José Carlos
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Alexandrina Coto <alexandrinacoto@quambis.net>
3 de dezembro de 2019 10:10
José Carlos; Ana Amorim
FW: RENOVAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL

De: lua_SIR <lua_SIR@apambiente.pt>
Enviada: 29 de novembro de 2018 11:09
Para: alexandrinacoto@quambis.net; José Carlos <Jose.Carlos.fer@ferpinta.pt>
Cc: Célia Maria Peres <celia.peres@apambiente.pt>; Ana Marcão <ana.marcao@apambiente.pt>
Assunto: RE: RENOVAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL
Bom dia,
Acedendo à simulação é possível verificar que só foi indicado o CAE principal da empresa (24200) apesar de no
SICAE estarem referidos também 2 CAE secundários (24100 e 24330). Caso o estabelecimento desenvolva também
estas atividades, deve inserir estes CAE na simulação.
Dado que a equipa LUA efetuou uma alteração à versão do simulador recentemente, para obter resultado deverá
aceder à simulação efetuada, exportar a mesma e, de seguida, recomeçar e importar a simulação. Depois de rever a
questão dos CAE deverá clicar em “calcular” e irá obter o resultado esperado – PCIP – renovação.
Alerto ainda que, por ter sido indicado que o pedido é uma renovação sem alteração do regime PCIP, o simulador
apenas irá dar este resultado.
Caso sejam necessários esclarecimentos adicionais, não hesitem em contactar-nos preferencialmente por esta via.
Cumprimentos,
Alexandra Gonçalves
Divisão de Licenciamento Único de Ambiente
Departamento de Gestão do Licenciamento Ambiental

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal
Ap.7585 | 2610-124 Amadora | Portugal
Telefone: (+351) 21 472 82 00 | Fax: (+351) 21 471 90 74
alexandra.goncalves@apambiente.pt
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: Ana Marcão
Enviada: 26 de novembro de 2018 14:53
Para: lua_SIR <lua_SIR@apambiente.pt>
Cc: alexandrinacoto@quambis.net; José Carlos <Jose.Carlos.fer@ferpinta.pt>; Célia Maria Peres
<celia.peres@apambiente.pt>
1

Assunto: FW: RENOVAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL
Importância: Alta
Boa tarde, Caros colegas,
Remeto dúvida sobre o simulador, solicitando o V melhor apoio para prestar os devidos esclarecimentos junto do
operador.
O pedido decorre da necessidade de renovação da LA sem alterações, podendo no entanto necessitar de outros
regimes de ambiente a despistar em sede de simulação, pelo que se solicita também o V melhor apoio uma vez que
esta divisão só tem acesso à simulação após submissão do Formulário.
Com os melhores cumprimentos.
Ana Marcão
Técnica Superior
Divisão de Emissões Industriais
Departamento de Gestão do Licenciamento Ambiental

Rua da Murgueira, 9/9A Zambujal
Ap. 7585 - 2610-124 Amadora
Telefone: (+351) 21 472 82 00 | Fax: (+351) 21 471 90 74
ana.marcao@apambiente.pt
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: Alexandrina Coto [mailto:alexandrinacoto@quambis.net]
Enviada: 26 de novembro de 2018 11:18
Para: Ana Marcão
Cc: 'José Carlos'
Assunto: RE: RENOVAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL
Importância: Alta
Bom dia Eng.ª,
Já tentamos entrar em contacto consigo mas não conseguimos e por esse motivo decidimos enviar este email.
É de referir que a simulação no LUA não nos enquadra em nenhum do regimes ambientais referidos no DL 75/2015
em conformidade com o descrito na figura que se segue.
O que devemos fazer? As instalações estão enquadradas na atividade referida no ponto 2.3 c) e 2.6 do Anexo I do
Decreto-Lei n.º 127/2013.
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Estamos disponíveis para prestar os esclarecimentos necessários.
Obrigada.

De: José Carlos <Jose.Carlos.fer@ferpinta.pt>
Enviada: 24 de novembro de 2018 14:09
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Para: 'alexandrinacoto@quambis.net' <alexandrinacoto@quambis.net>
Assunto: FW: RENOVAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL

Melhores Cumprimentos | Best Regards | Salutations
José Carlos Silva
Dep. Recursos Humanos, Ambiente e HST | HR, Environment and Safety Department
www.ferpinta.pt
Rua 13 de Julho, nº 295 – 3720-011 Carregosa – Oliveira de Azeméis – PORTUGAL
T. +351 256 411400 | F. +351 256 412049|

Ajude a proteger o Ambiente…
Imprima este e-mail só em caso de necessidade.

De: Ana Marcão [mailto:ana.marcao@apambiente.pt]
Enviada: sexta-feira, 23 de novembro de 2018 15:13
Para: José Carlos <Jose.Carlos.fer@ferpinta.pt>
Assunto: RE: RENOVAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL
Boa tarde, Eng.º José Carlos Silva,
Na sequência do contacto estabelecido sobre o procedimento de apresentação do pedido de renovação sem
alteração e dadas as limitações das plataformas eletrónicas para o processamento deste tipo de procedimento,
informo que o acordado entre o IAPMEI, na qualidade de entidade coordenadora, e esta Agência, na qualidade de
Autoridade Nacional de Licenciamento Único de Ambiente, para a tramitação de processos de licenciamento em que
são aplicados regimes de ambiente, no âmbito do Regime de Licenciamento Único de Ambiente (Decreto-Lei n.º
75/2015, de 11 de maio), onde se enquadra o regime de Prevenção e Controlo Integrados da Poluição com as
seguintes indicações especificamente para este tipo de procedimento (renovação da LA sem alterações):
a. Operador submete pedido de licenciamento no âmbito dos regimes legais de ambiente diretamente no
SILiamb;
b. Operador envia a documentação ao IAPMEI juntamente com o comprovativo de submissão do pedido de
ambiente no SILiamb, no caso do PL#, (“módulo resumo” do formulário e respetivos anexos) e de
comprovativo do pagamento da Taxa Ambiental Única (recibo de pagamento do DUC);
c. Restante documentação exigida pelo IAPMEI para o exercício da respetiva atividade económica, se
necessário.
d. O IAPMEI, na qualidade de EC, comunica à APA a devida instrução do pedido de licenciamento para início
dos procedimentos ambientais.
Caso hajam questões adicionais para a instrução do pedido sugere-se o contacto junto do IAPMEI e o DLUA/APA.
Questões específicas sobre os elementos de componente da LA poderá entrar em contacto comigo.
Com os melhores cumprimentos.
Ana Marcão
Técnica Superior
Divisão de Emissões Industriais
Departamento de Gestão do Licenciamento Ambiental

Rua da Murgueira, 9/9A Zambujal
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Ap. 7585 - 2610-124 Amadora
Telefone: (+351) 21 472 82 00 | Fax: (+351) 21 471 90 74
ana.marcao@apambiente.pt
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: Ana Marcão
Enviada: 15 de novembro de 2018 12:20
Para: 'José Carlos'
Assunto: RE: RENOVAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL
Bom dia, Eng.º José Carlos Silva,
Em resposta ao email infra, informa-se que todos os pedidos relativos ao Licenciamento Ambiental das instalações
abrangidas pelo Anexo I do Regime Emissões Industriais devem ser submetidos eletronicamente no SILIAMB.
No caso de estabelecimentos que se encontrem abrangidos pelo Diploma SIR – Sistema de Indústria Responsável, o
pedido de renovação da Licença ambiental (com ou sem alteração) deve ser efetuado no estrito cumprimento das
orientações da respetiva entidade coordenadora do exercício da atividade económica.
A decisão do pedido de licenciamento, Título Único de Ambiente, compreenderá uma decisão única de ambiente
que vai contemplar todos os regimes aplicáveis à V/ instalação, como é o caso das utilizações do domínio hídrico
(TURH), do Título de Emissões para o Ar estabelecido no Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho, entre outros.
De referir decorrente da alteração legislativa introduzida pelo DL 39/2018, as condições estabelecidas na V/ LA não
se encontram em consonância com o agora previsto, devendo desde já realizar as necessárias adaptações para
garantia do cumprimento das atuais exigências (p.ex. período máximo para comunicação à CCDR dos resultados do
autocontrolo das emissões para o ar).
Para mais informação sobre os pedidos de licenciamento ambiental poderá consultar a página da internet da APA, IP
em www.apambiente.pt Instrumentos Licenciamento Ambiental (PCIP).
Com os melhores cumprimentos.
Ana Marcão
Técnica Superior
Divisão de Emissões Industriais
Departamento de Gestão do Licenciamento Ambiental

Rua da Murgueira, 9/9A Zambujal
Ap. 7585 - 2610-124 Amadora
Telefone: (+351) 21 472 82 00 | Fax: (+351) 21 471 90 74
ana.marcao@apambiente.pt
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email!

De: José Carlos [mailto:Jose.Carlos.fer@ferpinta.pt]
Enviada: 15 de novembro de 2018 10:58
Para: Ana Marcão
Assunto: RENOVAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL
Importância: Alta
Bom dia Eng.ª Ana Marcão,
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Consultando o artigo 21º do decreto-lei n.º 127/20013 de 30 de Agosto, mais precisamente o ponto nº4 (Se o
operador informar que não existem alterações na instalação, a licença é renovada por igual período, sendo
previamente realizada vistoria se esta for considerada necessária ou quando seja obrigatória, nos termos do capítulo
IV).
A Ferpinta SA está em processo de renovação da licença ambiental (n.º44/1.0/2014) a qual caduca a 30 de Junho de
2019. De referir que não existem alterações, assim sendo, qual o procedimento a realizar?
Aguardo feedback o quanto antes,
Obrigado.
Melhores Cumprimentos | Best Regards | Salutations
José Carlos Silva
Dep. Recursos Humanos, Ambiente e HST | HR, Environment and Safety Department
www.ferpinta.pt
Rua 13 de Julho, nº 295 – 3720-011 Carregosa – Oliveira de Azeméis – PORTUGAL
T. +351 256 411400 | F. +351 256 412049|

Ajude a proteger o Ambiente…
Imprima este e-mail só em caso de necessidade.
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