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Nº TUA TUA20180406000351 - EA

REQUERENTE R3Natura Lda

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 508844770

ESTABELECIMENTO R3natura, lda

LOCALIZAÇÃO CNO - Lugar do Monte - Oleiros

CAE
38112 - Recolha de outros resíduos não perigosos

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 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

PL20180126002315 X X

Artigo 32º do 
Regime Geral de 

Gestão de 
Resíduos

06-04-
2018

05-04-
2023

- Sim Favorável

Comissã
o de 

Coorden
ação e 

Desenvo
lvimento 
Regional 
do Norte

Norte Arruamento

Sul Zulmira Gomes Ribeiro e Outros

Este Fração J

Oeste Zonas Comum do Centro de Negócio de Oleiros

Área impermeabilizada não coberta (m2) 1315.81

Área coberta (m2) 1080.60

Área total (m2) 2396.41

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Confrontações

Área do estabelecimento
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Localização Espaço de Atividades Económicas

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

040209 Resíduos 
de materiais 
compósitos 

(têxteis 
impregnados, 
elastómeros, 
plastómeros)

R12,R13 50.00 t/ano 2.00

040221 Resíduos 
de fibras têxteis 
não processadas

R12,R13 50.00 t/ano 2.00

040222 Resíduos 
de fibras têxteis 

processadas
R12,R13 500.00 t/ano 20.00

110199 Resíduos 
sem outras 

especificações
R12,R13 500.00 t/ano 20.00

120102 Poeiras e 
partículas de 

metais ferrosos
R13 10.00 t/ano 1.00

120101 Aparas e 
limalhas de 

metais ferrosos
R13 20.00 t/ano 1.00

120104 Poeiras e 
partículas de 
metais não 

ferrosos

R13 10.00 t/ano 1.00

120105 Aparas 
de matérias 

plásticas
R12,R13 2,000.00 t/ano 50.00

120103 Aparas e 
limalhas de 
metais não 

ferrosos

R13 10.00 t/ano 1.00

150103 
Embalagens de 

Localização

 

EXPLORAÇÃO

Resíduos

Resíduos admissíveis



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 09/04/2018

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: D20180406016386

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 500a-f8b0-07e5-df1f

PÁG. 
/4 7

Código LER

Operação de 
valorização ou 

eliminação
Capacidade 

instalada

Unidade da 
capacidade 

instalada

Capacidade de 
armazenagem 
instantânea (t)

Emissão 
específica Unidades

Condições 
específicas

madeira R13 20.00 t/ano 2.00

150102 
Embalagens de 

plástico
R12,R13 3,000.00 t/ano 50.00

160117 Metais 
ferrosos

R13 10.00 t/ano 1.00

150104 
Embalagens de 

metal
R13 20.00 t/ano 1.00

150105 
Embalagens 
compósitas

R12,R13 10.00 t/ano 1.00

160118 Metais 
não ferrosos

R13 10.00 t/ano 1.00

150106 Misturas 
de embalagens

R12,R13 20.00 t/ano 2.00

150107 
Embalagens de 

vidro
R13 10.00 t/ano 1.00

160120 Vidro R13 10.00 t/ano 1.00

191212 Outros 
resíduos 
(incluindo 

misturas de 
materiais) do 
tratamento 

mecânico de 
resíduos, não 
abrangidos em 

19 12 11

R12,R13 10.00 t/ano 1.00

191208 Têxteis R12,R13 10.00 t/ano 2.00

191205 Vidro R13 10.00 t/ano 1.00

191002 Resíduos 
não ferrosos

R13 10.00 t/ano 1.00

191202 Metais 
ferrosos

R13 50.00 t/ano 1.00

191201 Papel e 
cartão

R12,R13 50.00 t/ano 5.00

191204 Plástico 
e borracha

R12,R13 4,000.00 t/ano 70.00

191001 Resíduos 
de ferro e de aço

R13 20.00 t/ano 2.00

200102 Vidro R13 10.00 t/ano 1.00

Proveniente 
apenas de 
grandes 

produtores com 
uma produção 
diária igual ou 

superior a 1100l

Proveniente 
apenas de 
grandes 

produtores com 
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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

200140 Metais R13 10.00 t/ano 1.00 uma produção 
diária igual ou 

superior a 1100l

200110 Roupas R12,R13 10.00 t/ano 1.00

Proveniente 
apenas de 
grandes 

produtores com 
uma produção 
diária igual ou 

superior a 1100l

191203 Metais 
não ferrosos

R13 50.00 t/ano 1.00

200139 Plásticos R12,R13 2,000.00 t/ano 20.00

Proveniente 
apenas de 
grandes 

produtores com 
uma produção 
diária igual ou 

superior a 1100l

200101 Papel e 
cartão R12,R13 50.00 t/ano 1.00

Proveniente 
apenas de 
grandes 

produtores com 
uma produção 
diária igual ou 

superior a 1100l

150101 
Embalagens de 
papel e cartão

R12,R13 500.00 t/ano 10.00

020104 Resíduos 
de plásticos 
(excluindo 

embalagens)

R12,R13 1,000.00 t/ano 20.00

150109 
Embalagens 

têxteis
R12,R13 50.00 t/ano 1.00

070213 Resíduos 
de plásticos

R12,R13 2,000.00 t/ano 50.00

160119 Plástico R12,R13 3,000.00 t/ano 20.00

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos admissíveis

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

O abastecimento de água às instalações é efetuado 
exclusivamente pela rede pública de abastecimento.

Período de vida da instalação

Encaminhamento das águas residuais domésticas para 
o colector público de saneamento

Período de vida da instalação

O titular deverá realizar a operação de gestão de 
resíduos de embalagem, de acordo com os princípios 
e as normas aplicáveis definidos no Decreto-lei n.º152- 

D/2017 de 11/12.

Período de vida da instalação

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



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 09/04/2018

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: D20180406016386

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 500a-f8b0-07e5-df1f

PÁG. 
/6 7

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

O operador deve colocar os resíduos contendo 
materiais com características de ignescência, 

reatividade, ou corrosibilidade, longe de fontes de 
ignição.

Período de vida da instalação

O transporte de resíduos em território nacional deverá 
ser sempre efetuado de acordo com as disposições da 

Portaria n.º145/2017 de 26 de abril com as devidas 
eGAR.

Período de vida da instalação

Dar cumprimento à Lei n.º 54/2012, 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 nº 2 do Artigo 
5º da Lei n.º 54/2012, de 6 de Setembro, a 

comunicação prévia deverá ser remetida para o 
seguinte endereço de email:lei54metais@rnsi.mai

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

Identificação do responsável técnico pela OGR

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

LEONEL CORREIA DE MENDONÇA 09029372 ENGENHARIA INFORMATICA

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

Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos

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

APA

Identificação do responsável técnico OGR

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração
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Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Cessação da atividade Pedido de renúncia 60 dias antes da efetiva cessação CCDR-Norte


