
rçlü11fiüligii,rru[1;1t1ttil

í.,'l

I r-j

t.-i..i

r,. r

,:j
'.',1

i

i'ç".;

ii
i-1-l

t.-l

i

(..1

i--

i.":i

llÌ

AGÊNClA
PORTUGUESA
DO AÀABIENTE

C/c IAPMEI

IGAMAOT
CCDRLVT

..íCarmona - Sociedade de Limpeza e Tratamento
de Combustíveis, S.A.

MONTE DOS BIJAGÓS, JARDIA-BREJOS DE
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S/ referência Data N/ referência

s023297-201804-DGtA. DEt

DGtA.DE1.00919.2013

Data

Assunto: Novas Instalações da CARMONA no Parque da Sapec Bay:

, 
p.rorrogação da DIA

Atuais instalações da CARMONA em Brejos de Azeitão:
prorrogação da Licença Ambiental e da licença para realização de
operações de gestão de resíduos

Na sequência do pedido apresentado por Vf Exa., requerendo a prorrogação da validade

da Declaração de lmpacte Ambiental (DlA) emitida para o projeto das Novas lnstalações

da Carmona, a localizar no Parque da Sapec Bay, informa-se que a mesma foi concedida

por um período de dois anos, ao abrigo do disposto no n.e 3 do artigo 23.e do Decreto-

Lei n.e LSL-B/àOL3, de 31 de outubro, devendo ser dado início à execução do projetos

até 05 de fevereiro de 2020. Nos termos do n.s 7 do artigo 24.s do referido diploma, a

DIA em causa não é passível de ser objeto de nova prorrogação da sua validade.

Não obstante, recorda-se a necessidade de serem submetidos a esta Agência,

previamente ao início das obras, os elementos n.e 4 a 8 da referida DlA, bem como a
reformulação dos elementos do estudo de risco, mencionado no n/ ofício n.e 5000538-

201801-DAIA.DAP.

Atendendo a que se encontra a decorrer o procedimento de deslocalização da

instafação, informa-se que é ainda prorrogado, até 15 'de maio de 2020, o prazo de

validade da Licença Ambiental n.e 73/20O8 e da Licençâ de Operação de Gestão de

Resíduos, definida nos termos do n/ ofício 5059509-201511-DRES.DRS.
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Solicita-se ainda o envio a esta Agência de reporte semestral sobre o ponto de situação

do desenvolvimento dos trabalhos de construçào das povas instalações no Parque da

Sapec Bay.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente do Conselho Díretivo da APA, l.p.
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Nuno Lacasta

Anexos: decisão de prorrogação da DIA
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