuado de acordo com o estabelecido 
no Decreto-Lei nº 183/2009, de 10 de agosto, na sua atual redação.

Período de exploração e de 
encerramento do aterro

RAA

Apresentar a quantificação da totalidade do biogás gerado no aterro, em toneladas 
e em m3, bem como a respetiva composição (em termos dos parâmetros metano 
(%), Dióxido de Carbono (%) e Oxigénio (%)).

Período de exploração e de 
encerramento do aterro RAA

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

Período de exploração e encerramento 
do aterro

RAA

Código Tipo de energia utilizada
Capacidade de 

Armazenamento (t) Consumo anual (t/ano)
N.º Alvará de tanque de 

armazenamento Valores Tep

EN1 Energia Eléctrica 16,700.00 -

Licença de exploração n.

Emissões difusas

Energia

Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento
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Código Tipo de energia utilizada
Capacidade de 

Armazenamento (t) Consumo anual (t/ano)
N.º Alvará de tanque de 

armazenamento Valores Tep

EN2 Gasóleo 10,000.00 24,200.00 º 30/2010

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Para as diferentes formas de energia utilizadas na instalação (energia elétrica e 
gasóleo), registar o consumo mensal (Kwh) e o consumo específico (quantidade 
de energia consumida/tonelada de resíduos depositados).

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, lavagens, rega, etc.)

Período de exploração RAA

Avaliar 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 n.º ARHT/4886.09/T/A.CA.F, de 11.12.2009.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos piezómetros

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Apresentar um relatório síntese das análises às águas subterrâneas, de acordo 
com as condições estabelecidas no Decreto-Lei nº 183/2009, de 10 de agosto, na 
sua atual redação.

Período de exploração e de 
encerramento do aterro RAA

A monitorização das águas subterrâneas deverá ser efetuada nos piezómetros 
existentes, de acordo com os parâmetros referidos no Quadro II em anexo, e com 
o preconizado no nº 9 da Parte A e do nº 19 da Parte B do Anexo III do Decreto-
Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto. O Operador poderá, anualmente, e em função 
dos resultados obtidos, propor à autoridade competente a alteração da lista dos 
parâmetros a analisar bem como o estabelecimento de outras frequências de 
monitorização para o controlo das águas subterrâneas.

Período de vida da instalação Relatório de atividade do aterro

Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

RH

RH - Captação

RH - piezómetros
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Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Apresentar um relatório síntese com o volume de águas residuais tratadas na 
Estação de Tratamento de Lixiviados (ETL) e a qualidade do efluente tratado.

Período de exploração RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização de 
Utilização dos Recursos Hídricos n.º L011787.2017.RH5A, emitida em 21.08.2017.

Período de exploração RAA

Apresentar um relatório síntese das análises conjuntas às águas pluviais 
potencialmente contaminadas e às águas sub-superficiais, de acordo com as 
condições estabelecidas no Decreto-Lei nº 183/2009, de 10 de agosto, na sua 
atual redação.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativa a reutilização de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao controlo dos lixiviados

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o volume de lixiviado produzido no aterro e o respetivo controlo efetuado 
ao mesmo, de acordo com as condições estabelecidas no Decreto-Lei nº 183
/2009, de 10 de agosto, na sua atual redação.

Período de exploração e de 
encerramento do aterro RAA

A monitorização e controlo dos lixiviados produzidos deverá ser efetuada, de 
acordo com os parâmetros referidos no Quadro I em anexo, e com o preconizado 
no nº 5 da Parte A e do nº 16 da Parte B do Anexo III do Decreto-Lei n.º 183/2009, 
de 10 de agosto. O Operador poderá, anualmente, e em função dos resultados 
obtidos propor à autoridade competente a alteração da lista dos parâmetros a 
analisar no lixiviado bruto, bem como o estabelecimento de outras frequências de 
monitorização para o controlo dos lixiviados.

Período de exploração e de 
encerramento do aterro Relatório de atividade do aterro

Rejeição de águas residuais

Reutilização de águas residuais

Controlo de lixiviados

Resíduos

Resíduos gerados na atividade
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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 na instalação evidenciando 
a etapa onde são produzidos.

Período de exploração RAA

Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras Período de exploração. RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos admissíveis

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Apresentar um relatório síntese dos registos efetuados para os resíduos 
rececionados na instalação, de acordo com os processos e critérios de admissão 
constantes no Decreto-lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, na sua atual redação.

Período de exploração RAA

Caraterização do equipamento da instalação

Número
Tipo de 

equipamento Potência instalada
Potência a 

efetivar

Capacidade 
instalada - 

unidade

Capacidade 
instalada - 
quantidade

Capacidade a 
efetivar- unidade

Capacidade a 
efetivar - 

quantidade

1 Giratória

1 Compactador ou 
similar

1 Dumper

1 Jopper

Identificação do responsável técnico pela OGR

Nome N.º Bilhete de Identidade/Cartão do cidadão Habilitações profissionais

Filipa Sobral 08950607 3 ZZ3 Licenciatura em Engenharia do Ambiente

Resíduos admissíveis

Equipamentos

Identificação do responsável técnico OGR
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Realizar 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

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 
cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima.

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

Antes do início das operações de selagem e encerramento de parte ou da 
totalidade do aterro, o operador deverá enviar à CCDR um documento com a 
descrição das condições técnicas a aplicar naquelas operações e com data 
prevista para o encerramento e aguardar pela respetiva autorização.

Antecedência de 6 meses Comunicação de encerramento

O Operador, após a selagem definitiva do aterro e num prazo não superior a três 
meses, entregará na CCDR uma planta topográfica pormenorizada do local de 
implantação da zona selada, à escala 1:1000, em formato digital, com indicação 
dos seguintes elementos:

3 meses após encerramento Relatório de encerramento

O Perímetro da cobertura final e o conjunto das instalações existentes no local: 
vedação exterior, bacia de recolha de lixiviados, sistema de drenagem das águas 
pluviais e demais infraestruturas e equipamentos existentes;

3 meses após enceramento Relatório de encerramento

A posição exata dos dispositivos de controlo, nomeadamente: piezómetros, 
sistema de drenagem e tratamento do biogás e dos lixiviados e marcos 
topográficos para controlar potenciais assentamentos.

3 meses após encerramento Relatório de encerramento

O Operador fica obrigatoriamente responsável pela manutenção e controlo do 
aterro, após o seu encerramento, por um período de 30 anos.

30 anos após encerramento Relatório de atividade do aterro

Durante aquele período, o Operador deverá manter em bom estado de 
conservação e funcionamento as seguintes componentes da instalação:A 
cobertura final do aterro; O sistema de drenagem e de tratamento dos lixiviados; O 
sistema de drenagem e tratamento dos gases; O sistema de drenagem das águas 
pluviais; Os piezómetros de controlo da qualidade das águas subterrâneas.

30 anos após encerramento Relatório de atividade do aterro

O Operador, durante aquele período, deverá assegurar: O controlo semestral do 

Ruido

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

volume dos lixiviados gerados; O controlo semestral da qualidade dos lixiviados 
gerados; O controlo semestral da qualidade dos gases gerados no aterro; O 
controlo semestral dos níveis dos piezómetros; O controlo anual da qualidade das 
águas subterrâneas; O controlo anual dos assentamentos do terreno e da 
cobertura final do aterro.

30 anos após encerramento Relatório de atividade do aterro

Anualmente o Operador deverá apresentar à CCDR um relatório síntese sobre o 
estado do aterro após o seu encerramento, especificando as operações de 
manutenção e dos resultados dos controlos realizados no decorrer do ano anterior. 
Os resultados dos controlos efetuados deverão ser informatizados e enviados à 
CCDR em suporte digital, apresentado até dia 15 de abril do ano seguinte a que 
reporta o relatório.

30 anos após o encerramento Relatório de atividade do aterro

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 -aumento da 
capacidade de fusão de 
alumínio. 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

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

Formulário único (PRTR)

1º PRTR a submeter no ano 
seguinte ao início de 
exploração e seguintes em 
data a definir

APA

Emissões Ar
SILiAmb Emissões Ar / 
Formato de Envio Autocontrolo 
Emissões

Monitorização pontual: 
comunicação até o máximo de 
60 dias seguidos contados a 
partir da data de realização da 
monitorização.

CCDR LVT

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) 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, EC

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

Formato digital ou qualquer via Aquando da conclusão da 

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração
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Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Relatório Final de Conclusão do Plano de Desativação total ou 
parcial

disponível que se mostre 
eficiente

desativação de acordo com o 
plano previamente aprovado

APA

Código Anexo Descrição

C004315 AprovaÃ§Ã£o de Projeto_Ribtejo.pdf Aprovação de projeto e pareceres das entidades ARH, 
ACT e ARSLVT

C025192 Anexo Descrição Atividade, codigos LER planta de 
Localização.pdf

Anexo Descrição Atividade, codigos LER planta de 
Localização

C037181
Descrição da atividade, códigos LER autorizados e 
planta de localização à escala 1 25 000 - Alteração 
Códigos.pdf

Descrição da atividade, códigos LER autorizados e 
planta de localização à escala 1 25 000 - Alteração 
Códigos
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