
GESTÃO RESÍDUOS
Resíduos produzidos
Códigos LER
Efetuar Triagem
Separação de resíduos
Armazenagem em Recipientes 
Estanques e Identificados com 
LER;
Destinatários Finais Licenciados
Operadores: Consultar http://
drota.gov-madeira.pt
Preencher Guias de 
Acompanhamento de Resíduos. 
Aquisição em papelarias 
Inscrição no SILiAmb e 
preenchimento MIRR
www.apambiente.pt

O essencial para uma Oficina Amiga do Ambiente
Fluxos Específicos
Óleos Usados
Recipiente Estanque sob Bacia de 
Retenção (10% Volume Total e não 
inferior ao tanque de maior volume) e 
identificado com LER;

Acumuladores 
(Baterias)
Armazenagem em Recipiente 
Estanque e identificado com LER;

Componentes de 
Veículos
Armazenagem de componentes com 
óleos usados (ex:filtros) em recipiente 
estanque e sob bacia de retenção e 
identificado com LER;

ÁGUAS RESIDUAIS
Descarga em coletor
Autorização de ligação emitida por 
Municipios ou entidades gestoras.

Descarga em solo ou linha de 
água 
Título de Utilização de Recursos 
Hidrícos 
Consultar http://drota.gov-madeira.pt

RUÍDO
Equipamentos com Certificado CE. 
Verificar Isolamento acústico nos 
compressores;

GESTÃO DE COV 
Utilização dos diluentes em circuito 
fechado.
Latas de vernizes e tintas 
- Armazenagem em recipiente 
estanque e identificado com LER;

- Destinatário final licenciado;
- Guias de acompanhamento;

EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS
Chaminé
 - secção circular;
 - ausência de chapéu;

- tomas de amostragem;
- altura adequada;
- autocontrolo às emissões 

atmosféricas;
- potência térmica nominal do 

queimador (KWth); 

Legislação
REGIMES 
GERAIS 

- Decreto-Lei n.º 
73/2011, de 17 de 
junho, e respetivas 
alterações, que 
aprova o regime 
geral de prevenção, 
produção e gestão 
de resíduos.

- Decreto Legislativo 
Regional n.º 
33/2008/M, de 14 de 
agosto, que adapta à 
RAM a “Lei da Água 
“ e Decreto-Lei n.º 
226-A/2007, de 31 
de maio, e respetivas 
alterações.

- Decreto-Lei n.º 
78/2004, de 3 de 
abril, que estabelece 
o regime da 
prevenção e controlo 
das emissões de 
poluentes para a 
atmosfera.

- Decreto-Lei n.º 
9/2007, de 17 de 
janeiro, e respetivas 
a l t e r a ç õ e s , 
que aprova o 
Regulamento Geral 
do Ruído.

REGIMES 
ESPECÍFICOS

- Decreto-Lei n.º 
153 /2003, de 11 de 
julho, e respetivas 
alterações, que 
estabelece o regime 
jurídico a que fica 
sujeita a gestão 
de óleos novos e 
usados. 

 - Decreto-Lei n.º 
6/2009, de 6 de 
janeiro, e respetivas 
alterações, que 
estabelece o 
regime de recolha, 
t r a t a m e n t o , 
reciclagem e 
eliminação dos 
respetivos resíduos.

- Decreto-Lei n.º 
196/2003, de 23 de 
agosto, e respetivas 
alterações, relativo 
aos veículos em 
fim de vida e 
componentes de 
VFV.

- Portaria n.º 335/97, 
de 16 de maio, 
relativa às guias de 
acompanhamento 
de resíduos.
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