
 

 

 

                 LICENÇA AMBIENTAL 

                          LA nº 696/1.0/2017 

 

 

 

Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais aplicável à Prevenção 

e ao Controlo Integrados da Poluição, é concedida a Licença Ambiental ao operador 

Crizaves - Centro de Abate de Aves, SA. 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 501 412 000, para a instalação 

Crizaves - Centro de Abate de Aves, SA. 

sita em Tabuaça, Campo de Besteiros e concelho de Tondela, para o exercício da 

atividade de 

Abate de aves (produção de carne) 

 

incluída na categoria 6.4a do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, na 

sua atual redação, e classificada com a CAERev.3 n.º 10120 - Abate de aves (produção de 

carne), e de acordo com as condições fixadas no presente documento. 

 

A presente licença é válida até 24 de novembro de 2025. 

 

Amadora, 24 de novembro de 2017 

 

 

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P. 

 

 

 

Nuno Lacasta 
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1 – Introdução Geral  

A presente licença ambiental (LA) é emitida para a instalação Crizaves - Centro de Abate de 
Aves, SA., ao abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de 
Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro (Diploma REI), relativo ao regime de emissões 
industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição (diploma REI), aplicando-
se à instalação no seu todo. 

A emissão desta Licença Ambiental decorre do processo de renovação da Licença Ambiental 
n.º 50/2006, de 20 de dezembro, ao abrigo do artigo 21º do diploma REI, sendo a presente 
licença emitida para a instalação no seu todo e substituindo a anterior Licença Ambiental 
emitida para a instalação. 

Sempre que se verifique o incumprimento de alguma das condições desta licença o operador 
deve atuar de acordo com o descrito no ponto 4. 

Os relatórios periódicos a elaborar pelo operador (ver ponto 6), nomeadamente o Relatório 
Ambiental Anual (RAA) e o Plano de Desempenho Ambiental (PDA) constituem mecanismos 
de acompanhamento da presente Licença. 

Nenhuma alteração relacionada com a atividade, ou com parte dela, pode ser realizada ou 
iniciada sem a prévia notificação à Entidade Coordenadora - EC (Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Centro) e análise por parte da Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA). 

A presente LA reúne as obrigações que o operador detém em matéria de ambiente e será 
integrada na licença da atividade a emitir pela EC e não substitui outras licenças emitidas pelas 
autoridades competentes nomeadamente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional (CCDR) competente em razão da área da instalação. 

Esta LA será reajustada aos limites e condições sobre prevenção e controlo integrados da 
poluição, sempre que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) entenda por necessário. É 
conveniente que o operador consulte regularmente a página da APA, www.apambiente.pt, 
para acompanhamento dos vários aspetos relacionados com este assunto. 

O ponto 1 do anexo I apresenta uma descrição sumária do processo. 

O operador deverá garantir o cumprimento dos valores limite de emissão (VLE), fixados na 
presente LA, cujo grau de exigência mínimo permitido consta das disposições legais e 
regulamentares ambientais em vigor. Caso venham a ser estabelecidos, através da legislação 
nacional ou europeia, VLE mais restritivos que os agora definidos, deverá ser garantida a 
adaptação a estes novos VLE, dentro dos prazos legalmente previstos, sobrepondo-se esses 
VLE aos atualmente definidos. 

1.1 – Identificação e Localização da Instalação  

1.1.1 – Identificação  

Quadro 1 – Dados de identificação 

Operador Crizaves - Centro de Abate de Aves, SA 

Instalação Crizaves - Centro de Abate de Aves, SA 

NIPC 501 412 000 

Morada 
Tabuaça 

3465 - 051 Campo de Besteiros 

http://www.apambiente.pt/
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1.1.2 – Localização  

Quadro 2 – Características e localização geográfica 

Coordenadas do ponto médio da instalação WGS84 (DD) 
Latitude: 40.568382 

Longitude: -8.101715 

Tipo de localização da instalação Zona Industrial 

Áreas 
(m2) 

Área total 43669 

Área coberta 6743 

Área impermeabilizada 36868 

(1) Coordenadas M e P, expressas em metros, lidas na correspondente carta militar à escala 
1:25000, no sistema de projeção Transverse Mercator, Datum de Lisboa, tendo como origem das 
coordenadas o Ponto Fictício. 

1.2 – Atividades da instalação e Processo Produtivo 

1.2.1 – Atividades 

Quadro 3 – Atividades desenvolvidas na instalação  

Atividade 
Económica 

CAErev. 3 Designação CAE Categoria 
PCIP 

Capacidade Instalada 

Principal 10120 
Abate de aves 

(produção de carne) 
6.4a  172 t/dia 

1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos  

Quadro 4 – Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação 

Regime jurídico Identificação do documento Observações 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 
maio, que estabelece o regime da 
utilização dos recursos hídricos 

Autorização de Utilização dos Recursos 
Hídricos - Captação de Água 
Subterrânea n.º A011119.2016.RH4A, 
de 18.08.2016 
Autorização de Utilização dos Recursos 
Hídricos - Captação de Água 
Subterrânea n.º A011118.2016.RH4A, 
de 18.08.2016 
Autorização de Utilização dos Recursos 
Hídricos - Captação de Água 
Subterrânea n.º A011117.2016.RH4A, 
de 18.08.2016 
Autorização de Utilização dos Recursos 
Hídricos - Captação de Água 
Subterrânea n.º A011116.2016.RH4A, 
de 18.08.2016 
Licença de Utilização de Recursos 
Hídricos – Rejeição de Águas 
Residuais N.º L009608.2014.RH4, de 
21.07.2014 

Integradas no 
Anexo III desta 

LA 

Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de 
julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
6/2011, de 10 de janeiro, relativo às 
condições nacionais para cumprimento 
do Regulamento (CE) n.º 166/2006, de 
18 de janeiro, relativo à criação de um 
Registo Europeu de Emissões e 
Transferência de Poluentes e 

Registo PRTR Categoria 8a) 
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Regime jurídico Identificação do documento Observações 

Resíduos (Diploma PRTR) 

Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 21 de outubro, que define regras 
sanitárias relativas a subprodutos 
animais e produtos derivados não 
destinados ao consumo humano, e 
Regulamento (EU) N.º 142/2011, da 
comissão de 25 de fevereiro 

- 
Regulamento dos 

Subprodutos 

Regulamento (CE) n.º 842/2006, de 17 
de maio, e Decreto-Lei n.º 56/2011, de 
21 de abril, aplicável a determinados 
gases fluorados com efeito de estufa. 

- 
Cf. ponto 2.1.4 

da LA 

Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de 
dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
162/2000, de 27 de julho, pelo 
Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de 
maio, pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 5 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 
73/2011, de 17 de junho e pelo 
Decreto-Lei n.º 110/2013, de 2 de 
agosto, relativos à gestão de 
embalagens e resíduos de 
embalagem. 

Contrato n.º EMB/0004526 

Sistema 
Integrado de 
Gestão de 

Resíduos de 
Embalagens 

(SIGRE) 

Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de 
abril, alterado pela Lei n.º 7/2013, de 
22 de janeiro, e pelo Decreto-lei n.º 68-
A/2015, de 30 de abril, na sua redação 
atual, relativo aos consumidores 
intensivos de energia (SGCIE) 

OP1293-PREN (2013-2020) 

Plano de 
racionalização 
aprovado pela 

DGEG 

Decorrente dos regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação, sempre 
que aplicável e necessário, poderá vir a ser efetuado aditamento à presente LA. 

1.4 – Validade  

Esta Licença Ambiental é válida por 8 anos, exceto se ocorrer, durante o seu prazo de 
vigência, alguma das situações previstas no artigo 22.º no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto (Diploma REI), na sua atual redação, que motive a sua caducidade. 

O pedido de renovação terá de incluir todas as alterações de exploração que não constem da 
atual licença ambiental, seguindo os procedimentos legalmente previstos no artigo 21º do 
Diploma REI. 

2 – Condições Operacionais de exploração 

A instalação deve ser operada de forma a serem adotadas todas as regras de boas práticas e 
medidas de minimização das emissões durante as fases de arranque e de paragem, bem 
como no que se refere a emissões difusas e/ou fugitivas, durante o funcionamento normal da 
instalação. 

Qualquer alteração do regime de funcionamento normal da instalação deverá ser comunicada 
à APA. 

Deverão ser adotadas todas as medidas adequadas ao nível do funcionamento dos sistemas 
de tratamento das emissões para o ar e água, nomeadamente a nível da periodicidade de 
limpeza dos ciclones/filtros de mangas, manutenção dos equipamentos da ETAR, etc., de 
modo a evitar emissões excecionais, ou outras situações anómalas decorrentes de operações 
de manutenção periódica manifestamente insuficientes face à intensidade de utilização destes 
equipamentos/sistemas.  
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Sempre que sejam efetuadas estas operações de manutenção deverá ser realizado um 
relatório sobre o referido controlo. Uma síntese dos relatórios realizados neste âmbito deverá 
ser incluída no Relatório Ambiental Anual (RAA) a elaborar pelo operador. 

Em caso da ocorrência de acidente com origem na operação da instalação deverá ser 
efetuado o previsto no ponto 4 da licença (Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de 
situações de emergência). 

2.1 – Gestão de Recursos e Utilidades 

2.1.1 – Matérias-primas e produtos 

A instalação dedica-se à atividade de abate e preparação de carnes de aves (frango, perú e 
galinha), com congelação, acondicionamento e embalagem, entreposto frigorífico para 
armazenagem de carnes de aves (frango, perú, pato e codorniz) e coelho e de preparados de 
carnes de aves (espetadas de perú) em regime de refrigerado. 

Qualquer alteração decorrente de modificação das matérias-primas ou subsidiárias utilizadas 
que possa apresentar eventual repercussão ao nível do tipo de poluentes a emitir para o ar ou 
para a água terá de ser comunicada à APA. 

A atividade gera determinados fluxos de materiais designados por subprodutos de origem 
animal (SPOA), que consistem nos animais rejeitados post-mortem, nos animais mortos no 
cais de aves, sangue, penas, ossos e tripas, os quais podem ser classificados em SPOA de 
categorias 2 e 3, conforme os critérios definidos no Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de outubro, que define regras sanitárias relativas a 
subprodutos animais e produtos derivados não destinados ao consumo humano. 

2.1.2 – Águas de abastecimento 

2.1.2.1 – Consumos e caracterização das captações 

A água utilizada no processo industrial, lavagens e nos serviços sociais (cozinha, balneários, 
refeitórios, wc) provém de quatro captações de água subterrânea, discriminada com os 
códigos AC1, AC2, AC3 e AC4. O consumo total de água estima-se em cerca de 96.018 
m3/dia (dados de 2016). 

Devem ser mantidos registos relativos aos consumos de água da instalação em conformidade 
com o mencionado no ponto 6.2 (cf. Ponto II Águas de abastecimento) desta LA. 

As captações de água devem estar equipadas com um medidor de caudal com totalizador, 
que permita efetuar leituras regulares do volume total de água extraído por cada uma das 
captações. 

A água utilizada no processo industrial é equiparada a água para consumo humano, tal como 
previsto na subalínea ii) da alínea b) do artigo 2º do Decreto-lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, 
pelo que o operador deverá cumprir as normas de qualidade referidas no artigo 6º do mesmo 
diploma legal. 

2.1.2.2 – Tratamento 

A água captada é encaminhada para um reservatório onde é sujeita a uma filtração em carvão 
ativado e a uma desinfeção por cloragem As redes de distribuição de água, em função da sua 
finalidade, devem ser separativas. 

2.1.2.3 – Monitorização 

O operador deverá dar cumprimento às condições de utilização da água proveniente das 
captações AC1, AC2, AC3 e AC4, expressas nas respetivas Autorizações de Utilização dos 
Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea, incluídas no Anexo III desta LA. 

2.1.3 – Energia 

Os tipos, usos e consumos médios anuais das diferentes formas de energia utilizadas na 
instalação são apresentados no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Consumos de Energia 

Tipo de 
combustível 

Consumo 
anual  

Capacidade de 
armazenamento 

Licenciamento de 
depósitos 

Destino/Utilização 

Energia Elétrica 
2511,852 MWh  

(540 tep1/ano) 
n.a. n.a. Utilização geral 

Gás natural 
193.908 m3 

(177 tep/ano) 
xx -xx 

Caldeiras de produção 
de água quente e 

vapor de água 

Gasóleo 
227,6 m3 

(134 tep/ano) 
20.000l 

Alvará de 
Autorização da 

Instalação 2/2015 

Gerador de 
emergência e frota 

automóvel 

(1) Tep – Toneladas equivalente de petróleo. Para as conversões de unidades de energia foram utilizados os fatores de 
conversão constantes do Despacho 17313/2008, publicado no D.R. n.º 122, II Série, de 2008.06.26; 

(2) n.a. – não aplicável 

O consumo médio global de energia é superior a 500 tep/ano (850 Tep são os dados de 2016), 
pelo que a instalação encontra-se abrangida pelo Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos 
de Energia (SGCIE), regulado pelo Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de abril. 

O operador deverá cumprir com as obrigações estipuladas no artigo 4º do Decreto-Lei n.º 
71/2008, de 15 de abril, alterado pela Lei n.º 7/2013, de 22 de janeiro e pelo Decreto-lei n.º 68-
A/2015, de 30 de abril. 

Na instalação existem duas caldeiras de produção de vapor e água quente: 

 Gerador de vapor Morisa com o registo GV n.º 010904/C., autorizado a funcionar 
através do certificado n.º 3124/2017, válido até 11.10.2021. 

 Gerador de vapor Morisa (reserva) com o registo n GV n.º 010778/C., autorizado a 
funcionar através do certificado n.º 3125/2017, válido até 03.10.2021. 

Qualquer alteração de combustível tem de ser previamente participada à APA. 

2.1.4 – Sistemas de refrigeração 

A instalação dispõe de dois equipamentos fixos de refrigeração: 

- congelados, em que o fluído frigorigéneo é o amoníaco; 

- refrigeração de frescos em que o fluído frigorigéneo é o R427A. 

Na instalação existem os seguintes equipamentos associados ao processo de refrigeração:1 
depósito de R427A, 1 depósito de Amoníaco, 3 torres de arrefecimento, 2 compressores no 
equipamento fixo de refrigeração que contém amoníaco, 4 compressores no equipamento fixo 
de refrigeração que contém R427A e evaporadores (localizados em todos os compartimentos 
onde é necessário frio). 

O R427A é uma mistura que contem gases fluorados com efeito de estufa pelo que o 
equipamento fixo de refrigeração encontra-se abrangido pelo Regulamento (UE) n.º 517/2014 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, que tem por objetivo proteger 
o ambiente mediante a redução das emissões de gases fluorados com efeito de estufa.  

O Regulamento (UE) n.º 517/2014 é aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2015. A periodicidade 
de deteção de fugas deve ser avaliada nos termos do artigo 4º do mesmo Regulamento, sendo 
que para a determinação da mesma poderá ser utilizado o conversor disponibilizado na página 
da Agência para o efeito (https://formularios.apambiente.pt/conversor/ ). 

O operador deve ainda consultar a página institucional da APA, I.P., designadamente o 
capítulo referente aos Gases fluorados – legislação. 

O operador deverá respeitar as disposições de registo referidas nos n.ºs 1 e 2 do art.º 6º do 
Regulamento (UE) n.º 517/2014, de 16 de abril. 

https://formularios.apambiente.pt/conversor/
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2.1.5 – Sistemas de arrefecimento 

Na instalação existem 3 torres evaporativas (BAC- Baltimore Aircoil Company – modelo VCL-
209 - L), de 2004. 

Segundo o plano de manutenção apresentado pelo operador é efetuada anualmente uma 
desinfeção/ lavagem mecânica das torres, mensalmente é verificada a qualidade da água 
recirculada com medição do cloro livre e semestralmente é efetuada uma monitorização por 
Laboratório Externo, da Legionella pneumophila. 

Os sistemas de arrefecimento existentes na instalação deverão obrigatoriamente funcionar 
tendo em conta a utilização das técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis 
(MTD) previstas no Documento de Referência sobre as Melhores Técnicas Disponíveis 
aplicáveis aos Sistemas de Arrefecimento Industrial (BREF ICS, vide ponto 3.1 desta LA), 
bem como as boas práticas estabelecidas no documento “Prevenção e Controlo da Legionella 
nos sistemas de água” Edição 2014, do Instituto Português da Qualidade em parceria com a 
EPAL. 

O operador deverá garantir que as ações preventivas neste tipo de equipamento são 
exercidas, desde a conceção das instalações até à sua operação e manutenção.  

O operador deverá possuir protocolos de operação e manutenção que devem ter como base 
um bom conhecimento de todo o sistema e equipamentos, abrangendo uma inspeção regular 
a todas as partes do sistema, um programa de controlo e de tratamento da água do ponto de 
vista físico-químico e microbiológico, um programa de limpeza e desinfeção de todas as 
instalações e, por fim, a existência de registo para cada um destes protocolos e sua 
aplicação. 

Deve ser assegurada uma boa circulação hidráulica, evitando zonas de águas paradas, ou de 
armazenamento prolongado, nos diferentes sistemas; deverão ser acionados mecanismos de 
combate aos fenómenos de corrosão e incrustação através de uma correta operação e 
manutenção, adaptados à qualidade da água e às características das instalações; deve ser 
efetuado o controlo e monitorização da qualidade da água do processo, quanto ao residual de 
biocida, ao pH, à dureza, à alcalinidade, ao nº de colónias a 22 e 37ºC e à Legionella (com 
uma periodicidade trimestral em situação de rotina) e deve ser mantido um registo completo 
das intervenções técnicas efetuadas a este tipo de equipamento (onde se assinale todas as 
incidências, atividades realizadas, resultados obtidos e as datas de paragem e arranque da 
instalação, incluindo a causa da ocorrência). 

No caso de funcionamento em contínuo, a limpeza e desinfeção do sistema, deve efetuar-se 
pelo menos duas vezes por ano e, de preferência, no início da primavera e do outono. Deve 
também ser realizada sempre que se registe uma paragem do sistema superior a um mês, 
após uma modificação/reparação estrutural ou no início do funcionamento da instalação. 

Os resultados das intervenções e análises efetuadas de acordo com os procedimentos 
previstos nos documentos acima indicados, deverão ser mantidos em arquivo e 
disponibilizados sempre que solicitados pelas autoridades competentes. 

2.2 – Emissões  

2.2.1 – Emissões para o ar 

O operador deve realizar as amostragens, medições e análises de acordo com o mencionado 
nesta licença e especificações constantes nos pontos seguintes. Todas as análises referentes 
ao controlo das emissões devem preferencialmente ser efetuadas por laboratórios 
acreditados.  

O operador deve assegurar o acesso permanente e em segurança aos pontos de 
amostragem e de monitorização.  

O equipamento de monitorização e de análise deve ser operado de modo a que a 
monitorização reflita com precisão as emissões e as descargas, respeitando os respetivos 
programas de calibração e de manutenção. 
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2.2.1.1 – Pontos de Emissão  

Segundo os elementos do processo de licenciamento instruído, as emissões atmosféricas 
originadas pela instalação estão associadas a duas fontes de emissão pontual identificadas 
no Quadro 6. 

Quadro 6 - Caracterização das fontes de emissão pontual 

Código 
da 

fonte 

Equipamento 
associado Combustível Regime 

Emissão 
Altura da 

chaminé (1) 

Sistema de 
tratamento 

dos 
efluentes 
gasosos 

FF1 Caldeira Morisa 

Gás natural Pontual 

12,4 

Não existe 
FF2 Caldeira Morisa de 

reserva 11,7 

(1) Altura da chaminé, correspondente à distância, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo. 

No que se refere à altura das chaminés associadas às fontes pontuais identificadas no 
Quadro 6, considera-se necessário alterar as mesmas para 18 m, de acordo com o disposto 
no Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril e no procedimento de cálculo estabelecido através 
da Portaria n.º 263/2005, de 17 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 
38/2005, de 16 de maio. Caso o operador entenda que o alteamento das chaminés seja 
inviável, do ponto vista técnico e ou económico, deve apresentar no 1º RAA autorização da 
entidade coordenadora de licenciamento - DRAP C, relativa à aprovação de alturas diferentes 
das chaminés, conforme estabelecido no n.º3 do artigo 30º do DL n.º 78/2004, de 3 de abril. 

As chaminés da instalação deverão dar cumprimento às normas relativas à construção de 
chaminés de acordo com o disposto nos números 1 e 2 do art.º 32º do Decreto-Lei n.º 
78/2004, de 3 de abril. 

As secções das chaminés onde se proceda às amostragens e as respetivas plataformas 
devem satisfazer os requisitos estabelecidos na norma portuguesa em vigor - NP 2167:2007 
(2.ª Edição), ou norma posterior que a venha a substituir, relativa às condições a cumprir na 
“Secção de amostragem e plataforma para chaminés ou condutas circulares de eixo vertical”. 
Em eventuais casos em que se verifique dificuldade de aplicação desta Norma, o operador 
deverá solicitar junto da CCDR, respetiva em razão da área de localização, a aprovação de 
secções de amostragem alternativas, devendo para o efeito remeter para a APA,I.P. a 
decisão final dessa entidade. 

2.2.1.2 - Monitorização 

O controlo da emissão de poluentes para a atmosfera nas fontes pontuais identificadas no 
Quadro 6 deverá ser efetuado de acordo com o especificado no quadro seguinte (cf. Quadro 
7). 

Quadro 7 - Monitorização das emissões para a atmosfera da Fonte FF1 

Parâmetro (1) VLE(2,3)(mg/m3) Frequência da monitorização 

Compostos orgânicos voláteis (COV), expressos 
em carbono total 200 

Uma vez, de 3 em 3 anos (4) 
Óxidos de Azoto (NOx) 300 

(1) Adicionalmente aos parâmetros abaixo indicados deverá também considerar-se a avaliação do parâmetro 
monóxido de carbono (CO), por forma a avaliar da eficiência da combustão. A monitorização deste 
parâmetro deverá cumprir o regime previsto neste quadro. 

(2) VLE definidos na Portaria nº 677/2009, de 23 de junho e na Portaria n.º 675/2009, de 23 de junho. Os VLE 
dos poluentes atmosféricos são expressos em mg/Nm3, referidos às condições normalizadas de pressão 
(101,3 kPa), temperatura (273,15 K) e gás seco. Todos os valores limite de emissão (VLE) referem-se a um 
teor de O2 de 3%.  

(3) O VLE pode ser dispensado para esta fonte pontual desde que as emissões desse poluente, com a 
instalação a funcionar à capacidade nominal, registem um caudal mássico inferior ao limiar mássico 
mínimo fixado na Portaria n.º 80/2006, de 23 de janeiro e a instalação se encontre no regime de 
monitorização de uma vez, de três em três anos, (cf. artigo 27 do Decreto-lei n.º 78/2004, de 3 de abril). 
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(4) A monitorização deverá ser efetuada uma vez, de três em três anos, sendo que a próxima medição deverá 
ocorrer até ao final do ano de 2018. A caldeira associada à fonte pontual FF2 encontra-se de reserva, pelo 
que caso o operador exceda as 500 h anuais ou os 25 dias, deve sujeitar a fonte à monitorização aqui 
prevista. 

A amostragem deve ser representativa das condições de funcionamento normal da instalação, 
com indicação no relatório de caracterização do nível de atividade no período em causa, 
nomeadamente de acordo com o definido na alínea j) do Anexo II, ponto 2 desta LA. 

De acordo com o previsto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, a 
comunicação dos resultados da monitorização pontual deverá ser efetuada à CCDR, até um 
máximo de 60 dias seguidos contados a partir da data de realização da monitorização e conter 
toda a informação constante no Anexo II, ponto 1 desta LA. 

Se for verificada alguma situação de incumprimento nas avaliações efetuadas, devem ser 
adotadas de imediato medidas corretivas adequadas, após as quais deverá ser efetuada uma 
nova avaliação da conformidade. Deve ainda ser cumprido o estipulado no ponto 4 desta 
licença (Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência). 

Em termos gerais, todos os equipamentos de monitorização, de medição ou amostragem, 
deverão ser operados, calibrados e mantidos, de acordo com as recomendações expressas 
pelos respetivos fabricantes nos respetivos manuais de operação.  

Os instrumentos utilizados na monitorização das emissões para a atmosfera devem ser 
periodicamente (anualmente) submetidos ao controlo metrológico, de acordo com o disposto no 
artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, e na falta deste, a calibrações efetuadas 
por laboratórios acreditados, preferencialmente do Sistema Português da Qualidade. 

Deverá ainda ser dado cumprimento, às disposições constantes no n.º 4 do artigo 23.º e no n.º 
3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril. 

2.2.1.2 – Emissões difusas 

Na instalação estão identificadas as seguintes potenciais emissões difusas: cais de receção de 
aves, lavagem de camiões de transporte de animais e de produto final, circulação dos veículos, 
circuito de refrigeração, manuseamento dos SPOA e a ETAR. 

O operador tem adotadas algumas medidas de minimização, concretamente: 

 No cais de receção de aves 

a) higienização diária de acordo com os procedimentos descritos no sistema HACCP, 
relativamente às abegoarias e zonas envolventes 

b) remoção dos dejetos dos animais; 

c) existência de estruturas adequadas ao nível das instalações, como por exemplo 
arejamento devidamente projetado atendendo à rotação dos vento; 

d) existência de sistemas de nebulização. 

 Circuito de refrigeração 

e) Semanalmente são realizadas manutenções preventivas, as quais incluem, entre 
outras, a verificação de existência de fugas de gás, verificação do funcionamento dos 
motores e dos evaporadores, existe sistema de deteção de fugas com alarme; 

f) O reabastecimento dos depósitos, quando necessário, é efetuado por empresa 
especializada de forma a garantir as medidas de segurança; 

 ETAR 

g) O tanque de homogeneização e o tanque principal do sistema secundário é dotado de 
arejamento superficial; 

 Instalações de subprodutos  

h) As instalações estão devidamente confinadas a um espaço fechado, sendo que todos 
os SPOA recolhidos diariamente e as instalações devidamente higienizadas e 
desinfetadas. 
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Os SPOA podem causar odores incomodativos, tanto mais quanto maior a exposição, a 
temperatura e o tempo de armazenamento. Neste sentido, o operador deve adotar medidas 
de controlo e prevenção que evitem e/ou minimizem as emissões odoríferas provenientes da 
degradação orgânica dos SPOA, nomeadamente através da aplicação dos procedimentos 
constantes na MTD n.º27 da secção 5.1.1 do BREF SA –“Proceder às operações de 
transporte, carga/descarga e armazenagem de subprodutos animais em áreas fechadas”. 

2.2.2 – Emissões de Águas Residuais e Pluviais 

Na instalação são gerados dois tipos de efluentes líquidos, designadamente, águas residuais 
domésticas e águas residuais industriais, com uma produção média diária de 394m3. 

As águas residuais domésticas provenientes das instalações sanitárias e refeitório são 
recolhidas e encaminhadas para tratamento na ETAR da instalação. 

As águas residuais industriais resultantes do processo de abate e desmancha dos animais e 
das limpezas da abegoaria são encaminhadas para tratamento na ETAR da instalação. 

As águas de lavagem das viaturas de transporte de animais vivos são encaminhadas 
primeiramente para um separador de hidrocarbonetos e daí para a ETAR. 

As águas pluviais potencialmente contaminadas, nomeadamente as da zona da lage de 
abastecimento, bacia de retenção e ilha de abastecimento, são encaminhadas até ao 
separador de hidrocarbonetos, de dupla de decantação, seguindo depois para a ETAR. 

As águas pluviais provenientes da drenagem das coberturas, dos arruamentos e espaços 
impermeabilizados exteriores, escoam pelos pavimentos até ao coletor pluvial, 
encaminhando-se para os terrenos rurais adjacentes, sendo descarregadas no ponto de 
descarga das águas residuais. 

Deverá ser garantido um funcionamento contínuo da ETAR (24 horas/dia), de modo a 
assegurar condições de funcionamento otimizado. Qualquer alteração a este regime de 
funcionamento deverá ser reportado à APA, no respetivo RAA, com indicação da data, 
duração e motivo da interrupção. 

Qualquer alteração nas redes de drenagem das águas residuais ou das águas pluviais deverá 
ser comunicada previamente à APA. 

2.2.2.1 – Tratamento  

As águas residuais da instalação são encaminhadas para tratamento na ETAR da instalação, 
dimensionada para um caudal máximo de 90 m3/hora, sendo a linha constituída por um 
sistema primário e secundário de lamas ativadas (vide ponto 2 do anexo I). 

2.2.2.2 – Pontos de Emissão  

As águas residuais após tratamento na ETAR da instalação são descarregadas em linha de 
água no ponto de descarga EH1 (Rio Criz), com um caudal máximo de descarga de 90 m3/h. 
No Quadro 8 apresenta-se a caracterização do ponto de descarga de águas residuais. 

É autorizada a utilização do domínio hídrico para efeitos de descarga de águas residuais, de 
acordo com a Licença de Utilização de Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais n.º 
L 009608.2014.RH4, emitida em 21.07.2014 pela APA, IP (anexo III desta LA). 

Quadro 8 - Ponto de descarga de águas residuais 

Ponto de 
Descarga 

Coordenadas 
Tipo  Meio recetor Regime de 

descarga 
Longitude Latitude 

EH1 -8.102620 40.568460 Industrial e 
doméstica 

Linha de 
água 

Contínuo 

EH2 -8.102256 40.569482  Pluvial Valeta 
municipal Descontínua 
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Salienta-se que a totalidade das águas residuais industriais, domésticas e pluviais 
contaminadas geradas na instalação têm que obrigatoriamente ser encaminhadas para 
tratamento na ETAR, não sendo permitida a existência de redes de drenagem de águas 
residuais domésticas e industriais alternativas ou descargas diretas em meio hídrico. 

2.2.2.3 Monitorização 

O autocontrolo das águas residuais deve ser efetuado de acordo com o definido na Licença de 
Utilização de Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais n.º L 009608.2014.RH4 (cf. 
Anexo III desta LA). 

Se for verificada alguma situação de incumprimento nas medições efetuadas devem ser 
adotadas de imediato medidas corretivas adequadas após as quais deverá ser efetuada uma 
nova avaliação da conformidade. Deve ainda ser cumprido o estipulado no ponto 4 (Gestão de 
situações de emergência).  

2.2.3 – Ruído  

Na instalação as principais fontes de ruído são os equipamentos produtivos e não produtivos 
(compressores, ventiladores, os exaustores e equipamentos da ETAR), a movimentação de 
camiões e os animais no cais de abate. 

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade da instalação deve ser efetuada tendo em 
atenção a necessidade de controlar o ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de 
exposição máxima e de incomodidade, à luz do disposto no Regulamento Geral do Ruído 
(RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de 
agosto. Adicionalmente, e sempre que necessário, devem ser implementadas as medidas de 
minimização previstas no n.º 2 do artigo 13.º do RGR. 

No caso de serem utilizados equipamentos de exterior abrangidos pelo Decreto-lei n.º 
221/2006, de 8 de novembro, o operador deve ter em conta as regras em matéria de emissões 
sonoras de equipamento para utilização no exterior. 

De uma forma geral, as medições de ruído deverão ser repetidas sempre que ocorram 
alterações na instalação ou na sua envolvente, que possam ter implicações ao nível do ruído, 
de forma a verificar o cumprimento do critério de exposição máxima (valores limite de 
exposição) e do critério de incomodidade, de acordo com o previsto pelos artigos 11.º e 13.º do 
RGR. Cópias dos relatórios dos ensaios acústicos deverão ser integrados no RAA. 

As campanhas de monitorização, medições e a apresentação dos resultados deverão cumprir 
os procedimentos constantes no Anexo I do RGR e no “Guia Prático para Medições de Ruído 
Ambiente”, emitido pela APA,I.P. em outubro de 2011, disponível em www.apambiente.pt bem 
como as diretrizes do Instituto Português de Acreditação, I.P. (IPAC), disponíveis na página da 
internet em www.ipac.pt do documento “Requisitos Específicos de Acreditação – Laboratórios 
de Ensaios de Acústica e Vibrações”, OEC013, de 2014.05.08. 

Caso se verifique impossibilidade de cessar o funcionamento da instalação para a medição dos 
níveis de ruído residual, deverá o operador proceder de acordo com disposto no n.º 6 do artigo 
13.º, do RGR. 

No caso de se verificar a necessidade de adoção das medidas de redução de ruído previstas 
no n.º 2 do artigo 13.º do RGR, de modo a cumprir os critérios definidos no n.º 1 daquele artigo, 
deverá o operador tomar também em consideração o disposto no n.º 3 do mesmo artigo. Caso 
seja necessária a implementação de medidas de minimização, deverá posteriormente ser 
efetuada nova caracterização de ruído, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de 
incomodidade e de exposição máxima. 

Dado que o operador efetuou apenas uma análise qualitativa do ruído produzido, e existindo 
recetores sensíveis na vizinhança da instalação (pelo menos uma habitação dista 270m da 
Crizaves), deve proceder no imediato a uma medição do ruído ambiente e no 1º RAA 
apresentar cópia do relatório do ensaio acústico. 

 

http://www.apambiente.pt/
http://www.ipac.pt/
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2.3 – Resíduos, subprodutos e monitorização 

2.3.1 – Armazenamento temporário 

O armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação deverá cumprir as 
seguintes condições: 

- Deverá ser efetuado de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem 
para a saúde humana e de forma a evitar a possibilidade de derrame, incêndio ou 
explosão, devendo ser respeitadas as condições de segurança relativas às 
características que conferem perigosidade ao (s) resíduo (s) e que estão, regra geral, 
associadas com as características de perigo da substância (ou mistura de 
substâncias) perigosa (s) presentes no (s) resíduo(s) em questão; 

- Os locais destinados a esse efeito deverão, encontrar-se devidamente protegidos, 
sendo prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames de modo a 
evitar a possibilidade de dispersão, devendo ser tomadas as medidas necessárias à 
minimização dos riscos de contaminação de solos e águas; 

- O armazenamento de resíduos deve ter em consideração a classificação do resíduo 
em termos da LER, as suas características físicas e químicas, bem como as 
características que lhe conferem perigosidade; 

- Os dispositivos de armazenamento deverão ter um rótulo indelével onde conste a 
identificação dos resíduos, de acordo com a LER, e a classe de perigosidade quando 
possível, o local de produção, as características que lhe conferem perigosidade, e a 
indicação de nível de quantidade;  

- Os resíduos devem ser armazenados de forma que seja, sempre possível e em 
qualquer altura, detetar derrames e fugas; 

- Deve ser assegurada a adequada ventilação dos locais de armazenagem; 

- Deverá ser dada especial atenção, entre outros aspetos, à resistência, estado de 
conservação e capacidade de contenção das embalagens em que os resíduos são 
acondicionados/armazenados, bem como às questões relacionadas com o 
empilhamento dessas embalagens (ex: bidões); 

- O armazenamento temporário de resíduos em contentores, barricas, bidões ou outros 
em altura não deverá ultrapassar as 3 paletes, devendo as pilhas ser arrumadas de 
forma a permitir a circulação entre si e em relação às paredes da instalação. 

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. Os resíduos, devidamente acondicionados, devem ser 
temporariamente armazenados em parque (s) /zona (s) destinada (s) para o efeito (de modo a 
ser evitada a existência de aglomerados de resíduos sem acondicionamento) de acordo com 
as condições indicadas nesta LA.  

O operador obriga-se a 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 

Os resíduos produzidos na instalação são temporariamente armazenados nos parques de 
armazenagem de resíduos identificados no Quadro 9. 
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Quadro 9 – Parques/zonas de armazenamento temporário de resíduos gerados na instalação 

Código

Área (m2) 

V
ed

ad
o

 

S
is

te
m

a 
d

e 
d

re
n

ag
em

 

B
ac

ia
 d

e 
re

te
n

çã
o

 

Resíduos armazenados e 
acondicionamento 

T
ot

al
 

C
ob

er
ta

 

Im
pe

rm
ea

bi
liz

ad
a 

PA1 2 2 2 S S S 
LER 130208 (tambor de plástico) 

LER 160107 (tambor de plástico) 

PA2 52 52 52 - - - 
LER 190812 (galera de camião) 

LER 020204 (galera de camião) 

PA3 540 540 540 S S S Subprodutos de origem animal 

A armazenagem de resíduos no próprio local de produção por período superior a um ano 
carece de licença a emitir pela entidade competente, nos termos do previsto no artigo 32º do 
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. Caso esta situação venha a ser aplicável à 
instalação, no RAA respetivo deverá ser efetuado ponto de situação deste licenciamento 
específico, com apresentação dos devidos elementos comprovativos. 

O armazenamento temporário de subprodutos de origem animal deverá ser efetuado de 
acordo com o disposto no Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 21 de outubro, que define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e 
produtos derivados não destinados ao consumo humano. 

O armazenamento de estrumes deverá ser efetuado em zona vedada, devidamente 
impermeabilizada e coberta, pelo menor período de tempo possível (redução ao máximo do 
tempo de armazenamento), de forma a evitar a propagação de odores e animais indesejáveis. 
Para o efeito, segundo o operador existe na instalação um contentor com tampa deslizável, 
em local impermeável, com encaminhamento de águas, localizado no exterior da unidade. 

Na instalação existem câmaras refrigeradas especificas para o armazenamento dos SPOA. 
Todo o sangue gerado no processo de abate é encaminhado diariamente para unidade de 
transformação de subprodutos, de forma a evitar a sua decomposição. 

Estão identificados dois locais de armazenamento temporário de subprodutos de origem 
animal: 

 PA5: área de 25 m2 coberta, vedada e impermeabilizada, destinada ao 
armazenamento de resíduos de tecidos animais, provenientes do abate e preparação 
de carne, acondicionados em contentores; 

 PA6: área de 40 m2 vedada, impermeabilizada e com sistema de drenagem, destinada 
ao armazenamento de resíduos de tecidos animais (tamisados), provenientes do 
tamisador da ETAR, acondicionados em contentores. 

As eventuais escorrências que possam ocorrer no manuseamento e armazenamento dos 
SPOA devem ser conduzidas para um sistema de tratamento adequado. O operador deve 
adotar as medidas necessárias para evitar ou reduzir as emissões de odores incomodativos. 
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Em caso de alterações aos locais de armazenamento temporário de resíduos e subprodutos 
deverá o operador apresentar memória descritiva sobre as ações implementadas, assim como 
planta (s), à escala adequada e devidamente legendada (s), evidenciando as obras 
realizadas. 

2.3.2 – Transporte 

O transporte de resíduos pode ser realizado pelo produtor ou detentor dos resíduos ou, ainda, 
por entidades que procedam à gestão de resíduos e deve observar os requisitos 
estabelecidos na legislação específica de resíduos, bem como os requisitos constantes no 
art.º 4.º da Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril. Salienta-se a obrigatoriedade de utilização de 
uma Guia Eletrónica de Acompanhamento de Resíduos (e-GAR) de acordo com as condições 
constantes na Portaria anteriormente referida. 

Neste contexto, salienta-se que deverão ser utilizadas as guias de acompanhamento de 
resíduos, criadas no âmbito da referida portaria (Guias Eletrónicas de Acompanhamento de 
Resíduos – e-GAR), e disponíveis na plataforma eletrónica da APA, I.P. – Sistema Integrado 
de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER).  

Não obstante, durante o período transitório previsto no artigo 18.º da Portaria n.º 145/2017, de 
26 de abril (até 31.12.2017), a utilização das e-GAR apresenta caráter voluntário, podendo o 
operador utilizar, em alternativa, o modelo de guias de acompanhamento de resíduos 
aprovado pela Portaria n.º 335/97, de 16 de maio, exclusivo da Imprensa Nacional - Casa da 
Moeda (INCM) n.º 1428. A partir de 2018 as e-GAR são de utilização obrigatória, para o 
transporte nacional de resíduos. 

O transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas 
deve ainda obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 41 – A/2010, de 29 de abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto e o Decreto-Lei n.º 19-A/2014 de 7 de 
fevereiro. 

Se aplicável, a transferência de resíduos para fora do território nacional deverá ser efetuada 
em cumprimento da legislação em vigor em matéria de movimento transfronteiriço de 
resíduos, nomeadamente o Regulamento n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de junho, na sua atual redação, e o Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de março, 
na sua redação atualizada. 

2.3.3 – Controlo 

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 110/2013, de 
2 de agosto, deverá ser assegurado que os resíduos resultantes da laboração da instalação, 
incluindo os resíduos equiparados a urbanos das atividades administrativas, sejam 
encaminhados para operadores devidamente licenciados para o efeito, devendo ser 
privilegiadas as opções de reciclagem e outras formas de valorização e o princípio da 
proximidade e autossuficiência a nível nacional. 

O operador deverá proceder à separação dos resíduos na origem de forma a promover a sua 
valorização por fluxos ou fileiras, conforme previsto no n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de setembro, na sua atual redação. 

O operador deverá encontrar-se inscrito no SILiAmb (Sistema Integrado de Licenciamento do 
Ambiente) e efetuar o preenchimento, por via eletrónica, dos mapas integrados de registo dos 
resíduos (MIRR) produzidos e eliminados na instalação, até 31 de março do ano seguinte 
àquele a que se reportam os dados. 

Dado a instalação colocar produtos embalados no mercado, encontra-se abrangida pelo 
disposto nos pontos 4 a 6 do artigo 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de julho, pelo Decreto-
Lei n.º 92/2006, de 25 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 110/2013, de 2 de agosto e 
legislação complementar, relativos à gestão de embalagens e resíduos de embalagem, cujas 
normas de funcionamento e regulamentação são as constantes do referido Decreto-Lei e da 
Portaria n.º 29-B/98, de 15 de janeiro, tendo aderido ao Sistema Integrado de Gestão de 
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Resíduos de Embalagens (SIGRE), através do contrato N.º EMB/0005771 estabelecido com a 
Sociedade Ponto Verde.  

3 – MTD Utilizadas e Medidas a Implementar  

3.1 – MTD implementadas 

A atividade deve ser operada tendo em atenção as medidas de boas práticas e melhores 
técnicas/tecnologias atualmente disponíveis que englobam medidas de carácter geral, 
medidas de implementação ao longo do processo produtivo e no tratamento de fim-de-linha, 
designadamente em termos da racionalização dos consumos de água, matérias-primas e 
energia, substituição de substâncias perigosas por outras de perigosidade inferior e 
minimização das emissões para os diferentes meios. 

O funcionamento da atividade da instalação prevê, de acordo com o processo de 
licenciamento apresentado pelo operador, a utilização de técnicas identificadas como MTD no 
documento de referência MTD para aplicação sectorial, Reference Document on Best 
Available Techniques on Slaughterhouses and Animal By-products - (BREF SA), com adoção 
publicada em JOC 107 de 3 de maio de 2005, e no documento de referência MTD para 
aplicação transversal, Reference Document on the application of Best Available Techniques to 
Industrial Cooling Systems – (BREF ICS), disponível para consulta em 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/, as quais se encontram identificadas no Quadro 10. 

Quadro 10 - MTD implementadas na instalação. 

Documento de 
referência 

MTD utilizadas 

Secção 5.1 do BREF 
SA 

Processos gerais e operações da instalação 

1. Usar um sistema de gestão ambiental; 

2. Implementação de um plano de manutenção; 

3. Prestar formação aos trabalhadores; 

4. Possuir medidores de caudal de água de abastecimento 

dedicados; 

5. Segregação das águas de processo das outras águas residuais; 

6. Remoção ou reparação de todas as torneiras, canos, 

mangueiras e fontes de água com fugas; 

7. Uso de drenos com grelhas que previnam a entrada de sólidos 

nos circuitos das águas residuais; 

8. Limpeza a seco das instalações e transporte seco dos 

subprodutos, seguida de limpeza a alta-pressão usando 

controladores de pressão de pistola e, onde for necessário, 

usando água quente a temperatura controlada; 

9. Aplicação de proteções contra trasbordamento de produtos 

armazenados em tanques; 

10. Implementação de um sistema de gestão de energia; 

11. Implementação de um sistema de gestão de frio; 

12. Controlo automático dos tempos de funcionamento da 

central de frio; 

13. Recuperação de calor da central de frio; 

14. Uso de vapor termostaticamente controlado e válvulas de 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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Documento de 
referência MTD utilizadas 

mistura de águas; 

15. Racionalizar e isolar termicamente as canalizações de água 

e vapor; 

16. Isolar as instalações de água e vapor; 

17. Implementação de sistemas de gestão e controlo automático 

da luminosidade; 

18. Armazenamento de subprodutos de origem animal por 

períodos de tempo reduzidos e se possível refrigerados; 

19. Desenho e construção de veículos, equipamentos e 

instalações de modo a assegurar a sua fácil limpeza; 

20. Limpeza regular das áreas de armazenamento de materiais; 

21. Redução das emissões de ruído, por exemplo, ventilações e 

centrais de frio; 

22. Substituição do uso de fuelóleo por gás natural, sempre este 

esteja disponível; 

23. Cobertura dos recipientes de transporte de subprodutos 

durante os processos de transporte, carga e descarga e 

armazenamento dos mesmos. 

24. Sempre que não foi possível o tratamento do sangue antes 

da sua decomposição começar a originar problemas de odores 

e/ou de qualidade, o mesmo deverá ser refrigerado o mais 

rapidamente e pelo menor período de tempo possível, de forma 

a minimizar a sua decomposição; 

Secção 5.1.4 do BREF 
SA 

25. MTD é prosseguir na colaboração com os parceiros a 

jusante e a montante da instalação de modo a criar uma cadeia 

de responsabilidade, para minimizar a poluição e proteger o 

ambiente no seu todo; 

Secção 5.1.5 do BREF 
SA 

Instalação e limpeza de equipamentos 

26. Gerir e minimizar as quantidades de água e detergente 

consumidas; 

27. Selecionar os detergentes que minimizam o impacto no 

ambiente, sem comprometer a eficácia da lavagem; 

Secção 5.1.6 do BREF 
SA 

Tratamento de águas residuais 

28. Prevenção da existência de zonas de estagnação de água; 

29. Aplicação de uma remoção inicial de sólidos na própria 

instalação, pelo uso de grelhas nos drenos; 

30. Remoção de gordura das águas residuais pelo uso de um 

separador de gorduras; 

31. O uso de uma instalação de flotação, possivelmente com o 
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Documento de 
referência MTD utilizadas 

uso combinado de floculantes, para remoção de outros sólidos; 

32. O uso de um tanque de equalização das águas residuais; 

33. Providenciar excesso de armazenamento de águas residuais 

para além do volume gerado pela operação rotineira da 

instalação; 

34. Prevenir a infiltração de líquidos e a emissão de gases 

odoríferos dos tanques de tratamento, através da 

estanquicidade das suas paredes laterais e bases, uso de  

cobertura dos mesmos ou o seu eficaz arejamento; 

35. Sujeitar o efluente a um processo de tratamento biológico; 

36. Remoção de azoto e fósforo; 

37. Remoção das lamas produzidas e sua sujeição a outros 

processamentos de transformação e valorização de 

subprodutos animais. Os destinos adequados e as suas 

condições de aplicação são regulamentadas no regulamento 

1774/2002/EC; 

38. Sujeitar o efluente emitido a análises da sua composição e 

manutenção destes registos. 

Secção 5.2. do BREF 
SA 

MTD adicionais para matadouros  

39. Limpeza a seco das viaturas (com rolo/vassoura), 

previamente à limpeza com água a alta pressão. 

40. Evitar a lavagem de carcaças e onde não seja possível 

minimizá-la, conjugando-a com técnicas de abate limpas. 

41. Recolha contínua e separada dos subprodutos ao longo da 

linha de abate em conjugação com uma sangria otimizada e 

recolha de sangue e segregação das zonas de armazenamento 

e manuseamento de subprodutos. 

42. Operar em dreno duplo a partir da zona da sangria. 

43. Recolha a seco dos resíduos existentes no pavimento do 

matadouro. 

44. Remoção de todas as torneiras desnecessárias da linha de 

processo. 

45. Isolar e cobrir esterilizadores de facas, em conjugação com 

uma de esterilização de facas usando vapor de baixa pressão. 

46. Operar os pontos de lavagem de mãos e aventais com as 

torneiras fechadas, por defeito (não ter água permanentemente 

a correr). 

47. Gerir e monitorizar o uso de ar comprimido. 

48. Gerir e monitorizar o uso de ventilação. 
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Documento de 
referência MTD utilizadas 

49. Uso de ventiladores centrífugos inclinados para trás em 

sistemas de ventilação e refrigeração; 

50. Gerir e monitorizar o uso de água quente. 

Secção 5.2.2 do BREF 
SA 

MTD adicionais para matadouros de aves 

51. Usar equipamentos de recolha e tratamento de poeiras nos 

locais de receção, descarga e suspensão das aves; 

52. Redução do consumo de água através da remoção dos 

equipamentos de lavagem de carcaças da linha, exceto depois 

da depena e da evisceração; 

53. Proceder ao escaldão das aves por vapor; 

54. Usar aspersores em vez de torneiras para a lavagem das 

carcaças durante a depena; 

55. Usar água reciclada, por exemplo do tanque da escalda, 

para o transporte das penas; 

56. Usar de chuveiros de topo eficientes nas lavagens das aves, 

durante a evisceração; 

57. Refrigerar as carcaças por imersão ou "spin chilling" e 

controlar, regular e minimizar o consumo de água. 

3.2 – Medidas a implementar. 

O operador deverá manter mecanismos de acompanhamento dos processos de elaboração e 
revisão dos BREF aplicáveis à instalação – verticais e transversais, permitindo a avaliação de 
futuras MTD que venham a ser adotadas nesse âmbito.  

Para além do acompanhamento do BREF-SA, deverão também ser considerados os 
seguintes documentos de referência de aplicação transversal (também disponíveis em 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/): 

 Reference Document on the General Principles of Monitoring, Comissão Europeia (julho 
de 2003); 

 Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage – BREF 
ESB, Comissão Europeia (outubro de 2006); 

 Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – BREF ENE, 
Comissão Europeia (fevereiro de 2009). 

 Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial 
Cooling Systems – BREF ICS (dezembro 2001). 

A adoção das técnicas consideradas MTD pelos documentos de referência, que sejam 
adequadas à instalação e para as quais os elementos de projeto não evidenciam a sua 
utilização, deverá ser sistematizada no RAA, devendo ainda ser incluída a análise e 
calendário de implementação das várias medidas. Para eventuais técnicas, referidas nos 
Documentos de Referência, aplicáveis à instalação mas não implementadas, deverá o 
operador apresentar a fundamentação desse facto, tomando por base nomeadamente as 
especificidades técnicas dos processos desenvolvidos. 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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4 – Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de 
emergência 

Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento desta licença, nomeadamente nas 
situações tipificadas no Quadro 11, o operador deverá: 

a) Informar a EC e a APA, IP, e a CCDR no prazo máximo de 48 horas, por qualquer 
via disponível que se mostre eficiente; 

b) Executar imediatamente as medidas necessárias para reestabelecer as condições 
da licença num prazo tão breve quanto possível; 

c) Executar as medidas complementares que as autoridades referidas na alínea a) 
considerem necessárias. 

d) Caso o acidente, incidente ou incumprimento esteja associado a uma descarga não 
conforme para o sistema de drenagem coletivo, o procedimento de notificação indicado no 
parágrafo anterior, além das entidades referidas, incluirá, adicionalmente, a entidade gestora 
do sistema coletivo de drenagem, sem prejuízo das condições específicas em matéria de 
“situações de emergência” e/ou “descargas não conformes” eventualmente impostas pela 
referida entidade 

Quadro 11 - Situações de que obrigam a notificação 

Falha técnica detetada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução da poluição 

Disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis de conduzir a 
perdas de controlo dos sistemas de redução da poluição 

Falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilização, drenagem ou retenção 

Falha técnica nos sistemas de redução/tratamento de emissões existentes na instalação 

Libertação não programada para a atmosfera, água, solo ou coletor de terceiros, por outras causas, 
nomeadamente falha humana e/ou causas externas à instalação (de origem natural ou humana) 

Registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença 

A notificação a enviar às diversas entidades deve incluir a informação constante no Quadro 
12. Se não for possível o envio imediato de toda a informação referida, deverá ser enviado 
posteriormente um relatório que complete a notificação, até 15 dias após a ocorrência. 

Quadro 12 - Informação a contemplar no relatório de ocorrência 

Data e a hora da ocorrência; 

Análise dos factos que deram origem à ocorrência da emergência ou acidente; 

Caracterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à situação de emergência; 

Eventuais reclamações devidas à emergência; 

Plano de ações para correção a curto prazo da situação; 

Ações preventivas implementadas de imediato e outras ações previstas implementar. 

Se a ocorrência configurar uma situação de emergência deverão ainda ser alertadas as 
autoridades adequadas, nomeadamente bombeiros, proteção civil, ou outras com a maior 
brevidade possível, dependendo da gravidade e das consequências expectáveis da 
emergência. 

Se a APA, IP considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser alterados 
notifica-o dando um prazo de resposta que considere adequado, face às características de 
emergência. 

5 – Gestão de informação/Registos, documentação e formação 

O operador deve proceder de acordo com o definido no seguinte Quadro 13. 
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Quadro 13 - Procedimentos a adotar pelo operador 

Registar todas as amostragens, análises, medições e exames, realizados de acordo com os requisitos 
desta licença 

Registar todas as ocorrências que afetem o normal funcionamento da exploração da atividade e que 
possam criar um risco ambiental 

Elaborar por escrito todas as instruções relativas à exploração, para todo o pessoal cujas tarefas 
estejam relacionadas com esta licença, de forma a transmitir conhecimento da importância das tarefas e 
das responsabilidades de cada pessoa para dar cumprimento à licença ambiental e suas atualizações. O 
operador deve ainda manter procedimentos que concedam formação adequada a todo o pessoal cujas 
tarefas estejam relacionadas com esta licença 

Registar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a exploração da atividade, 
estabelecendo-se um procedimento de recolha, tratamento e encaminhamento de reclamações, que 
verifique e responda às questões levantadas nessas reclamações, designadamente relacionadas com 
odores, proliferação de moscas ou outros problemas ambientais.  

Devem ainda ser identificadas as causas e implementadas ações que minimizem os efeitos associados, 
informando o queixoso do que foi feito para resolver e evitar o problema no futuro. 

Deverá ser mantido um registo datado das referidas reclamações que identifique os problemas 
denunciados e o conjunto de ações desenvolvidas pelo operador, devendo ser guardado o registo da 
resposta a cada queixa.  

Relativamente às queixas mencionadas no Quadro 13, o operador deve enviar um relatório à 
APA no mês seguinte à existência da queixa, o qual deve integrar a informação, com detalhe, 
indicada no Quadro 14. 

Quadro 14 - Informação a incluir no relatório referente às queixas 

Data e hora 

Natureza da queixa 

Nome do queixoso 

Motivos que deram origem à queixa 

Medidas e ações desencadeadas 

Os relatórios de todos os registos, amostragens, análises, medições e exames devem ser 
verificados e assinados pelo Técnico Responsável da instalação e mantidos organizados em 
sistema de arquivo devidamente atualizado. Todos os relatórios devem ser conservados na 
instalação por um período não inferior a 5 anos e, sempre que necessário, devem ser 
disponibilizados para inspeção. 

6 – Relatórios 

6.1 – Relatório de Base 

Da análise à avaliação apresentada, tendo em conta as substâncias presentes, quantidades, 
medidas de contenção e prevenção de derrames considera-se que o risco de contaminação 
do solo e águas subterrâneas em situação de operação normal da instalação é mínimo. 

Assim, a instalação está em condições de lhe ser concedida a dispensa de apresentação de 
relatório de base, por se considerar que não se aplica o n.º 1 do Art.º 42.º do Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro. 

Salienta-se que decisão sobre a dispensa de apresentação do relatório de base deverá ser 
reavaliada sempre que sejam efetuadas alterações à instalação que impliquem a alteração do 
risco de contaminação de solos e águas subterrâneas, devendo o operador apresentar nova 
avaliação à APA sempre que tal aconteça. 

Uma vez que não é exigida a elaboração do relatório de base, em fase de desativação da 
instalação aplica-se o preconizado no n.º 8 do Art.º 42.º, do já referido Decreto-Lei. 
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6.2 - Relatório Ambiental Anual (RAA) 

O operador deve enviar à APA através do e-mail ippc@apambiente.pt (máximo de 10 Mb por 
e-mail), o RAA, que reúna os elementos demonstrativos do cumprimento desta licença, 
incluindo os sucessos alcançados e dificuldades encontradas para atingir as metas 
acordadas. O RAA deverá reportar-se ao ano civil anterior e dar entrada na APA até 30 de 
Abril do ano seguinte. O 1º RAA deve ser entregue até 30 de abril de 2018. 

O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no Quadro 15. 

Quadro 15 - Estrutura do RAA 

Âmbito. 

Ponto de situação relativamente às condições de operação. 

Ponto de situação relativamente à gestão de recursos (água, energia e matérias primas). 

Ponto de situação relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo e pontos de 
emissão (quando aplicável). 

Ponto de situação relativamente à monitorização e cumprimento dos VLE associados a esta licença, 
com apresentação da informação de forma sistematizada e ilustração gráfica da evolução dos 
resultados das monitorizações efetuadas. 

Síntese das emergências verificadas no último ano, e subsequentes ações corretivas 
implementadas. 

Síntese de reclamações apresentadas. 

Sempre que possível os dados devem ser apresentados na forma de quadros e tabelas, não 
sendo necessário enviar cópias de relatórios de ensaio e monitorizações que tenham sido ou 
venham a ser enviados a outros serviços do Ministério (nomeadamente relatórios de 
monitorização em contínuo ou outros). No entanto, caso o operador opte por enviar esses 
dados, os mesmos deverão ser apresentados em anexo ao RAA, devidamente organizado. 

Adicionalmente, e relativamente a cada uma das secções da LA abaixo indicadas, deverá ser 
incluída no RAA a informação abaixo solicitada: 

Matérias-primas e produtos (cf. Ponto 2.1.1) 

No RAA a elaborar pelo operador devem ser incluídos dados sobre a quantidade mensal de 
matérias-primas e/ou subsidiárias processadas/consumidas e da produção mensal de produto 
acabado por atividade desenvolvida na instalação, devendo os valores ser expressos em 
toneladas, nomeadamente: 

- Quantidade mensal de animais abatidos total e por espécie (nº de cabeças e peso); 

- Quantidade mensal de produção de carcaças no total. 

O operador deverá também apresentar dados sobre a produção mensal de subprodutos, por 
categoria, respetiva operação de valorização/eliminação a que os mesmos serão sujeitos e 
destino final. 

Águas de abastecimento (cf. Ponto 2.1.2 da LA) 

No RAA deverá constar um quadro resumo dos resultados provenientes do controlo analítico 
às águas de abastecimento. 

Devem ainda ser incluídos relatórios síntese compreendendo: 

- informação quanto ao período de funcionamento anual de cada captação; 

- volume mensal de água extraído a partir de cada captação (em m3/mês); 

- consumos mensais por finalidade (lavagens, processo produtivo, consumo humano); 

- consumo específico mensal de água utilizada no processo industrial, expresso em m3 
de água consumida/tonelada produto acabado (m3 de água consumida/tonelada 
carcaça abatida), explicitando a forma de determinação dos valores apresentados. 

mailto:ippc@apambiente.pt
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Energia (cf. Ponto 2.1.3) 

 relatório síntese do consumo energético anual da instalação para as diferentes formas de 
energia utilizadas na instalação (em Tep); 

 consumo específico mensal de energia (energia consumida (Tep) por tonelada de produto 
acabado), discriminando, sempre que possível, pelos tipos de energia e os seus diferentes 
usos; 

Emissões (cf. ponto 2.2)  

O RAA deverá incluir:  

- A explicitação do plano de manutenção efetuado aos sistemas retenção, drenagem, 
tratamento e controlo de emissões instalados, incluindo indicação sobre a periodicidade 
das operações realizadas e detalhe dos respetivos procedimentos.  

- A indicação, relativamente ao ano civil anterior, do número de horas correspondente a 
situações de funcionamento deficiente ou avaria nos sistemas/equipamentos de 
retenção, drenagem, tratamento e controlo de emissões para os diferentes meios.  

Emissões para o ar (cf. Ponto 2.2.1) 

Um relatório síntese das emissões para o ar deve ser integrado como parte do RAA contendo a 
seguinte informação: 

- Registo atualizado do número de horas de funcionamento e consumo de combustível 
associado a cada fonte de emissão. 

- Resultados da monitorização (todos os resultados do autocontrolo, indicando o tipo de 
combustível utilizado) de todas as fontes pontuais identificadas no Quadro 6, existentes 
na instalação. Para cada parâmetro monitorizado das fontes pontuais este relatório 
deverá ainda apresentar: 

o Os valores de concentração medidos, os caudais mássicos e a respetiva carga 
poluente (expressa em kg/ano); 

o Indicação das emissões específicas expressas em massa por unidade de 
produção (p.ex. kg de poluente/tonelada de produto acabado); 

- Metodologia de cálculo seguida para obtenção dos valores apresentados.  

- Cópia das fichas técnicas atualizadas da realização das operações de 
verificação/calibração com a indicação dos procedimentos utilizados para assegurar a 
rastreabilidade e exatidão dos resultados das medições. 

Adicionalmente, e caso aplicável, o operador deve apresentar no 1º RAA cópia da autorização 
da Entidade de Licenciadora relativa à altura das chaminés (vide ponto 2.2.1.1 da LA). 

Emissões de Águas Residuais e Pluviais (cf. Ponto 2.2.2) 

Um relatório síntese das emissões para a água deve ser integrado como parte do RAA, 
contendo a seguinte informação: 

 Os volumes mensais de efluente tratado e descarregado no ponto EH1; 

 Estimativa devidamente justificada dos volumes específicos anuais de descarga (m3 
de água descarregada/ton carcaça abatida); 

 Em particular, para cada parâmetro monitorizado na descarga do efluente industrial, 
este relatório deverá apresentar: 

o Os valores de concentração medidos e a respetiva carga poluente 
(expressa em kg/ano); 

o Indicação das emissões específicas, expressas em massa por unidade de 
produção (ton ou kg poluente/ton de carcaça abatida). 
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Ruído (cf. Ponto 2.2.3) 

Sempre que sejam feitas medições de ruído ambiente, deverá ser integrado no RAA 
correspondente, cópia do relatório do ensaio acústico respetivo. 

Na sequência das medições de ruído ambiente, caso se verifique necessária a implementação 
de medidas de minimização, deverá posteriormente ser efetuada nova medição de ruído, de 
forma a verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima. 
Relatórios síntese destas novas avaliações deverão igualmente ser incluídos no RAA. 

Adicionalmente, no 1.º RAA deve ser apresentada cópia do relatório do ensaio acústico. 

Resíduos, subprodutos e Monitorização -> Armazenamento temporário (cf. Ponto 2.3.1) 

Em caso de alterações aos locais de armazenamento temporário de resíduos e subprodutos 
deverá ser apresentado no RAA memória descritiva sobre as ações implementadas, assim 
como planta (s), a escala adequada e devidamente legendada (s), evidenciando as obras 
realizadas. 

Caso se verifique haver armazenamento temporário por períodos superiores a um ano deverá 
ser efetuado ponto de situação deste licenciamento específico, com apresentação dos devidos 
elementos comprovativos. 

Resíduos e Monitorização -> Controlo (cf. ponto 2.3.4) 

O RAA deverá incluir: 

- Cópia do Certificado Ponto Verde de Embalador/Importador, relativo ao ano em reporte. 

- Indicação de qualquer alteração efetuada relativamente ao destino dado aos resíduos 
produzidos na instalação, face ao inicialmente previsto no processo de licenciamento. 

MTD Utilizadas e Medidas a Implementar (cf. ponto 3.2) 

Cada RAA deverá incluir relatório síntese do acompanhamento dos diferentes BREF aplicáveis 
à instalação, incluindo nomeadamente a adoção de novas MTD. 

Adicionalmente, deve ser indicado, enquanto aplicável, o ponto de situação relativo à 
instalação de contadores dedicados para cada setor de atividade. 

Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência (cf. ponto 4) 

Deve ser integrado no RAA um relatório síntese dos acontecimentos, respetivas consequências 
e ações corretivas. 

Gestão de informação/Registos, documentação e formação (cf. ponto 5) 

Uma síntese do número e da natureza das queixas recebidas deve ser incluída no RAA. 

Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva 

No RAA correspondente deve ser indicado o destino previsto e a calendarização das ações a 
realizar no caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação e/ou de 
equipamentos isolados e/ou de menor relevância.  

Em cada caso concreto, e em função da especificidade do equipamento em causa, deverá ser 
também apresentada no RAA evidência de se encontrarem tomadas as devidas medidas com 
vista à minimização dos potenciais impactes ambientais mais relevantes decorrentes da ação 
isolada de desativação ou desmantelamento em causa. 

6.3 – PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 

O operador deverá elaborar um relatório de emissões anual, segundo modelo e 
procedimentos definidos pela APA em concordância com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 
127/2008, de 21 de julho (Diploma PRTR), alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/2011, de 10 de 
janeiro, e com o Regulamento n.º 166/2006, de 18 de janeiro referente ao Registo Europeu de 
Emissões e Transferências de Poluentes (PRTR).  
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Na elaboração deste relatório deverá também o operador tomar atenção às disposições 
constantes dos artigos 4º, 5º e 6º do Diploma PRTR e demais diretrizes disponibilizadas no 
site da APA na internet. 

7 – Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva 

Em situações de desmantelamento ou desativação parcial ou total da instalação, deverá ser 
elaborado um Plano de Desativação da instalação ou de partes desta a apresentar à APA, 
para aprovação, com o objetivo de adotar as medidas necessárias, na fase de desativação 
definitiva parcial ou total da instalação, destinadas a evitar qualquer risco de poluição e a 
repor o local da exploração em estado ambientalmente satisfatório e compatível com o futuro 
uso previsto para o local desativado. Este plano deverá ser apresentado com a brevidade que 
seja possível tendo em consideração o planeamento e gestão que o operador preveja para a 
sua instalação, e com o detalhe adequado ao tipo de alteração.  

A paragem de laboração da instalação ou de partes desta deve ser efetuada de forma segura 
tanto para a saúde humana como para o ambiente, em todas as suas componentes, 
prevenindo os focos de potenciais emergências a estes níveis. 

No caso da desativação e/ou desmantelamento de partes da instalação e/ou de equipamentos 
isolados ou de menor relevância, o destino previsto e a calendarização das ações a realizar 
deverão ser incluídos no Relatório Ambiental Anual (RAA) correspondente. A inclusão destas 
modificações no RAA não isenta do pedido de alteração à instalação a efetuar junto da EC, 
quando aplicável. Deverá ser também apresentada no RAA evidência de se encontrarem 
tomadas as medidas com vista à minimização dos potenciais impactes ambientais mais 
relevantes, decorrentes da ação isolada de desativação ou desmantelamento em causa. 

No caso de encerramento definitivo, o desmantelamento de equipamentos, a demolição de 
estruturas e outras ações deverão ocorrer de acordo com o plano de desativação aprovado. O 
operador deverá ainda entregar à APA relatório de conclusão do plano. Após aprovação do 
relatório a APA arquiva o processo PCIP e remove a instalação das listas de instalações 
abrangidas pelos regimes PCIP e PRTR, e outros eventualmente aplicáveis, dando 
conhecimento ao operador, EC e restantes partes interessadas. 

O plano de desativação deverá conter no mínimo os elementos evidenciados no Quadro 16. 

Quadro 16 – Itens a incluir no Plano de Desativação 

Âmbito do plano 

Critérios que definem o sucesso da desativação da atividade ou de parte dela, de modo a assegurarem 
um impacte mínimo no ambiente 

Sempre que exista um relatório base, ou informação sobre o estado do local anteriormente ao início da 
exploração, os critérios que definem o sucesso da desativação devem incluir uma comparação com o 
estado inicial; 

Programa para alcançar tais critérios, devendo incluir testes de verificação 

Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável 
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Abreviaturas 

APA, I.P. Agência Portuguesa do Ambiente I.P. 

BREF Reference Document on Best Available Techniques 

CAE  Classificação das Atividades Económicas 

CCDR Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

DIA Declaração de Impacte Ambiental 

EC  Entidade Coordenadora 

IGAMAOT Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 

LA Licença Ambiental 

LER Lista Europeia de Resíduos 

MTD  Melhores Técnicas Disponíveis 

NCV Número Controlo Veterinário 

NIPC 

 
Número de Identificação de Pessoa Coletiva 

PDA  

 
Plano de Desempenho Ambiental 

PCIP  Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

RAA  

 
Relatório Ambiental Anual 

RGR  Regulamento Geral do Ruído 

SGA  

 
Sistema de Gestão Ambiental 

SIGRE  

 
Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens 

SILIAMB  

 

Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 

SGCIE  

 
Sistema de Gestão dos Consumos de Energia 

SPOA Subprodutos de Origem Animal 

Tep 

 

Tonelada equivalente de petróleo 

TURH Título de Utilização de Recursos Hídricos 

 VEA 

 
Valores de Emissão Associados às Melhores Técnicas Disponíveis 

VLE 

 

Valor Limite de Emissão 
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ANEXO I – Exploração da atividade industrial 

 

A. Memória descritiva do processo produtivo 

 FRANGO INDUSTRIAL 
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 PERÚ INDUSTRIAL 
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 DESMANCHA 
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 EXPEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
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B. Diagrama do funcionamento da ETAR. 

Figura 1 – Esquema de tratamento dos efluentes líquidos 
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ANEXO II – Informação a incluir nos relatórios referentes à caracterização das 
emissões para o ar 

 

1. Especificações sobre o conteúdo do relatório de autocontrolo. 

Um relatório de caracterização de efluentes gasosos para verificação da conformidade com a 
legislação sobre emissões de poluentes atmosféricos deve conter, no mínimo, a seguinte 
informação: 

a) Nome e localização do estabelecimento;  

b) Identificação da(s) fonte(s) alvo de monitorização (instalação a que está associada) e 
denominação interna (código); 

c) Dados da entidade responsável pela realização dos ensaios, incluindo a data da recolha 
e da análise; 

d) Data do relatório; 

e) Data de realização dos ensaios, diferenciando entre recolha e análise; 

f) Identificação dos técnicos envolvidos nos ensaios, indicando explicitamente as 
operações de recolha, análise e responsável técnico; 

g) Objetivo dos ensaios; 

h) Normas utilizadas nas determinações e indicação dos desvios, justificação e 
consequências; 

i)  Descrição sumária da instalação incluindo, sempre que possível, o respetivo layout 
(exemplo: capacidade nominal, combustíveis utilizados, equipamentos de redução, etc.); 

j) Condições relevantes de operação durante o período de realização do ensaio (exemplo: 
capacidade utilizada, matérias-primas, etc.); 

k) Informações relativas ao local de amostragem (exemplo: dimensões da 
chaminé/conduta, número de pontos de toma, número de tomas de amostragem, etc.) 

l) Condições relevantes do escoamento durante a realização dos ensaios (teor de 
oxigénio, pressão na chaminé, humidade, massa molecular, temperatura, velocidade e 
caudal do efluente gasoso- efetivo e PTN, expressos em unidades SI); 

m) Resultados e precisão considerando os algarismos significativos expressos nas unidades 
em que são definidos os VLE, indicando concentrações «tal-qual» medidas e corrigidas 
para o teor de O2 adequado; 

n) Comparação dos resultados com os VLE aplicáveis. Apresentação de caudais mássicos; 

o) No caso de fontes múltiplas, deverá ser apresentada a estimativa das emissões das 
fontes inseridas no plano, com o respetivo fator de emissão, calculado a partir das fontes 
caracterizadas; 

p) Indicação dos equipamentos de medição utilizados. 
 

Anexos: detalhes sobre o sistema de qualidade utilizado; certificados de calibração dos 
equipamentos de medição; cópias de outros dados de suporte essenciais 
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ANEXO III – Títulos de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) 

 

1. Captações de Águas Subterrâneas: 

 

 AC1 - Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea n.º 
A011119.2016.RH4A, de 18.08.2016 

 AC2 - Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea n.º 
A011118.2016.RH4A, de 18.08.2016 

 AC3 - Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea n.º 
A011117.2016.RH4A, de 18.08.2016 

 AC4 - Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea n.º 
A011116.2016.RH4A, de 18.08.2016 

 

2. Águas residuais: 

 

 EH1: Licença de Utilização de Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais N.º 
L009608.2014.RH4, com início a 21.07.2014. 



Processo n.º: 450.10.02.02.008854.2016.RH4

Utilização n.º: A011119.2016.RH4A

Início: 2016/08/18

Validade: 2026/08/18

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016576

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501412000

Nome/Denominação Social* Crizaves - Centro de Abate de AVes, S.A.

Morada* Tabuaça

Localidade* Vilar de Besteiros

Código Postal 3465-000

Concelho* Tondela

Telefones 232831020

Localização

Designação da captação AC1

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Rio Mau

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Dão-Lafões / Tondela / Vilar de Besteiros

Longitude -8.09962

Latitude 40.56874

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Dao

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 87.0

Diâmetro máximo (mm) 200.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 2.0
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Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

7000

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 300

Nº habitações a abastecer

Destino das águas residuais Sistema Individual

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento Cloragem

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
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entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Condições Específicas

1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um
sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido
no Anexo.

Outras Condições

1ª Com base nos elementos apresentados, os dados referidos no Anexo para pesquisa de águas subterrâneas e por não haver
conhecimento de reclamações, propõe-se o deferimento.

Anexos

Análise físico-química e bacteriológica

Determinação analítica de parâmetros

Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:

pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.

As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.

Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:

Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 7000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.
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O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 1.0

Mês de maior consumo agosto

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 300

Nº habitações a abastecer

Destino das águas residuais Sistema Individual

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento Cloragem

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
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17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Condições Específicas

1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um
sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido
no Anexo.

Outras Condições

1ª Com base nos elementos apresentados, os dados referidos no Anexo para pesquisa de águas subterrâneas e por não haver
conhecimento de reclamações, propõe-se o deferimento.

Anexos

Análise físico-química e bacteriológica

Determinação analítica de parâmetros

Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:

pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.

As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.

Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:

Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 100 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.
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Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.009145.2016.RH4

Utilização n.º: A011117.2016.RH4A

Início: 2016/08/18

Validade: 2026/08/18

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016576

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501412000

Nome/Denominação Social* Crizaves - Centro de Abate de AVes, S.A.

Morada* Tabuaça

Localidade* Vilar de Besteiros

Código Postal 3465-000

Concelho* Tondela

Telefones 232831020

Localização

Designação da captação AC3

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Rio Mau

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Dão-Lafões / Tondela / Vilar de Besteiros

Longitude -8.10448

Latitude 40.56835

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Dao

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 6.0

Diâmetro máximo (mm) 200.0

Revestimento:

Tipo Betão

Regime de exploração:
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Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 7.0

Mês de maior consumo agosto

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 300

Nº habitações a abastecer

Destino das águas residuais Sistema Individual

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento Cloragem

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
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17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Condições Específicas

1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um
sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido
no Anexo.

Outras Condições

1ª Com base nos elementos apresentados, os dados referidos no Anexo para pesquisa de águas subterrâneas e por não haver
conhecimento de reclamações, propõe-se o deferimento.

Anexos

Análise físico-química e bacteriológica

Determinação analítica de parâmetros

Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:

pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.

As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.

Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:

Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 100 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.
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Peças desenhadas da localização

5/5 -
A011117.2016.RH4A



Processo n.º: 450.10.02.02.009146.2016.RH4

Utilização n.º: A011116.2016.RH4A

Início: 2016/08/18

Validade: 2026/08/18

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016576

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501412000

Nome/Denominação Social* Crizaves - Centro de Abate de AVes, S.A.

Morada* Tabuaça

Localidade* Vilar de Besteiros

Código Postal 3465-000

Concelho* Tondela

Telefones 232831020

Localização

Designação da captação AC4

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Rio Mau

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Dão-Lafões / Tondela / Vilar de Besteiros

Longitude -8.10250

Latitude 40.56682

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Dao

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 40.0

Diâmetro máximo (mm) 200.0

Revestimento:

Tipo Betão

Regime de exploração:
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Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 1.0

Mês de maior consumo agosto

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 300

Nº habitações a abastecer

Destino das águas residuais Sistema Individual

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento Cloragem

Condições Gerais

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas.

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor da
componente U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,
de 31 de maio.

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
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17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Condições Específicas

1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um
sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido
no Anexo.

Outras Condições

1ª Com base nos elementos apresentados, os dados referidos no Anexo para pesquisa de águas subterrâneas e por não haver
conhecimento de reclamações, propõe-se o deferimento.

Anexos

Análise físico-química e bacteriológica

Determinação analítica de parâmetros

Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:

pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.

As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.

Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:

Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 300 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.04.01.001320.2014.RH4

Utilização n.º: L009608.2014.RH4

Início: 2014/07/21

Validade: 2019/07/31

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

País* Portugal

Número de Identificação fiscal* 501412000

Nome/Denominação Social* Crizaves - Centro de Abate de AVes, S.A.

Morada* Tabuaça

Localidade Vilar de Besteiros

Código Postal 3465-000

Concelho* Tondela

Telefones 232831020

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação ETAR - Crizaves

Nível de tratamento implementado Secundário

Tipo de tratamento Sistema biológico e quimico composto por: separação de sólidos, flotação, tanque de
arejamento, lamas ativadas, lagoa de retenção

Nut III – Concelho – Freguesia Dão-Lafões / Tondela / Vilar de Besteiros

Longitude -8.102620

Latitude 40.568460

Ano de arranque 2004

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Industriais Processo de produção;Sanitários e refeitório

Características do Afluente Bruto

Volume máximo mensal 7500.0 (m3)

CBO5 (mg/L O2)

CQO (mg/L O2)

N (mg/L N)

P (mg/L P)

Designação da rejeição Rio Criz

Meio Recetor Rio

Margem Margem esquerda

Denominação do meio recetor Rio Criz

Sistema de Descarga Outro

Valorização ou reutilização |X|
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Caudal Reutilizado 200.0 m3/dia

Finalidades Efluente Outra; Utilização no recinto da ETAR;

Nut III – Concelho – Freguesia Dão-Lafões / Tondela / Vilar de Besteiros

Longitude -8.10387

Latitude 40.56841

Região Hidrográfica RH4 :: Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica 1348 :: Dao

Sub-Bacia Hidrográfica 04MON0603 :: Rio Criz

Tipo de massa de água RIO

Massa de água 04MON0603 :: Rio Criz

Classificação do estado/potencial ecológico
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa
de água

Bom

Condições Gerais

1ª A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade
licenciadora.

2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente licença sejam aplicáveis.

3ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = E + O, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público
hídrico do Estado, se aplicável.

4ª A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.

5ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido na cláusula 4ª, não
seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será aplicada tendo por base as características do efluente
bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR e incluídas no anexo à presente licença.

6ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

7ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.

8ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.

9ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

10ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

11ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

12ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

13ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

14ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.

16ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

17ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença.
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As condições de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislação aplicável, a respeitar pelo titular da licença
são as seguintes.

Parâmetro VLE Legislação aplicável

pH (Escala de Sörensen) 6-9 (a)

Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2) 10-40 (d)

Carência Química de Oxigénio (mg/L O2) 25-125 (d)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 5-60 (d)

Óleos e Gorduras (mg/L) 2,6-15 (d)

Azoto total (mg/L N) 15 (d)

Fósforo total (mg/L P) 2-5 (d)

Legislação

(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto (b) Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de junho (c) Época de estiagem: 1 de junho a
30 de setembro. No entanto, sempre que as condições meteorológicas o exigirem, poderá a mesma ser alterada após comunicação da
entidade licenciadora (d) BREF STM

Avaliação de conformidade (descrição dos critérios de avaliação)

De acordo com o nº 6 do artigo 69º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.

Autocontrolo

Programa de autocontrolo a implementar

Observações

As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios
que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos
terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza.

Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao
mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.

Os resultados do programa de autocontrolo qualitativo e quantitativo (caudal mensal) serão enviados à Administração da Região
Hidrográfica do Centro em formato digital para o e-mail arhc.geral@apambiente.pt, ou serão reportados no Sistema Integrado de
Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), que pode ser acedido em https://siliamb.apambiente.pt.

Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as cópias dos boletins analíticos deverão ser reportados à Entidade Licenciadora
com uma periodicidade semestral.

Descrição do equipamento de controlo instalado:

--

Local de
amostragem

Parâmetro Metodo analítico Frequência de
amostragem

Tipo de
amostragem

Saída pH (Escala de Sörensen) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Pontual

Saída Carência Química de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iii)

Saída Sólidos Suspensos Totais
(mg/L)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iii)
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Saída Óleos e Gorduras (mg/L) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iii)

Saída Azoto total (mg/L N) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iii)

Saída Fósforo total (mg/L P) Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iii)

Saída Carência Bioquímica de
Oxigénio (mg/L O2)

Metodologia aplicável em conformidade com o
disposto na legislação em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho.

Mensal Composta (iii)

Amostragem composta - representativa da água residual descarregada, recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos
máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21
horas.

A Administradora Regional da ARH do Centro
(Ao abrigo da subdelegação de competências publicada

no Despacho n.º 9489/2013, de 19 de julho)

Celina Carvalho
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Localização e caracterização da obra

Peças desenhadas com a localização da obra
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