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Nº TUA TUA20200111000010 - EA

REQUERENTE VIAPETRO, LDA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 504283626

ESTABELECIMENTO Viapetro - Gestão de Resíduos,SA

LOCALIZAÇÃO Rua Belmiro Marques, lote 10. Bombarral

CAE
38220 - Tratamento e eliminação de resíduos perigosos

39000 - Descontaminação e atividades similares

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 DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

que solicitado. 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

130502 (*) 
Lamas 
provenientes dos 
separadores óleo
/água

D 9 — 
Tratamento físico 
-químico não 
especificado em 
qualquer outra 
parte do presente 
anexo que 
produza 
compostos ou 
misturas finais 
rejeitados por 
meio de qualquer 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 12.

t/d

A capacidade 
instalada da 
operação de 
eliminação D9 é 
de 21 t/d, o que 
corresponde a 
uma capacidade 
máxima anual de 
7665 t.

130507 (*) Água 
com óleo 
proveniente dos 
separadores óleo
/água

D 9 — 
Tratamento físico 
-químico não 
especificado em 
qualquer outra 
parte do presente 
anexo que 
produza 
compostos ou 
misturas finais 
rejeitados por 
meio de qualquer 
das operações 
enumeradas de 
D 1 a D 12.

t/d

A capacidade 
instalada da 
operação de 
eliminação D9 é 
de 21 t/d, o que 
corresponde a 
uma capacidade 
máxima anual de 
7665 t.

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

Operação de valorização ou eliminação Capacidade instalada Unidade da capacidade instalada

D 9 — Tratamento físico -químico não especificado em 
qualquer outra parte do presente anexo que produza 
compostos ou misturas finais rejeitados por meio de 
qualquer das operações enumeradas de D 1 a D 12.

21.00 t/d

Identificação do responsável técnico pela OGR

Resíduos

Resíduos admissíveis

Identificação do responsável técnico OGR
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