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Nº TUA TUA20220706001416

REQUERENTE BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 501525882

ESTABELECIMENTO Millenium BCP Vale da Rosa Setúbal

CÓDIGO APA APA09039283

LOCALIZAÇÃO Vale da Rosa

CAE

66190 - Outras atividades auxiliares de serviços financeiros, exceto seguros e fundos 
de pensões

38322 - Valorização de resíduos não metálicos

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 as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA
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Regime

Nº Processo Indicador de enquadramento

Data de 
Emissão

Data de Entrada em 
Vigor

Data de 
Validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licenciad

ora

OGR-RGGR-
Regime 
simplificado

PL202204070031
48

Licenciamento - Artigo 75º do RGGR 06-07-2022 06-07-2022 04-07-
2029

Sim Favorável

Comissão 
de 
Coordenaç
ão e 
Desenvolvi
mento 
Regional 
de Lisboa 
e Vale do 
Tejo

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Norte Banco Comercial Português

Sul Banco Comercial Português

Este Banco Comercial Português

Oeste Banco Comercial Português

Área impermeabilizada não coberta (m2) 16 256,00

Área coberta (m2)

Área total (m2) 16 256,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Localização Zona Mista (Urbana/Industrial/Rural)

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

T000006

A gestão de resíduos deve obedecer ao estipulado no 
Decreto-Lei nº 102-D /2020, de 10 de dezembro, que 
constitui o Regime Geral de Gestão de Resíduos 
(RGGR).

Período de vida da instalação

T000025

A operação de gestão de resíduos autorizada 
compreende apenas a armazenagem dos resíduos no 
local, não sendo permitidas a realização de quaisquer 
operações de tratamento aos resíduos armazenados, ou 
a receção de outros que não os que já existem no local.

Período de vida da instalação

T000008

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

T000009
Os resíduos só podem ser enviados para empresas 
devidamente licenciadas para operações de gestão 
desses resíduos.

Período de vida da instalação

T000007

No caso dos resíduos serem enviados para destino 
autorizado, devem possuir registo discriminado do 
destinatário e a identificação dos transportadores, 
conforme disposto no Sistema Integrado de Registo 
Eletrónico de Resíduos (SIRER) - artigo 99º do Decreto-
Lei n.º 102- D /2020, de 10 de dezembro, regulamentado 
na Portaria n.º 289/2015, alterada pela Portaria nº28
/2019, de 18 de janeiro.

Período de vida da instalação

T000010

O transporte de resíduos expedidos, é obrigatoriamente 
acompanhado por uma e-GAR (Guia de 
Acompanhamento de Resíduos eletrónica), de acordo 
com o número 2, do artigo 38.º do Decreto-Lei nº 102-D 
/2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000012

Deve ser garantida a restrição de acesso a viaturas 
particulares ao local de armazenamento dos resíduos, 
com a implementação/manutenção de barreiras físicas 
no caminho de acesso.

Período de vida da instalação

T000013

O transporte de resíduos ou transferência para fora do 
território nacional deve cumprir o Regulamento (CE) n.º 
1013/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
14 de junho, e o Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de 
março.

Período de vida da instalação

T000011

Da inobservância de qualquer das condições impostas 
aplicam-se os mecanismos de controlo da operação 
licenciada, nomeadamente de suspensão ou revogação 
da licença, previstos no artigo 81º do Decreto-Lei n.º 
102-D/2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

LOC1.7 - Localização

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir
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EXP4.2.2 - Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

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

T000014

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.

Período de vida da instalação

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

T000015 100809 Outras 
escórias

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)

80 000,00 t/ano 80 000,00

EXP10.4.1 - Identificação do responsável técnico pela OGR

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

T000016 Fernando António Portela de Sousa Castro 3669450 Engenheiro Metalúrgico (cédula profissional 21971 
emitida pela OE), Doutorado, Professor Catedrático

EXP4 - Ar

EXP4.2 - Emissões difusas

EXP10 - Resíduos

EXP10.2 - Resíduos admissíveis

EXP10.4 - Identificação do responsável técnico OGR
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Código Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000018
A entidade licenciadora pode suspender ou revogar a 
licença, nos termos do disposto no artigo 81.º do 
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000019

De acordo com o artigo 82.º do Decreto-Lei n.º 102-D 
/2020, de 10 de dezembro, a suspensão da atividade e o 
respetivo reinício, ou a cessação do exercício da 
atividade de tratamento de resíduos, devem ser 
comunicadas pelo operador à entidade licenciadora no 
módulo LUA, no prazo de cinco dias a contar dessa 
data. Sempre que o período de inatividade de 
estabelecimento seja superior a um ano e inferior a três 
anos, o requerente apresenta, antes de reiniciar a 
exploração um pedido de vistoria de conformidade, 
podendo a entidade licenciadora impor novas condições 
de exploração. A inatividade de um estabelecimento por 
um período igual ou superior a três anos determina a 
caducidade da licença, sem prejuízo do disposto no 
número 6 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, 
de 10 de dezembro. A cessação de atividade de um 
estabelecimento ou instalação de tratamento de 
resíduos depende da aceitação por parte da entidade 
licenciadora de um pedido de renúncia da respetiva 
licença. O pedido de renúncia é apresentado com os 
elementos indicados no artigo 82.º, do Anexo I do 
Decreto-Lei n.º 102-D/2021, de 10 de dezembro.

Período de vida da instalação

T000020
Da cessação da atividade não poderá resultar qualquer 
passivo ambiental, devendo ser tomadas todas as 
medidas necessárias para esse efeito.

Período de vida da instalação

T000021

De acordo com o artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 102-D 
/2020, de 10 de dezembro, as instalações e os 
estabelecimentos de tratamento de resíduos estão 
sujeitos a reexame global das respetivas condições de 
exploração após terem decorrido sete anos contados a 
partir da data de emissão da licença de exploração ou 
da data de realização da última vistoria de reexame ou 
de vistoria realizada em sede de atualização da licença 
de exploração. A vistoria deverá ter lugar com a 
antecedência mínima de 60 dias relativamente ao termo 
do prazo de validade da licença em vigor, e a data será 
comunicada ao operador pela entidade licenciadora. A 
não realização atempada da vistoria de reexame, por 
motivo não imputável ao operador, não prejudica a 
continuidade da exploração do estabelecimento ou 
instalação de tratamento de resíduos. A não realização 
atempada da vistoria de reexame, por motivo imputável 
ao operador, por mais do que uma vez, determina a 
caducidade da licença de exploração.

Período de vida da instalação

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da 
instalação
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Código
Tipo de informação

/Parâmetros Formato de reporte
Periodicidade de 

comunicação Data de reporte Entidade

T000022

Qualquer alteração ao presente 
TUA carece de autorização da 
Entidade Licenciadora nos 
termos do RGGR.

SILIAmb/LUA CCDRLVT

T000023

O registo de resíduos geridos 
na instalação é de 
preenchimento obrigatório para 
cumprimento das obrigações 
legais de reporte no Sistema 
Integrado de Registo Eletrónico 
de Resíduos (SIRER) - MIRR, 
suportado pelo Sistema 
Integrado de Licenciamento 
Ambiental (SILIAmb).

SILIAmb/MIRR Até 31 de março de cada ano APA, I.P.

Código Ficheiro Descrição

T000026 Anexo I - Descrição da atividade.pdf Anexo I - Descrição da atividade

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração
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