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Nº TUA TUA20190514000189 - EA

REQUERENTE Residuos do Nordeste, EIM

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 505542331

ESTABELECIMENTO Estação de Transferência do Douro Superior

LOCALIZAÇÃO EM 622

CAE 38212 - Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos

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

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO
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Regime

Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento

Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

OGR-
RGGR-
Regime 
simplificad
o

PL20181102003372 X X
Art. 35º DL178
/2006, 5/09, atual 
redação

14-05-
2019

12-05-
2024

- Sim Deferido

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
do Norte
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Mapa



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 14/05/2019

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.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20190514000649

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 2614-b67d-d53b-647e

PÁG. 
/3 7

Norte Planta de localização.

Sul

Este

Oeste

Área impermeabilizada não coberta (m2) 2161.70

Área coberta (m2) 70.20

Área total (m2) 4288.50

Confrontações

Área do estabelecimento
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Localização “Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal” e “Estrutura Ecológica 
Municipal”, conforme PDM

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

A instalação deverá contemplar medidas de prevenção dos riscos de incêndio e de 
explosão, em conformidade com normas em vigor para proteção de incêndio e de 
explosão, bem como medidas de segurança, autoproteção de um plano de 
emergência interno relativo à prevenção de riscos, sistemas de alarme, de 
evacuação e de emergência.

Período de vida da instalação

O titular desta licença é responsável pelo cumprimento de toda a legislação 
aplicável à presente atividade de gestão de resíduos, nomeadamente, em matéria 
de ambiente e de higiene, saúde e segurança no trabalho, sem prejuízo do 
cumprimento de todas as condições que venham a ser impostas, em qualquer 
momento, pela CCDRN ou por outras entidades no âmbito das suas competências.

Período de vida da instalação

A zona de armazenamento de resíduos deverá estar dotada de dispositivo que 
permita o confinamento ou eventuais derrames. Em caso de derrame não deverão 
ser efetuadas operações de lavagem, e, quando necessário, a limpeza de 
pavimento contaminado deverá ocorrer a seco, com utilização de absorventes 
sólidos, recolhidos para posterior tratamento.

Período de vida da instalação

O transporte de resíduos em território nacional deverá ser sempre efetuado de 
acordo com as disposições da Portaria n.º 145/2017 de 26 de abril, alterada pela 
Portaria nº 28/2019, de 18 de janeiro.

Período de vida da instalação

Em caso de ocorrência de qualquer situação suscetível de gerar efeitos adversos 
sobre a saúde humana e/ou ambiente, o operador deve notificar a CCDRN desse 
facto, tão rapidamente quanto possível e no prazo máximo de 24 horas após a 
ocorrência.

Período de vida da instalação

Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

O abastecimento de água às instalações é proveniente da rede pública de 
distribuição de água para consumo.

Período de vida da instalação

Localização

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

RH

RH - Captação
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Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

As águas residuais são encaminhadas para a rede pública de saneamento. Período de vida da instalação

Caraterização dos residuos admissíveis no estabelecimento / instalação

Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

200301 Misturas 
de resíduos 
urbanos 
equiparados

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

15,100.00 t/ano 65.00

200303 Resíduos 
da limpeza de 
ruas

R 13 — 
Armazenamento 
de resíduos 
destinados a 
uma das 
operações 
enumeradas de 
R1 a R12 (com 
exclusão do 
armazenamento 
temporário, antes 
da recolha, no 
local onde os 
resíduos foram 
produzidos)

300.00 t/ano 20.00

Capacidade do estabelecimento / instalação para as operações de gestão de resíduos

Operação de valorização ou eliminação Capacidade instalada Unidade da capacidade instalada

R 13 — Armazenamento de resíduos destinados a 
uma das operações enumeradas de R1 a R12 (com 

Rejeição de águas residuais

Resíduos

Resíduos admissíveis
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Operação de valorização ou eliminação Capacidade instalada Unidade da capacidade instalada

exclusão do armazenamento temporário, antes da 
recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

15,400.00 Toneladas/Ano

Caraterização do equipamento da instalação

Número
Tipo de 

equipamento Potência instalada
Potência a 

efetivar

Capacidade 
instalada - 

unidade

Capacidade 
instalada - 
quantidade

Capacidade a 
efetivar- unidade

Capacidade a 
efetivar - 

quantidade

1 Plataformas 
carga e descarga

1 Compactador

1 Báscula

1 Reservatório de 
água enterrado

Identificação do responsável técnico pela OGR

Nome N.º Bilhete de Identidade/Cartão do cidadão Habilitações profissionais

Hélder Manuel Alves Correia 10325421 Engº Mecânico

Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Proceder ao registo dos resíduos no Sistema Integrado de Registo 
Eletrónico de Resíduos (SIRER), (MRRU e/ou MIRR, conforme 
aplicável

Plataforma eletrónica SiLiamb
31 de março do ano seguinte 
àquele que se reportam os 
dados

APA

Cessação da atividade Pedido de renúncia 60 dias antes da efetiva 
cessação da atividade

CCDR-N

Equipamentos

Identificação do responsável técnico OGR

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração
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