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19/10/2021
27/10/2021

DSA-DLPA 2244/2021 
Proc: GRS_2021_0026_100304

Arq 8188/6113

ASSUNTO: Licenciamento de Operações  de Gestão de Resíduos
Linhambiente, SA
Parque Empresarial do Camporês, Lote E13/E14
Ansião

Em resposta às V. comunicações mencionadas em epígrafe, informamos que:

1. Já foi iniciada a análise do processo em referência (PL20210325000586, submetido na Plataforma 
SILiAmb – Módulo LUA);

2. No que se refere ao pedido de prorrogação, o novo Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), 
Anexo I do DL n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, não prevê a possibilidade de prorrogação de 
títulos de exploração;

3. de acordo com o art.º 65º do novo RGGR, os estabelecimentos de tratamento de resíduos são 
sujeitos a vistorias de reexame para verificação das condições em que é realizada a exploração e 
atualização das condições da licença de exploração, atendendo, nomeadamente às novas 
exigências legais aplicáveis às Operações de Tratamento de Resíduos realizadas;

Tendo em consideração que se encontra em tramitação um novo pedido de licenciamento, o qual regista 
considerável atraso, não imputável a V. Ex.as, e não sendo possível a esta CCDR proceder, em tempo útil, 
ao reexame das condições de exploração, informamos que se manterá a validade do V. título até à 
decisão final desse mesmo procedimento de reexame.

Com os melhores cumprimentos

O Vice-Presidente

 (Dr. José Morgado Ribeiro)

Despacho Delegação de Competências

N.º 7469/2021

A
LINHAMBIENTE S.A.
RUA AZUL, PQ EMPRESARIAL, LT E13/E14, 
CAMPORÊS
3240-509 CHÃO DE COUCE
















































	01.pdf (p.1)
	02.pdf (p.2)
	03.pdf (p.3)
	04.pdf (p.4)
	05.pdf (p.5)
	06.pdf (p.6)
	07.pdf (p.7)
	08.pdf (p.8)
	09.pdf (p.9)
	10.pdf (p.10)
	11.pdf (p.11)
	12.pdf (p.12)
	13.pdf (p.13)
	14.pdf (p.14)
	15.pdf (p.15)
	16.pdf (p.16)
	17.pdf (p.17)
	18.pdf (p.18)
	19.pdf (p.19)
	20.pdf (p.20)
	21.pdf (p.21)
	22.pdf (p.22)
	23.pdf (p.23)

