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Disponibilização de informação ao público 

Em cumprimento do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que 

estabelece o Regime de Emissões Industriais (REI) 

 

Foi emitido, em 9 de junho de 2022, o Título Único de Ambiente (TUA) n.º 

TUA000009401062022A para o requerente Amcor Flexibles Neocel - Embalagens, Lda., 

referente à instalação Amcor Flexibles Neocel Embalagens Unipessoal, Lda. (AF Lisbon), tendo 

sido proferida decisão favorável condicionada a 9 de junho de 2022, à luz da Prevenção e 

Controlo Integrados da Poluição (PCIP) definida no Capítulo II do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 

30 de agosto, que estabelece o Regime de Emissões Industriais (REI) e posterior Declaração de 

Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro. 

 

O TUA000009401062022A é válido até 9 de junho de 2031, no âmbito do PCIP. 

 

 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA (BREF/REF) APLICÁVEIS ATENDENDO ÀS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NA INSTALAÇÃO 

 

 

 

 

 

Nome 
Reference Document on Best Available Techniques on 
Surface Treatment using Organic Solvents (BREF STS) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Não aplicável 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

O requerente deverá solicitar a adaptação à DECISÃO 
DE EXECUÇÃO (UE) 2020/2009 DA COMISSÃO de 22 
de junho de 2020 no prazo previsto no TUA. 

Nome 
Reference Document on Best Available Techniques on 
Emissions from Storage (BREF EFS) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Documento anterior à entrada em vigor da Diretiva 
Emissões Industriais. Ainda não foi emitida Decisão de 
Execução 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

Não aplicável 
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DERROGAÇÕES 

Derrogação Fundamentação Condições 

Não foram concedidas derrogações 

 

PARECERES PRÉVIOS 

Para emissão da decisão foram consultadas as seguintes entidades: 

Entidade Parecer emitido Incluído na decisão sobre 
licenciamento ambiental 

N/A N/A N/A 

 

CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu no período de 14 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021, tendo 

sido publicitada no Portal Participa, na CCDR Alentejo e na Câmara Municipal de Alcácer do Sal. 

Autor Participação 
Forma como os comentários foram tidos em consideração na 

decisão sobre licenciamento ambiental 
Associação EcoMood Portugal: “Só deverá ser renovada a licença se a fábrica incorporar alargadamente 
medidas sustentáveis, tanto ambiental como socialmente. Desde o drástico aumento da incorporação de 
plástico reciclado como matéria prima, à adoção de procedimentos operacionais racionais e adequados, 

Nome 
Reference Document on Best Available Techniques for 
Energy Efficiency (BREF ENE) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Documento anterior à entrada em vigor da Diretiva 
Emissões Industriais. Ainda não foi emitida Decisão de 
Execução 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

Não aplicável 

Nome 
Reference Document on the application of Best 
Available Techniques to Industrial Cooling Systems 
(BREF ICS) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Documento anterior à entrada em vigor da Diretiva 
Emissões Industriais. Ainda não foi emitida Decisão de 
Execução 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

Não aplicável 
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quer na redução de utilização da água, bem como esta ter origem não potável, quer na diminuição de 
produção de resíduos e no tratamento destes, ou ainda na redução das emissões poluentes. E na melhoria 
generalizada das condições de trabalho dos colaboradores, incluindo na sua proteção em relação a 
emissões tóxicas”. 
 
A participação foi considerada ‘parcialmente dentro de âmbito’: os aspetos relacionados com o Regime de 
Emissões Industriais serão tidos em consideração na elaboração do TUA a emitir, em articulação com os 
documentos de referência aplicáveis e ao tipo de produção da instalação; os restantes aspetos, incluindo 
os sociais, são considerados fora de âmbito da renovação do licenciamento ambiental. 
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