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ASSUNTO: DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO 
NOTA INFORMATIVA 

 
O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, estabelece o Regime de Regularização Extraordinário de 

Estabelecimentos Industriais, em que se incluem os estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos, de operações de deposição de resíduos em 

aterro e de explorações de pedreiras que: 

- Não tenham título válido de instalação, de exploração ou de exercício de atividade, incluindo as 

situações de desconformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) vinculativos dos 

particulares, ou com servidões e restrições de utilidade pública; 

- Possuam título de exploração válido e eficaz mas cuja alteração ou ampliação não seja compatível 

com os Instrumentos de Gestão Territorial vinculativos dos particulares, ou com servidões e 

restrições de utilidade pública. 

Em ambas as situações a empresa terá que demonstrar que a instalação / estabelecimento em causa 

desenvolveu atividade por um período mínimo de dois anos e que à data da entrada em vigor deste 

diploma se encontra numa das seguintes situações: 

- Em atividade; 

- Com atividade suspensa há menos de 1 ano; 

- Em que a laboração se encontre suspensa por decisão da entidade licenciadora, por período 

máximo de 3 anos. 

Este Diploma entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2015 e estará em vigor até ao dia 2 de janeiro de 

2016. 

Os pedidos de regularização, alteração ou ampliação processam-se junto da entidade coordenadora ou 

licenciadora da respetiva atividade, devendo para efeito de instrução do procedimento ser apresentados os 

elementos referidos no artigo 5º deste diploma e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março. 

 

https://dre.pt/application/file/58752648
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Efeitos de apresentação de pedido de regularização: 

- O recibo constitui título válido para exploração provisória até à decisão final sobre o pedido, com 

exceção do caso das indústrias agroalimentares e explorações pecuárias, que necessitam da 

obtenção do número de controlo veterinário para início de laboração; 

- A suspensão dos procedimentos contraordenacionais, relativos à falta de título ou à 

desconformidade com regras de ambiente ou de ordenamento do território, ocorre na data de 

emissão do recibo comprovativo da apresentação do pedido de regularização; 

- A suspensão de aplicação e execução coerciva de medidas de tutela da legalidade urbanística 

ocorre na data de emissão do recibo comprovativo da apresentação do pedido de regularização. 

A Deliberação sobre o pedido é proferida em sede de Conferência Decisória e poderá apresentar sentido 

Favorável, Favorável Condicionado ou Desfavorável. 

Deliberação Favorável ou Favorável Condicionada: 

- Constitui título provisório para exploração de estabelecimento ao exercício de atividade; 

- Identificação das normas dos IGT vinculativas dos particulares a alterar, o sentido de alteração e o 

âmbito territorial; 

- Identificação das servidões e restrições e os atos a praticar; 

- Fixação de prazo para início do procedimento para título definitivo. 

Deliberação Desfavorável: 

- Prazo máximo de 1 ano para encerramento ou cessação da atividade; 

- Cessação da suspensão dos procedimentos contraordenacionais e das medidas de tutela da 

legalidade urbanística. 

A adequação dos IGT caberá à Entidade competente para a respetiva elaboração, revisão ou alteração. 

Possibilidade de suspensão dos IGT sempre que a sua adequação não seja aprovada até à emissão de título 
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definitivo. Os Planos Especiais de Ordenamento do Território, devem igualmente ser alterados, revistos ou 

elaborados, a não ser que, no prazo de 30 dias após a notificação de deliberação da Conferência Decisória, 

seja proferida pelo Governo recusa fundamentada. 

Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública  

A Deliberação favorável ou Favorável Condicionada integra a prática de ato permissivo ou determina a 

necessidade de alteração da delimitação de servidão administrativa ou de restrição de utilidade pública, 

sendo o respetivo procedimento de alteração promovido pela entidade competente. Nos casos em que 

esta alteração não seja promovida até ao termo do prazo para ser requerido o título definitivo a 

Deliberação Favorável ou Favorável Condicionada constitui fundamento bastante para o reconhecimento 

de relevante interesse público. 

Título de exploração ou exercício 

- Prazo máximo de 2 anos para iniciar procedimento tendente ao título definitivo (prazo fixado na 

deliberação da conferência decisória). 

 - Apresentação de declarações comprovativas ou termo de responsabilidade que comprove:  

- Cumprimento de medidas corretivas ou de minimização; 

- Obtenção dos títulos de autorização em matéria ambiental, designadamente no âmbito da 

Avaliação de Impacte Ambiental (DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com a alteração e redação 

produzidas pelo DL nº 47/2014, de 24 de março); 

- Autorização de utilização ou do deferimento tácito (operações urbanísticas sujeitas a controlo 

prévio). 
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Tem toda a informação. 
A EL convoca entidades para 

conferência decisória 

Empresa entrega 

informação em falta 

≤ 20 
dias 

≤ 10 

dias 

≤ 30 
dias 

Recebidos os pareceres a EL avalia se os 
elementos instrutórios contêm informação 

suficiente para prosseguir a análise 

≤ 20 dias 

A EL identifica as entidades a 
consultar e solicita parecer 

 

Reunidos os elementos 

instrutórios e após pagamento da 

taxa a EL inicia o procedimento e 
notifica as entidades instrutoras 

dos processos de contraordenação 

 

Realização da conferência 
decisória. Proferida decisão 

Final 

≤ 10 dias 

≤ 5 dias 
EL comunica decisão à 

Empresa.  

EL comunica decisão às 

entidades IGT e 
servidões quando 

aplicável. 

Não tem toda a informação.  

 A EL convida ao 
aperfeiçoamento e suspende 

o prazo 

≤ 30 

dias 

≤ 30 dias 

Prorrogáve

is 

Indefere 
liminarment

e o pedido 

Informação 

Insuficiente 

A Empresa apresenta 

requerimento com os 

elementos instrutórios à 
entidade licenciadora 

(EL) 

A EL verifica os elementos 

instrutórios, e emite taxa  

Recibo da apresentação do 

pedido (Título provisório 
para exploração até à 

notificação da decisão, 

ficando suspensas as 
contraordenações) 

Deliberação 
Favorável / 

Favorável 

Condicionada 

Deliberação 

Desfavoráve
l 

A EL estabelece 

o prazo e 
condições para o 

encerramento  

Licenciament

o urbanístico 

Avaliação 

Impacte 

Ambiental 

Alteração 
IGT / 

servidão ou 

restrição 

Título 

Definitivo 
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Os pedidos de regularização, alteração ou ampliação a apresentar junto da CCDR LVT, na qualidade de 

entidade licenciadora da atividade de Operação de Gestão de Resíduos e Operações de Deposição de 

Resíduos em Aterro, devem ser instruídos com os elementos referidos no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro, e da Portaria n.º 68/2015, de 9 de março. 

Uma vez que a Plataforma Informática referida no Diploma da Regularização ainda não se encontra em 

funcionamento o número de exemplares que acompanham o pedido devem ser os seguintes: 

- 1 exemplar em papel ; 

- 3 exemplares em formato informático (CD/DVD) 
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OPERAÇÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

QUESTÕES DE ORDEM GERAL 

 

 Sim Não  

1  Apresenta Requerimento?   

 a) Indicação do motivo do pedido de regularização:   

  i. 
Estabelecimento existente sem título de exploração válido ou 
atualizado 

  

  ii. 

Estabelecimento com título de exploração válido e atualizado e cuja 
alteração ou ampliação não sejam compatíveis com os instrumentos de 
gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões e 
restrições de utilidade pública. 

  

 b) 
Identificação do requerente (nome, morada, contatos) e o seu número de 
identificação fiscal 

  

 c) 
Localização da instalação onde se inserem as operações (endereço, 
localidade, freguesia, concelho, telefone, fax e endereço eletrónico), 
incluindo georreferenciação 

  

 d) Descrição da operação que pretende realizar    

 e) CAE principal e secundária   

 f) Está sujeito a AIA?   

  i. Com AIA concluída apresenta a decisão emitida   

  

ii. Sem AIA: Estudo de impacte ambiental (EIA), contendo apenas a 
identificação e avaliação dos impactes da exploração e desativação da 
atividades e o estabelecimento das respetivas medidas de minimização 
ou compensação e condicionantes, nos termos do artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, e do artigo 14.º do 
Decreto -Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto -
Lei n.º 47/2014, de 24 de março 

  

 g) Está sujeito a PPAG?   

  
i. Apresentação do pedido efetuado à APA ou apresentação do parecer da 

APA favorável à localização, elementos da notificação, relatório de 
segurança ou declaração de aprovação do mesmo 

  

 h) Está sujeito a licença ambiental?   

   Formulário PCIP ou declaração de exclusão emitida pela APA   

 i) Está sujeito a CELE?   

  
i. Apresentação do comprovativo do pedido de título de emissão de gases 

com efeito de estufa ou apresentação do de título de emissão de gases 
com efeito de estufa 

  

 j) 
Indicação do número de trabalhadores, do regime de laboração e das 
instalações de carácter social, de medicina no trabalho e sanitárias 

  

 l) 
Indicação completa da identificação e habilitações profissionais do(s) 
responsável(eis) técnico(s) pela operação 

  

2  Apresenta as declarações previstas    
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 a) Declaração que ateste a autenticidade das declarações prestadas   

 b) Termo de responsabilidade ambiental   

3  
A instalação já foi objeto de processo de licenciamento de OGR na CCDR 
LVT? 

  

 a) Nº do processo e ano   

4  N.º de exemplares (1 exemplar em papel, 3 exemplares em CD/DVD)   

 
REGIME DE REGULARIZAÇÃO (DL 165/2014, de 5 de novembro) 
 

 
Sim Não Não 

Aplicável 

5  
Verifica-se a desconformidade da localização com os 
instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 
servidão administrativa ou restrição de utilidade pública? 

   

 a) 
Deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse 
público municipal na regularização do estabelecimento ou 
instalação, emitida pela assembleia municipal 

   

 b) 

Extratos das plantas de ordenamento, zonamento e de 
implantação dos planos municipais de ordenamento do território 
vigentes e das respetivas plantas de condicionantes, e da planta 
síntese do loteamento, se aplicável 

   

 c) 
Extratos das plantas do plano especial de ordenamento do 
território, nos casos aplicáveis 

   

 d) Planta de localização e enquadramento à escala 1: 25 000    

 e) 

Planta com a delimitação da área do estabelecimento ou das 
explorações, incluindo, no caso das pedreiras, a delimitação da 
área total de exploração e da área de defesa, bem como, nos casos 
aplicáveis, da área a ampliar, à escala 1: 10 000 ou outra 
considerada adequada 

   

 f) Planta cadastral    

 g) 

Memória descritiva com a identificação da atividade exercida, a 
superfície total do terreno afeta às atividades, área total de 
implantação e construção, caracterização física dos edifícios, 
número de lugares de estacionamento por tipologias e acessos ao 
estabelecimento ou às explorações 

   

6  
Apresenta informação relevante que habilite a ponderação dos 
interesses económicos, sociais e ambientais em presença? 

   

 a) 

O valor de produção de bens e serviços, por atividade económica 
desenvolvida no estabelecimento, de acordo com o previsto no 
Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro, que aprova a 
Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, Revisão 3 

   

 b) A faturação da empresa ou estabelecimento dos últimos dois anos    

 c) 
O número de postos de trabalho já criados e eventuais estratégias 
a implementar para a criação ou qualificação de emprego direto 
local 

   

 d) A caracterização da procura do mercado em que se insere    

 e) Os impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante    
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 f) 
As certificações, quando legalmente exigíveis, em matéria de 
qualidade, ambiente, higiene, segurança e saúde no trabalho e 
responsabilidade social (apresentar comprovativos) 

   

 g) 

Caracterização sumária do estabelecimento ou exploração e breve 
historial sobre a sua existência, incluindo a indicação de ter sido 
iniciado ou não o processo de licenciamento e, em caso afirmativo, 
as razões que levaram à sua suspensão 

   

 h) 

A indicação do fundamento da desconformidade com os 
instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 
servidões administrativas ou restrições de utilidade pública, assim 
como dos impactes da manutenção da atividade 

   

 i) 
Fundamentação da opção da não deslocalização do 
estabelecimento para local adequado no mesmo concelho ou nos 
concelhos vizinhos, em função da estimativa do respetivo custo 

   

 j) 
A caracterização dos métodos e sistemas disponíveis ou a 
implementar para valorização dos recursos naturais em presença, 
incluindo medidas de minimização e de compensação de impactes 

   

 l) 

A explicitação das medidas de mitigação ou eliminação de 
eventuais impactes ambientais, incluindo eventuais práticas 
disponíveis ou a implementar para atingir níveis de desempenho 
ambiental adequados, designadamente, nos domínios da água, 
energia, solos, resíduos, ruído e ar 

   

 m) 
Os processos tecnológicos inovadores disponíveis ou a 
implementar ou colaboração com entidades do sistema científico 
ou tecnológico 

   

 n) 
Os custos económicos e sociais da desativação do estabelecimento 
e de desmantelamento das explorações 

   

 o) 
No caso dos recursos geológicos, a implantação georreferenciada e 
nota técnica justificativa do potencial e da especificidade da 
exploração na localização proposta 

   

 p) 

Demonstração da compatibilidade da localização, com a segurança 
de pessoas, bens e ambiente, bem como a explicitação das 
medidas implementadas ou a implementar para minimização de 
consequências em caso de acidente grave 

   

 
Portaria 68/2015, de 9 de março 

 Sim Não 

7  Projeto da Instalação   

 a) 
Identificação dos resíduos manuseados, sua origem previsível, caraterização 
quantitativa e sua classificação de acordo com o estipulado na Portaria n.º 
209/2004, de 3 de março 

  

 b) Identificação e quantificação de outras substâncias utilizadas no processo   

 c) 
Descrição detalhada das operações, com a apresentação do diagrama do 
processo e sua classificação de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de setembro, na sua redação atual 

  

 d) 
Indicação da capacidade instantânea de armazenamento e das quantidades 
totais geridas anualmente por cada tipo de resíduo 
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 e) 
Descrição das instalações, incluindo as de armazenagem, bem como das 
máquinas e equipamentos afetos ao tratamento com indicação da sua 
capacidade nomina 

  

 f) 
Identificação dos aparelhos, máquinas e demais equipamento, com 
indicação das principais fontes de emissão de ruído e vibração e sistemas de 
segurança 

  

 g) Identificação das fontes de emissão de poluentes   

 h) 
Caraterização quantitativa e qualitativa dos efluentes líquidos e gasosos, 
bem como dos resíduos resultantes da atividade 

  

 i) 
Descrição das medidas internas de minimização, reutilização e valorização 
dos resíduos produzidos, com indicação da sua caraterização quantitativa, 
sempre que possível 

  

 j) 
Identificação dos resíduos gerados internamente, sua caraterização 
quantitativa e descrição do armazenamento no próprio local de produção, 
se for o caso e indicação do seu destino 

  

 l) 
Descrição do tratamento dos efluentes líquidos e respetiva monitorização, 
indicando o destino final proposto 

  

 m) 
Descrição do tratamento dos efluentes gasosos, respetiva monitorização, 
caraterização e dimensionamento das chaminés 

  

 n) 
Fontes de risco internas e externas, organização de segurança e meios de 
prevenção e proteção, designadamente quanto aos riscos de incêndio e 
explosão 

  

8  Peças Gráficas   

 a) 

Planta, em escala não inferior a 1: 10 000, indicando a localização da 
instalação, a delimitação do prédio ou prédios em que se insere, e, no caso 
das operações de gestão de resíduos perigosos ou de resíduos não 
perigosos, abrangendo, num raio de 10 km a partir da instalação, os 
edifícios principais, tais como hospitais e escolas 

  

 b) 

Planta de implantação da instalação em que se insere a operação, em escala 
não inferior a 1:500, indicando, nomeadamente, a localização das áreas de 
gestão de resíduos, armazéns de matérias -primas, produtos e resíduos, 
sistemas de tratamento de efluentes e localização dos respetivos pontos de 
descarga final, oficinas, depósitos, circuitos exteriores e escritórios 

  

 c) 

Planta cadastral atualizada do prédio ou prédios em que se insere a 
operação de resíduos, quando se localize em área abrangida por cadastro 
geométrico da propriedade rústica, ou ficha cadastral atualizada, quando o 
prédio ou prédios tiverem cadastro predial 

  

9  Verifica-se a alteração ou ampliação   

 a) 

Os elementos escritos e desenhados devem reportar-se às modificações 
decorrentes do projeto de alterações ou ampliação, indicando 
expressamente os aspetos em relação aos quais a situação se mantém e/ou 
se altera 
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OPERAÇÃO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO 

 

QUESTÕES DE ORDEM GERAL 

 

 Sim Não  

1  Apresenta Requerimento?   

 a) Indicação do motivo do pedido de regularização:   

  i. 
Estabelecimento existente sem título de exploração válido ou 
atualizado 

  

  ii. 

Estabelecimento com título de exploração válido e atualizado e cuja 
alteração ou ampliação não sejam compatíveis com os instrumentos de 
gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões e 
restrições de utilidade pública. 

  

 b) 
Identificação do requerente (nome, morada, contatos) e o seu número de 
identificação fiscal 

  

 c) 

Documentos comprovativos dos seguintes requisitos referentes ao 
requerente: 

Possuir capacidade técnica adequada ao cumprimento das obrigações 
específicas emergentes da licença que se propõe obter, demonstrando 
dispor, nomeadamente, de experiência e meios tecnológicos adequados 
e de um quadro de pessoal devidamente qualificado para o efeito 

  

 c) 
Localização da instalação onde se inserem a operação (endereço, localidade, 
freguesia, concelho, telefone, fax e endereço eletrónico), incluindo 
georreferenciação 

  

 d) Descrição da operação que pretende realizar    

 e) CAE principal e secundária   

 f) Está sujeito a AIA?   

  i. Com AIA concluída apresenta a decisão emitida   

  

ii. Sem AIA: Estudo de impacte ambiental (EIA), contendo apenas a 
identificação e avaliação dos impactes da exploração e desativação da 
atividades e o estabelecimento das respetivas medidas de minimização 
ou compensação e condicionantes, nos termos do artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, e do artigo 14.º do 
Decreto -Lei n.º 151 -B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto -
Lei n.º 47/2014, de 24 de março 

  

 g) Está sujeito a PPAG?   

  
i. Apresentação do pedido efetuado à APA ou apresentação do parecer da 

APA favorável à localização, elementos da notificação, relatório de 
segurança ou declaração de aprovação do mesmo 

  

 h) Está sujeito a licença ambiental?   

   Formulário PCIP ou declaração de exclusão emitida pela APA   

 i) Está sujeito a CELE?   

  
i. Apresentação do comprovativo do pedido de título de emissão de gases 

com efeito de estufa ou apresentação do de título de emissão de gases 
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com efeito de estufa 

 j) 
Indicação do número de trabalhadores, do regime de laboração e das 
instalações de carácter social, de medicina no trabalho e sanitárias 

  

 l) 
Indicação completa da identificação e habilitações profissionais do(s) 
responsável(eis) técnico(s) pela operação 

  

2  Apresenta as declarações previstas    

 a) Declaração que ateste a autenticidade das declarações prestadas   

 b) Termo de responsabilidade ambiental   

3  
A instalação já foi objeto de processo de licenciamento de Aterro na CCDR 
LVT? 

  

 a) Nº do processo e ano   

4  N.º de exemplares (1 exemplar em papel, 3 exemplares em CD/DVD)   

 
REGIME DE REGULARIZAÇÃO (DL 165/2014, de 5 de novembro) 
 

 
Sim Não Não 

Aplicável 

5  
Verifica-se a desconformidade da localização com os 
instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 
servidão administrativa ou restrição de utilidade pública? 

   

 a) 
Deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse 
público municipal na regularização do estabelecimento ou 
instalação, emitida pela assembleia municipal 

   

 b) 

Extratos das plantas de ordenamento, zonamento e de 
implantação dos planos municipais de ordenamento do território 
vigentes e das respetivas plantas de condicionantes, e da planta 
síntese do loteamento, se aplicável 

   

 c) 
Extratos das plantas do plano especial de ordenamento do 
território, nos casos aplicáveis 

   

 d) Planta de localização e enquadramento à escala 1: 25 000    

 e) 

Planta com a delimitação da área do estabelecimento ou das 
explorações, incluindo, no caso das pedreiras, a delimitação da 
área total de exploração e da área de defesa, bem como, nos casos 
aplicáveis, da área a ampliar, à escala 1: 10 000 ou outra 
considerada adequada 

   

 f) Planta cadastral    

 g) 

Memória descritiva com a identificação da atividade exercida, a 
superfície total do terreno afeta às atividades, área total de 
implantação e construção, caracterização física dos edifícios, 
número de lugares de estacionamento por tipologias e acessos ao 
estabelecimento ou às explorações 

   

6  
Apresenta informação relevante que habilite a ponderação dos 
interesses económicos, sociais e ambientais em presença? 

   

 a) 

O valor de produção de bens e serviços, por atividade económica 
desenvolvida no estabelecimento, de acordo com o previsto no 
Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14 de novembro, que aprova a 
Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, Revisão 3 
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 b) A faturação da empresa ou estabelecimento dos últimos dois anos    

 c) 
O número de postos de trabalho já criados e eventuais estratégias 
a implementar para a criação ou qualificação de emprego direto 
local 

   

 d) A caracterização da procura do mercado em que se insere    

 e) Os impactos em atividades conexas, a montante ou a jusante    

 f) 
As certificações, quando legalmente exigíveis, em matéria de 
qualidade, ambiente, higiene, segurança e saúde no trabalho e 
responsabilidade social (apresentar comprovativos) 

   

 g) 

Caracterização sumária do estabelecimento ou exploração e breve 
historial sobre a sua existência, incluindo a indicação de ter sido 
iniciado ou não o processo de licenciamento e, em caso afirmativo, 
as razões que levaram à sua suspensão 

   

 h) 

A indicação do fundamento da desconformidade com os 
instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares, 
servidões administrativas ou restrições de utilidade pública, assim 
como dos impactes da manutenção da atividade 

   

 i) 
Fundamentação da opção da não deslocalização do 
estabelecimento para local adequado no mesmo concelho ou nos 
concelhos vizinhos, em função da estimativa do respetivo custo 

   

 j) 
A caracterização dos métodos e sistemas disponíveis ou a 
implementar para valorização dos recursos naturais em presença, 
incluindo medidas de minimização e de compensação de impactes 

   

 l) 

A explicitação das medidas de mitigação ou eliminação de 
eventuais impactes ambientais, incluindo eventuais práticas 
disponíveis ou a implementar para atingir níveis de desempenho 
ambiental adequados, designadamente, nos domínios da água, 
energia, solos, resíduos, ruído e ar 

   

 m) 
Os processos tecnológicos inovadores disponíveis ou a 
implementar ou colaboração com entidades do sistema científico 
ou tecnológico 

   

 n) 
Os custos económicos e sociais da desativação do estabelecimento 
e de desmantelamento das explorações 

   

 o) 
No caso dos recursos geológicos, a implantação georreferenciada e 
nota técnica justificativa do potencial e da especificidade da 
exploração na localização proposta 

   

 p) 

Demonstração da compatibilidade da localização, com a segurança 
de pessoas, bens e ambiente, bem como a explicitação das 
medidas implementadas ou a implementar para minimização de 
consequências em caso de acidente grave 

   

 
Portaria 68/2015, de 9 de março 

 Sim Não 

7  Projeto de execução e de exploração de aterro – Peças Escritas   

 a) 
Descrição do local, incluindo as suas características geológicas, geotécnicas 
e hidrogeológicas 

  

 b) Tipos e previsão da quantidade total de resíduos a depositar   
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 c) Área e volume ocupado com os resíduos a depositar   

 d) 
Sistema de impermeabilização do fundo e taludes das células a construir, 
incluindo o respetivo dimensionamento 

  

 e) 
Sistema de drenagem de águas pluviais e lixiviados, incluindo o respetivo 
dimensionamento 

  

 f) Sistema de drenagem e tratamento do biogás, se aplicável   

 g) 
Sistema de tratamento de lixiviados, incluindo a previsão da quantidade e 
qualidade dos mesmos e o respetivo dimensionamento 

  

 h) Descrição das instalações, infraestruturas e obras complementares   

 i) Indicação do número de trabalhadores previstos e do regime de laboração   

 j) 
Plano de exploração do aterro, incluindo esquema de enchimento, selagens 
intermédias e final e cálculo de estabilidade dos taludes 

  

 l) Plano de monitorização durante a exploração e após encerramento   

 m) 
Medidas específicas respeitantes aos riscos especiais para a segurança de 
populações e trabalhadores do aterro 

  

8  Projeto de execução e de exploração de aterro – Peças Gráficas   

 a) Planta de localização do aterro (escala 1:10 000)   

 b) 

Levantamento topográfico do local de implantação do aterro e vias de 
acesso externas (escala 1:1000, ou outra considerada adequada), com 
indicação das suas coordenadas M e P (M=Meridiana, P=Perpendicular à 
Meridiana) no sistema de referência PTTM06/ETRS89 

  

 c) 
 Planta geral do aterro com implantação das células de deposição de 
resíduos e das instalações complementares e localização de pontos de 
descarga de efluentes líquidos e gasosos 

  

 d) Planta e perfis de escavação das células de resíduos   

 e) Planta e perfis de enchimento das células de resíduos   

 f) 
Pormenores da estratigrafia de impermeabilização e selagem das células de 
resíduos 

  

 g) 
Documento explicitando o tipo e o montante da garantia financeira que o 
requerente pretende prestar 

  

9  Verifica-se a alteração ou ampliação   

 a) 

Os elementos escritos e desenhados devem reportar-se às modificações 
decorrentes do projeto de alterações ou ampliação, indicando 
expressamente os aspetos em relação aos quais a situação se mantém e/ou 
se altera 

  

 

 

 

 

CCDR LVT, 9 de março de 2015 
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO  

 

XXXXXXXXXXXXXXX, portador do cartão de cidadão / bilhete de identidade válido até XXXXX, proprietário / 

gerente/ representante legal da empresa XXXXXXXX, atesto sob compromisso de honra a autenticidade das 

declarações prestadas no processo apresentado, referente à instalação XXXXX, sita em XXXXXXXX, ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro. 

 

XXXXXX (Local, data) 

XXXXXX (Assinatura) 

 

(deve ser apresentado o documento original) 
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ANEXO II 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 

XXXXXX  morador na XXXXXXX, contribuinte n.º  XXXXXX, inscrito na XXXXXXXX sob o n.º XXXXXXX, na 

qualidade de representante legal de XXXXXXXX, requerente do pedido de regularização de XXXXXX 

(identificação da atividade ou estabelecimento objeto do pedido de regularização) declara, sob 

compromisso de honra:  

1. Ter conhecimento do dever de cumprimento de todas as regras ambientais aplicáveis ao 

estabelecimento ou atividade objeto do presente pedido de regularização; 

2. Assumir o dever de, no decurso do procedimento de regularização, adotar as medidas necessárias à 

prevenção e reparação de danos para terceiros ou para ambiente, nos termos da lei. 

 

XXXXX (local, data). 

XXXXXX (Assinatura).» 

 

(deve ser apresentado o documento original) 

 

 

 

 

 


