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Nº TUA TUA20171027000226

REQUERENTE AVICASAL- Sociedade Avicola S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 500039577

ESTABELECIMENTO AVICASAL SOCIEDADE AVÍCOLA, S.A.

LOCALIZAÇÃO CASAL DE ABADOS

CAE

10120 - Abate de aves (produção de carne)

46331 - Comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos 
46320 - Comércio por grosso de carne e produtos à base de carne 
10130 - Fabricação de produtos à base de carne

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

CONSTRUÇÃO EXPLORAÇÃO

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

ANEXOS TUA
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Regime Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento
Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

PCIP PL20160817000739 X X

Categoria 6.4 a) 
do anexo I do DL 

n.º 127/2013, 
com uma 

capacidade 
instalada de 

abate de aves de 
120 t/dia e 

categoria 6.5 do 
anexo I do DL n.º 
127/2013, com 

uma capacidade 
instalada de 

transformação 
de subprodutos 
de origem animal 

de 60t/dia

15-01-
2018

13-01-
2026 - Não

Favorável 
condicionad

a

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient

e

AIA PL20160817000739 X X

Instalações de 
abate de animais 
e preparação e 
conservação de 
carne, ponto 7f) 

do Anexo II 
(subalínea ii), da 
alínea b), do n.º 
4, do Artigo 1.º, 

do RJAIA)

27-10-
2017

26-10-
2021

- Não
Favorável 
Condiciona

da

Comissã
o de 

Coorden
ação e 

Desenvo
lvimento 
Regional 

do 
Centro

Norte Estrada Nacional 227

Sul José Santos Costa e outros (terreno de terceiros)

Este Caminho público

Oeste Armazém - Casa Nova, Salatiel Almeida e caminho público

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Confrontações
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Área impermeabilizada não coberta (m2) 17836.85

Área coberta (m2) 9743.55

Área total (m2) 59123.00

Localização Espaço Industrial

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Proceder à manutenção adequada dos veículos 
afectos à obra, de modo a evitar casos de deficiência 
de carburação dos motores e consequentes emissões 

de escape excessivas e desnecessárias;

Durante a Construção Relatório de Acompanhamento Ambiental de Obra 
(RAAO)

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

A área de circulação de veículos e maquinaria pesada 
deverá ser limitada exclusivamente à rede de acessos 

e à área de intervenção projectada;
Durante a Construção RAAO

Área do estabelecimento

Localização

 

CONSTRUÇÃO

Medidas / Condições a cumprir relativas ao ar

RH_cons

Medidas / condições a cumprir relativas a águas superficiais

Medidas / Condições a cumprir relativas a ruído
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Privilegiar a circulação de veículos nas vias de acesso 
ao local de intervenção, durante o período diurno (7 às 

20h), sobretudo naquelas vias com habitações 
contíguas ou outros receptores susceptíveis de sofrer 
incómodo com as emissões de ruído causadas pela 

circulação das viaturas;

Durante a Construção RAAO

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

O tráfego automóvel dentro da instalação deverá ser 
limitado, exclusivamente, à rede de acessos que está 
projectada e condicionado, apenas, às viaturas afectas 
às actividades inerentes ao normal funcionamento da 

instalação industrial;

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Registar o número de horas de funcionamento anual 
da instalação, discriminando o número de horas em 

produção efetiva e em limpeza/manutenção 
(evidenciado as diferentes etapas de processo).

Período de exploração RAA

Registar o número de horas correspondente a 
situações de funcionamento deficiente ou avaria nos 

sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, 
tratamento e ou controlo de emissões para os 

diferentes meios (emissões para o ar, produção de 
águas residuais, etc).

Período de exploração RAA

Registar os procedimentos adotados para as 
operações de manutenção e limpeza dos 

equipamentos, nomeadamente os que integram os 
processos produtivos, com indicação de data(s) ou 

período(s) em que ocorreram e do encaminhamento 
dado às substâncias geradas (matérias-primas, 

produtos, efluentes líquidos, resíduos, etc.).

Período de exploração RAA

Explicitar e registar os procedimentos de manutenção 
dos sistemas de retenção, drenagem, tratamento e 
controlo de emissões existentes na instalação, com 

indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e 
do encaminhamento dado às substâncias geradas, de 

modo a permitir mantê-los a um nível de eficiência 
elevado e assegurando os respetivos períodos de 

indisponibilidade ao tempo mínimo possível.

Período de exploração RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências 
e ações corretivas, caso ocorra um acidente ou 

incidente.
Período de exploração RAA

Registar os acontecimentos, respectivas 
consequências e ações corretivas, caso se verifique 

incumprimento das condições do TUA.
Período de exploração RAA

Registar o número e a natureza de queixas e ou 
reclamações recebidas.

Período de exploração RAA

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Ponto de situação do grau de implementação das MTD 
previstas no BREF sectorial(vide Anexo - MTDs) e 

documentos transversais aplicáveis (nomeadamente 
BREF EFS/REF MON) e/ou das medidas técnicas 

equivalentes; apresentar evidências da manutenção da 
adequada implementação das referidas técnicas.

Período de exploração RAA

Avaliar e equacionar a implementação de um Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA), nos termos do 

preconizado no BREF SA, incluindo no PDA a análise 
a efetuar sobre esta matéria.

6 meses após a emissão da decisão PCIP PDA

Na instalação existem equipamentos de refrigeração 
fixa que contêm o seguinte fluído frigorigéneo: R404A 
pelo que deverão ser efetuadas deteções periódicas 
de fugas com a periodicidade mínima referida no art.º 
4.º do Regulamento (UE) n.º 517/2014, de 16 de abril, 

podendo para o efeito o operador consultar a 
ferramenta disponível na página da APA,I.P. 

(https://formularios.apambiente.pt/conversor/), devendo 
ser enviadas a (s) cópia (s) da (s) declaração (s) de 

dados submetidos.

Período de exploração RAA

Relativamente às melhores técnicas disponíveis(MTD), 
previstas no BREF sectorial - BREF SA e BREF 

transversais - BREF ENE e BREF EES, que foram 
identificadas pelo operador em avaliação aquando a 
apresentação do projeto a licenciamento (vide anexo 

MTDs), deve ser apresentada uma calendarização das 
ações a tomar, para o período de validade da decisão 
PCIP, clarificando as etapas e todos os procedimentos 
que especifiquem como o operador prevê alcançar a 

implementação das referidas MTD.

6 meses após a emissão da decisão PCIP PDA

Matéria(s)-prima(s) e ou subsidiária(s) Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Todas

Registar o consumo mensal/anual de 
matérias-primas e ou subsidiárias , 

evidenciando a etapa do processo onde 
cada uma é utilizada

Período de exploração RAA

Produtos intermédios e ou finais Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Produto produzido
Registar o volume de produção mensal 

e anual efetivados e capacidades de 
produção efetivadas

Período de exploração RAA

Registar o volume de produção mensal 
efetivado de perdas de processo 

(subprodutos de origem animal gerados 
no abate dos animais) e quantidade 

Medidas / Condições específicas a cumprir

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 17/01/2018

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20180115010948

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 2d75-4228-151b-324b

PÁG. 
/6 16

Produtos intermédios e ou finais Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Perdas no processo incorporada no processo de 
transformação de subprodutos de 

origem animal

Período de exploração RAA

Caraterização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Código interno

N.º de cadastro
/identificação 

da fonte 
atribuído pela 

CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 

nominal (MWt) Combustível

Método de 
tratamento
/redução - 
descrição 

STEG Eficiência (%) Parâmetro

FF1 FF1

Caldeira a 
biomassa;
caldeira a 

fuelóleo; gases 
incondensáveis 

do processso

10,70 Não aplicável

Bateria de 
ciclones - 
caldeira 
biomassa

Monitorização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF1 - Caldeira 
a FO

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 

(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3

1 vez por ano 
(caso funcione 
mais de 500 
horas ou 25 

dias)

8.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho;

FF1-Cald. a 
biomassa

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 

(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3

1 vez por ano 
se Caldeira 

FO funcionar 
mais de 500 h 
ou 25 dias; 2 
vezes por ano 

no outro 
cenário

11.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho;

FF1-Cald. a 
biomassa

Óxidos de 
Azoto (NOx

/NO2)
650 mg/Nm3

1 vez por ano 
se Caldeira 

FO funcionar 
mais de 500 h 
ou 25 dias; 2 

11.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 

Anexo I da 
Portaria n.º 

677/2009, de 

Ar

Ar - Emissões pontuais
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

vezes por ano 
no outro 
cenário

científica 
equivalente

23 de junho

FF1 - Caldeira 
a FO

Metais I 
(Cádmio, 
Mercúrio, 

Tálio)

1 mg/Nm3

1 vez por ano 
(caso funcione 
mais de 500 
horas ou 25 

dias)

8.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho.

FF1-Caldeira a 
FO

Metais II 
(Arsénio, 
Níquel, 
Selénio, 
Telúrio)

2 mg/Nm3

1 vez por ano 
(caso funcione 
mais de 500 
horas ou 25 

dias)

8.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho.

FF1 - Caldeira 
a FO

Metais III 
(Platina, 
Vanádio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobre, 

Antimónio, 
Estanho, 

Manganês, 
Paládio, Zinco)

5 mg/Nm3

1 vez por ano 
(caso funcione 
mais de 500 
horas ou 25 

dias)

8.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho.

FF1-Caldeira a 
FO

Dióxido de 
Enxofre (SO2)

1700 mg/Nm3

1 vez por ano 
(caso funcione 
mais de 500 
horas ou 25 

dias)

8.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho.

FF1-Caldeira a 
FO

Sulfureto de 
Hidrogénio 

(H2S)
5 mg/Nm3

1 vez por ano 
(caso a 

caldeira a FO 
funcione mais 
de 500 horas 

ou 25 dias)

8.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Quadro n.º 1 
da parte A do 

Anexo da 
Portaria n.º 

675/2009, de 
23 de junho.

FF1-Caldeira a 
FO

Óxidos de 
Azoto (NOx

/NO2)
500 mg/Nm3

1 vez por ano 
se Caldeira 

FO funcionar 
mais de 500 h 

ou 25 dias;

8.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Anexo I da 
Portaria n.º 

677/2009, de 
23 de junho.
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Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF1-Cald. a 
biomassa

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3

1 vez por ano 
se Caldeira 

FO funcionar 
mais de 500 h 
ou 25 dias; 2 
vezes por ano 

no outro 
cenário

11.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Anexo I da 
Portaria n.º 

677/2009, de 
23 de junho.

FF1 -Caldeira 
a FO

Partículas 
totais em 

suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3

1 vez por ano 
(caso funcione 
mais de 500 
horas ou 25 

dias)

8.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 

nacionais ou 
as normas 

internacionais 
que garantam 
a obtenção de 

dados de 
qualidade 
científica 

equivalente

Anexo I da 
Portaria n.º 

677/2009, de 
23 de junho.

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Manutenção das caldeiras e chaminés, em detrimento 
de acções correctivas, devendo haver um plano básico 
de manutenção que deve ser seguido e incidir sobre a 

segurança e eficiência do equipamento;

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Monitorização das Emissões Gasosas (ver Anexo III); Período de vida da instalação Relatório de Monitorização

Registar o número de horas de funcionamento de cada 
equipamento associado à fonte de emissão de 

poluentes para a atmosfera - FF1
Período de exploração RAA

Efetuar uma avaliação qualitativa do funcionamento de 
todos os sistemas de tratamento de efluentes gasosos 

(STEG) instalados
Período de exploração RAA

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os 
valores de concentração medidos, procedendo a uma 

comparação com os VLE, os caudais mássicos e a 
respetiva carga poluente (expressa em ton ou kg/ano), 

incluindo a metodologia seguida para o cálculo de 
todos os valores apresentados

Período de exploração RAA

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: 
emissões específicas, expressas em massa (ex. kg) 
por unidade de produção (ex. tonelada de produto 
produzido), incluindo a metodologia seguida para o 

cálculo de todos os valores apresentados

Período de exploração RAA

Adotar boas práticas e medidas de minimização das 
emissões pontuais, durante o funcionamento normal e 

nos arranques e paragem.
Período de exploração RAA

As instalações de combustão associadas à fonte FF1 
não funcionam em simultâneo, pelo que o operador 

deverá proceder à medição das emissões desta fonte 
duas vezes por ano, alternando a instalação de 

combustão caso a caldeira a FO funcione mais de 500 
h ou 25 dias no ano civil; quando a caldeira a FO se 
mantiver de reserva, as duas medições devem ser 
feitas com a caldeira a biomassa a funcionar (vide 

quadro monitorização).

Período de exploração RAA
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Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Manutenção da frota automóvel pertencente à 
Avicasal, de forma a que os veículos afectos aos 

transportes de matérias e produtos possam reduzir as 
respectivas emissões atmosféricas decorrentes de 

uma carburação deficiente;

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Adotar boas práticas e medidas de mininização nas 
emissões difusas, durante o funcionamento normal e 

nos arranques e paragem.
Período de exploração RAA

Apresentar informação detalhada sobre o programa de 
controle e monitorização de emissões difusas e ou 

fugitivas.
Período de exploração RAA

Os subprodutos de origem animal devem ser 
armazenados em recipientes fechados e estanques. As 
tolvas devem permanecer fechadas e estarem dotadas 

de um sistema de extracção de ar, de forma a criar 
uma situação de depressão.

Período de exploração RAA

As portas nas áreas de descarga/carga, 
armazenamento e tratamento os SPOA devem 

permanecer fechadas, salvo para o acesso pedestre e 
movimento de materiais, e dotadas de um sistema de 

fecho adequado, em combinação com o uso de 
dispositivos automáticos que alertam para as portas 

abertas.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente a odores

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Deverá dar cumprimento às MTD relativas à prevenção 
e redução de emissões de odores (vide Anexo - MTDs)

Período de exploração RAA

Código Tipo de energia utilizada
Capacidade de 

Armazenamento (t) Consumo anual (t/ano)
N.º Alvará de tanque de 

armazenamento Valores Tep

EN1 Fuel Óleo 21,00 58,95
Instalações não sujeitas 
a licenciamento (classe 

B2)
58,00

EN2 Gasóleo 20,00 0,12 4257 0,12

Emissões difusas

Odores

Energia

Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento
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Código Tipo de energia utilizada
Capacidade de 

Armazenamento (t) Consumo anual (t/ano)
N.º Alvará de tanque de 

armazenamento Valores Tep

EN3 Biomassa 50,00 1.752,28 n.a. 702,66

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o consumo mensal/anual das diferentes 
formas de energia utilizada, evidenciando os 

equipamentos/etapas de processo onde é utilizada 
(incluindo geradores de emergência)

Período de exploração RAA

Registar o consumo específico de energia (quantidade 
de energia consumida/quantidade de produto 

produzido)
Período de exploração RAA

Efetuar a avaliação das medidas tomadas e resultados 
alcançados para otimizar os consumos de energia

Período de exploração RAA

Deverá garantir uma bacia de retenção, no depósito de 
fuelóleo, adequada e desimpedida de qualquer sólido

/líquido .
Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Monitorização dos Recursos Hídricos (autocontrolo da 
água subterrânea captada) - ver Anexo III;

Período de vida da instalação Relatório de Monitorização

Registar o consumo mensal/anual de água, em m3, 
discriminando as finalidades (abate, transformação de 

subprodutos e uso doméstico)
Período de exploração RAA

Registar o consumo específico de água (eg. m3 de 
água consumida/tonelada de animal produzido)

Período de exploração RAA

Avaliar medidas tomadas e resultados alcançados para 
otimizar os consumos de água

Período de exploração RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas 
previstas nas Autorizações de Utilização dos Recursos 

Hídricos -Captação de Água Subterrânea nº s 
A004255.2016.RH4, A004258.2016.RH4, A004259.

2016.RH4, A004264.2016.RH4, A004265.2016.RH4, 
A004266.2016.RH4.

Validade dos TURH RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

RH

RH - Captação

Rejeição de águas residuais
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Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar os volumes mensais de águas residuais 
descarregas na linha de água

Período de exploração RAA

Registar as emissões específicas de águas residuais 
industriais descarregadas (eg. m3 de efluente 
produzido/quantidade de produto produzido)

Período de exploração RAA

Indicar o nº de horas mensais, correspondente à 
descarga de águas residuais na linha de água.

Período de exploração RAA

Para cada parâmetro monitorizado, indicar o valor de 
concentração medida (expressos em valores médios 

mensais) e as respectivas emissões específicas, 
expressas em massa/unidade de produção (tonelada 

de poluente/tonelada de produto acabado)

Período de exploração RAA

Encaminhar as águas residuais geradas na zona de 
desinfecção das viaturas para o sistema de recolha de 

águas residuais
6 meses após a emissão da decisão PCIP 1º RAA

Deverão remover as lamas do tanque de equalização 
para destino adequado, de forma a aumentar o volume 

útil do tanque e evitar odores desagradáveis
12 meses após a emissão da decisão PCIP RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas 
previstas na Licença de Utilização dos Recursos 

Hídricos -Rejeição de águas residuais nº L012915.
2015.RH4 e Parecer sobre a Utilização dos Recursos 

Hídricos para Rejeição de Águas Residuais (fossa 
sética complementada por poço absorvente)

Validade do TURH RAA

Medidas / Condições a cumprir relativa a reutilização de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Maximizar a reutilização de água tratada nas áreas 
produtivas e de apoio e nas operações de limpeza, 

sempre que tal seja compatível;
Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Monitorização dos Recursos Hídricos (autocontrolo 
para águas residuais tratadas) - ver Anexo III;

Período de vida da instalação Relatório de Monitorização

Indicar a quantidade mensal de água residual 
reutilizada (eg. m3)

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Estimar a quantidade anual de chorume produzido nos 

Reutilização de águas residuais

Efluentes_pec

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos efluentes pecuários e ou subprodutos de origem animal 
produzidos
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

parques de aves e indicar o seu destino final Período de exploração RAA

Indicar a quantidade de subprodutos de origem aninal 
produzida no matadouro, por categoria, e respetivo 

destino final.
Período de exploração RAA

As escorrências resultantes do manuseamento e 
armazenamento dos subprodutos devem ser contidas 

e encaminhas para a ETAR da instalação
Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Garantir a adequada gestão ambiental da exploração, 
com a implementação de: - Parque de resíduos e/ou 

subprodutos em área impermeável e/ou coberta; - 
Contentores em número, material e dimensão 

adequada e devidamente rotulados, para a correcta 
separação de resíduos e subprodutos resultantes da 

exploração; - Procedimento de separação e 
reciclagem, com acções de formação aos 

colaboradores para a correcta identificação, separação 
e encaminhamento dos diferentes tipos de resíduos e 

subprodutos;

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Garantir a adequada gestão ambiental da exploração, 
com a implementação de (continuação): - 

Encaminhamento de todos os resíduos e subprodutos 
para operadores licenciados e registo documental; - 

Armazenamento e manipulação de substâncias 
perigosas, em cumprimento das regras e directrizes de 

segurança definidas pelo fabricante;

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Fomentar acções de formação de boas práticas de 
gestão ambiental;

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Promover a valorização de resíduos por fluxos ou 
fileiras de resíduos

Período de exploração RAA

Deverá garantir a existência de parques/zonas para o 
armazenamento temporário de resíduos em número 
suficiente face à produção de resíduos na instalação, 
não podendo em situação alguma existir resíduos não 

acondicionados

Período de exploração RAA

Todo e qualquer resíduo produzido e/ou existente na 
instalação (espaços interiores e exteriores) deve ser 
recolhido, identificado, separado, acondicionado e 
encaminhado para destino final adequado à sua 

tipologia

Período de exploração RAA

Registar os volumes de lamas removidas dos 
separadores de hidrocarbonetos , aquando dos 

procedimentos de limpeza/manutenção
Período de exploração RAA

Resíduos

Resíduos gerados na atividade

Solo e uso do solo
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Promover a adequada limpeza e manutenção, por 
pessoas qualificadas, dos equipamentos utilizados e 

das áreas produtivas e complementares, 
nomeadamente caldeiras e circuitos de abastecimento, 

autómatos dos diversos equipamentos, motores, 
janelas e silos, ETAR e outros sistemas de 

despoluição;

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Promover a manutenção do coberto vegetal da área 
remanescente da propriedade, salvaguardando os 

requisitos da faixa de gestão de combustível;
Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Garantir que o uso do solo, para actividade industrial e 
actividades complementares ficará salvaguardado na 

próxima revisão do PDM, nomeadamente a 
possibilidade de futura expansão, tendo em conta o 

seu enquadramento actual e a ausência de 
incompatibilidades territoriais ou ambientais, sem 

prejuízo da legislação e das orientações específicas da 
Autarquia, enquanto entidade gestora do território 

concelhio;

Próxima revisão do PDM de São Pedro do Sul PDM de São Pedro do Sul revisto

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Manutenção adequada dos equipamentos associados 
aos sistemas de gestão de frio, das caldeiras e da 

ETAR;
Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Cumprimento de plano, sinalização e medidas de 
Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho (HSST) e 
uso de Equipamentos de Protecção Individual (EPI) 
junto de fontes de ruído, devidamente sinalizadas;

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Realizar uma medição do ruído ambiente e apresentar 
o respectivo relatório de ensaio acústico.

Até 3 meses após a entrada em funcionamento da 
alteração prevista neste processo de licenciamento

RAA

Caso da avaliação de ruído se conclua que é 
necessário proceder à implementação de medidas de 
minimização, deverá(ão) posteriormente ser efetuada
(s) nova(s) caraterização(ões) de ruído, de forma a 

verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade 
e de exposição máxima.

Período de exploração RAA

Realizar nova medição de ruído ambiente e apresentar 
o respetivo relatório de ensaio, se: tiverem sido 

registadas reclamações relativas a ruído; ocorrerem 
alterações na instalação que possam ter interferência 
direta com os níveis sonoros anteriormente existentes; 
o aumento de equipamentos com emissões sonoras 
para o exterior; o aumento do número de horas de 

funcionamento de equipamentos ou alteração da sua 
disposição, que faça prever o aumento do nível sonoro 

no (s) recetor (es) sensível(eis).

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao solo e uso do solo

Ruido

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

Medidas / Condições a cumprir relativas a biodiversidade e ou conservação da natureza
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

A rede de acessos e pavimentos deverá ser mantida 
em bom estado de conservação e limpa, para evitar a 

emissão e dispersão de poeiras em quantidade 
significativa;

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

As áreas verdes da propriedade devem ser mantidas 
limpas e com gestão de massa vegetal, para manter a 
sua utilização pela fauna e boa gestão de combustível, 

na segurança contra incêndios;

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Qualquer instalação de iluminação exterior, caso 
exista, deverá ser provida de sistemas/mecanismos 
que minimizem a ocorrência de poluição luminosa;

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Controlar/eliminar regularmente a ocorrência de 
espécies vegetais exóticas, com carácter invasor, 

listadas no Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de 
Dezembro, alterado pela Declaração de Rectificação n.

º 4-E/2000, de 31 de Janeiro;

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Qualquer vegetação que, eventualmente, seja plantada 
na propriedade, nomeadamente, espécies arbustivas e 

arbóreas, deverá ser autóctone da região;
Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Privilegiar a contratação de mão-de-obra local, bem 
como de fornecedores de bens e serviços, sempre que 

possível;
Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Os trabalhos devem ser efectuados com os 
necessários cuidados, evitando-se os incómodos 

resultantes das actividades e equipamentos ruidosos.
Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Assegurar uma correcta manutenção do revestimento 
vegetal existente na propriedade, bem como do ecrã 
arbóreo, diversificando-o com vegetação de médio e 

alto porte, na envolvente de toda a exploração, 
substituindo, em tempo útil, os exemplares enfermos 

ou de deficiente desenvolvimento;

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Promover um ordenamento e uma equilibrada gestão 
florestal, de toda a envolvente do projecto, de modo a 

aumentar a biodiversidade e reduzir o risco de 
incêndios;

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas a socioeconomia

Medidas / Condições a cumprir relativas a paisagem
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do 
plano de desativação total ou parcial da instalação 

para aprovação

Aquando da conclusão da desativação de acordo com 
o plano previamente aprovado

Relatório final de conclusão do plano de desativação 
total ou parcial

Apresentar um plano de desativação detalhado total ou 
parcial, que contemple a remoção das estruturas 

construídas.
6 meses antes da desativação total ou parcial. Plano de desativação total ou parcial

Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Relatório de Acompanhamento 
Ambiental de Obra (RAAO)

Relatório Até 15 de Fevereiro do ano seguinte CCDRC

Monitorização de Recursos Hídricos Relatório ver Anexo III CCDRC

Monitorização das Emissões Gasosas Relatório ver Anexo III CCDRC

Apresentar comprovativo do parecer da 
Entidade Regional da Reserva Agrícola 

Nacional do Centro (ERRANC), 
relativamente à abrangência parcial de 

áreas da Reserva Agrícola Nacional 
(alguns elementos da ETAR, e parte da 

cozinha industrial e respectivo 
logradouro/cais de carga);

Parecer Prévio ao licenciamento industrial CCDRC

Relatório Ambiental Anual (RAA)

Formato digital até 10 MB ou através de 
plataforma online de transferência de 

ficheiros para o email: 
ippc@apambiente.pt

RAA a remeter até 30 de abril de cada 
ano.

APA

Registo Europeu de Emissões e 
Transferências de Poluentes (PRTR) Formulário único (PRTR)

1º PRTR a submeter no ano seguinte 
ao início de exploração e seguintes em 

data a definir
APA

Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos - MIRR

SILiAmb 31 de março do ano seguinte àquele 
que se reportam os dados

APA

Situações de emergência (acidentes e 
incidentes) e incumprimento de 

condições do TUA

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre eficiente

Comunicação no prazo máximo de 48 
horas após a ocorrência; Relatório num 

prazo de 15 dias após a ocorrência.
APA, IGAMAOT, EC

Aquando da conclusão da desativação 
de acordo com o plano previamente 

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração
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Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Relatório Final de Conclusão do Plano 
de Desativação total ou parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre eficiente

aprovado APA

Plano de desativação total ou parcial Relatório em formato digital ou qualquer 
via disponível que se mostre eficiente

6 meses antes da desativação total ou 
parcial

APA e CCDRC

Plano de Desempenho Ambiental (PDA)

ormato digital até 10 MB ou através de 
plataforma online de transferência de 

ficheiros para o email: 
ippc@apambiente.pt

6 meses após a emissão da decisão da 
Licença Ambiental

APA

Código Anexo Descrição

C005746 Anexo_I_PTF_Avicasal.pdf Anexo I - Parecer Técnico Final

C005747 Anexo_II_DIA.pdf Anexo II - DIA

C005748 Anexo_III_PM_Avicasal.pdf Anexo III - Planos de Monitorização

C009749 TURHs.pdf Anexo IV - TURH

C010180 MTDs.pdf Anexo V - MTDs
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