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Assunto: Aplicação do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que estabelece 

o Regime de Emissões Industriais (REI) à instalação Colep Portugal, S.A. 

 

 

Relativamente ao assunto em epígrafe, encontrando-se em curso o 

procedimento de renovação da Licença Ambiental (LA) n.º 405/0.0//2011, da 

instalação em assunto, e cujo pedido foi submetido à APA, via IAPMEI, em 

17/11/2017, e perante a comunicação de alterações à instalação licenciada 

na referida LA, com implicações no pedido de renovação em apreciação, foi 

acordado com V/ Exa. a submissão de um novo pedido para obtenção de 

decisões ambientais contemplando todas as alterações já comunicadas e ou 

a introduzir na instalação. 

Neste contexto, o procedimento de renovação de licenciamento ambiental em 

curso, assim como os pedidos de alteração submetidos individualmente serão 

encerrados devendo V/ Exa. submeter um novo pedido para obtenção de 

decisões ambientais contemplando todas alterações. 

Mais se informa que a LA n.º 405/0.0/2011 se mantém válida, condicionada 

à instrução, com a maior brevidade possível, e até 15 de setembro p.f., do 

novo pedido para obtenção de decisões ambientais contemplando todas as 

alterações a licenciar, em articulação com os demais regimes de 

licenciamento único de ambiente (LUA) e de licenciamento da atividade 

económica nos termos do Sistema de Indústria Responsável (SIR). 
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Com os melhores cumprimentos, 

 

 

A Vogal do Conselho Diretivo da APA 

 

 
 

 

Ana Cristina Carrola 

(No uso de competências delegadas pela Deliberação n.º 1143/2020, 

publicada no Diário da República, 2. Série, n.º 215, de 04 de Novembro de 2020) 
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