A CCMT, Lda. tem como principal finalidade prestar um serviço integrado nas áreas do Ambiente,
Segurança e Saúde no trabalho e Segurança alimentar, procurando contribuir para o crescimento
sustentável dos seus clientes.
A intervenção da CCMT pauta-se pela inovação, excelência e rigor, apostando numa relação de
confiança e parceria, com o intuito de assegurar a prestação de um serviço de qualidade.
Dar cumprimento aos requisitos legais no âmbito do ambiente exige que uma organização disponha de
recursos humanos com formação específica, o que se pode revelar difícil de comportar financeiramente.
O serviço de Ambiente fornecido pela CCMT tem como principal objectivo auxiliar as organizações,
aliviando a gestão de topo de todas as questões relacionadas com o ambiente, pois a CCMT garante o
cumprimento de todos os procedimentos técnicos e burocráticos, periódicos e pontuais exigidos pela
legislação ambiental.
A nossa actuação é suportada por um quadro técnico de engenharia com competência qualificada e
especializada.
Dos serviços disponibilizados pela CCMT destacam-se os seguintes:

Um Diagnóstico Ambiental consiste num levantamento sistemático de todos os factores
ambientais relacionados com determinada actividade, procurando-se aferir o ponto da situação
no que diz respeito à performance ambiental. Para tal é efectuada uma análise de conformidade
legal comparando-se as condições existentes com a legislação ambiental aplicável, com as
licenças atribuídas e com as melhores práticas e técnicas reconhecidas para o sector de
actividade onde se insere a organização.
Em função dos resultados do Diagnóstico Ambiental é elaborado um plano de acções orientado
para a correcção das não conformidades e/ou oportunidades de melhoria detectadas.
A realização do diagnóstico ambiental permite a obtenção de uma leitura aos diferentes factores
ambientais e ao nível de cumprimento legal associado a cada um, tal como água, resíduos,
emissões atmosféricas, ruído, energia, entre outros.

As avaliações de conformidade legal em ambiente têm como objectivo avaliar a situação legal
ambiental de uma organização, em determinado momento. Esta ferramenta de diagnóstico
ambiental pretende a identificação de possíveis não conformidades legais e oportunidades de
melhoria voluntárias.
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A CCMT apoia os seus clientes no processo de verificação da
aplicabilidade do Decreto-Lei 150/2015, 05 Agosto (directiva Seveso III).

O Decreto-Lei 127/2013, 30/08, prevê que determinadas actividades listadas no seu anexo I
(instalações PCIP) sejam sujeitas a um processo de Licenciamento Ambiental.
A CCMT encontra-se disponível para colaborar com a sua Organização na preparação e submissão
do pedido de Licença Ambiental ou da sua Renovação e na elaboração de Relatórios Ambientais
Anuais.

A implementação de um Plano de Gestão de Resíduos deverá permitir o cumprimento dos
requisitos do Regime Geral de Gestão de Resíduos estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 178/2006,
de 5/09 (alterado pelo DL 73/2011, 17/06), bem como da legislação específica relativa a cada tipo
de resíduo.
A CCMT disponibiliza um conjunto de serviços que permitem uma gestão correcta dos seus
resíduos:





Definição, Implementação e acompanhamento de um plano de gestão resíduos
Apoio no Registo e nas Operações efectuadas no Siliamb
Identificação e caracterização de resíduos
Apoio na selecção de operadores licenciados

As instalações abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, 30/08 são obrigadas a entregar
anualmente um Plano de Gestão de Solventes que se destina a evidenciar o cumprimento dos
valores limite de emissão de gases industriais, dos valores das emissões difusas, dos valores
limite para a emissão total, identificar medidas para a redução de emissões e assegurar o
fornecimento de informação ao público relativa ao consumo de solventes e emissão de
compostos orgânicos voláteis.
A CCMT apoia os seus clientes no processo de verificação da aplicabilidade do diploma, a partir
do cálculo das quantidades consumidas e apoio na elaboração do Plano de Gestão de
Solventes.
Apoio na
elaboração
do PGS
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de forma a dar cumprimento ao
disposto no Decreto-Lei n.º 78/2004 e Portaria 263/2005.

junto das entidades competentes.
de acordo com o processo associado à(s) fonte(s)
fixa(s) em análise.
tendo

em

conta

o

regime

de

monitorização definido, para proceder ao autocontrolo de emissões, avaliando assim a sua
conformidade face aos respectivos valores limites de emissão.
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