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O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regula-
mentos vigentes nas partes que lhe são aplicáveis. 

 

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

  

 

DADOS GERAIS 
 

 Nº TUA TUA000008817022022A 
 

 REQUERENTE Amcor Specialty Cartons Portugal, Lda. 
 

 Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 502870257 
 

 ESTABELECIMENTO Amcor Specialty Cartons Portugal, Lda. 
 

 LOCALIZAÇÃO Avenida Alfredo da Silva, nº 57 – Albarraque – Rio de Mouro - Sintra 
 

 CAE Principal: 18120 – Outra impressão 

 

CONTEÚDOS TUA 

  
  

  
  
  

  
  
  

 

 

A Vogal do Conselho Diretivo da APA, I.P. 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Cristina Carrola 
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ENQUADRAMENTO 
 

SUMÁRIO 

Regime Aplicáveis Solicitados 
Indicador de enqua-

dramento 
Data de  
emissão 

Data de  
validade 

Prorrogação 
da validade 

 
Eficácia Sentido da de-

cisão 

Entidade  
Licencia-

dora 

PCIP X X 

Categoria 6.7 - Ins-
talação de trata-

mento de superfí-
cie de matérias, 

objetos ou produ-
tos, que utilizem 
solventes orgâni-

cos, nomeada-
mente para opera-
ções preparação, 

impressão, revesti-
mento, desengor-
duramento, imper-
meabilização, cola-
gem, pintura, lim-
peza ou impregna-
ção com um sol-
vente orgânico, 

com uma capaci-
dade de consumo 
superior a 150 kg 
de solventes por 
hora ou a 200 to-
neladas por ano. 

Capacidade insta-
lada: 780 t/ano. 

2022-03-14 2031-03-04 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim Deferido con-
dicionado 

APA 

COV X X 

Atividade 3 do 
Quadro 53 da 

Parte 2 do Anexo 
VII do 

Decreto-Lei 
n.º 127/2013 de 

30 de agosto 

- - - 

 
 
 
- - - 
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LOCALIZAÇÃO 
ALIZAÇÃO 
Mapa 

 

 
 
 

Confrontações 

 Norte Terreno Industrial da Tabaqueira 
 

 Sul Terreno Industrial da Tabaqueira 
 

 Este Portucel Embalagem e Tabaqueira 
 

 Oeste Bairro Casal do Marmelo 
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Área do estabelecimento 

 Área impermeabilizada não coberta (m2) 4531 
 

 Área coberta (m2) 4202 
 

 Área total (m2) 11722 
 

 

Localização 

 Localização Zona Industrial 

 

 

EXPLORAÇÃO 
 

Medidas/Condições gerais a cumprir 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

1. O presente Título Único Ambiental (TUA) substi-
tui na íntegra a Licença Ambiental (LA) 
n.º 299/2009, de 30 de abril e respetivos aditamen-
tos e trata-se de uma Renovação sem alteração. 

- - 

2. Informar sobre a data de suspensão, reinício ou 
cessação da atividade. Apresentar evidência das res-
petivas comunicações efetuadas à entidade coorde-
nadora (EC).  

Data de suspensão ou reinício ou 
cessação: no prazo máximo de 30 

dias contados da data do facto que 
lhes deu origem 

E-mail: ippc@apambiente.pt 
 

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

Período de Exploração RAA 

4. Registar o número de horas correspondente a si-
tuações de funcionamento deficiente ou avaria nos 
sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, tra-
tamento e/ou controlo de emissões para os diferen-
tes meios (emissões para o ar, produção de águas re-
siduais, etc.), incluindo o funcionamento das fontes 
de emergência existentes e o funcionamento do 
RTO (FF2) fora das especificações dos fabricantes. 

Período de Exploração RAA 

mailto:ippc@apambiente.pt
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

5. Manter o registo das operações de manutenção e 
limpeza dos equipamentos de processo, dos siste-
mas de retenção, drenagem, tratamento e controlo 
de emissões para os diferentes meios, com indicação 
de data(s) ou período(s) em que ocorreram e do en-
caminhamento dado às substâncias geradas (maté-
rias primas, produtos, efluentes líquidos, resíduos, 
etc.). 

Período de Exploração - 

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

Período de Exploração RAA 

7. Registar os acontecimentos/causas, respetivas 
consequências, correções e ou ações corretivas, 
caso se verifique incumprimento das condições do 
TUA. 
Caso o incumprimento corresponda a excedência de 
valor limite de emissão deverá o operador evidenciar 
a eficácia das correções e ou ações corretivas atra-
vés da realização de nova(s) medição(ões) após a sua 
implementação, garantindo que foi reposto o normal 
funcionamento da instalação. 

Período de Exploração RAA 

8. Registar o número e a natureza de queixas e ou 
reclamações recebidas e o tratamento dado (res-
posta ao reclamante e implementação de correções 
e ou ações corretivas). 

Período de Exploração RAA 

9. Todos os registos, amostragens, análises, medi-
ções ou outra documentação relevante para o acom-
panhamento deste TUA, devem ser verificados e as-
sinados, e mantidos organizados em sistema de ar-
quivo devidamente atualizado. Toda a documenta-
ção deve ser conservada na instalação por um perí-
odo não inferior a 5 anos (a contar do final do ano 
de referência) e deve ser disponibilizada sempre que 
necessário. 

Período de Exploração Quando solicitado 

10. As alterações da instalação que modifiquem o 
projeto aprovado, que possam ter consequências no 
ambiente ou que impliquem alteração nas condições 
estabelecidas neste TUA estão sujeitas a prévia no-
tificação à Entidade Coordenadora, através das pla-
taformas/canais de comunicação definidos para o 
efeito, só podendo ser iniciadas após a respetiva au-
torização. Apresentar cópia das evidências da(s) no-
tificação(ões), no RAA. 

Período de exploração RAA 

11. A emissão deste Título Único Ambiental não 
isenta a instalação da obtenção de todas as outras 
autorizações, licenças ou atos de controlo prévio, 
designadamente urbanísticos, necessários e legal-
mente exigíveis para o desenvolvimento da ativi-
dade. 

Período de exploração - 
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Medidas/Condições específicas a cumprir 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

1. Apresentar ponto de situação da implementação 
das MTD previstas no BREF sectorial (BREF STS) 
e/ou das medidas/técnicas equivalentes; registar as 
evidências da manutenção da adequada implemen-
tação das referidas medidas/técnicas (vide Anexo - 
MTD BREF STS). 

Período de exploração RAA 

2. Apresentar ponto de situação da implementação 
das MTD previstas nos BREF transversais aplicáveis 
nomeadamente BREF ICS/ BREF ENE/ BREF EFS 
e/ou das medidas/técnicas equivalentes; apresentar 
evidências da manutenção da adequada implemen-
tação das referidas medidas/técnicas. 

Período de exploração RAA 

3. Requerer a atualização das condições de licencia-
mento no prazo máximo de 3 anos após a publicação 
das conclusões MTD referentes à atividade principal 
da instalação (BREF STS). 

3 anos após a publicação das Con-
clusões MTD (período de adapta-

ção) 

Submissão do pedido de alteração 
do TUA no Siliamb 

4. Tomar em consideração os princípios gerais e os 
outros aspetos relevantes na exploração do estabe-
lecimento, na monitorização de emissões para o ar e 
para a água previstos no REF ROM. 

Período de exploração - 

5. À data, a instalação encontra-se isenta de apre-
sentação de Relatório de Base. 
 
Reavaliar a necessidade de apresentação do Relató-
rio de Base no caso de existirem alterações às arma-
zenagens existentes ou de novas substâncias (maté-
rias-primas, subsidiárias, combustíveis e/ou outras) 
cuja utilização e/ou manuseamento, envolva e/ou 
provoque a libertação de substâncias perigosas rele-
vantes, tendo em conta a possibilidade de poluição 
do solo e das águas subterrâneas no local da instala-
ção. 

Período de exploração 
Avaliação da Necessidade de Ela-
boração de Relatório de Base/Re-

avaliação do Relatório de Base 

6. Na instalação existem equipamentos de refrigera-
ção fixa que contêm fluído frigorígeno, pelo que de-
verão ser efetuadas deteções periódicas de fugas 
com a periodicidade mínima nos termos da legisla-
ção aplicável, relativa aos gases fluorados com efeito 
de estufa, podendo para o efeito o operador consul-
tar a ferramenta disponível na página da APA. 

Período de exploração RAA 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

7. Apresentar, em ficheiro Excel, os valores subme-
tidos ou a submeter no PRTR do ano correspon-
dente, nomeadamente a carga poluente dos poluen-
tes PRTR (medidos e não medidos) emitidos pela ins-
talação e determinados com base nos diferentes mé-
todos: Medição, Cálculo ou Estimativa, com de-
monstração dos pressupostos considerados e dados 
de base, e eventual fundamentação sempre que ne-
cessário (devendo as células relativas aos cálculos 
conter as respetivas fórmulas de cálculo conducen-
tes aos resultados obtidos). 

Período de exploração RAA 

 

Matérias-primas e/ou subsidiárias/produtos 

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

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

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do cum-

primento 

Solventes Orgânicos 

1. Registar o consumo mensal/anual 
dos solventes orgânicos, distin-
guindo as suas utilizações, por ati-
vidade desenvolvida. 

Período de Exploração RAA 

Solventes Orgânicos 
2. Registar o consumo mensal/anual 

de solvente recuperado e reutili-
zado no processo 

Período de Exploração RAA 

Tintas 

3. Registar o consumo mensal/anual 
das tintas, distinguindo as suas 
utilizações, por atividade desen-
volvida. 

Período de Exploração RAA 

Vernizes 

4. Registar o consumo mensal/anual 
das vernizes, distinguindo as suas 
utilizações, por atividade desen-
volvida. 

Período de Exploração RAA 
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Ar 

Emissões Pontuais 

Caraterização das fontes de emissão pontual 

Código da fonte 
Código 
interno 

N.º de cadas-
tro/identifi-

cação da 
fonte atribu-

ído pela 
CCDR 

Identificação das unida-
des contribuintes para a 

fonte 

Potência 
térmica  
nominal 
(MWt) 

Combustível 
Método de trata-
mento/redução - 
descrição STEG 

Eficiência 
(%) 

Parâmetro associado ao 
STEG 

FF1 FF1 - Caldeira 0,97 Gás natural - - - 

FF2 FF2 - Incinerador COV 1,0 Gás natural 
Oxidação Tér-

mica Regenera-
tiva - RTO 

98,5 
Compostos orgânicos 

voláteis 

FF6 FF6 - 
Exaustão da casa das 
tintas e casa das lava-

gens 
- - - - - 

 

Monitorização das fontes de emissão pontual 

Código da 
fonte 

Parâmetro 

Valor limite de 
emissão ou 

emissão especí-
fica 

Unidade 
Frequência de mo-

nitorização 
Período de 
referência 

Teor O2 de 
referência 

Métodos de me-
dição 

Condições cumprimento 

FF2  

Óxidos de 
Azoto (NOx), 
expressos em 

NO2 

500 mg/Nm3 2x por ano - - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho. 

Quadro n.º 13 do 
Anexo II da Portaria 

n.º 19-B/2018, de 1 de 
julho 

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(COV) 

30 mg/Nm3 2x por ano   - - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

Histórico da instalação 
(BREF STS 2007 – MTD 

67) 

Monóxido de 
Carbono 

(CO) 
- mg/Nm3 2x por ano   - - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

N.º 3 do art.º 13.º do 
Decreto-Lei 

n.º 39/2018, de 11 de 
junho 

Cobre + Zinco 
(Cu e Zn) 

5 mg/Nm3 2x por ano  - - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

Quadro n.º 13 do 
Anexo II da Portaria 

n.º 190-B/2018, de 2 de 
julho 

FF6 

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(COV) 

100 mg/Nm3 2x por ano - - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

Atividade 3 (Outras uni-
dades de rotogravura) do 
Quadro n.º 53 da parte 2 
do Anexo VII e ponto 1. 
da parte 1 do Anexo VII 

do Decreto-Lei 
n.º 127/2013, de 30 de 

agosto 

Partículas 
(PTS) 

150 mg/Nm3 2x por ano   - - 

Art.º 13.º do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 

de junho 

Quadro n.º 13 do 
Anexo II da Portaria 

n.º 190-B/2018, de 2 de 
julho 
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Medidas/Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

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

Período de Exploração RAA 

2. Registar o número de horas de 
funcionamento e o combustível as-
sociado aos geradores de emergên-
cia com potência térmica igual ou su-
perior a 1 MW. 

Período de Exploração - 

3. Efetuar a avaliação anual deta-
lhada das eficiências de redução dos 
sistemas de tratamento de efluentes 
gasosos (STEG) instalados. 

Período de Exploração RAA e PGS 

4. Identificar para cada parâmetro a 
monitorizar: os valores de concen-
tração medidos e os valores de con-
centração corrigidos para o teor de 
oxigénio de referência (procedendo 
a uma comparação com os VLE), os 
caudais mássicos e a respetiva carga 
poluente (expressa em ton/ano ou 
kg/ano), incluindo a metodologia se-
guida para o cálculo de todos os va-
lores apresentados. 
 
Para cada parâmetro a monitorizar 
abrangido por BREF setorial: devem 
ser apresentados os resultados de 
monitorização obtidos nos últimos 2 
anos (“ano de referência” + “ano de 
referência - 1” + "ano de referência -
2"). Realizar uma análise crítica da 
evolução dos resultados obtidos 
neste período. 

Período de Exploração RAA 

5. Identificar para cada parâmetro a 
monitorizar: emissões específicas, 
expressas em massa (mg) por m2 de 
produto acabado, incluindo a meto-
dologia seguida para o cálculo de to-
dos os valores apresentados. 

Período de Exploração RAA 

6. Nas fontes com parâmetros 
abrangidos por monitorização pon-
tual (2 vezes por ano) deverá ser ga-
rantido um intervalo mínimo de 2 
meses entre medições (vide quadro 
monitorização). 

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

7. Não podem ser utilizados COV 
com advertência de perigo H340, 
H350, H350i, H360D, H360F, H341 
ou H351 no processo de fabrico. 

Período de Exploração - 

8. Em todas as fontes pontuais e 
para todos os parâmetros com exce-
ção dos parâmetros estabelecidos 
com base nas condições de cumpri-
mento “(…) Anexo VII do Decreto-Lei 
n.º 127/2013 (…)” e do BREF STS, 
caso funcionem menos de 500 horas 
por ano, podem passar a efetuar mo-
nitorização de 5 em 5 anos, ao abrigo 
do n.º 6 do artigo 15.º do Decreto-
Lei n.º 39/2018, de 11 de junho 

Período de Exploração Autocontrolo 

9. Em todas as fontes pontuais e 
para todos os parâmetros com exce-
ção dos parâmetros estabelecidos 
com base nas condições de cumpri-
mento “(…) Anexo VII do Decreto-Lei 
n.º 127/2013 (…)” e do BREF STS, 
caso exista/venha a existir um histó-
rico de dados de emissão, obtidos 
por medição, que evidencie o cum-
primento das disposições previstas 
nos requisitos constantes do n.ºs 4 
ou 5 do art.º 15º do Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 de junho, então a 
monitorização poderá passar a ser 
realizada com uma frequência de ‘1x 
de 3 em 3 anos’ ou de ‘1x de 5 em 5 
anos’, respetivamente, dando co-
nhecimento disso à APA e à CCDR 
LVT. 

Período de Exploração - 

10. Nas monitorizações a serem efe-
tuadas ‘1 x de 5 em 5 anos’ caso se 
verifique um aumento dos caudais 
mássicos dos poluentes emitidos 
para valores superiores aos limiares 
mássicos mínimos constantes no 
Quadro 1 da Parte 1 do Anexo II do 
Decreto-Lei n.º 39/2018, deverá a 
frequência de monitorização passar, 
desde logo, a ‘1 x de 3 em 3 anos’, 
dando disso conhecimento à APA e 
à CCDR LVT. 

Período de Exploração - 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

11. Nas monitorizações a serem efe-
tuadas ‘1 x de 3 em 3 anos’, caso se 
verifique um aumento dos caudais 
mássicos dos poluentes emitidos 
para valores superiores aos limiares 
mássicos médios constantes no 
Quadro 1 da Parte 1 do Anexo II do 
Decreto-Lei n.º 39/2018, deverá a 
frequência de monitorização passar, 
desde logo, a ‘2 x / ano’, dando disso 
conhecimento à APA e à CCDR LVT. 

Período de Exploração - 

12. Os parâmetros estabelecidos 
com base nas condições de cumpri-
mento “(…) Anexo VII do Decreto-Lei 
n.º 127/2013 (…)” e do BREF STS, 
caso exista/venha a existir um histó-
rico de dados de emissão, obtidos 
por medição, que evidencie o cum-
primento das disposições previstas 
no nº 2 da Parte 6 do Anexo VII do 
Decreto Lei n.º 127/2013, então a 
monitorização poderá passar a ser 
realizada com uma frequência de 
‘1x / ano’ dando conhecimento 
disso à APA e à CCDR LVT. 

Período de Exploração - 

13. Nas situações em que a monito-
rização seja efetuada ou passe a ser 
efetuada ‘1x / ano’, caso se verifique 
um aumento dos caudais mássicos 
de emissão de COV superiores a 
2 kg/h, deverá a frequência de mo-
nitorização passar, desde logo, 
‘2x / ano’, dando disso conheci-
mento à APA e à CCDR LVT. 

Período de Exploração - 

 

Ar – Emissões difusas 

Medidas/Condições a cumprir para as emissões difusas 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

1. Apresentar síntese do controle e monitorização 
de emissões difusas e/ou fugitivas. 

Período de Exploração  PGS e RAA 

2. Cumprir o valor de emissão difusa de 20% em 
percentagem do consumo de solventes, de acordo 
com o Ponto 3 do Quadro 53 da Parte 2 do Anexo 
VII do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto. 

Período de Exploração  PGS e RAA 

3. No caso de avaria ou manutenção do RTO asso-
ciado à fonte de emissão pontual FF2 deverão es-
sas situações ser consideradas de emergência e as 

Período de Exploração  PGS e RAA 
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Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

emissões associadas ser consideradas como emis-
sões difusas, devendo o PGS ter em consideração 
essas emissões. 

4. Calcular o parâmetro S4 de acordo com o pre-
visto da parte 7 do Anexo VII do Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 de agosto. 

Período de Exploração  PGS e RAA 

 

Energia 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a energia 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

1. Registar o consumo mensal/anual das diferentes 
formas de energia utilizada, evidenciando os equi-
pamentos/etapas de processo onde é utilizada (in-
cluindo geradores de emergência). 

Período de Exploração  RAA 

2. Registar o consumo mensal/anual específico de 
energia (quantidade de energia consumida/quanti-
dade de produto produzido). Deverá ser explici-
tada a forma de cálculo dos valores apresentados. 

Período de Exploração  RAA 

 

Medidas/Condições a cumprir relativas a sistemas de arrefecimento 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

1. Garantir o bom funcionamento dos sistemas de 
arrefecimento tomando em consideração as medi-
das/técnicas identificadas como MTD e previstas no 
BREF ICS. 

Período de Exploração RAA 

2. Garantir o cumprimento das boas práticas estabe-
lecidas para a prevenção e controlo da Legionella, no 
caso de existência de equipamentos de transferên-
cia de calor enquadrados no âmbito da Lei n.º 
52/2018 na sua versão atual e na Portaria n.º 
25/2021. 

Período de Exploração 

As evidências de cumprimento 
destas medidas deverão ser manti-
das em arquivo e disponibilizadas 
sempre que solicitado pelas auto-

ridades competentes. 

 

Recursos Hídricos 

Captação 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

1. Origem - rede pública: registar o consumo men-
sal/anual de água, discriminando, quando possível, 
por utilizações (atividade industrial e consumo do-
méstico). 

Período de Exploração RAA 
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Rejeição em coletor 

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em coletor 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

1. O operador deverá dar cumprimento às condi-
ções impostas no regulamento da Entidade Ges-
tora, bem como à licença/autorização de descarga 
no coletor 

Período de Exploração RAA 

2. Sempre que se verificarem alterações nas condi-
ções de descarga impostas à instalação pela enti-
dade gestora do sistema de recolha e tratamento 
das águas residuais, deverá ser incluída a nova au-
torização/alteração no RAA respetivo. 

Período de Exploração RAA 

 

Resíduos 

Resíduos gerados na atividade 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

1. Sistematizar os quantitativos de resíduos por có-
digo LER gerados no processo produtivo evidenci-
ando a etapa onde são produzidos. 

Período de exploração RAA 

2. Assegurar que nos locais de armazenamento dos 
resíduos se verifique a disposição dos mesmos por 
tipologia de resíduo e com a identificação dos có-
digos LER. 

Período de exploração - 

3. Deverá ser garantida a existência de par-
ques/zonas para o armazenamento temporário de 
resíduos em número suficiente face à produção de 
resíduos na instalação. Em nenhuma situação po-
dem existir resíduos que não estejam devidamente 
acondicionados. 

Período de exploração - 

4. Todo e qualquer resíduo produzido deve ser en-
caminhado para destino final adequado à sua tipo-
logia. 

Período de exploração - 

5. Assegurar o cumprimento das obrigações e pro-
cedimentos no que respeita à gestão de fluxos es-
pecíficos de resíduos. 

Período de exploração 

As evidências do cumprimento 
desta medida deverão ser manti-
das em arquivo e disponibilizadas 
sempre que solicitado pelas auto-

ridades competentes. 
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Ruído 

Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

1. Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o 
respetivo relatório de ensaio, se: ocorrerem altera-
ções na instalação que possam ter interferência di-
reta com os níveis sonoros anteriormente existen-
tes como, por exemplo, o aumento de equipamen-
tos com emissões sonoras para o exterior e/ou au-
mento do número de horas de funcionamento de 
equipamentos e/ou alteração da sua disposição, 
que façam prever o aumento do nível sonoro no(s) 
recetor(es) sensível(eis) ou se tiverem sido regista-
das reclamações relativas a ruído. 

Período de Exploração RAA 

2. Caso da avaliação de ruído se conclua que é ne-
cessário proceder à implementação de medidas de 
minimização deverá ser apresentado um plano 
com a calendarização das ações a implementar. 
Após implementação das medidas de minimização 
deverá efetuar nova caracterização de forma a ve-
rificar o cumprimento dos critérios de incomodi-
dade e de exposição máxima. 

Período de Exploração RAA 

 

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRA-
MENTO 
Tipo de desativação 

Total, Parcial, Outro, etc. 

 

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

da instalação 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento 

1. Elaborar e submeter o plano de desativação to-
tal ou parcial da instalação para aprovação. 

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial da instala-
ção (com 6 meses de antecedência) 

Plano de desativação total ou par-
cial 

2. Elaborar e submeter o relatório final de conclu-
são do plano de desativação total ou parcial da ins-
talação para aprovação. 

Aquando da conclusão da desativa-
ção de acordo com o plano previa-

mente aprovado 

Relatório final de conclusão do 
plano de desativação total ou par-

cial 
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OBRIGAÇÕES DE COMU-
NICAÇÃO 
Comunicações a efetuar à Administração 

Tipo de informação/ Parâme-
tros 

Formato de reporte Data de reporte Entidade 

1. Relatório Ambiental 
Anual (RAA) sujeito a vali-
dação prévia por verifica-
dor qualificado. 

Formato digital através 
da Plataforma SILiAmb 
(até 50 MB por upload) 

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

APA 

2. Relatório de Base 

Formato digital até 10 MB 
ou através de plataforma 
online de transferência de 
ficheiros para o endereço 

de e-mail: 
ippc@apambiente.pt. 

 
Diretrizes da Comissão Eu-
ropeia respeitantes aos re-
latórios de base – Comuni-
cação da Comissão 2014/C 

136/03, JOUE de 
06.05.2014 

De acordo com o parecer da APA a emitir 
quanto ao Relatório de Avaliação de Ne-

cessidade de Relatório de Base. 
APA 

3. Registo Europeu de 
Emissões e Transferências 
de Poluentes (PRTR) 

Formulário PRTR a subme-
ter no SILiAmb 

Submeter anualmente em data a definir APA 

4. Emissões Ar 
SILiAmb Emissões Ar / 

Formato de Envio Auto-
controlo Emissões 

Monitorização pontual: comunicação até 
45 dias seguidos contados a partir da data 
da realização da monitorização. O conte-

údo dos relatórios de autocontrolo e a co-
municação dos resultados das monitoriza-
ções devem ser efetuados de acordo com 
a Portaria n.º 221/2018, de 01/08. Até à 
operacionalização da plataforma eletró-

nica única de comunicação de dados e ao 
abrigo do previsto no art.º 41º do DL n.º 

39/2018, deve ser seguido o procedi-
mento transitório publicado no portal da 

APA 

CCDR LVT 

5. Mapa Integrado de Re-
gisto de Resíduos (MIRR) 

Proceder ao registo de re-
síduos (produzidos e geri-
dos) no Sistema Integrado 
de Registo Eletrónico de 
Resíduos (SIRER), supor-
tado pelo Sistema Inte-
grado de Licenciamento 

Ambiental (SILIAmb) 

no período definido pela APA APA 

mailto:ippc@apambiente.pt
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Tipo de informação/ Parâme-
tros 

Formato de reporte Data de reporte Entidade 

6. Situações de emergência 
(acidentes e incidentes) 

Formato digital ou qual-
quer 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. 

APA, EC 

7. Situações de incumpri-
mento de condições do 
TUA 

Formato digital ou qual-
quer 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 

APA, EC, CCDR LVT 

8. Plano de Gestão de Sol-
ventes (PGS) 

Formato digital em confor-
midade com a metodologia 

legalmente imposta. 
Remeter anualmente até 30 de abril 

CCDR LVT (cópia à APA, 
anexa ao RAA) 

9. Plano de Desativação to-
tal ou parcial 

Formato digital ou qual-
quer via disponível que se 

mostre eficiente 

Aquando da previsão de cessação defini-
tiva total ou parcial das atividades - com 6 

meses de antecedência 
APA 

10. Relatório Final de Con-
clusão do Plano de Desati-
vação total ou parcial 

Formato digital ou qual-
quer via disponível que se 

mostre eficiente 

Aquando da conclusão da desativação de 
acordo com o plano previamente apro-

vado 
APA 

 

 

 

ANEXOS 
 

Anexos 

Anexo Descrição Regime 

Anexo 1 MTD BREF STS 2007 PCIP 

Anexo 2 Breve descrição do processo produtivo v.1 - 
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