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Nº TUA TUA20191128000426 - EA

REQUERENTE Residuos do Nordeste, EIM

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 505542331

ESTABELECIMENTO Ecocentro de Freixo de Espada à Cinta

LOCALIZAÇÃO EN 325 - Lameiros dos Freixos

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

ANEXOS TUA
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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

PL20181214003537 X X

Artigo 32º do 
Regime Geral de 
Gestão de 
Resíduosal de 
Gest~

28-11-
2019

26-11-
2024

- Sim Favorável

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
do Norte

RH PL20181214003537 X X

Lei 58/2005, de 
29 de dezembro;
D.L.226-A/2007, 
de 31 de maio

26-08-
2020

24-08-
2030

- Não
Favorável 
Condiciona
do

Administ
ração da 
Região 
Hidrográ
fica do 
Norte

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Norte Terreno não edificado

Sul Terreno não edificado

Este Terreno não edificado

Oeste Terreno não edificado

Área impermeabilizada não coberta (m2) 990,00

Área coberta (m2) 15,00

Área total (m2) 1 401,30

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Localização Planta de condicionantes e ordenamento.

EXP8.1.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000071

O abastecimento de água às instalações é efetuado a partir de captação 
subterrânea. Deverá dar cumprimento às condições impostas na Autorização 
de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea, nº 
A017528.2019.RH3, de 17-10-2019.

__ Condições do TURH

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

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000072

As águas residuais são encaminhadas para fossa séptica seguida de órgão de 
infiltração no solo. Deverá dar cumprimento integral às condições impostas na 
Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais nº 
L019013.2019.RH3, de 11-11-2019.

autocontrolo

T000073 Inexistência de águas residuais do tipo industrial, incluindo águas oleosas e 
pluviais potencialmente contaminadas

T000074
O armazenamento dos resíduos na instalação deverá ser sempre efetuado em 
locais destinados para esse efeito, evitando a ocorrência de qualquer derrame 
ou fuga para o solo ou linha de água.

LOC1.7 - Localização

 

EXPLORAÇÃO

EXP8 - RH

EXP8.1 - RH - Captação

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais
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EXP10.2.1 - Caraterização dos residuos admissíveis no estabelecimento / instalação

Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000018 200307 
Monstros

D15 30,00 t/ano 4,00

T000021

160603 (*) 
Pilhas 
contendo 
mercúrio

R13 0,20 t/ano 0,16

T000028

200199 Outras 
frações, sem 
outras 
especificações

R13 0,20 t/ano 0,20

T000007
200125 Óleos 
e gorduras 
alimentares

R13 0,88 t/ano 0,60

T000011

170904 
Misturas de 
resíduos de 
construção e 
demolição não 
abrangidos em 
17 09 01, 17 
09 02 e 17 09 
03

D15 100,00 t/ano 5,00

T000013
150107 
Embalagens 
de vidro

R13 40,00 t/ano 5,00

T000025

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

R13 10,00 t/ano 4,00

T000010

170107 
Misturas de 
betão, tijolos, 
ladrilhos, 
telhas e 
materiais 
cerâmicos, 
não 
abrangidas em 
17 01 06

D15 100,00 t/ano 5,00

T000017 200140 Metais R13 30,00 t/ano 4,00

EXP10 - Resíduos

EXP10.2 - Resíduos admissíveis
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000024

200121 (*) 
Lâmpadas 
fluorescentes 
e outros 
resíduos 
contendo 
mercúrio

R13 0,20 t/ano 0,20

T000015

200138 
Madeira não 
abrangida em 
20 01 37

R13 25,00 t/ano 4,00

T000020
160601 (*) 
Acumuladores 
de chumbo

R13 0,50 t/ano 0,50

T000027

150110 (*) 
Embalagens 
contendo ou 
contaminadas 
por resíduos 
de substâncias 
perigosas

R13 0,20 t/ano 0,20

T000023

200123 (*) 
Equipamento 
fora de uso 
contendo 
clorofluorcarbonetos

R13 10,00 t/ano 4,00

T000014 200102 Vidro R13 1,00 t/ano 1,00

T000016 200139 
Plásticos

R13 45,00 t/ano 3,00

T000022

130208 (*) 
Outros óleos 
de motores, 
transmissões 
e lubrificação

R13 0,60 t/ano 0,60

T000019

200301 
Misturas de 
resíduos 
urbanos 
equiparados

D15 55,00 t/ano 5,00

T000026

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

R13 0,02 t/ano 0,02

T000008
020107 
Resíduos 
silvícolas

R13 10,00 t/ano 5,00

T000009

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

R13 40,00 t/ano 4,00

T000012 200101 Papel 
e cartão

R13 100,00 t/ano 4,00

150101 
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Código Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

T000051 Embalagens 
de papel e 
cartão

R13 50,00 t/ano 4,00

T000052
150102 
Embalagens 
de plástico

R13 5,00 t/ano 4,00

T000053
150103 
Embalagens 
de madeira

R13 5,00 t/ano 4,00

T000054
150104 
Embalagens 
de metal

R13 10,00 t/ano 4,00

T000055
150105 
Embalagens 
compósitas

R13 0,20 t/ano 0,20

T000056
150106 
Misturas de 
embalagens

R13 0,20 t/ano 0,20

T000057
150109 
Embalagens 
têxteis

R13 0,20 t/ano 0,20

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

T000065

D 15 — Armazenamento antes de uma 
das operações enumeradas de D 1 a D 
14 (com exclusão do armazenamento 
temporário, antes da recolha, no local 
onde os resíduos foram produzidos).

285,00 Toneladas/Ano

T000066

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)

384,40 Toneladas/Ano

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

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000058

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

T000059

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 
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000060 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

T000061
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, na sua 
atual redação.

Período de vida da instalação

T000062
O titular deverá dar cumprimento aos Requisitos de Qualificação a cumprir 
pelos Operadores de Tratamento de Resíduos no contexto do fluxo específico 
das Pilhas e Acumuladores.

Período de vida da instalação

T000063
O titular deverá dar cumprimento aos Requisitos mínimos de qualidade e 
eficiência para as operações de armazenagem de Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos

Período de vida da instalação

T000064 Deverá ser dado cumprimento à licença da APA em anexo, referente à rejeição 
de águas residuais.

Período de vida da instalação

EXP10.4.1 - Identificação do responsável técnico pela OGR

Código Nome
N.º Bilhete de Identidade/Cartão do 

cidadão Habilitações profissionais

T000067 Hélder Manuel Alves Correia 10325421 Eng.º Mecânico

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

T000068

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

SILIAMB
31 de março do ano seguinte 
àquele que se reportam os 
dados

APA

T000069 Cessação de atividade Pedido de renúncia 60 dias antes da efetiva 
cessação da atividade

CCDR-Norte

EXP10.4 - Identificação do responsável técnico OGR

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração
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Código Ficheiro Descrição

T000070 Rejeição águas residuais - F.eCinta.pdf Licença rejeição

T000075 TURH_ Captação.pdf TURH_A017528.2019.RH3

 

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos


	Dados Gerais
	Conteúdos TUA
	Enquadramento
	Enq1 - Sumário

	Localização
	LOC1 - Localização
	LOC1.1 - Mapa
	LOC1.5 - Confrontações
	LOC1.6 - Área do estabelecimento
	LOC1.7 - Localização


	Exploração
	EXP8 - RH
	EXP8.1 - RH - Captação
	EXP8.1.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

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


	EXP10 - Resíduos
	EXP10.2 - Resíduos admissíveis
	EXP10.2.1 - Caraterização dos residuos admissíveis no estabelecimento / instalação
	EXP10.2.2 - Capacidade do estabelecimento / instalação para as operações de gestão de resíduos
	EXP10.2.7 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos admissíveis

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



	Obrigações de comunicação
	OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

	Anexos TUA
	Anex1 - Anexos




