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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,
assumindo o ato de licenciamento ou autorização da atividade económica (após vistoria).

DADOS GERAIS
Nº TUA

TUA20190719000279

REQUERENTE

Eco-Partner - Consultoria e Projectos Ambientais SA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506230880

ESTABELECIMENTO

Centro de Transferência Resíduos - Eco-Partner SA (Fluxos)

LOCALIZAÇÃO

Quinta dos Estrangeiros, Rua E
71120 - Atividades de engenharia e técnicas afins

CAE

38220 - Tratamento e eliminação de resíduos perigosos
38212 - Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos

CONTEÚDOS TUA
ENQUADRAMENTO

LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

ANEXOS TUA

PÁG.
1/13

Estado: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 11/01/2021

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

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.

D20190719001075
948c-9389-c8d7-5f3b

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO
Data de
Emissão

Regime
Nº Processo

OGRRGGRRegime
simplificad
o

PL20190516000712

Aplicáveis

X

Solicitados

X

Indicador de
enquadramento

Licenciamento
simplificado,
alínea d) artigo
32º do DL 178
/2006, na sua
atual redação

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Validade
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Prorrogação
da validade

-

Eficácia

Sim

Sentido da
decisão

Favorável
condicionad
o

Entidade
Licencia
dora

Comissã
o de
Coorden
ação e
Desenvo
lvimento
Regional
de
Lisboa e
Vale do
Tejo
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LOC1.5 - Confrontações
Norte

-

Sul

-

Este

-

Oeste

-

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

1 310,29

Área total (m2)

1 310,29
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LOC1.7 - Localização
Localização

Zona Industrial

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

T000006

A gestão de resíduos deve obedecer ao estipulado no Decreto-Lei n.º 178
/2006, de 5 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011,
de 17 de Junho.

Período de vida da instalação

T000007

Após o início da atividade, a empresa deve registar o estabelecimento no
Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), conforme
artigo 48º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, na redação conferida pelo DecretoLei nº 75/2015, de 11 de maio, regulamentado na Portaria n.º 289/2015, de 17
de setembro, alterada pela Portaria nº 28/2019, de 18 de janeiro.

30 dias após inicio da atividade

T000008

O produtor dos resíduos deve proceder à sua separação na origem de forma a
promover a sua valorização por fluxos e fileiras.

Período de vida da instalação

T000009

O armazenamento de resíduos deve ser efetuado de forma a não provocar
danos para o ambiente nem para a saúde humana, prever o risco de incêndio
ou explosão, e respeitar todas as regras de segurança.

Período de vida da instalação

T000010

Os resíduos devem ser colocados em local devidamente impermeabilizado e
confinado de modo a não haver contaminações do solo, devendo os mesmos
estar identificados com o respetivo código da Lista Europeia de Resíduos
(LER) publicada na Decisão da Comissão 2014/955/UE, de 18 de dezembro
de 2014.

Período de vida da instalação

T000011

Os resíduos só podem ser enviados para empresas devidamente licenciadas
para operações de gestão desses resíduos

Período de vida da instalação

T000012

O transporte de resíduos é obrigatoriamente acompanhado por uma e-GAR
(Guia de Acompanhamento de Resíduos eletrónica), de acordo com o
estabelecido na Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, alterada pela Portaria nº
28/2019, de 18 de janeiro.

Período de vida da instalação

T000013

Deve ser assegurado o cumprimento de todos os requisitos aplicáveis fixados
no Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho,
instituído pela Lei nº 102/2009, de 10 de setembro, alterada e republicada pela
Lei nº 3/2014, de 28 de janeiro e sucessivas atualizações.

Período de vida da instalação

T000014

Devem ser cumpridas todas as disposições dos instrumentos de gestão
territorial, bem como todas as condicionantes e regimes legais especificamente
aplicados à localização do estabelecimento, nomeadamente quanto aos
parâmetros de edificabilidade constantes do PDM de Mafra, tendo ainda
presente o consagrado no artigo 7º da Lei nº 31/2014, de 30 de maio.

Período de vida da instalação

T000015

Durante a vigência do presente titulo deverá atualizar a licença de utilização nº
63/2004 de forma a contemplar também o uso de OGR.

Período de vida da instalação

Deve estar disponível no estabelecimento, para consulta das entidades de
inspeção e de fiscalização toda a documentação relativa à atividade de gestão
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

de resíduos, nos termos do artigo 18º da Lei nº 50/2006, alterada pela Lei nº
89/2009, de 31 de agosto, e Lei nº 114/2015, de 28 de agosto, e pelo DecretoLei nº 42-A/2016, de 12 de agosto e Lei nº 25/2019, de 26 de março.

Demonstração do cumprimento

Período de vida da instalação

T000017

Da inobservância de qualquer das condições impostas no presente título,
resulta a revogação imediata desta licença, nos termos previstos no artigo 38º
do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º
73/2011, de 17 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei nº 75/2015, de
11 de maio.

Período de vida da instalação

T000025

Os meios de combate a incêndios devem manter-se disponíveis e
operacionais, devidamente validados e sinalizados e o respetivo acesso
desimpedido.

Período de vida da instalação

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

T000018

Devem ser mantidas as obrigações resultantes do Regime Jurídico da
Responsabilidade por Danos Ambientais (Decreto-Lei nº 147/2008, de 29 de
julho, alterado pelos Decreto-Lei nº 245/2009, de 22 de setembro e sucessivas
atualizações) o qual abrange as operações de gestão de resíduos, incluindo o
transporte, a recuperação e a eliminação de resíduos perigosos e não
perigosos, incluindo a supervisão dessas operações e o tratamento posterior
dos locais de eliminação, sujeitas a eliminação ou registo, nos termos do
Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo
Decreto-lei nº 73/2011, de 17 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei
nº 75/2015, de 11 de maio.

Período de vida da instalação

T000019

Dar cumprimento ao Regulamento das Unidades de Gestão de Resíduos
Perigosos, aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente em 10-12-2009,
nomeadamente ao ponto “7.1-Unidades de classificação, triagem,
armazenagem ou transferência de resíduos perigosos” e “8 – Plano de
Contingência” e "9- Saúde Higiene e Segurança" (disponível no sítio da APA
na internet).

Período de vida da instalação

T000020

As Medidas de Autoproteção Contra Incêndios validadas pela Autoridade
Nacional de Proteção Civil (ANPC) devem ser implementadas conforme
estabelecido no Decreto-lei nº 220/2008, de 12 de novembro, alterado pelo
Decreto-Lei nº 224/2015, de 9 de outubro e regulamentado pela Portaria nº
1532/2008, de 29 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000021

A gestão de REEE fica sujeita ao cumprimento integral do regime jurídico
estabelecido no Decreto-Lei nº 152-D/2017, de 11 de dezembro, alterado pela
Lei nº 69/2018, de 26 de dezembro e pela Lei nº 41/2019, de 21 de junho, e ao
cumprimento dos requisitos de qualificação a cumprir pelos operadores de
tratamento de resíduos no contexto do fluxo específico dos REEE, publicados
no site da APA, I.P.

Período de vida da instalação

T000022

A gestão de Pilhas e Acumuladores fica sujeita ao cumprimento integral do
regime jurídico estabelecido no Decreto-Lei nº 152-D/2017, de 11 de
dezembro, alterado pela Lei nº 69/2018, de 26 de dezembro e pela Lei nº 41
/2019, de 21 de junho, e ao cumprimento dos requisitos de qualificação a
cumprir pelos operadores de tratamento de resíduos no contexto do fluxo
especifico das Pilhas e Acumuladores, publicados no site da APA, I.P.

Período de vida da instalação

T000023

Deverá atender ao parecer da Agência Portuguesa do Ambiente de junho de
2019 no que diz respeito à inclusão dos equipamentos no âmbito de aplicação
da Diretiva 2012/19/UE, de julho de 2012, relativa aos resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, após 15 de agosto de
2018. - Análise à abertura do âmbito da Diretiva 2012/19/EU – Equipamentos
Elétricos e Eletrónicos (EEE)

Período de vida da instalação

T000024

Estão sujeitas ao cumprimento do Regulamento do Transporte de Mercadorias
Perigosas por Estrada, publicado no Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril,
o transporte de mercadorias perigosas, incluindo as operações de carga e de
descarga, as transferências de um modo de transporte para outro e as
paragens exigidas pelas condições do transporte, realizadas nas vias do
domínio público, bem como em quaisquer outras vias abertas ao trânsito
público.

Período de vida da instalação
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Cumprimento da planta de layout do estabelecimento em anexo ao presente
título.

Demonstração do cumprimento

Período de vida da instalação

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

Código

T000026

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Cumprir as normas gerais de proteção da qualidade do ar estipuladas no
Decreto-Lei nº 39/2018, de 11de junho, nomeadamente, a adoção das
medidas gerais de prevenção e de minimização de emissões difusas para a
atmosfera (poeiras) adequadas à atividade, conforme estipulado no artigo 9º
do referido Decreto-Lei.

Demonstração do cumprimento

Período de vida da instalação

EXP8 - RH
EXP8.3 - Rejeição de águas residuais
EXP8.3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Código

T000027

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

A empresa está obrigada a cumprir com as disposições fixadas pela entidade
responsável relativamente à descarga de efluentes no coletor municipal.

Período de vida da instalação

EXP10 - Resíduos
EXP10.2 - Resíduos admissíveis
EXP10.2.1 - Caraterização dos residuos admissíveis no estabelecimento / instalação
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Código LER

Operação de
valorização ou
eliminação

Capacidade
instalada

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de Resíduos
de
Equipamentos
Elétricos e
Eletrónicos REEE

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de Resíduos
de
Equipamentos
Elétricos e
Eletrónicos –
REEE

T000033

R 12 — Troca
160211 (*)
de resíduos
Equipamento
com vista a
fora de uso
submete-los a
contendo
uma das
clorofluorcarbonetos,operações
HCFC, HFC
enumeradas
de R1 a R11.

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de Resíduos
de
Equipamentos
Elétricos e
Eletrónicos –
REEE

T000034

160213 (*)
Equipamento
fora de uso,
contendo
componentes
perigosos (ver
nota 1 do
Índice do
Anexo da
Decisão 2014
/955/EU, da
Comissão, de
18 de
dezembro de
2014) não
abrangidos em
16 02 09 a 16
02 12

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de Resíduos
de
Equipamentos
Elétricos e
Eletrónicos –
REEE

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de Resíduos
de
Equipamentos
Elétricos e
Eletrónicos –
REEE

T000031

T000032

T000035

160209 (*)
Transformadores
e
condensadores,
contendo PCB

160210 (*)
Equipamento
fora de uso
contendo ou
contaminado
por PCB, não
abrangido em
16 02 09

160214
Equipamento
fora de uso
não abrangido
em 16 02 09 a
16 02 13

160215 (*)
Componentes

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
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Operação de
valorização ou
eliminação

Capacidade
instalada

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

perigosos
retirados de
equipamento
fora de uso

operações
enumeradas
de R1 a R11.

160216
Componentes
retirados de
equipamento
fora de uso
não
abrangidos em
16 02 15

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

160601 (*)
Acumuladores
de chumbo

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de resíduos de
Pilhas e
Acumuladores
– P&A

160602 (*)
Acumuladores
de níquelcádmio

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de resíduos de
Pilhas e
Acumuladores
– P&A

160603 (*)
Pilhas
contendo
mercúrio

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de resíduos de
Pilhas e
Acumuladores
– P&A

160604 Pilhas
alcalinas
(exceto 16 06
03)

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de resíduos de
Pilhas e
Acumuladores
– P&A

160605 Outras
pilhas e
acumuladores

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de resíduos de
Pilhas e
Acumuladores
– P&A

160606 (*)
Eletrólitos de
pilhas e

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de resíduos de

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
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Código LER

acumuladores,
recolhidos
separadamente

Operação de
valorização ou
eliminação

Capacidade
instalada

uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

Condições
específicas

Pilhas e
Acumuladores
– P&A

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de Resíduos
de
Equipamentos
Elétricos e
Eletrónicos –
REEE

T000045

R 12 — Troca
de resíduos
200123 (*)
com vista a
Equipamento
submete-los a
fora de uso
uma das
contendo
operações
clorofluorcarbonetos
enumeradas
de R1 a R11.

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de Resíduos
de
Equipamentos
Elétricos e
Eletrónicos –
REEE

T000046

200133 (*)
Pilhas e
acumuladores
abrangidos em
16 06 01, 16
06 02 ou 16 06
03 e pilhas e
acumuladores
não triados
contendo
desses
acumuladores
ou pilhas

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de resíduos de
Pilhas e
Acumuladores
– P&A

T000047

200134 Pilhas
e
acumuladores
não
abrangidos em
20 01 33

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de resíduos de
Pilhas e
Acumuladores
– P&A

T000048

200135 (*)
Equipamento
elétrico e
eletrónico fora
de uso, não
abrangido em
20 01 21 ou 20
01 23,
contendo
componentes
perigosos (ver
nota 1 do
Índice do
Anexo da
Decisão 2014
/955/EU, da
Comissão, de
18 de
dezembro de
2014

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Cumprimento
dos Requisitos
Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de Resíduos
de
Equipamentos
Elétricos e
Eletrónicos –
REEE

T000044

200121 (*)
Lâmpadas
fluorescentes
e outros
resíduos
contendo
mercúrio

Cumprimento
dos Requisitos
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Código LER

200136
Equipamento
elétrico e
eletrónico fora
de uso não
abrangido em
20 01 21, 20
01 23 ou 20 01
35

Operação de
valorização ou
eliminação

Capacidade
instalada

Unidade da
capacidade
instalada

Capacidade de
armazenagem
instantânea (t)

Emissão
específica

Unidades

R 12 — Troca
de resíduos
com vista a
submete-los a
uma das
operações
enumeradas
de R1 a R11.

Condições
específicas

Mínimos de
Qualidade e
Eficiência para
as operações
de tratamento
de Resíduos
de
Equipamentos
Elétricos e
Eletrónicos –
REEE

EXP10.2.2 - Capacidade do estabelecimento / instalação para as operações de gestão de resíduos

Código

Operação de valorização ou eliminação

Capacidade instalada

Unidade da capacidade instalada

T000029

R 12 — Troca de resíduos com vista a
submete-los a uma das operações
enumeradas de R1 a R11.

3 150,00

Toneladas/Ano

T000030

R 12 — Troca de resíduos com vista a
submete-los a uma das operações
enumeradas de R1 a R11.

213,00

Toneladas

EXP10.2.7 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos admissíveis

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

T000050

A atividade de gestão de resíduos desenvolve-se em área coberta,
impermeabilizada e delimitada com 1 310 m2.

Período de vida da instalação

T000051

Não são autorizadas operações de desmantelamento aos resíduos
admissíveis no estabelecimento.

Período de vida da instalação

T000052

Não é autorizada a gestão de resíduos na área exterior.

Período de vida da instalação

T000053

Da gestão anual de 3 150 toneladas de resíduos, 1 420 toneladas são de
resíduos perigosos, e 1 730 toneladas de resíduos não perigosos.

Período de vida da instalação

T000054

Da capacidade de armazenagem instantânea de 213 toneladas, 49 toneladas
são afetas a resíduos perigosos e 164 toneladas a resíduos não perigosos.

Período de vida da instalação

EXP10.3 - Equipamentos
EXP10.3.1 - Caraterização do equipamento da instalação
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Tipo de
equipamento

T000055

1

empilhador

T000056

1

balança para
paletes (3 000
kg)

T000057

1

Compressor
(10 bar)

T000058

1

Kit anti
derrame

Potência
instalada

Capacidade
instalada unidade

Potência a
efetivar

Capacidade
instalada quantidade

Capacidade a
efetivarunidade

Capacidade a
efetivar quantidade

EXP10.4 - Identificação do responsável técnico OGR
EXP10.4.1 - Identificação do responsável técnico pela OGR

Código

T000059

N.º Bilhete de Identidade/Cartão do
cidadão

Nome

Raquel Rodrigues

12373960

Habilitações profissionais

Eng.ª Ambiente

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

Código

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

T000060

Cumprir o estipulado no Regulamento Geral do Ruído publicado no Decreto-lei
nº 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Rectificação n.º 18
/2007, de 16 de Março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de 1 de
Agosto.

Período de vida da instalação

T000061

Deve igualmente ser dado cumprimento ao Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de
setembro, relativo às prescrições mínimas de segurança e de saúde em
matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos
(ruído).

Período de vida da instalação
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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

T000062

O presente título caduca caso não seja iniciada a operação de gestão de
resíduos no prazo de um ano a contar da data sua emissão (artigo 39º do
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73
/2011, de 17 de junho, e pelo Decreto-Lei nº 75/2015, de 11 de maio).

Período de vida da instalação

T000063

O presente título caduca com a suspensão das operações de gestão de
resíduos por um período de tempo superior a um ano, excepto quando o
operador demonstre perante a entidade licenciadora que lhe é impossível
retomar a operação de gestão de resíduos por motivo que não lhe seja
imputável (artigo 39º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e pelo Decreto-Lei nº 75/2015,
de 11 de maio).

Período de vida da instalação

T000064

A cessação de atividade da operação de gestão de resíduos licenciada
depende da aceitação por parte da entidade licenciadora de um pedido de
renúncia da respetiva licença, nos temos do artigo 40º do Decreto-Lei n.º 178
/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011,
de 17 de junho, e alterado pelo Decreto-Lei nº 75/2015, de 11 de maio.

Período de vida da instalação

Demonstração do cumprimento

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

Tipo de informação/Parâmetros

Formato de reporte

T000065

O módulo MIRR do SIRER é
de preenchimento periódico
obrigatório para cumprimento
de obrigações legais de
reporte, o qual deve ser
submetido até 31 de março do
ano seguinte a que reportam
os dados.

Plataforma SILIAMB/MIRR

T000066

Qualquer alteração ao
presente TUA carece de
autorização da CCDR-LVT nos
termos do regime geral da
gestão de resíduos.

Plataforma SILIAMB/LUA

Seja solicitada a Vistoria de
Controlo nos termos do artigo
9º do Decreto-Lei n.º 178
/2006, de 5 de setembro,
alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17
de junho, e alterado pelo
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Data de reporte

Até 31 de março

Entidade

APA, I.P.

CCDR-LVT

Até 6 meses após emissão do
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Tipo de informação/Parâmetros

T000067

Decreto-Lei nº 75/2015, de 11
de maio.

Formato de reporte

Comunicação à CCDR-LVT

Data de reporte

TUA

Entidade

CCDR-LVT

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código

Ficheiro

Descrição

T000068

Declaracao Electrão - CR - Eco-Partner CTVP - Fluxos.
pdf

Declaracao Electrão - CR - Eco-Partner CTVP - Fluxos

T000069

Planta Layout ECO-PARTNER-FLUXOS.pdf

Planta Layout ECO-PARTNER-FLUXOS

T000070

Descrição Atividade ECO-PARTNER-FLUXOS.pdf

Descrição Atividade ECO-PARTNER-FLUXOS
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