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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.

DADOS GERAIS
Nº TUA

TUA20210306000086

REQUERENTE

ALMINA - Minas do Alentejo, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500219010

ESTABELECIMENTO

ALMINA- Minas do Alentejo S.A.

LOCALIZAÇÃO

Av. de Algares

CAE

07290 - Extração e preparação de outros minérios metálicos não ferrosos
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ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime
Nº Processo

AIA

OGR-Ind.
Extrativa

PCIP

RH

PL20200608000820

PL20200608000820

PL20200608000820

PL20200608000820

Aplicáveis

X

X

X

X

Solicitados

Indicador de
enquadramento

Data de
Validade

Anexo I, n.º 9 e
Anexo II, n.º 2,
alínea e) e n.º
10, alínea g) Artigo 1.º n.º 4,
alínea a) do
Decreto-Lei n.º
151-B/2013, de
31 de outubro

06-032021

X

DL 10/2010

22-032021

-

X

Categoria 5.7 Resíduos
resultantes da
prospeção,
extração,
tratamento e
armazenagem
de recursos
minerais
(capacidade
instalada de
extração
7.008.000 ton
/ano, capacidade
instalação de
preparação de
outros minérios
de tratamento
para 6.000.000
ton/ano,
capacidade de
deposição de
resíduos (“BEBAC”)
45.900.000 ton,
capacidade
Aterro
Temporário de
Feitais 1.056.000
ton)

31-032021

29-032028

X

Lei nº. 58/2005,
de 29 de
dezembro
Decreto-Lei nº.
226-A/2007, de
31 de maio

X

27-032021

05-032025

25-032031

Prorrogação
da validade

-

NA

-

-

Eficácia

Sentido da
decisão

Entidade
Licencia
dora

Sim

Deferido
Condiciona
do

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Não

Deferimento
condicionad
o

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Não

Deferido
condicionad
o

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

Não

Deferido
Condiciona
ndo

Administ
ração da
Região
Hidrográ
fica do
Alentejo
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LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa

LOC1.5 - Confrontações
Norte

Vila de Aljustrel e Outros

Sul

Herdade da Manteira, Herdade do Mau Ladrão

Este

Herdade do Monte Ruas

Oeste

Herdade do Morgado

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

106 871,00

Área coberta (m2)

54 826,00

Área total (m2)

3 960 000,00

LOC1.7 - Localização
Localização

Anexos mineiros e de pedreiras

PRÉVIAS LICENCIAMENTO

PLIC1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

Código

T000009

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

PRÉVIAS CONSTRUÇÃO

PCons1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

Código

T000010

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA
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CONSTRUÇÃO

Const1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

T000011

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

Medida/ Condição a cumprir

T000012

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

T000020

O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra a Licença
Ambiental (LA) n.º 63/0.1/2015, de 20 de maio, e trata-se de uma Alteração
substancial

T000021

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA

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

T000022

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação,
discriminando o número de horas em produção efetiva e em limpeza
/manutenção (evidenciado as diferentes etapas de processo). Apresentar
evidências do registo de acordo com o solicitado

Período de Exploração

RAA

T000023

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

Período de Exploração

RAA

T000024

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

T000025

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

Período de Exploração

RAA
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T000026

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

T000027

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

Período de Exploração

RAA

T000028

Explorar a instalação de forma a prevenir a libertação não autorizada e
acidental de substâncias poluentes para o ar, o solo ou linhas de água de
modo a prevenir, ou reduzir ao mínimo os efeitos, negativos para o ambiente,
bem como eventuais riscos para a saúde humana, devendo ser operada de
forma a serem adotadas todas as regras de boas práticas e medidas de
minimização das emissões durante o funcionamento normal da instalação

Período Exploração

T000031

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

Em fiscalização e acompanhamento
da atividade

T000032

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

Em fiscalização e acompanhamento
da atividade

T000047

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

Período de Exploração

RAA

T000076

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.

T000127

Implementação do Plano de Monitorização dos Solos definido na DIA.

Período de exploração, com
realização das campanhas de
amostragem de acordo com a
periodicidade definida no Plano

Apresentação dos resultados após a
realização das campanhas de
amostragem. Os resultados relevam
para o Relatório de Base

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000029

Acompanhamento da implementação de melhores técnicas disponíveis (MTD)
previstas no Documento de Referência - Reference Document on Best
Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining
Activities - BREF MTWR, e/ou das medidas técnicas equivalentes; apresentar
evidências da manutenção da adequada implementação das referidas técnicas
(vide Anexo - MTD BREF MTWR).

Período de Exploração

RAA

T000030

Evidenciar a implementação das Melhores Técnicas Disponíveis após a
publicação do BREF em revisão referentes à atividade principal da instalação

Período de Exploração

RAA

T000077

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, o qual deverá incluir os resultados da
implementação do Plano de Monitorização dos Solos.

18 meses após emissão da decisão
do TUA

Relatório de base

T000105

Apresentar um relatório tendo por base o plano de monitorização estabelecido
para o Aterro temporário de Feitais, que deve incluir a observação visual, o
controlo de quantidades depositadas para a definição das banquetas, da
avaliação de segurança geotécnica dos taludes das escombreira, dos
quantitativos anuais de resíduos depositados e da capacidade ainda
disponível, bem como o programa de controlo estabelecido no plano de
observação e de monitorização para a BE-BAC

Período de Exploração

RAA
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EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos
EXP3.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

Código

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

Medida / Condição a cumprir

Prazo de implementação

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

T000033

Demonstração do cumprimento

Período de Exploração

RAA

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

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000051

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

Período de Exploração

RAA

T000106

A instalação deve demonstrar a manutenção das medidas de minimização com
vista a evitar a dispersão de poeiras, nomeadamente: A rega permanente das
vias de circulação interna, Tapamento integral das paredes laterais da área de
armazenamento de minério, Coberturas das telas que transportam o minério
até à unidade de britagem, Cobertura e rebaixamento da zona de Stock de
minério, carregamento do concentrado em edifício fechado, Lavagem de
rodados dos camiões que efetuam o transporte do concentrado antes da saída
das instalações, Utilização de um sistema de carregamento de concentrados
por tapete transportador, Fechar o topo sudeste da zona de armazenamento
de minério com granulometria mais fina, Utilizar sistemas de aspersores na
Central de britagem, Restrição do limite de velocidade a 30Km/h e Restrição
do trafego interno nos acessos com pavimentos de "tout-venant" que
circundam as instalações.

Período de Exploração

RAA

EXP6 - Energia
EXP6.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

Código

T000108

Medida/ Condição a cumprir

Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia utilizada,
evidenciando os equipamentos/etapas de processo onde é utilizada (incluindo
geradores de emergência)

Prazo de implementação

Período de Exploração

Demonstração do cumprimento

RAA
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Medida/ Condição a cumprir

Efetuar a avaliação das medidas tomadas e resultados alcançados para
otimizar os consumos de energia na instalação

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

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000137

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Licença de
Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) - Captação de Água Superficial AC1.
(vide Anexo12 - AC1)

Período de Exploração

RAA e autocontrolo

T000144

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Licença de
Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) - Captação de Água Superficial AC2.
(vide Anexo13 - AC2)

Período de Exploração

RAA e autocontrolo

T000145

Deve ser atualizada a Licença de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) da
captação AC2, no que se refere à nova localização.

Período de Exploração

RAA e autocontrolo

EXP8.2 - RH - piezómetros
EXP8.2.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos piezómetros

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000095

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea (vide
Anexo1 - F1)

Período de Exploração

RAA

T000078

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea (vide
Anexo2 - F2)

Período de Exploração

RAA

T000092

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea (vide
Anexo3 - F3)

Período de Exploração

RAA

T000093

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea (vide
Anexo4 - F4)

Período de Exploração

RAA

T000094

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea (vide
Anexo5 - F6)

Período de Exploração

RAA

T000096

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea (vide
Anexo6 - G1)

Período de Exploração

RAA

Dar cumprimento aos programas de monitorização previstos nas Autorizações
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

de Utilização dos Recursos Hídricos - para as Captações de Água Subterrânea
F1, F2, F3, F4, F6 e G1 (Vide Anexos)

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

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000081

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) - Implantação de Infraestrutura
Hidráulica (vide Anexo14-Ensacadeira)

Período de Exploração

RAA

T000146

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) - Descarga de Efluente (vide
Anexo7 - RH)

Período de Exploração

RAA e autocontrolo

T000147

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) - Descarga de Efluente (vide
Anexo8 - RHD)

Período de Exploração

RAA e autocontrolo

T000149

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) - Descarga de Efluente (vide
Anexo10 - RHD)

Período de Exploração

RAA e autocontrolo

T000150

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) - Descarga de Efluente (vide
Anexo11 - RHD)

Período de Exploração

RAA e autocontrolo

T000153

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização
de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) - Descarga de Efluente (vide
Anexo9 - RHD)

Período de Exploração

RAA e autocontrolo

EXP10 - Resíduos
EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade
EXP10.1.1 - Caraterização dos residuos produzidos no estabelecimento

Código

Código LER

Quantidade (t/ano)

Emissão específica/indicador

Unidades

T000049

010101 Resíduos da extração
de minérios metálicos

Trabalhos subterrâneos extração de minério

Toneladas

T000103

010102 Resíduos da extração
de minérios não metálicos

Trabalhos subterrâneos extração de minério

Toneladas

T000050

010304 (*) Rejeitados
geradores de ácidos,
resultantes da transformação
de sulfuretos

Tratamento de minérioLavaria

t/ano

010307 (*) Outros resíduos
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Quantidade (t/ano)

Emissão específica/indicador

Unidades

contendo substâncias
perigosas, resultantes da
transformação física e química
de minérios metálicos

Tratamento de minérioLavaria

t/ano

T000099

010399 Resíduos sem outras
especificações

Tratamento de minérioLavaria

t/ano

T000100

010506 (*) Lamas e outros
resíduos de perfuração,
contendo substâncias
perigosas

Sondagens e perfuração

t/ano

T000101

190805 Lamas do tratamento
de águas residuais urbanas

ETAR’ s compactas existentes
na instalação

t/ano

T000102

190813 (*) Lamas de outros
tratamentos de águas
residuais industriais, contendo
substâncias perigosas

Tratamento de Águas
industriais

t/ano

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

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000045

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

Período de Exploração

RAA

T000046

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

Período de Exploração

RAA

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

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

T000044

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

T000107

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade deve ser efetuada tendo
em conta a necessidade de controlar o ruído

Período de Exploração

RAA
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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

T000013

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA

T000075

Apresentar e submeter o Plano de Encerramento e Recuperação Ambiental
total da Instalação, ou parcial para o encerramento das instalações de
resíduos “BE-BAC” e aterro temporário de Feitais, para aprovação

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

Apresentar e submeter o Plano de
Encerramento e Recuperação
Ambiental total ou parcial da
instalação

T000134

Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do plano de Encerramento
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 Encerramento e Recuperação
Ambiental total ou parcial

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

Tipo de informação/Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

T000034

Relatório Ambiental Anual
(RAA) - O relatório integra o
previsto no art.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 do
ano anterior

APA

T000014

Condições constantes da
Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente
TUA

Ver DIA anexa ao presente
TUA

Ver DIA anexa ao presente
TUA

T000036

Registo Europeu de Emissões
e Transferências de Poluentes
(PRTR)

Formulário PRTR a submeter
no SILiAmb

PRTR a submeter anualmente
em data a definir

APA

T000038

Mapa Integrado de Registo de
Resíduos - MIRR

SILiAmb

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

APA

T000039

Plano de Encerramento e
Recuperação Ambiental total
ou parcial da instalação.

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/DGEG
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Tipo de informação/Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

T000040

Relatório final de conclusão do
Plano de Encerramento e
Recuperação Ambiental 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/DGEG

T000041

Situações de 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, DGEG

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código

Ficheiro

Descrição

T000043

AIA3555_DIA(anexoTUA).pdf

DIA - Declaração de Impacte Ambiental

T000074

BREF MTWR_Almina2020.pdf

MTD- Almina

T000063

Anexo1 - F1.pdf

TURH - F1 A002263 2021 RH6

T000128

Anexo2 - F2.pdf

TURH - F2 A002258 2021 RH6

T000065

Anexo3 - F3.pdf

TURH - F3 A002280 2021 RH6

T000066

Anexo4 - F4.pdf

TURH- F4 A002260 2021 RH6

T000067

Anexo5 - F6.pdf

TURH - F6 A002271 2021 RH6

T000068

Anexo6 - G1.pdf

TURH - G1 A002261 2021 RH6

T000069

Anexo7 - RH.pdf

TURH - Anexo7 - RH

T000070

Anexo8- RHD.pdf

TURH - Anexo8- RHD

T000151

Anexo9- RHD.pdf

TURH - Anexo9 - RHD

T000072

Anexo10- RHD.pdf

TURH - Anexo10- RHD

T000073

Anexo11- RHD.pdf

TURH - Anexo11- RHD
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Código

Ficheiro

Descrição

T000154

Anexo12 - AC1.pdf

TURH - L005280.2021.RH6

T000083

Anexo13 - AC2.pdf

TURH- L000679.2015.RH6

T000084

Anexo14 - Ensecadeira.pdf

TURH - L007485.2016.RH6

T000085

Anexo I Programa Monitorizacao F1 A002263 2021
RH6 Almina.pdf

Programa Monitorização F1

T000086

Anexo I Programa Monitorizacao F2 A002258 2021
RH6 Almina.pdf

Programa Monitorização F2

T000087

Anexo I Programa Monitorizacao F3 A002280 2021
RH6 Almina.pdf

Programa Monitorização F3

T000088

Anexo I Programa Monitorizacao F4 A002260 2021
RH6 Almina.pdf

Programa Monitorização F4

T000089

Anexo I Programa Monitorizacao F6 A002271 2021
RH6 Almina.pdf

Programa Monitorização F6

T000090

Anexo I Programa Monitorizacao G1 A002261 2021
RH6 Almina.pdf

Programa Monitorização G1
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