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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.

DADOS GERAIS
Nº TUA

TUA20191118000407 - EA

REQUERENTE

VALORLIS - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503811866

ESTABELECIMENTO

Unidade da Valorlis (Aterro, TMB e Triagem)

LOCALIZAÇÃO

Aterro Sanitário de Leiria, Quinta do Banco

CAE

38212 - Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos

CONTEÚDOS TUA
ENQUADRAMENTO

LOCALIZAÇÃO

PARECERES EXTERNOS

EXPLORAÇÃO

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

ANEXOS TUA
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ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime
Nº Processo

OGRAterros

PCIP

PL20170704001694

PL20170704001694

Aplicáveis

X

X

Solicitados

Indicador de
enquadramento

Data de
Validade

X

Aterro de
Resíduos Não
Perigosos

18-122019

20-112027

X

Categoria 5.4. do
Anexo I do
Diploma REI
(Aterros que
recebam mais de
10 ton de
resíduos por dia
ou com uma
capacidade
superior a 25
000 ton)
Capacidade
instalada - 2 845
346 m3 (2 586
209 toneladas)

18-112019

16-112027

Prorrogação
da validade

-

-

Eficácia

Sentido da
decisão

Entidade
Licencia
dora

Sim

Deferido
condicionad
o

Comissã
o de
Coorden
ação e
Desenvo
lvimento
Regional
do
Centro

Não

Favorável
condicionad
o

Agência
Portugu
esa do
Ambient
e

LOCALIZAÇÃO

Mapa
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Área poligonal
Vertice
Meridiana

-8.88158

Perpendicular à meridiana

39.73916

Confrontações
Norte

--

Sul

--

Este

--

Oeste

--

PÁG.
3/15

ESTADO: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 18/12/2019

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

D20191218002053
e9f4-a2f5-4070-5d3c

Para realizar a validação do documento e comprovar que o
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título
Único Ambiental", indique o código do documento e de
verificação apresentados.

Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

341279.00

Área coberta (m2)

17437.00

Área total (m2)

840483.00

Localização
Localização

Zona Mista (Urbana/Industrial/Rural)

PARECERES EXTERNOS

CONDIÇÕES ARS, ACT E PROTEÇÃO CIVIL
Regime de Laboração

Modalidade organização SSHST

EXPLORAÇÃO
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Medidas / Condições gerais a cumprir

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

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

Registar os procedimentos adotados para as operações de manutenção e limpeza
dos equipamentos, nomeadamente os que integram os processos, com indicação
de datas ou períodos em que ocorram e do encaminhamento dado às substâncias
geradas (matérias-primas, produtos, efluentes líquidos, resíduos, 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 e o
tratamento dado (resposta ao reclamante e implementação de ações corretivas e
preventivas).

Período de exploração

RAA

Efetuar a análise detalhada e sistematização dos diferentes fluxos de processo,
incluindo balanços de massa.

Período de exploração

RAA

No caso de encerramento do aterro, a licença ambiental mantém-se válida, nos
pontos aplicáveis, até aprovação do relatório final de desativação (neste caso, da
aprovação final do encerramento do aterro), nos termos do n.º 7 do artigo 42.º do
Diploma REI, na sua atual redação.

Encerramento e pós-encerramento

Relatório Final de Desativação

O presente Título Único Ambiental (TUA) substituí na íntegra a Licença Ambiental
(LA) n.º 18A.1/2007, de 16 de maio

-

-

O titular do presente Título obriga-se a cumprir o disposto no mesmo, bem como
todas as leis e regulamentos vigentes e os que venham a ser publicados.

Período de exploração

Em fiscalização e acompanhamento da
atividade

Deverá ser dado cumprimento integral ao projeto apresentado, bem como o
cumprimento das peças desenhadas propostas.

Período de exploração

Em fiscalização e acompanhamento da
atividade

A licença da operação de deposição de resíduos em aterro caduca caso a
exploração do aterro não seja iniciada no prazo de 1 ano a contar da data do
presente Título, nos termos do art.º 33º do DL n.º 183/2009, de 10/8, na sua atual
redação.

1 ano

Pedido à CCDRC

Deverá ser mantido um sistema de controlo de pragas que evite a propagação de
roedores e insetos.

Período de exploração

RAA

Sejam requeridas as renovações da licença de deposição e da licença ambiental
durante todo o período de deposição, no prazo mínimo de 6 meses antes do seu
termo, conforme estipulado no art.º 21º do DL nº 127/2013, de 30/8, na sua atual
redação, conjugado com o art.º 29º do DL n.º 183/2009, de 10 de agosto, na sua
atual redação.

Período de exploração

Plataforma LUA

Na fase de manutenção e controlo pós-encerramento, seja requerida a renovação
da licença de deposição no prazo mínimo de 120 dias úteis antes do seu termo,
conforme preconizado no art.º 29º do DL nº 183/2009, de 10 de agosto, na sua
atual redação.

Encerramento e Pós-Encerramento

Plataforma LUA

O presente TUA diz respeito apenas às células que se encontram em exploração
(Células A, B e C). As restantes células (Células 1, 2 e 3) encontram-se
encerradas e seladas, tendo sido emitido pela APA, a coberto do oficio ref.ª 1749
/08/DOGR-DRU/218, de 10/11/2008, parecer favorável ao projeto de execução de
encerramento e selagem do aterro.

--

--
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Medidas / Condições específicas a cumprir

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 (RB), caso venha a
ser decidido pela APA

Apresentar ponto de situação do grau de implementação das MTD previstas nos
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

A instalação possui uma Central de Valorização Orgânica (CVO), com uma
capacidade instalada de 88 ton/dia, não se encontrando autorizada a ultrapassar
este valor. Caso a capacidade instalada em apreço seja ultrapassada deverá ser,
de imediato, comunicado à CCDR Centro, enquanto Autoridade Coordenadora do
Licenciamento e à APA.

Período de exploração

-

Só podem ser depositados em aterro resíduos que tenham sido objeto de
tratamento prévio (através da estabilização da matéria orgânica e separação
seletiva de resíduos), de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art.º 5 do DL n.º 183
/2009, de 10/8, na sua atual redação.

Período de exploração

Em fiscalização e acompanhamento da
atividade

O operador deve dispor de um manual de exploração do qual constem os
procedimentos relativos à operação e manutenção do aterro, mencionados no
Ponto 1 da parte A do anexo III do DL n.º 183/2009, de 10/8, na sua atual redação.

Período de exploração do aterro

Vistoria/Ações de Fiscalização

O operador do aterro deve manter um registo sistemático dos elementos
constantes do Ponto 3 da parte A do anexo III do DL n.º 183/2009, de 10/8, na sua
atual redação.

Período de exploração e de
encerramento do aterro

RAA/Ações de Fiscalização

O operador deve controlar anualmente os potenciais assentamentos do terreno e
da massa de resíduos depositada, mediante a colocação de marcos topográficos
previstos para o efeito e uma vez por ano, realizar um levantamento topográfico da
massa de resíduos depositada no aterro de forma a tornar possível a comparação
e a sobreposição dos resultados obtidos com os resultados anteriores, Ponto 4 da
parte A do anexo III do DL n.º 183/2009, de 10/8, na sua atual redação.

Período de exploração e de
encerramento do aterro

RAA

Apresentar um relatório sintese, do qual constem os elementos mencionados no
ponto 2 da parte A do do anexo III do DL n.º 183/2009, de 10/8, na sua atual
redação.

Período de exploração

RAA

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos
Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais

Produtos intermédios e ou finais

Composto Orgânico

Medida / Condição a cumprir

Cumprir as regras estabelecidas no Decreto-Lei nº 103
/2015 de 15 de junho, na sua atual redação, nos termos
da autorização para colocação no mercado desta matéria
fertilizante, emitida pela DGAE.

Prazo de implementação

Período de exploração

Demonstração do cumprimento

-

Ar
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Ar - Emissões pontuais
Caraterização das fontes de emissão pontual

Código da
fonte

Código interno

N.º de cadastro
/identificação
da fonte
atribuído pela
CCDR

Identificação
das unidades
contribuintes
para a fonte

FF1

FF1

Motorgerador
da CVE
(biogás)

FF2

FF2

FF3

Potência
térmica
nominal (MWt)

0.85

Combustível

Gasosos

-

Queimador de
apoio à CVE
(enclosed
flare)

Gasosos

-

FF3

Queimador de
apoio à CVO
(enclosed
flare)

Gasosos

-

FF4

FF4

Caldeira
(desativada)

Gasosos

-

FF5

FF5

Motorgerador
da CVO
(biogás)

0.83

Gasosos

-

FF6

FF6

Motorgerador
da CVO
(biogás)

0.83

Gasosos

-

FF7

FF7

Motorgerador
da CVE
(biogás)

0.83

Gasosos

-

FF8

FF8

Queimador de
apoio à CVE
(enclosed
flare)

Gasosos

-

Método de
tratamento
/redução descrição
STEG

Eficiência (%)

Parâmetro

Teor O2 de
referência

Métodos de
medição

Condições
cumprimento

Monitorização das fontes de emissão pontual

Código da
fonte

Parâmetro

Valor limite de
emissão ou
emissão
específica

Unidade

Frequência de
monitorização

Período de
referência

FF1, FF5, FF6
e FF7

-

-

-

-

-

-

Excluídas do
âmbito de
aplicação do
Decreto-Lei n.º
39/2018, de 11
de junho, pela
alínea a) do
ponto 1, do
artigo 2.º

FF2, FF3 e
FF8

-

-

-

-

-

-

Vide
condições
abaixo

FF4

-

-

-

-

-

-

Desativada

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Registar o número de horas de funcionamento, associado a cada fonte de emissão
pontual de poluentes para a atmosfera (FF1, FF5, FF6 e FF7)

Período de exploração

RAA

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

Período de exploração

RAA

Registar o número de horas de funcionamento dos queimadores de biogás
existentes na instalação (FF2, FF3 e FF8) e as respetivas quantidades 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 dos queimadores de biogás (FF2,
FF3 e FF8), 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

Apresentar evidências da adequada manutenção dos motorgeradores existentes
na instalação, de modo a promover a respetiva eficiência da combustão

Período de exploração e de
encerramento do Aterro

RAA

Garantir a adoção ao regime de Emissões Ar (Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de
junho), nos prazos previstos no referido diploma

-

-

Emissões difusas
Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Indicar as medidas adotadas na instalação para a minimização das emissões
difusas provenientes da CVO.

Período de exploração

RAA

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

Período de exploração

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

O operador deve controlar a produção de biogás na fase de exploração do aterro,
conforme previsto no ponto 8 da parte A do Anexo III do DL n.º 183/2009, de 10/8,
na sua atual redação e na fase de pós-encerramento, conforme previsto no ponto
18 da Parte B do Anexo III do mesmo diploma

Período de exploração e de
encerramento do Aterro

RAA

Odores
Medidas / Condições a cumprir relativamente a odores

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Indicar as medidas adotadas na instalação para a minimização de odores, por
atividade (aterro, CVO, etc.)

Período de exploração e de
encerramento do aterro

RAA

Apresentar as monitorizações e as operações de manutenção efetuadas ao
biofiltro existente na instalação, de modo a garantir a sua eficiência de tratamento.

Período de exploração

RAA
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Energia
Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

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

Apresentar a quantidade de energia elétrica produzida na instalação (CVE e CVO)
e injetada na rede pública (Kwh).

Período de exploração e de
encerramento do Aterro

RAA

Apresentar a quantidade de energia térmica produzida na instalação (CVE e CVO)
(Kj/ano).

Período de exploração e de
encerramento do Aterro

RAA

Apresentar o registo atualizado do número de horas do funcionamento e consumo
de combustível anual do gerador de emergência existente na instalação.

Período de exploração

RAA

RH
RH - Captação
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 da rede pública.

Período de exploração

RAA

Registar o consumo mensal/anual de água proveniente das captações AC1, AC2 e
AC3

Período de exploração

RAA

Avaliar as medidas tomadas e os resultados alcançados para otimizar os
consumos de água

Período de exploração

RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nas Autorizações de
Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea (vide Anexo I)

Período de exploração

RAA

O operador do aterro deve controlar as águas superficiais, conforme o ponto 7 da
parte A e o ponto 17 da parte B do anexo III do DL n.º 183/2009, de 10/08, na sua
atual redação

Período de exploração e encerramento
do Aterro

RAA

RH - piezómetros
Medidas / Condições a cumprir relativamente aos piezómetros
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

O operador do aterro deve, de acordo com as condições estabelecidas no ponto 9
da parte A e no ponto 19 da parte B do Anexo III do DL n.º 183/2009, de 10/8, na
sua atual redação, controlar as águas subterrâneas, de acordo com as
determinações analíticas indicadas na tabela n.º 2 do mesmo anexo

Demonstração do cumprimento

Período de exploração e encerramento
do Aterro

RAA

RH - rejeição em coletor
Caraterização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor

Código ponto de rejeição

Tipo de Origem

Autorização de rejeição em
sistemas públicos/terceiros

Data

Entidade gestora

ED1

Doméstico+Industrial

Águas do Centro Litoral

ED2

Doméstico+Industrial

Águas do Centro Litoral

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

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), a qualidade do efluentes tratado e os
volumes mensais das descargas efetuadas nos pontos de descarga ED1 e ED2.

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

Sempre que se verificarem alterações nas condições de descarga imposta à
instalação pela entidade gestora do sistema de recolha e tratamento das águas
residuais, deverá ser incluída cópia dos documentos relevantes no RAA respetivo

Período de exploração e de
encerramento do Aterro

RAA

O operador deverá dar cumprimento às condições impostas no regulamento da
Entidade Gestora, bem como à licença/autorização de descarga

Período de exploração e de
encerramento do Aterro

RAA

Reutilização de águas residuais
Medidas / Condições a cumprir relativa a reutilização de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir

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

Prazo de implementação

Período de exploração e encerramento
do Aterro

Demonstração do cumprimento

RAA

Controlo de lixiviados
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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

RAA

O operador deve, de acordo com as condições estabelecidas no ponto 5 da parte
A e no ponto 16 da parte B do Anexo III, do DL n.º 183/2009, de 10/8, na sua atual
redação, monitorizar o volume, nível e qualidade dos lixiviados produzidos no
aterro, com a frequência e através das medições e determinações analíticas
indicadas na tabela n.º 1 do mesmo anexo.

Período de Exploração e de
encerramento do aterro

RAA

O operador do aterro deve medir o caudal de entrada de lixiviados na bacia de
lixiviados, semanalmente e sempre após uma precipitação significativa e controlar
diariamente a capacidade disponível na bacia dos lixiviados, conforme Ponto 6 da
parte A do anexo III do DL n.º 183/2009, de 10/8, na sua atual redação.

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

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

Resíduos admissíveis
Identificação do aterro e do tratamento prévio a que foram sujeitos os resíduos admissíveis no aterro

Classificação do aterro

aterro de resíduos não
perigosos

Capacidade máxima do aterro
(m3)

1,746,000.00

N.º células

3

Início da exploração

01-01-2006

Tratamento prévio

biológico

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 o processos e critérios de admissão
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

constantes no Decreto-lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, na sua atual redação.

Período de exploração

RAA

O operador do aterro fica autorizado a depositar em aterro: - os resíduos urbanos
conforme definição constante na alínea tt) do nº 1 do art.º 3º do DL nº 152-D/2017,
de 11 de dezembro, somente os que excedam a capacidade da(s) unidade(s) de
tratamento existente(s); - refugos/rejeitados da(s) unidade(s) de tratamento
existente(s); - refugos/rejeitados resultantes da operação de triagem efetuada aos
resíduos recolhidos seletivamente e caso não exista uma alternativa para a sua
valorização.

Período de Exploração

MRRU

O operador fica autorizado a proceder à valorização de resíduos inertes como
terras de cobertura, na consolidação de caminhos de acesso no aterro e proteção
de taludes, sendo que: 1 - Não deverão conter frações de resíduos valorizáveis,
tais como ferro, madeira, plásticos; 2 - Deverão apresentar características
compatíveis com a utilização como terras de cobertura; 3 - O quantitativo anual de
resíduos inertes a utilizar não poderá exceder 10% do quantitativo de resíduos
depositados nesse mesmo ano.

Período de Exploração

RAA

Ruido
Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

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

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

No que se refere a todas as operações de encerramento do aterro deve ser dado
cumprimento ao estipulado nos pontos 1 e 2 do artigo 42º do DL nº 183/2009, de
10/8, na sua atual redação

Antes de iniciar as operações de
selagem

Projeto de encerramento e selagem do
aterro

Elaborar e submeter o plano de encerramento do aterro/programa de manutenção
e controlo pós-encerramento, que integre o modo de cumprimento do disposto na
Parte B do Anexo III do DL n.º 183/2009, de 10 de agosto, na sua atual redação

Com 6 meses de antecedência ao
encerramento parcial ou total do aterro

Projeto de encerramento e selagem do
aterro

Elaborar um relatório de síntese, cf. 12.2 do ponto 12 da Parte B do Anexo III do
DL nº 183/2009, de 10 de agosto, na sua atual redação, sobre o estado do aterro,
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

com especificação das operações de manutenção e dos processos e resultados
dos controlos realizados (constantes nos pontos 13 a 20 da Parte B do Anexo III
do citado diploma) no decorrer do ano anterior

Demonstração do cumprimento

Fase pós-encerramento

Relatório síntese anual por um período
de 30 anos

O operador do aterro deve dar cumprimento ao disposto na Parte B do Anexo III
do DL n.º 183/2009, de 10 de agosto, na sua atual redação

Fase pós-encerramento

Relatório síntese anual

O operador encontra-se obrigado a dar cumprimento à Adoção de Medidas de
Prevenção da poluição de acordo com o art.º 42º do DL n.º 183/2009, de 10 de
agosto, na sua atual redação

Fase pós-encerramento

Relatório síntese anual

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração

Tipo de informação/Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

Relatório Ambiental Anual (RAA) (O relatório integra o previsto no
n.º 14 do DL n.º 127/2013, de 30 de agosto (descrito ao logo deste
TUA) e o previsto na alínea e) do n.º 2 do art.º 27º do DL 183/2009,
de 10 de agosto na sua atual redação é substituído pelo RAA, o
qual deve conter a informação do n.º 2 da parte A do anexo III)

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

Até 30 de abril de cada ano,
reportando-se às condições de
exploração do ano anterior

APA e CCDR Centro

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

De acordo com o parecer da
APA a emitir quanto ao
Relatório de Avaliação de
Necessidade de Relatório de
Base

APA

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes
(PRTR)

Formulário único (PRTR)

Submeter no ano seguinte ao
de reporte e seguinte em data
a definir

APA

Emissões Ar

SILiAmb Emissões Ar /
Formato de Envio Autocontrolo
Emissões (O conteúdo dos
relatórios de autocontrolo e a
comunicação dos resultados
das monitorizações devem ser
efetuados de acordo com a
Portaria n.º 221/2018, de 01
/08. Até à operacionalização
da plataforma eletrónica única
de comunicação de dados e
ao abrigo do previsto no art.º
41.º do DL n.º 39/2018, deve
ser seguido o procedimento
transitório publicado no portal
da APA)

Monitorização pontual:
comunicação até 45 dias
seguidos contados a partir da
data da realização da
monitorização. Até à
operacionalização da
plataforma eletrónica única de
comunicação de dados e ao
abrigo do previsto no art.º 41º
do DL n.º 39/2018, deve ser
seguido o procedimento
transitório publicado no portal
da APA

CCDR Centro

Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR)/MRRU

Proceder ao registo de
resíduos (produzidos e
geridos) no Sistema Integrado
de Registo Eletrónico de
Resíduos (SIRER), (MRRU e
/ou MIRR, conforme aplicável),
suportado pelo Sistema
Integrado de Licenciamento
Ambiental (SILiAmb)

No período a definir pela APA

APA
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Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

Situações de emergência (acidentes e incidentes)

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

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, IGAMAOT, EC

Seguro de Responsabilidade Civil Extracontratual

O operador faz prova da
existência do seguro de
responsabilidade civil
extracontratual à entidade
licenciadora

Anualmente, até ao final dos
trabalhos de manutenção e
controlo na fase pósencerramento do aterro

CCDRC

O operador comunica à entidade licenciadora, qualquer interrupção
à exploração do aterro, indicando os motivos para a referida
interrupção, nos termos do art.º 41º do DL n.º 183/2009, de 10/8.

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

No prazo de 3 dias

CCDRC

Comunicação à entidade licenciadora da necessidade de
deposição temporária de resíduos (lamas e/ou outros resíduos com
potencial de valorização) que poderão ser recuperados para efeitos
de valorização, nos termos constantes do artigo 9º do DL nº 183
/2009, de 10 de agosto, na sua atual redação.

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

Comunicação com uma
antecedência não inferior a 10
dias úteis

CCDRC

Elaborar e submeter o plano de encerramento do aterro/programa
de manutenção e controlo pós-encerramento, que integre o modo
de cumprimento do disposto na parte B do Anexo III do DL n.º 183
/2009, de 10/8, na sua atual redação.

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

Com 6 meses de antecedência
ao encerramento parcial ou
total do aterro

CCDRC e APA

Após a selagem definitiva do aterro e nos termos do ponto 12.1 da
parte B do Anexo III do DL n.º 183/2009, de 10/8, na sua atual
redação, num prazo não superior a três meses, o operador deve
entregar à entidade licenciadora uma planta topográfica
pormenorizada do local de implantação em formato digital, à escala
de 1:1000.

Formato digital ou qualquer via
disponível que se mostre
eficiente

Até três meses após selagem
definitiva

CCDRC

Na fase pós-encerramento o operador do aterro deve elaborar e
enviar à entidade licenciadora um relatório de síntese, cf. 12.2 do
ponto 12 da Parte B do Anexo III do DL nº 183/2009, de 10/8, na
sua atual redação, sobre o estado do aterro, com especificação
das operações de manutenção e dos processos e resultados dos
controlos realizados (constantes nos pontos 13 a 20 da Parte B do
Anexo III do citado diploma) (Este relatório deve ser incluido no
RAA, na fase pós-encerramento)

Formato digital através da
Plataforma SILiAmb

Anualmente, até ao final dos
trabalhos de manutenção e
controlo na fase pósencerramento do aterro (por
um período de 30 anos)

APA e CCDRC

ANEXOS TUA

Anexos

Código

Anexo

Descrição

C046850

Anexo I - TURH AC1, AC2 e AC3.pdf

Anexo I

C070049

Anexo I - TURH AC2 e AC3.pdf

TURH AC2 e AC3

C070084

Anexo II - Caracteristicas do aterro.pdf

Características do aterro
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