
CCDR
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DEsENvOLvIMENTO REGIONAL DO NORTE

ALVARÁ DE LICENÇA PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE GESTÃO DE
RESÍDUOS

N.° 29/201 3/CCDR-N

(Renovação com alteração do Alvará de Licença n° 77/2007 e do Alvará de
Licença n° 3I2008ICCDR-N)

Proc°. 763/05

Nos termos dos artigos 35.°e 36°, do Anexo II do Decreto-lei n.° 73/2011, de 17 de junho que altera e

republica o Decreto-lei n.° 178/2006, de 5 de Setembro é emitido o presente Alvará de Licença à

empresa Norsider — Comércio de Material Ferroso e Não Ferroso, Lda., detentora do NIF 506

058 255, com sede na Rua do Progresso, n° 5 17, 4785-647 Trofa, freguesia de Santiago do Bougado,

concelho da Trofa, para as seguintes operações de resíduos:

- Tratamento de resíduos perigosos e não perigosos (art.° 23°, do Anexo II do Decreto-lei

n.°73120 1 1 de 17 de junho) - CAE 383 1 1, 383 12, 38321 e 38322 (Desmantelamento de veículos

automóveis em fim de vida, Desmantelamento de equipamentos elétricos e eletrónicos em fim

de vida, Valorização de resíduos metálicos e Valorização de resíduos não metálicos), de acordo

com o Anexo IV, do Decreto-lei n.°73/201 1 de 17 de junho).

O presente alvará de licença altera, anula e substitui os Alvarás de Licença n° 77/2007 e n°

3/2008/CCDR-N e é válido de 17 de outubro de 2012 até 17 de outubro de 2017 ficando a realização

das operações de resíduos sujeita ao cumprimento integral das especificações em anexo, as quais fazem

parte integrante do presente alvará.

CCDR-N, 2 de abril de 2013

de Serviços de Ambiente
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CCDR
COMISSÃO DE CooRDENAçÃo E
DEsENvOLVIMENTO REGIoNAL DO NORTE

Especificações anexas ao alvará n.° 29/201 3ICCDR-N

1. Identificação da Instalação:

Rua do Progresso, n° 5 7, 4785-647 Trofa

Freguesia: Santiago do Bougado Concelho: Trofa

Telefone: 252428418 Fax: 252428420

Endereço eletrónico: norsider@sapo.pt

Georreferenciação M = 166225 P 957900

Técnico Responsável Vitor Nuno Sousa Ferreira

Aderente de Entidades
Valorcar — Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda. e Valorpneu —

Gestoras de Fluxos
Sociedade de Gestão de Pneus, Lda.

Específicos

2. Descrição da Atividade

2.1 Esta licença é válida para o tratamento de resíduos não perigosos e perigosos, para o

armazenamento e desmantelamento de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico não

perigosos, bem como para o armazenamento, despoluição e desmantelamento de veículos em

fim de vida (VFV). Esta licença contempla a operação de valorização de resíduos RI 2 — Troca de

resíduos com vista a submetê-los a uma das operações enumeradas de RI a RI 1, a operação de

valorização RI 3 — Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de

RI a R12 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde os

resíduos foram produzidos), bem como a operação de eliminação D 1 5 — Armazenamento antes

de uma das operações enumeradas de DI a Dl4 (com exclusão do armazenamento temporário,

antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos), conforme constam no Anexo II,

do Decreto-lei n° 73/201 1, 17 de junho.

2.2 Os resíduos em questão após receção nas instalações em causa ou recolha nas empresas

produtoras dos mesmos, serão sujeItos a urna pesagem e encaminhados para os loca~s destinados
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- os resíduos de veículos em fim de vida (VFV) — LER 16 O! 04(*), após o controlo documental

com registo da data de recepção, dos seus dados (matrícula, número de chassis, categoria,

marca, modelo, tara, ano de veículo), dos dados do último proprietário! detentor (nome,

endereço, nacionalidade, n° de contribuinte) e dos dados do centro de recepção de

proveniência (denominação, sede social, n° de autorização prévia e n° de contribuinte), no

caso de este existir, serão encaminhados para a zona de receção, zona esta situada no

exterior, devidamente identificada e delimitada, com pavimento impermeabilizado, com

sistema de drenagem para tratamento em separador de hidrocarbonetos. Posteriormente são

encaminhados para a zona de descontaminação e desmantelamento, zona esta coberta, com

pavimento impermeabilizado, devidamente equipada com grelha de pavimento com drenagem

para tratamento em separador de hidrocarbonetos. Nesta zona são sujeitos a operações de

despoluição e desmantelamento, através de equipamentos que permitem realizar a remoção,

em condições de segurança, do combustível (gasolina, gasóleo ou GPL), do óleo lubrificante

(do motor e da caixa de velocidades), do óleo dos sistemas hidráulicos, do líquido de

arrefecimento, do fluído dos travões e do fluído do sistema de ar condicionado, dos

catalisadores, dos vidros, dos pneus e de outros componentes. Todos os fluidos e outros

resíduos considerados perigosos, serão armazenados, devidamente acondicionados, em local

coberto destinado para o efeito. Após a operação de desmantelamento dos veículos, serão

retiradas algumas peças e componentes para comercialização, as quais serão armazenadas em

prateleiras, em locais individualizados e localizados dentro do edifício, bem como em locais

cobertos, situados no espaço exterior. No respeitante aos veículos descontaminados!

desmantelados, estes serão encaminhadas para a respetiva zona de armazenamento, localizada

a descoberto;

- os veículos em fim de vida esvaziados de líquidos e outros componentes perigosos (LER 1 6 01

06), após receção e verificação da respetiva despoluição e desmantelamento, serão

armazenados em zona descoberta, sendo mais tarde encaminhados para a zona de corte e

prensagem desta tipologia de resíduos;
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- os resíduos perigosos com exceção dos anteriormente referenciados, não são passíveis de

valorização interna, pelo que apenas serão sujeitos a armazenagem, em zona localizada dentro

do edifício coberto e impermeabilizado. Este tratamento aplica-se igualmente aos resíduos de

e equipamento elétrico e eletrónico (REEE) perigosos, os quais serão acondicionados e

sujeitos a armazenamento em área individualizada, devidamente identificada para o efeito e

separada da respeitante;

- os resíduos metálicos ferrosos e não ferrosos, serão encaminhados para uma zona a

descoberto, onde se realiza o seu armazenamento e triagem quando necessário, sendo que

no respeitante aos resíduos de construção e de demolição metálicos a sua triagem será

efetuada dentro do edifício. Alguns resíduos metálicos podem, ainda, ser sujeitos a operações

de corte e prensagem, sendo depois armazenados em áreas devidamente identificadas e

destinadas para o efeito;

- os resíduos de cabos elétricos serão sujeitos a um processo de valorização que assenta na

separação da componente metálica (cobre, alumínio, alumínio/aço ou outra liga) da fração

isolante (plástico/borracha) e inclui uma operação de pré-trituração e de trituração em

moinho apropriado. Os produtos resultantes deste tratamento serão granulado de plástico e

de metal, que serão acondicionados e armazenados em local apropriado. A zona destinada ao

tratamento dos cabos elétricos encontra-se devidamente identificada e individualizada e

localiza-se no espaço exterior da instalação;

- os resíduos de construção e de demolição (RCD) não metálicos serão sujeitos, apenas, a

armazenagem em contentores, em zona localizada no exterior;

- os resíduos de construção e de demolição (RCD) metálicos, poderão estar sujeitos, para além

da armazenagem e triagem, ás operações de corte e compactação, realizadas no exterior, em

zona com pavimento impermeabilizado e com drenagem para o sistema geral de tratamento

das águas residuais dos pavimentos;

- os resíduos de equipamento e’étrico e eletrônico (REEE) não perigosos serão encaminhados

para dentro do edlficlo e a sua gestáo sera reahzada sempre sob coberto. Apos triagem~
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serão sujeitos a desmantelamento manual, em zona devidamente individualizada. Deste

tratamento resultarão diversas frações e componentes (incluem resíduos perigosos e não

perigosos) que serão armazenadas, devidamente acondicionadas, em local separado dos

restantes;

- os pneus usados serão armazenados no exterior, em contentores ou a granel, sobre

pavimento impermeabilizado e com drenagem para tratamento em separador de

hdrocarbonetos;

- os restantes resíduos não perigosos, a maioria deles são triados na origem e serão apenas

sujeitos à sua armazenagem. Para os restantes, poderá será efetuada uma triagem para os que

integram resíduos metálicos, sendo sujeitos a posterior armazenamento em locais situados no

exterior, ou no interior do edifício.

Todos os resíduos resultantes deste processo, depois de devidamente acondicionados e armazenados,

serão posteriormente encaminhados para empresas e operadores devidamente licenciadas para o efeito.

A instalação integra um edifício e um espaço coberto que integram uma área de 2090 m2, e um espaço a

descoberto, com cerca de 7270 m2, sendo que todos os pavimentos possuem o acabamento,

impermeabilização e resistência apropriada à atividade em questão. O edifício integra, para além das

áreas social e administrativa, um espaço destinado ao tratamento dos resíduos, sendo de destacar: zona

de armazenamento dos REEE perigosos e de outros resíduos perigosos; zonas de armazenamento dos

distintos fluxos de REEE não perigosos; zona de desmantelamento dos REEE não perigosos; zona

individualizada para armazenamento de frações/componentes resultantes do desmantelamento dos REEE;

zona de armazenamento de baterias e outros acumuladores; zona de triagem de RCD metálicos; zona de

armazenamento de peças e componentes auto; zona de armazenamento de alguns resíduos não

perigosos. Os espaços cobertos destinam-se ao tratamento (despoluição e desmantelamento) dos VFV

(LER 1 6 O 1 04~) e ao armazenamento de peças e componentes resultantes deste tratamento. O espaço

exterior a descoberto apresenta um piso térreo com as zonas destinadas à gestão dos resíduos metálicos

e de cabos elétricos, a zona de armazenamento de resíduos não perigosos e a zona destinada ao

armazenamento dos VFV (LER 6 01 04 ). apresentando um piso localizado a um nível supei or.
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destinada ao armazenamento dos VFV (LER 16 01 06) e ao armazenamento de peças e componentes

auto.

2.3. Esta licença somente é válida para os seguintes resíduos, classificados com os códigos LER (Lista

Europeia de Resíduos)

lO 1003

lO 1006

lO 1008

Escórias do forno.

Machos e moldes de fundição não vazados não abrangidos em
lO 1005.

Machos e moldes de fundição vazados não abrangidos em lO
1007

Moldes fora de uso.

Aparas e limalhas de metais ferrosos.

Poeiras e partículas de metais ferrosos.

Aparas e limalhas de metais não ferrosos.

Poeiras e partículas de metais não ferrosos

Aparas de matérias plásticas

Resíduos de soldadura

Res~dnos de natei ens de gi analhagem não abi angidos em 2
1201 7

tIl 6

, . Quantidade
Código LER Tipo de resíduo Codigo máxima anual

Operaçao
(ton/ano)

0201 lO Resíduos metálicos. R12/R13 100

03 01 05 Serradura, aparas, fitas de aplainamento, madeira, RI 3 100
aglomerados e folheados não abrangidos em 03 01 04.

04 02 21 Resíduos de fibras têxteis não processadas. RI 3 100

04 02 22 Resíduos de fibras têxteis processadas. RI 3 250

lO 02 01 Resíduos do processamento de escórias. RI 3 500

lO 02 02 Escórias não processadas. RI 3 100

lO 05 01 Escórias da produção primária e secundária. RI 3 100

lO 08 04 Partículas e poeiras. RI 3 100

lO 08 09 Outras escórias. RI 2/RI 3 100

lO 09 03 Escórias do forno. RI 2/RI 3 500

lO 09 06 Machos e moldes de fundição não vazados não abrangidos em RI 2/RI 3 200

lO 09 08 Machos e moldes de fundição vazados não abrangidos em lO RI 2/RI 3 1500

R12/R13 500

R12/R13 100

lO 1206

1201 01

1201 02

1201 03

1 2 O 1 04

1201 05

1201 13

RI2/R13 100

R13

Rl2/R13

Rl3

Rl2/Rl3

Rl2/Rl3

R13

R13

P{3

100

50000

100

25000

00

250

50

50

DPCA
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R13 100

Rl3 3

1 2 01 21 Mós e materiais de rectificação usados não abrangidos em 1 2 R 3 50
01 20

15 01 01 Embalagens de papel e cartão R13 1000

15 01 02 Embalagens de plástico R13 500

IS 01 03 Embalagens de madeira R13 1000

1501 04 Embalagens de metal R12/R13 1000

IS 01 06 Misturas de embalagens RI 2/RI 3 500

IS 01 07 Embalagens de vidro R13 100

IS 01 09 Embalagens têxteis RI 3 100

IS ~ ~ Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de
substancias perigosas

Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não
IS 02 02 (*) anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de

protecção, contaminados por substâncias perigosas

160103 Pneus usados Rl3 250

16 01 04 (*) Veículos em fim de vida. RI 2/RI 3 4000

1 6 01 06 Veículos em fim de vida esvaziados de líquidos e outros RI 2/RI 3 1000
componentes perigosos

16 01 07 (*) Filtros de óleo RI 3 20

1 6 01 lO (*) Componentes explosivos, nomedamente air bags RI 3 lO

1 6 01 1 1 (*) Pastilhas de travões contendo amianto RI 3 5

1601 12 Pastilhas de travões não abrangidas em 1601 II R13 lO

1 6 01 16 Depósitos para gás liquefeito RI 3 25

1601 17 Metais ferrosos Rl2/R13 1000

1601 18 Metais nãoferrosos Rl2/Rl3 1000

1601 19 Plástico Rl3 250

160120 Vidro R13 250

16 01 21 ~ Componentes perigosos não abrangidos em 1601 07 a 1601“ ‘ II, 1601 13 e 1601 14

16 01 22 Componentes não anteriormente especificados

1 6 02 14 Equipamento fora de uso não abrangido em 1 6 02 09 a 1 6 02

1 6 02 1 5 ~ Componentes perigosos retirados de equipamento fora de
• uso

Componentes retïrados de equipamento fora de uso não
160216 R12/R13 1000

abrangidos em 16 02 IS

Acumuladores de chumbo RI 3 1000

Acumuladores de níque0c~ídmio RI 3 50

PIlhas contendo mccc uno RI 3 O

PIlins 1(caIIn~s ~ o (6 ~ 6 3~ RI 3 O

Rl3 50

Rl3 25

Rl3 100

R13 50

160601 ç5)

60602 (5)

60603(1

16 06 04
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16 06 05 Outras pilhas e acumuladores RI 3 lO

Catalisadores usados contendo ouro, prata, rénio, ródio,
160801 Rl3 50

paládio, irídio ou platina (excepto 1 6 08 07)

Catalisadores usados contendo metais de transição ou
16 08 03 compostos de metais de transição não especificados de outra RI 3 50

forma

1701 01 Betão D15 100

1701 02 Tilolos D15 50

1701 03 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos D15 50

1701 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais Dl5 500
cerâmicos não abrangidas em 17 01 06

170201 Madeira R13 500

170202 Vidro R13 100

1 7 02 03 Plástico RI 3 250

17 03 02 Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 DI 5 100

170401 Cobre, bronzeelatão RI2/R13 1000

170402 Alumínio R12/R13 1500

170403 Chumbo R12/R13 500

170404 Zinco R12/Rl3 500

170405 Ferroeaço R12/Rl3 5000

170406 Estanho Rl2/R13 500

170407 Mistura de metais Rl2/Rl3 5000

170411 Cabosnãoabrangidosem 170410 Rl2/Rl3 1000

17 05 04 Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 DI 5 500

1 7 05 08 Balastros de linhas de caminho de ferro não abrangidos em 17 Dl 100

17 06 04 Materiais de isolamento não abrangidos em 17 06 01 e 17 06 Dl 5 O

1 7 09 04 Mistura de resíduos de construção e demolição não D 15 500
abrangidos em 170901, 170902 e 170903

19 01 02 Materiais ferrosos removidos das cinzas RI 2/RI 3 1000

1901 12 Cinzas e escórias não abrangidas em 1901 II R12/R13 100

19 1001 Resíduos de ferro ou aço Rl2/R13 20000

19 lO 02 Resíduos não ferrosos RI 2/RI 3 10000

19 1201 Papel e cartão. R13 1000

1 9 12 02 Metais ferrosos. RI 2/RI 3 25000

1 9 12 03 Metais n~io ferrosos. RI 2/RI 3 20000

9 2 04 Pl~istico o borracha R 13 500

~9 205 Vdio R13 500
DPCA
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191207 Madeira não abrangida em 19 1206. R13 500

19 208 Têxteis. R13 500

Outros resíduos (incluindo misturas de materiais) do
1 9 1 2 1 2 tratamento mecânico de resíduos não abrangidos em 19 1 2 RI 2/RI 3 100

200101 Papele cartão. Rl3 1500

2001 02 Vidro. RI3 500

2001 lO Roupas. R13 100

2001 II Têxteis. R13 500

20 01 21 (*) Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo RI 3 2
mercurio.

20 01 23 (*) Equipamento fora de uso contendo clorofluorcarbonetos. RI 3 30

Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16 06 02 ou
20 01 33 (*) 16 06 03 e pilhas e acumuladores não triados contendo essas RI 3 IS

pilhas ou acumuladores.

2001 34 Pilhas e acumuladores não abrangidos em 2001 33. Rl3 lO

Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso não
2001 35 (*) abrangido em 2001 21 ou 2001 23 contendo componentes Rl3 250

perigosos (2).

20 01 36 Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso não RI 2/RI 3 250
abrangidoem200l2l,200l23ou200135.

20 01 38 Madeira não abrangida em 20 01 37. RI 3 500

2001 39 Plásticos. RI3 250

200140 Metais. Rl2/Rl3 15000

2003 07 Monstros. RI3 100

(2) Componentes perigosos de equipamento eléctrico e electrónico podem incluir acumuladores e pilhas

mencionados em 1 6 06 e assinalados como perigosos, disjuntores de mercúrio, vidro de tubos de raios catódicos e
outro vidro activado, etc.

nos termos da referida Portaria n.° 209/2004 de 3 de Março, sendo a capacidade instantânea de

armazenamento de 60 VFV (LER 1 6 01 04*), de 100 VFV (LER 16 01 06), de 23,2 toneladas para os

restantes resíduos perigosos e de 2020 toneladas para os restantes resíduos não perigosos. No

respeitante à gestão anual dos resíduos supramencionadas temos 1 910 toneladas para a operação de

eliminação Dl 5 e para as operações de valorização temos, para a operação RI 3, uma quantidade

máxima anual de 5000 unidades de VFV (4000 unidades do LER 1601 O4~ e 1000 unidades do LER 16

010 6) e de 203635 toneladas para os restantes resíduos, sendo que deste subtotal as 5000 unidades de

~‘FV, bem como 189 50 toneladas dos rc~intes rcsiduos, são igualmente sujeitos à operação RI 2
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3. Condições específicas de gestão de resíduos

3.1. O titular desta licença deverá assegurar o cumprimento dos requisitos mínimos de gestão de

Veículos em Fim Vida, de acordo com o estipulado nos anexos III, IV e, se aplicável, no anexo V,

nos termos do Decreto-Lei n° 1 96/2003, de 23 de Agosto, na redação que lhe foi conferida pelo

Decreto-Lei n° 64/2008, de 8 de Abril, bem como as alterações introduzidas pelo artigo 8° do

Decreto-Lei n.°73120l 1 de 17 de Junho.

3.2. Caso se verifique a exportação de peças em segunda mão para países terceiros deverão ser

cumpridos os critérios estabelecidos pela Agência Portuguesa do Ambiente no ofício circular

1055!O9IDOGRIDRESCI 3309 que se anexa e faz parte integrante deste alvará.

3.3. Nos termos do Decreto-Lei n°196/2003, de 23 de Agosto, na redação que lhe foi conferida pelo

Decreto Lei n° 64/2008, de 8 de Abril, a emissão desta licença não confere ao seu titular a

faculdade de emissão de certificados de destruição para os resíduos com o código LER 1 6 O 1 06.

3.4. A operação de gestão de resíduos perigosos deverá ser realizada em conformidade com os

procedimentos estabelecidos no “Regulamento das Unidades de Gestão de Resíduos Perigosos”,

aprovado, por despacho de lO. 12.2009 do Diretor-Geral da Agência Portuguesa do Ambiente, ao

abrigo do artigo 11° do Decreto-lei n° 178/06 de 5 de setembro e disponibilizado em

http://www.apambiente.pt/destaques/paginas!regu lamentodasun idadesdegestaoderesiduosperigos

os.aspx.

3.5. Todos os resíduos perigosos, ou os que possuem componentes perigosos, terão que ser

armazenados em área coberta, devidamente vedada e impermeabilizada, acondicionados em

caixas estanques, cujo material constituinte não reaja com os líquidos que possam ser

derramados pelos resíduos.

36. Os locais de armazenagem de resíduos perigosos deverão ser separados fisicamente dos

dedicados aos resíduos não perigosos.
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3.7. A zona de armazenamento de resíduos perigosos 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.

3.8. Tendo em consideração que a operação de armazenamento de resíduos perigosos é uma fase

transitória do seu tratamento, nenhum destes resíduos deverá permanecer armazenado na

instalação por mais de um ano.

3.9. Deverão ser implementados procedimentos adequados à verificação da compatibilidade dos

resíduos rececionados com as condições de admissão. Eventuais desconformidades devem ser

comunicadas à entidade licenciadora, se os resíduos não forem aceites pela unidade de gestão de

resíduos perigosos e tiverem de ser devolvidos à procedência.

3. lO. O registo de receção de cada carga de resíduos perigosos deverá incluir a proveniência, o dia e a

hora de chegada e ainda, sempre que pertinente, e mesmo que a inspeção seja apenas visual, os

dados considerados úteis para garantir o controlo adequado dos resíduos recebidos.

3.1 1. Os operadores devem colocar resíduos contendo materiais com características de ignescência,

reatividade, ou corrosibilidade, longe de fontes de ignição. Este tipo de proteção implica a

colocação de avisos como «proibido fumar» e «proibido o uso de telemóveis». Iguais precauções

devem ser exercidas sobre a armazenagem, num mesmo local, de resíduos que sejam

incompatíveis ou que possam reagir facilmente entre si, mesmo quando armazenados em locais

distintos mas próximos, devido à potencial mistura de escorrências ou derrames.

3. 12. Os contentores que aguardem amostragem ou esvaziamento deverão ser armazenados em áreas

cobertas e ventiladas. Os contentores que contenham substâncias sensíveis à luz e ao calor

devem ser armazenados em zonas igualmente cobertas e protegidas da luz e do calor.

3. 13. Para a correta gestão de resíduos de construção e de demolição (RCD). o titular desta licença

devera cumprir com os requisitos explanados no Decreto-lei n 462008, de 12 de março,

toniead~niente os equisitos mii mos constantes o Am ~o 1. (lo referido Decreto-lei, n~
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redação que lhe foi conferida pelo art.° 110, do Anexo II, do Decreto-lei n° 73/2011, de 17 de

junho.

3.14. O operador deverá dar cumprimento ao disposto no artigo 16° no Anexo III do Decreto-lei n°

46/2008 de 12 de março, bem como aos requisitos da Portaria n° 417/2008 de II de junho, no

respeitante às guias de acompanhamento dos RCD.

3.15. O local de armazenamento dos resíduos de equipamento elétrico e eletr6nico (REEE) deverá

cumprir com os requisitos do Anexo III do Decreto-lei n.°230/2004, de lO de dezembro. Deverá,

igualmente, promover o armazenamento dos REEE perigosos em local devidamente identificado,

individualizado e separado dos restantes.

3. 1 6. Os REEE deverão ser armazenados de acordo com a sua classificação por fluxos, nos termos do

Anexo 1 do Decreto-lei n.° 230/2004 de lO de dezembro.

3.17. No local destinado ao desmantelamento de REEE deverá ser efetuado em separado o

armazenamento adequado das peças desmontadas e dos fluídos extraídos, devendo cumprir

igualmente os requisitos técnicos do ponto 2 do Anexo III do Decreto-lei n.°230/2004 de lO de

dezembro.

3.18. No respeitante à operação de desmantelamento de REEE, esta deverá ser efetuada

exclusivamente para REEE não perigosos e em local que cumpra os requisitos estabelecidos no

ponto 2 do Anexo III do Decreto-lei n.°230/2004 de lO de dezembro e respetivas alterações

estabelecidas no Decreto-lei n.° 1 32/20 lO, de 1 7 de dezembro.

3. 19. O titular desta licença encontra-se autorizado a promover o desmantelamento dos resíduos de

equipamento elétrico e eletrónico não perigosos, descriminados na listagem do Anexo a esta

licença, devendo ter em atenção o tratamento selectivo a promover aos materiais e

componentes retirados desse tratamento. Para esse efeito deverá dar cumprimento ao disposto

no Anexo II, do Decreto-lei n.° 230/2004, de lO de dezembro e respetivas alterações

cstabclccidas no Dcci eto-Ici ri 32 2010. dc 7 dc clczcmbr o

LPCA GOVERNO DE O ~n cote Alv~r~ (lo L C( i(~ SO ~ (II SOl (~l Oíl(lfldO lO) ~c o 1 edc 2 ni~ 1)

PORTUGAL o~~T~O

RUA RAINHA D. ESTEFÂNIA, 251 4150-304 PORTO WWW.CCDR-N.PT
c

226 086 300 FAx: 226 061 480 E-MAIL: GERAL@CCDR-N.PT



CCDR
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

3.20. Os locais destinados ao armazenamento das frações/componentes resultantes do

desmantelamento dos REEE não perigosos, deverão estar individualizados e devidamente

identificados, sendo que as frações/componentes que apresentem caráter de perigosidade

deverão estar devidamente acondicionadas e separadas das restantes

3.21. Os locais de tratamento de REEE deverão ser dotados de contentores adequados para o

armazenamento de pilhas, condensadores com PCB/PCT e outros resíduos perigosos.

3.22. O titular desta licença deverá promover um sistema de registo dos REEE rececionados e de

registo de data da sua receção, das suas caraterísticas (segundo a sua tipologia, por código LER e

fluxo), das suas quantidades, bem como o registo de frações ou componentes resultantes do

processo de desmantelamento efetuado aos REEE não perigosos, das quantidades de acordo com

a sua tipologia, com as características ou não de perigosidade, bem como o registo dos

destinatários.

3.23. Relativamente aos componentes contendo PCB/PCT deverá ser dado cumprimento às

disposições estabelecidas no Decreto-lei n° 277/1 999, de 23 de julho.

3.24. Para uma correta gestão de pilhas e acumuladores o titular desta licença deverá cumprir com os

requisitos explanados no Decreto-lei n° 6/2009, de 6 de janeiro.

3.25. Os resíduos de baterias e acumuladores devem ser acondicionados em local munido de bacia de

retenção, em recipientes estanques, cujo material não reaja com os componentes dos referidos

resíduos, e armazenados com o líquido no seu interior e na posição vertical, com aberturas

fechadas e voltadas para cima.

3.26. No respeitante aos óleos usados originados no estabelecimento, deverá ser dado cumprimento

às disposições do Decreto-leI n° i 53/2003, de 1 1 de julho. tendo em conta as alterações

dispostas no art.° 7.°, do Anexo II, do Decreto-lei n.°73/201 1 de 17 de junho.

3,27. É proibida a mistura de óleos usados com outros resíduos ou substáncias, uma vez que estes

p1 cjud~cana a sua valorizaçac
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3.28. Os óleos usados devem ser armazenados em reservatórios separados, relativamente a outros

resíduos, nomeadamente resíduos facilmente inflamáveis. Os óleos usados devem ser

armazenados de forma que não seja possível a sua contaminação, nomeadamente por água ou

poeiras.

3.29. Os óleos usados devem ser armazenados de forma que seja possível , em qualquer altura, detetar

derrames e fugas.

3.30. Deve ser assegurada a adequada ventilação do local de armazenagem temporária. O sistema de

ventilação deverá ser dimensionado de forma a impedir a acumulação de gases inflamáveis em

concentrações suscetíveis de causar danos para a saúde humana e para o ambiente, devendo ser

considerados os quantitativos máximos de óleos usados armazenados, bem como as

características do local.

3.3 1. Os reservatórios ou embalagens utilizados na armazenagem de óleos usados devem estar em

boas condições, não apresentando sinais de enferrujamento severo nem exibindo sinais de

deterioração, defeitos estruturais, ou fugas visíveis.

3.32. O local destinado à armazenagem de óleos usados deverá estar devidamente identificado. Todos

os locais de acesso devem ostentar avisos relativos à proibição de fumar, atear fogo ou utilizar

equipamentos suscetíveis de provocar faíscas ou calor.

3.33. A armazenagem de óleos usados deverá ser efetuada em local devidamente coberto e

impermeabilizado devendo ser previsto que, em caso de derrame, não serão efetuadas operações

de lavagens, e, quando necessário, a limpeza de pavimento das águas contaminadas, pelo facto de

terem entrado em contacto com resíduos, deverão ocorrer a seco, com utilização de

absorventes sólidos seguindo-se um processo de varredura, e recolhidos para posterior

tratamento.

3.34. Relativamente aos pneus usados originados no estabelecimento, deverá ser dado cumprimento às

disposições do Decreto-lei n.~ 1 1 2001 de 6 de abril. com as alteraçoes introduzidas pelo artigo

6~ do Dcci cto-lci e 73 201 1 de 7 dc unho e Dcreto-lei e 43/2004 dc 2 dc e arço
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3.35. Os pneus usados não podem ser armazenados misturados com outros resíduos ou materiais e

devem cumprir os seguintes requisitos de armazenagem:

a) A instalação deve ser protegida de ações adversas externas de modo a impedir a dispersão

dos pneus armazenados e a nidificação de insetos e roedores.

b) O armazenamento deverá ser efetuado em filas, ou seja, dividido em ruas possibilitando isolar

áreas que originaram incidentes ou acidentes.

c) As pilhas de pneus usados devem ter no máximo 6 metros de altura, 76 metros de

comprimento e 15 metros de largura; devem ser dispostas de modo a evitar possíveis danos

às pessoas alocadas à instalação.

d) As pilhas de pneus deverão estar arrumadas de forma a permitir a circulação entre si e em

relação às paredes da instalação, bem como permitir o acesso de equipamento e veículos de

emergência.

3.42. O titular desta licença compromete-se a realizar a operação de gestão de resíduos de embalagem,

de acordo com os princípios e as normas aplicáveis definidos no Decreto-lei n° 366-A/97 de 20 de

dezembro alterado pelo Decreto-lei n° 92/2006, de 25 de maio.

3.43. A armazenagem de cinzas e escórias deverá ser efetuada em local fechado e coberto de modo a

prevenir as emissões difusas de partículas para a atmosfera.

3.44. Deverá dar cumprimento à Lei n.° 54/20 12, de 6 de Setembro, que define os meios de prevenção

e combate ao furto e de receção de metais não preciosos com valor comercial e prevê

mecanismos adicionais e de reforço no âmbito da fiscalização da atividade de gestão de resíduos,

assim como às medidas previstas na mesma. Na sequência do preceituado no n° 2 do Artigo 5° da

Lei n.° 54/2012, de 6 de Setembro, a comunicação prévia deverá ser remetida para o seguinte

endereço de e-mau: i~ai~@j~j.mai.oy~
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4. Condições gerais

4. 1. O titular desta licença compromete-se a realizar a operação de gestão de resíduos sem pôr em

perigo a saúde humana e o ambiente, e a respeitar os princípios estabelecidos no Título 1 do

Anexo II do Decreto-lei n.° 73/2011 de 17 de junho, que lhe sejam aplicáveis.

4.2. O titular desta licença compromete-se a implementar as normas técnicas aplicáveis à gestão dos

resíduos objeto desta licença, nomeadamente, as previstas nos art.° 20° a 22°-A do Anexo II

Decreto-lei n.° 73/2011 de 17 de junho.

4.3. O titular desta licença é ainda 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 CCDR-N ou por outras entidades no âmbito das

suas competências.

4.4. Os resíduos gerados na instalação não poderão ser armazenados no local de produção, por um

período superior a um ano, sem autorização para tal, de acordo com o disposto no Anexo II do

Decreto-lei n.°73/20 1 1 de 17 de junho.

4.5. O transporte de resíduos em território nacional deverá ser efetuado de acordo com as

disposições da Portaria n° 3 35/97 de 16 de maio. O transporte deverá ser sempre acompanhado

das respetivas guias modelo n° 1428 da Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

4.6. Na situação de importação e/ou encaminhamento dos resíduos para instalações, devidamente

legalizadas, no estrangeiro, deverá ser dado cumprimento ao Decreto-lei n° 45/2008, de 1 1 de

março, que assegura a execução e garante o cumprimento do estabelecido no Regulamento

(CEE) n° 1013/2006, do Conselho, de 14 de junho, relativo à fiscalização e ao controlo das

transferências de resíduos no interior, à entrada e à saída da Comunidade.

47. O transporte de resíduos deve respeitar a legislação em vigor, nomeadamente o Regulamento

Nac~onal de Transporte de Mc~ cadoi a~ Pci gosas ~OI esu ada, aprovado pelo Dec~cto C
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l70-A/2007 de 4 de maio, alterado pelo Decreto-lei n° 63-A/ 2008, de 3 de abril e pela

Declaração de Retificação n° 31 -B/ 2008.

4.8. O titular desta licença deverá estabelecer o registo de cargas de resíduos recusadas, incluindo a

informação relativa ao motivo da recusa, origem e classificação dos resíduos, de acordo com a

Portaria n° 209/2004, de 3 de março, número da respetiva guia de acompanhamento,

identificação do transportador, bem como outras informações consideradas relevantes.

4.9. Deverão ser adotados procedimentos de receção de resíduos com a definição de critérios de

admissibilidade de resíduos na instalação, designadamente em termos das suas características de

perigosidade e condições de acondicionamento.

4.10. Deverá ser efetuada avaliação das características dos resíduos rececionados, ainda que

mantenham o mesmo código LER, de forma a verificar se o processo de tratamento é o mais

adequado ou se a mudança das características dos resíduos permite ou aconselha alteração dos

procedimentos.

4. 1 1. O titular desta Licença terá preencher anualmente os mapas integrados de registo de resíduos,

nos termos do estabelecido no n.° 2 do artigo 49-B do Anexo II do Decreto-lei n.°73!201 1 de 17

de junho.

4. 12. A operação de gestão de resíduos deverá ser sempre realizada sob a direção de um responsável

técnico, o qual deve deter as habilitações profissionais para o efeito, de acordo com o artigo 20°

do Anexo II do Decreto-lei n° 73/2011 de 17 de junho. Deverá ser sempre comunicado a esta

Comissão a alteração do técnico responsável pela operação de gestão de resíduos.

4. 1 3. Os locais de trabalho da unidade de gestão de resíduos, deverão possuir condições adequadas de

renovação de ar, privilegiando a ventilação natural e, caso se mostre necessário, deverão instalar

se meios que permitam uma renovação de ar forçada, de forma silenciosa.

GOVERNODE O p c~cntc A vn a dc L cflça ao ~)C.dC aci cproduz~do no acn toio (2 ~a~anas()
PORTUGAL ~

~~UA RAINHA O. ESTEFÂNIA, 251 4150-304 PORTO WWW.CCDR-N,PT Pag I7/2~
~íEL.: 226 086 300 FAX: 226 061 480 E-MAIL: GERAL@CCDR.N.PT



CCDR
COMISSÃo DE CooRDENAçÃo E

DESENvOLVIMENTO REGIONAL DO NoRTE

4.14. O abastecimento de água à unidade é proveniente de uma captação subterrânea devendo o

titular desta licença cumprir integralmente as condições impostas na Licença de Utilização de

Águas Subterrâneas n° 2 1 2/2006, válida até 24/04/20 1 6.

4.15. As águas residuais domésticas são encaminhadas para o colector da rede de saneamento

municipal e no respeitante à descarga das águas residuais industriais, após tratamento em

separador de hidrocarbonetos, deverá ser dado cumprimento à Licença de Utilização dos

Recursos Hídricos: L003795.20 1 3-RH2, válida até 06/03/2015.

4.16. O titular desta licença deverá assegurar que a atividade da empresa cumpre o estipulado no

artigo 130 do Decreto-lei n° 9/2007, 17 de janeiro — Regulamento Geral do Ruído.

4. 17. 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.

4. 1 8. Deve existir em arquivo nas instalações um dossier com um processo devidamente organizado e

atualizado referente ao licenciamento da operação de gestão de resíduos, devendo nele estarem

incluídos todos os elementos relevantes. Sempre que solicitado pela Entidades com competências

de fiscalização, o dossier em questão deverá ser disponibilizado.

4. 1 9. O titular desta licença deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de

quaisquer outras licenças exigíveis por outras Entidades.

4.20. O objeto da licença fica sujeito à fiscalização e inspeção das autoridades competentes, obrigando-

se o titular da licença a facultar o livre acesso aos agentes dessas autoridades e a fornecer todas

as informações necessárias ao desempenho das funções de inspeção e fiscalização.

4.21. Da inobservância de qualquer das condições impostas resulta a caducidade imediata desta licença,

conforme o estipulado no n.°3 e 4 do artigo 38, bem como no n°1 e 2 do artigo 39° do Anexo II

do Decr cto-lci o. 73/20 dc 7 dc irnho
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4.22. Os litígios que surjam relativamente a esta licença serão resolvidos pelos Tribunais Portugueses.

4.23. 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.

4.24. A paragem de laboração da instalação ou de partes desta deve ser efetuada de forma segura

tanto para a saúde humana como para o ambiente em todas as suas componentes/descritores,

eliminando focos de potenciais emergências a estes níveis.

4.25. Em caso de cessação da atividade de operação de gestão de resíduos, deverá ser apresentado à

CCDRN um pedido de renúncia instruído com a documentação necessária, de modo a

evidenciar que a cessação da atividade não produzirá qualquer passivo ambiental, de acordo com

o artigo 400 do Anexo II do Decreto-lei n.°73/201 1 de 17 de junho.

ide Serviços de Ambiente
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ANEXO 1 — Listagem de REEE autorizados para a operação de desmantelamento

1. Grandes eletrodomésticos

- Máquinas de lavar roupa

- Secadores de roupa

- Placas de fogão elétricas

2. Pequenos eletrodomésticos

- Aspiradores

- Ferros de engomar e outros aparelhos para engomar, calandrar e tratar o vestuário

- Torradeiras

- Fritadeiras

- Moinhos, máquinas de café e aparelhos para abrir ou fechar recipientes ou embalagens

3. Equipamentos informáticos e de telecomunicações

- Computadores pessoais (CPU, rato e teclado incluído), excluindo monitores

- Telefones

- Telefones sem fios e telefones celulares

- Outros produtos ou equipamentos para transmitir som, imagem ou outras informações por

telecomunicação

4. Equipamentos de consumo

- Aparelhos de rádio

- Gravadores de alta-fidelidade

- Amplificadores áudio

- Instrumentos musicais

- Outros produtos ou equipamentos para gravar ou reproduzir som, incluindo sinais ou outras

tecnologias de distribuição do som por outra via que não a de telecomunicações

5. Equipamentos de iluminação

- Apal cíhos dc IuIn~n~c~o pm a lampadas fluoresccntcs

DPCA
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6. Equipamentos de iluminação

- Berbequins

- Serras

- Máquinas de costura

- Equipamento para tornear, fresar, lixar, triturar, serrar, cortar, tosar, brocar, fazer furos,

puncionar, dobrar, encurvar ou para processos similares de tratamento de madeira, metal e

outros materiais

- Ferramentas para rebitar, pregar ou aparafusar ou remover rebites, pregos ou parafusos, ou

para usos semelhantes

- Ferramentas para soldar ou usos semelhantes

- Ferramentas para cortar relva ou para outras atividades de jardinagem
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