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Circular nº 46/20 
 

V. N. Famalicão, 30 de março 2020 
 

 

COVID 19 – AMBIENTE: PRAZOS PARA OBRIGAÇÕES DECLARATIVAS 

 
 

Exmos. Senhores, 
 
 

Alertamos para os prazos de obrigações declarativas na área do Ambiente: 
 
MIRR 2019 
Em virtude das circunstâncias atuais de pandemia, o prazo para a submissão do mapa integrado de 
registo de resíduos (MIRR 2019) foi prorrogado até 15 de abril. 
Mais informações  
 
SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 
Os produtores/embaladores podem submeter as declarações, no SILiAmb, até 30 de abril de 2020.  
Mais informações  
 
Prorrogação da data de submissão do RAA 2019 e Verificação PCIP 
A Agência Portuguesa do Ambiente está a notificar as empresas por email, prorrogando a data da 
submissão do Relatório Ambiental Anual referente a 2019 e respetivo Relatório de Verificação, até 
30 de outubro de 2020, para todas as instalações PCIP detentoras de Licença Ambiental /Título 
Único Ambiental emitido e válido para o ano de referência. 
Relativamente à comunicação solicitada aos operadores, em momento anterior, para a 
identificação do verificador qualificado contratado, a remeter até 01.04.2020, passa a ter como 
data limite 01.06.2020, recordando-se que deve ser reportada da seguinte forma e para o 
endereço ippc@apambiente.pt. 
Podem ser obtidos esclarecimentos adicionais via ippc@apambiente.pt. 
 
Comércio Europeu de Licenças de Emissão 
A Comissão Europeia emitiu ontem um comunicado sobre Relatório de emissões no âmbito do 
Sistema de Comércio de Emissões da UE e informações sobre o reporte de dados de emissões 
verificados de 2019 onde a salienta a importância da devolução atempada de licenças até ao prazo 
obrigatório de 30 de abril de 2020. Relativamente à submissão do REA até 31 de março, a 
Comissão recorda as medidas previstas pelos regulamentos do CELE que podem ser úteis face à 
situação atual e eventuais dificuldades de alguns operadores no cumprimento das suas 
obrigações. 
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