CARACTERIZAÇÃO BÁSICA DE RESÍDUO
Cliente (entidade a faturar)
Nome:

Produtor (local de produção do resíduo)
Nome:

NIF:

Atividade:

CAE:

Nome do Estabelecimento:

Nº APA:

Localidade:

Código Postal:

Telefone:

Gestor Resíduos:

Contacto:

Gestor E-gars

Contacto:

Caracterização do Resíduo (de acordo com D.L. 183/2009 de 10 de Agosto)
Classificação do resíduo (portaria nº 209/2001, de 3 de Março)
Designação:

LER:

Fonte/ Descrição do Processo da Origem ao Resíduo (características das matérias-primas, produtos envolvidos, entre outros…)

Resíduo reciclável:

Resíduo valorizável:

Resíduo com tratamento prévio:

Não

Sim

Descrição do tratamento (em caso afirmativo):

Não

Não

Sim

Estado físico:

Sólido

Sim

Liquído

Perigosidade do resíduo

Odor:

Pastoso

Não Perigoso

Não

Perigoso Estável

Elementos justificativos em que o resíduo é não perigoso

Cor:

Sim
Perigoso

(preencher em caso de resíduos não perigoso)

Quando não é possível garantir que o resíduo é não perigoso, deve ser apresentado um boletim de análises de acordo com a tabela IV, do nº.2 da parte B do
Decreto-Lei nº. 183/2009

Caracterização da Descarga
Acondicionamento do resíduo:
Frequência prevista:

Granel

Pontual

Mensal

Caixa

Big-Bags

Outro:

Toneladas anuais:

Outro

Anexos (obrigatório preenchimento da declaração de não perigosidade)
Declaração de Não Perigosidade

Boletins Análise

Fotografias

Outros

Responsável pelo Preenchimento
Para os devidos efeitos, declara que a informação contida nesta ficha de caracterização de resíduos é verdadeira.

Nome

Cargo:

Data:

Assinatura:
(assinatura do responsável e carimbo da empresa)

PRORESI.002.18(1)

Certificado de aceitação de resíduo (a preencher pelo ProResi)
Sim

O certificado de aceitação terá a validade de um ano, renovável automaticamente por períodos iguais, enquanto existirem
descargas regulares ou até indicação em contrário de uma das partes.

Não

Motivo:

Data:

Assinatura:
(assinatura do responsável e carimbo da empresa)
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CARACTERIZAÇÃO BÁSICA DE RESÍDUO

DECLARAÇÃO DE NÃO PERIGOSIDADE DE RESÍDUOS

(nome do responsável), responsável pela gestão de resíduos produzidos na empresa
(nome da empresa), declara que os resíduos a entregar no aterro ProResi, com o código
LER (código LER), com origem do estabelecimento nº APA (código APA), descritos no
pedido de aceitação, não apresentam perigosidade e estão em conformidade com a
legislação em vigor. Mais declara que se compromete a comunicar qualquer alteração
física/química ou de eluato que ocorra aos resíduos supracitados.

(data preenchimento)

____________________________________________

PRORESI.002.18(1)

(carimbo e assinatura)
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