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Nº TUA TUA20191127000425

REQUERENTE Savibel - Sociedade Avícola, S.A.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 501160272

ESTABELECIMENTO SAVIBEL, Sociedade Avícola, SA - Centro de Abate de Aves

LOCALIZAÇÃO Sobreiro

CAE 10120 - Abate de aves (produção de carne)

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

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

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA
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Norte Estrada Municipal

Sul Estrada Municipal

Este Estrada Municipal

Oeste Mário Parrot Catarro

Área impermeabilizada não coberta (m2) 10962.40

Área coberta (m2) 8440.00

Área total (m2) 43060.00

Confrontações

Área do estabelecimento
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Localização A Savibel encontra-se em espaço de atividades económicas.

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

O presente Título Único Ambiental (TUA) substitui na íntegra a Licença Ambiental 
(LA) n.º 423/1.0/2012,, de 5 de janeiro

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, discriminando 
o número de horas em produção efetiva e em limpeza/manutenção (evidenciado 
as diferentes etapas de processo).

Período de exploração RAA

Registar o número de horas de funcionamento do motor associado à rede de 
incêndios.

Período de exploração RAA

Registar o número de horas correspondente a situações de funcionamento 
deficiente ou avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, 
tratamento e ou controlo de emissões para os diferentes meios (emissões para o 
ar, produção de águas residuais, etc).

Período de exploração RAA

Registar os procedimentos adotados para as operações de manutenção e limpeza 
dos equipamentos, nomeadamente os que integram os processos produtivos, com 
indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado 
às substâncias geradas (matérias-primas, produtos, efluentes líquidos, resíduos, 
etc.).

Período de exploração RAA

Explicitar e registar os procedimentos de manutenção dos sistemas de retenção, 
drenagem, tratamento e controlo de emissões existentes na instalação, com 
indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado 
às substâncias geradas, de modo a permitir mantê-los a um nível de eficiência 
elevado e assegurando os respetivos períodos de indisponibilidade ao tempo 
mínimo possível.

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, caso se 
verifique incumprimento das condições do TUA.

Período de exploração RAA

Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas e o 
tratamento dado (resposta ao reclamante e implementação de ações corretivas e 
preventivas).

Período de exploração RAA

Localização

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

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

Ponto de situação do grau de implementação das MTD previstas no BREF 
sectorial (vide Anexo - MTD implementadas ou a implementar) e documentos 
transversais aplicáveis (nomeadamente BREF ICS/ BREF ENE/ BREF EFS/ REF 
ROM) e/ou das medidas técnicas equivalentes; apresentar evidências da 
manutenção da adequada implementação das referidas técnicas.

Período de exploração RAA

Avaliar e implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Período de exploração RAA

A linha de tratamento de subprodutos, composta na sua maioria por digestores e 
sem-fins em aço inoxidável, mantém-se inativa, pelo que o reinício desta atividade 
não está autorizado pela APA. Caso o operador pretenda reativar esta atividade, 
deverá proceder em conformidade com o disposto no artigo 19º do Decreto-lei n.º 
127/2013, de 30 de agosto, em articulação com o artigo 15º do Decreto-lei n.º 75
/2015, de 11 de maio. Na eventualidade de pretender desativar a linha, o operador 
deverá proceder em conformidade com o disposto neste TUA, nomeadamente de 
acordo com as condições estipuladas no descritor "Encerramento/desativação".

Período de exploração RAA

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

Todas
Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e 
ou subsidiárias , evidenciando a etapa do processo onde 
cada uma é utilizada.

Período de exploração RAA

Todas
Comunicar qualquer alteração de matérias-primas e/ou 
subsidiárias que possa ter repercussões ao nível do tipo 
de poluentes a emitir para o ar e/ou água.

Período de exploração RAA

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

Produtos Registar o volume de produção mensal e anual efetivados 
e capacidades de produção efetivadas.

Período de exploração RAA

Todos
Registar o volume de produção mensal efetivado de 
perdas de processo (subprodutos de origem animal 
gerados no abate dos animais).

Período de exploração RAA

Caraterização das fontes de emissão pontual

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

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

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

Ar

Ar - Emissões pontuais
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Código da 
fonte Código interno

N.º de cadastro
/identificação 

da fonte 
atribuído pela 

CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 

nominal (MWt) Combustível

Método de 
tratamento
/redução - 
descrição 

STEG Eficiência (%) Parâmetro

FF1 FF1 FF1 1 caldeira 
Jotex

2.01 Gás Natural

FF2 FF2 FF2
1 caldeira 
Jotex

1.30 Gás Natural

Monitorização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF1

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 Trienal 3.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 
nacionais ou 
as normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente

Quadro 10 da 
parte 2 do 
anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11 de junho

FF1
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

300 mg/Nm3 Trienal 3.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 
nacionais ou 
as normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente

Quadro 10 da 
parte 2 do 
anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11 de junho

FF2
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

300 mg/Nm3 Trienal 3.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 
nacionais ou 
as normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente

Quadro 10 da 
parte 2 do 
anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11 de junho

FF2

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos em 
carbono total)

200 mg/Nm3 Trienal 3.0

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 
nacionais ou 
as normas 
internacionais 
que garantam 
a obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente

Quadro 10 da 
parte 2 do 
anexo III do 
DL 39/2018, 
de 11 de junho

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o número de horas de funcionamento, associado a cada fonte de emissão 
de poluentes para a atmosfera.

Período de exploração RAA

Reavaliar o perfil das emissões da instalação refletindo o modo operacional normal 
do processo de produção.

Período de exploração RAA

O conteúdo dos relatórios de autocontrolo e a comunicação dos resultados das 
monitorizações devem ser efetuados de acordo com o preconizado na Portaria n.º 
221/2018, de 01 de agosto.

Período de exploração Autocontrolo; RAA

O parâmetro CO não está sujeito a VLE. Contudo, deverá ser monitorizado com a 
mesma frequência dos restantes parâmetros (vide quadro monitorização) e os 
resultados da monitorização devem ser apresentados nos relatórios de 
autocontrolo e RAA.

Período de exploração RAA

Identificar para cada parâmetro a monitorizar: os valores de concentração medidos 
(procedendo a uma comparação com os VLE), os caudais mássicos e a respetiva 
carga poluente (expressa em ton ou kg/ano), incluindo a metodologia seguida para 
o cálculo de todos os valores apresentados.

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões pontuais, durante o 
funcionamento normal e nos arranques e paragem.

Período de exploração RAA

Apresentar decisão final da entidade competente (CCDR) sobre a adequabilidade 
das alturas, e demais aspetos construtivos, das chaminés das fontes de emissão 
pontual.

1º RAA 1º RAA

Garantir a adopção ao regime de emissões ar (Decreto-lei n.º 39/2018, de 11 de 
junho), nos prazos previstos no referido diploma.

Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Adotar boas práticas e medidas de mininização nas emissões difusas, durante o 
funcionamento normal e nos arranques e paragem.

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

Todos os subprodutos de origem animal (SPOA) devem ser armazenados em 
recipientes fechados e estanques. Na eventualidade de não poderem ser enviados 
para destinos autorizados, o operador deve refrigerá-los em câmaras adequadas 
para o efeito.

Período de exploração RAA

As portas nas áreas de descarga/carga e armazenamento dos SPOA devem 
permanecer fechadas, salvo para o acesso pedestre e movimento de materiais, e 
dotadas de um sistema de fecho adequado, em combinação com o uso de 
dispositivos automáticos que alertam para as portas abertas.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente a odores

Emissões difusas

Odores



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 28/02/2020

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

CÓDIGO DOCUMENTO: D20191127001910

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 8a38-b741-35ac-ea65

PÁG. 
/8 12

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Deverá dar cumprimento às MTD relativas à prevenção e redução de emissões de 
odores (vide anexo III - MTD implementadas e/ou a implementar).

Período de exploração RAA

Os sistemas de climatização e despoeiramento existentes na zona de receção de 
aves devem ser mantidos otimizados, devendo o operador apresentar no RAA, 
respetivo, informação relativa à manutenção dos dois sistemas.

Período de exploração RAA

Código Tipo de energia utilizada
Capacidade de 

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

armazenamento Valores Tep

SUB1 Gás Natural 60.00 160.00 Certificado n.º 6623
/2017, de 03/03/2017

SUB1 Gasóleo 69.20
Título de Licença de 
Exploração n.º 1/2014, 
de 10/03/2014

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o consumo mensal/anual das diferentes formas de energia utilizada, 
evidenciando os equipamentos/etapas de processo onde é utilizada (incluindo 
geradores de emergência)

Período de exploração RAA

Registar o consumo específico de energia (quantidade de energia consumida
/quantidade de produto produzido).

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Garantir o bom funcionamento dos sistemas de arrefecimento tomando em 
consideração as medidas/técnicas identificadas como MTD e previstas no BREF 
ICS.

Período de exploração RAA

Garantir o cumprimento das boas práticas estabelecidas para a prevenção e 
controlo da Legionella, nos termos do estabelecido nos documentos técnicos 
aplicáveis e nos termos do estabelecido pela entidade competente nesta matéria.

Período de exploração

As evidências de cumprimento destas 
medidas deverão ser mantidas em 
arquivo e disponibilizadas sempre que 
solicitado pelas autoridades 
competentes.

Energia

Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento

Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos sistemas de arrefecimento
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Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o consumo mensal/anual de água, em m3, discriminando as finalidades 
(abate e uso doméstico).

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas nas Autorizações de 
Utilização dos Recursos Hídricos -Captações de Água Subterrânea nº A017762.
2019.RH4A (AC1- furo de Antelas); A017774.2019.RH4A (AC2 - Lagoa Baixo 
Antelas); A017779.2019.RH4A (AC3 - Lagoa Cima Antelas); A017786.2019.RH4A 
(AC4 - Lagoa da Carvalha) (vide anexo I - TURH de captações).

RAA

Apresentar o volume total anual de água tratada, com indicação das quantidades 
de reagentes consumidas.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar os volumes mensais de águas residuais descarregas na linha de água. Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

Para cada parâmetro monitorizado, indicar o valor de concentração medida 
(expressos em valores médios mensais) e as respectivas emissões específicas, 
expressas em massa/unidade de produção (tonelada de poluente/tonelada de 
produto acabado).

Período de exploração RAA

Encaminhar todas as águas residuais (as geradas no processo e as águas pluviais 
contaminadas geradas nas zonas de confluência com o processo) para o sistema 
de tratamento de águas residuais, composto por uma ETAR.

Período de exploração RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Licença de 
Utilização dos Recursos Hídricos -Rejeição de águas residuais nº L018102.2019.
RH4A (vide anexo II - TURH de descarga).

RAA

RH

RH - Captação

Rejeição de águas residuais

Resíduos
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Caraterização do armazenamento temporário dos residuos produzidos no estabelecimento

Código do 
parque de 

armazenamento 
de resíduos

Área total 
(m2)

Área 
coberta 

(m2)

Área 
impermeabilizada 

(m2) Vedado
Sistema de 
Drenagem

Volume da 
bacia de 
retenção 

(m3)
Código LER 
armazenado

Acondicionamento 
do resíduo - 
material do 
recipiente

Acondicionamento 
do resíduo - 

tipo de 
recipiente

Acondicionamento 
do resíduo 

- n.º de 
recipientes

PA1 120.00 120.00 500.00 Sim Sim
150102 
Embalagens 
de plástico

50

PA2 100.00 50.00 100.00 Sim Sim

020204 
Lamas do 
tratamento 
local de 
efluentes

Alumínio Caixa

PA3 10.00 15.00 15.00 Sim Sim

130208 (*) 
Outros 
óleos de 
motores, 
transmissões 
e 
lubrificação

Aço Tambor 1

PA4 350.00 400.00 600.00 Sim Sim
160117 
Metais 
ferrosos

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras de resíduos. Período de exploração RAA

Sistematizar os quantitativos de resíduos/ LER gerados no processo produtivo 
evidenciando a etapa onde são produzidos.

Período de exploração RAA

Registar os volumes de lamas removidas dos separadores de hidrocarbonetos , 
aquando dos procedimentos de limpeza/manutenção.

Período de exploração RAA

O armazenamento das lamas da ETAR poderá ser feito em galera, devendo o 
operador garantir que a área de implantação dessa estrutura é coberta e vedada. 
Deverá ainda garantir o encaminhamento de eventuais escorrências para a ETAR.

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Até 3 meses após a entrada em 

Resíduos gerados na atividade

Ruido

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

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

funcionamento da alteração prevista 
neste processo de licenciamento

RAA

Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário proceder à 
implementação de medidas de minimização, deverá(ão) posteriormente ser 
efetuada (s) nova(s) caraterização(ões) de ruído, de forma a verificar o 
cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima.

Período de exploração RAA

Realizar nova medição de ruído ambiente e apresentar o respetivo relatório de 
ensaio, se: tiverem sido registadas reclamações relativas a ruído; ocorrerem 
alterações na instalação que possam ter interferência direta com os níveis sonoros 
anteriormente existentes; o aumento de equipamentos com emissões sonoras para 
o exterior; o aumento do número de horas de funcionamento de equipamentos ou 
alteração da sua disposição, que faça prever o aumento do nível sonoro no (s) 
recetor (es) sensível(eis).

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Elaborar e submeter o plano de desativação total ou parcial da instalação para 
aprovação.

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial da instalação 
(com 6 meses de antecedência).

Plano de desativação total ou parcial.

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

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

Relatório final de conclusão do plano de 
desativação total ou parcial

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

Relatório Ambiental Anual (RAA)
Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb

Até 30 de abril de cada ano, 
reportando-se às condições de 
exploração do ano anterior

APA

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

Formulário único (PRTR) PRTR a submeter anualmente 
em data a definir

APA

SILiAmb Emissões Ar / 
Formato de Envio Autocontrolo 
Emissões (O conteúdo dos 
relatórios de autocontrolo e a 
comunicação dos resultados 

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

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

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

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

Emissões Ar das monitorizações devem ser 
efetuados de acordo com a 
Portaria n.º 221/2018, de 01
/08. Até à operacionalização 
da plataforma eletrónica única 
de comunicação de dados e 
ao abrigo do previsto no art.º 
41º do DL n.º 39/2018, deve 
ser seguido o procedimento 
transitório publicado no portal 
da APA)

45 dias a contar da data de 
realização dos ensaios

CCDR Centro

Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) SILiAmb
31 de março do ano seguinte 
àquele que se reportam os 
dados

APA

Situações de emergência (acidentes e incidentes)
Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Comunicação no prazo 
máximo de 48 horas após a 
ocorrência; Relatório num 
prazo de 15 dias após a 
ocorrência.

APA

Situações de incumprimento de condições do TUA
Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Comunicação no prazo 
máximo de 48 horas após a 
ocorrência; Relatório num 
prazo de 15 dias após a 
ocorrência.

EC, APA

Plano de Desativação total ou parcial
Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Aquando da previsão de 
cessação definitiva total ou 
parcial das atividades - com 6 
meses de antecedência.

APA

Relatório Final de Conclusão do Plano de Desativação total ou 
parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

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

APA

Código Anexo Descrição

C065566 Anexo I.pdf Anexo I - TURH das captações

C065567 L018102 2019 RH4A - rejeição.pdf Anexo II - TURH de descarga

C065575 MTD Avaliacao da instalacao face aos BREF.pdf Anexo III - MTD implementas e/ou a implementar
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Processo n.º: 450.10.02.02.021151.2019.RH4A

Utilização n.º: A017762.2019.RH4A

Início: 2019/10/24

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00015335

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501160272

Nome/Denominação Social* Savibel - Sociedade Avícola, S.A.

Idioma Português

Morada* Sobreiro

Localidade* PINHEIRO OFR

Código Postal 3680-182

Concelho* Oliveira de Frades

Telefones 232750000

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação AC1 - Furo Antelas

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Costa - Reigoso

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Dão-Lafões / Oliveira de Frades / Pinheiro

Longitude -8.246655

Latitude 40.711383

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica PT04VOU0548 :: Rio Alfusqueiro

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X1RH4 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO VOUGA

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão
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Profundidade (m) 98.0

Diâmetro máximo (mm) 210.0

Profundidade do sistema de extração (m) 85.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 4.0

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 85.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 2.0

Volume máximo anual (m3) 28800.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

2400

Nº horas/dia em extração 24

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 28

Nº habitações a abastecer 1

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

Atividade Industrial

Tipo de indústria Abate de Aves

CAE Principal 10120 : Abate de aves (produção de carne)

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.
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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 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

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
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.

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o código AUT-1892-2011.

2ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.

3ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano será dada por revogada a partir do momento em que a zona se mostre
servida por rede pública de abastecimento de água, de acordo com o disposto no n.º6 do artigo 69.º da Lei n.º58/2005, de 29 de
dezembro.

4ª À data da emissão do presente título, a água extraída das captações AC1 - Furo Antelas, AC2 - Lagoa Baixo Antelas, AC3 - Lagoa
Cima Antelas e AC4 - Lagoa da Carvalha (todas do mesmo titular), é utilizada de modo integrado para, em conjunto, abastecer um
total de aproximadamente 110 pessoas, no âmbito do Consumo Humano, para além das demais finalidades previstas no presente
Título.

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.
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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 2400 (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 trimestral.
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.

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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Comprimento (m) 100.0

Diâmetro máximo (mm) 20.0

Profundidade do sistema de extração (m) 12.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 0.0

Revestimento:

Tipo Betão

Comprimento (m) 1.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 1.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 3.000

Volume máximo anual (m3) 48000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

4000

Nº horas/dia em extração 24

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 28

Nº habitações a abastecer 1

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

Atividade Industrial

Tipo de indústria Centro de Abate Aves

CAE Principal 10120 : Abate de aves (produção de carne)

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.
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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 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

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
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.

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o código AUT-1169-2019 e respetivo 1º Averbamento

2ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.

3ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano será dada por revogada a partir do momento em que a zona se mostre
servida por rede pública de abastecimento de água, de acordo com o disposto no n.º6 do artigo 69.º da Lei n.º58/2005, de 29 de
dezembro.

4ª À data da emissão do presente título, a água extraída das captações AC1 - Furo Antelas, AC2 - Lagoa Baixo Antelas, AC3 - Lagoa
Cima Antelas e AC4 - Lagoa da Carvalha (todas do mesmo titular), é utilizada de modo integrado para, em conjunto, abastecer um
total de aproximadamente 110 pessoas, no âmbito do Consumo Humano, para além das demais finalidades previstas no presente
Título.

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.
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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 4000 (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 trimestral.
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.

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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Comprimento (m) 48.0

Diâmetro máximo (mm) 17.0

Profundidade do sistema de extração (m) 7.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 0.0

Revestimento:

Tipo Betão

Comprimento (m) 0.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 1.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 5.000

Volume máximo anual (m3) 72000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

6000

Nº horas/dia em extração 24

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 27

Nº habitações a abastecer 1

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

Atividade Industrial

Tipo de indústria Centro de Abate de Aves

CAE Principal 10120 : Abate de aves (produção de carne)

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.
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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 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

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
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.

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o código AUT-1119-2019 e respetivo 1º Averbamento.

2ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.

3ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano será dada por revogada a partir do momento em que a zona se mostre
servida por rede pública de abastecimento de água, de acordo com o disposto no n.º6 do artigo 69.º da Lei n.º58/2005, de 29 de
dezembro.

4ª À data da emissão do presente título, a água extraída das captações AC1 - Furo Antelas, AC2 - Lagoa Baixo Antelas, AC3 - Lagoa
Cima Antelas e AC4 - Lagoa da Carvalha (todas do mesmo titular), é utilizada de modo integrado para, em conjunto, abastecer um
total de aproximadamente 110 pessoas, no âmbito do Consumo Humano, para além das demais finalidades previstas no presente
Título.

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.
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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 6000 (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 trimestral.
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.

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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Profundidade (m) 5.0

Comprimento (m) 42.0

Diâmetro máximo (mm) 18.0

Profundidade do sistema de extração (m) 12.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 0.0

Revestimento:

Tipo Betão

Comprimento (m) 0.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 1.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 4.000

Volume máximo anual (m3) 36000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

3000

Nº horas/dia em extração 24

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 27

Nº habitações a abastecer 1

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

Atividade Industrial

Tipo de indústria Centro de Abate de Aves

CAE Principal 10120 : Abate de aves (produção de carne)

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
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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 16.º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.

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
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.

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código AUT-1168-2009 e respetivo 1.º Averbamento.

2ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.

3ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano será dada por revogada a partir do momento em que a zona se mostre
servida por rede pública de abastecimento de água, de acordo com o disposto no n.º6 do artigo 69.º da Lei n.º58/2005, de 29 de
dezembro.

4ª À data da emissão do presente título, a água extraída das captações AC1 - Furo Antelas, AC2 - Lagoa Baixo Antelas, AC3 - Lagoa
Cima Antelas e AC4 - Lagoa da Carvalha (todas do mesmo titular), é utilizada de modo integrado para, em conjunto, abastecer um
total de aproximadamente 110 pessoas, no âmbito do Consumo Humano, para além das demais finalidades previstas no presente
Título.

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
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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 3000 (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 trimestral.
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.

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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Processo n.º: 450.10.04.01.021511.2019.RH4A

Utilização n.º: L018102.2019.RH4A

Início: 2019/10/25

Validade: 2023/08/01

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00015335

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501160272

Nome/Denominação Social* Savibel - Sociedade Avícola, S.A.

Idioma Português

Morada* Sobreiro

Localidade* PINHEIRO OFR

Código Postal 3680-182

Concelho* Oliveira de Frades

Telefones 232750000

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação ETARI Savibel

Nível de tratamento implementado Secundário

Tipo de tratamento Gradagem, Neutralização, Homogeneização, Floculação, Lamas Activadas,
Tratamento Anaeróbio, Tratamento Biológico tipoBioflot

Nut III – Concelho – Freguesia Dão-Lafões / Oliveira de Frades / Pinheiro

Longitude -8.242584

Latitude 40.705605

Ano de arranque 2005

População servida (e.p.) 110

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Industriais Processo de produção;Sanitários e refeitório

Características do Afluente Bruto

Volume Máximo mensal 10000.0 (m3)

CBO5 (mg/L O2)

CQO (mg/L O2)

N (mg/L N)

P (mg/L P)

Designação da rejeição Rejeição em afluente do Rio Verde

Meio Recetor Rio
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Margem Plano de água

Denominação do meio recetor Rio Alfusqueiro

Sistema de Descarga Coletor sem obra de proteção

Valorização ou reutilização |X|

Caudal Reutilizado 350.0 m3/dia

Finalidades Efluente Utilização no recinto da ETAR;

Nut III – Concelho – Freguesia Dão-Lafões / Oliveira de Frades / Pinheiro

Longitude -8.242455

Latitude 40.705061

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica PT04VOU0548 :: Rio Alfusqueiro

Tipo de massa de água RIO

Massa de água PT04VOU0548 :: Rio Alfusqueiro

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

Razoável

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, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia
autorização da Entidade Licenciadora.

2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for
aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, 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, na sua redação atual, 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 no ponto 4 que
antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as
características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na 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 deve 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, na sua redação atual.

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

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 e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de
tratamento.

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 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.

11ª A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora
atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.

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

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

16ª 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 bem como das medidas já implementadas e/ou
previstas para correção da situação.

17ª As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são
suportadas pelo utilizador.

18ª Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

19ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos
legalmente exigíveis.

Condições Específicas

1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições
impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.

2ª Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de
descarga supra mencionada.

3ª O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista
a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de
água recetora.

4ª A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo
efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no
local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam
ocorrer.

5ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

6ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.

7ª O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias
e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a
introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.

8ª O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR,
incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação
do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades
Competentes.

9ª O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.

10ª O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação
deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de
acordo com o mencionado no Anexo.

11ª O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os
dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.

12ª O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte
das Entidades Competentes.

13ª As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do
meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.

14ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24
horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal
máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.

15ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

1ª Deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 12.500 € a favor da entidade licenciadora, para
recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do
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projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele
aplicáveis ou ser atestado que a anterior caução efetuada nos termos da Licença de Utilização dos Recursos Hídricos n.º
L011154.2018.RH4A abrange a presente titulação.

2ª Após comprovação, poderá ser dispensada a apresentação de apólice de seguro ou prestada uma caução para recuperação
ambiental nos termos do disposto no art.º 22º, n.º 226-A/2007, de 31 de maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
82/2010, de 2 de julho.

3ª Este titulo anula e substitui a Licença de Utilização dos Recursos Hídricos n.º L011154.2018.RH4A.

Anexos

Localização e caracterização da obra

Condições de descarga das águas residuais em condições normais de funcionamento

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 (b)

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

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

Óleos e Gorduras (mg/L) 2.6-15 (b)

Azoto total (mg/L N) 15-40 (b)

Fósforo total (mg/L P) 2-5 (b)

Legislação

(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto (b) BREF SA

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.

Efetuar monitorização dos parâmetros Azoto total e Fósforo total para efeitos do cálculo da TRH nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008
de 11 de junho.

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 trimestral.

Descrição do equipamento de controlo instalado:

--
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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 (iv)

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 (iv)

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 (iv)

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 (iv)

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 (iv)

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 (iv)

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; (iv) representativa de um dia normal de laboração..

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização da obra

Peças desenhadas com a localização da obra
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Documento de apoio1 à avaliação da adequação de uma instalação abrangida pelo Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que 
estabelece o Regime de Emissões Industriais (REI), às disposições previstas nos Documentos de Referência (BREF) sobre Melhores Técnicas Disponíveis 

(MTD) aplicáveis2. 
 

Tabela A - Avaliação da instalação face aos BREF ou Conclusões MTD aplicáveis 

  

 

Instalação da: 

 

Savibel – Sociedade Avícola, S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio de 2018 

 

                                                      
1 Informação a apresentar em sede de pedido de licenciamento ou autorização em matéria de ambiente, nos termos do previsto nas Portarias n.º 398/2015 e n.º 399/2015, de 5 de novembro.  
2 Os Documentos de Referência (BREF) poderão ser consultados em http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/. 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de implementação 

VEA/ 

VCA 

Proposto 

VEA/VCA 

Descrição da técnica alternativa 

implementada 
Motivo da não aplicabilidade 

n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento 

Conclusões MTD 
Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD S/N/n.a. Se preencheu “S” na coluna 3. 

  
Se preencheu “N” na coluna 3. 

Se preencheu “n.a.” na 
coluna 3. 
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1. MTD’s gerais para Matadouros e instalações de transformação e valorização de subproduto 

1.1         Processos gerais e operações 

1.      usar um sistema de gestão ambiental Sim 
PPR-03 -  PROGRAMAS DE PRÉ-
REQUISITOS Serviços de suporte: 
Subprodutos e águas residuais 

    

2.      prestar formação aos trabalhadores Sim 
Plano de Formação ano de 
2018/Registos da Formação 

    

3.      possuir um plano de manutenção Sim 
Plano de Manutenção para o ano de 
2018/Registos da Manutenção 

    

4.      ter medidores de caudal de água de abastecimento dedicados Sim Medidores de caudais dedicados     

5.      segregação das águas de processo das outras águas residuais Sim Separador de hidrocarbonetos     

6.      remoção ou reparação de todas as torneiras, canos, mangueiras e fontes de água com fugas Sim Plano de Manutenção     

7.      uso de drenos com grelhas que previnam a entrada de sólidos nos circuitos das águas residuais Sim 
Existem separadores rotativos que 
separam todos os sólidos (0.5mm) 

    

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 

Sim 

Planos de Higienização de acordo 
com limpeza a seco, controladores 
de pressão nos satélites, utilização 
de reguladores de água quente 

    

9.      aplicação de proteções contra trasbordamento de produtos armazenados em tanques Sim Utilização de Tampas     

10.  disponibilizar e usar barreiras em tanques de armazenamento a granel  N.A.     Não utilizamos  

11.  implementação de um sistema de gestão de energia Sim 
Plano de Racionalização dos 
Consumos de Energia implementado  

    

12.  implementação de um sistema de gestão de frio Sim 
Utilização de variadores de 
velocidade para os compressores 
com automação. 

    

13.  controlo automático dos tempos de funcionamento da central de frio Sim 

Utilização de sondas de temperatura 
ligadas aos autónomos. Existem 
variadores de frequência dedicados 
a cada compressor 

    

14.  possuir e usar controlo automático de fecho e abertura de portas de divisões refrigeradas Não    
Formação aos 
colaboradores para o 
fecho das portas 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de implementação 

VEA/ 

VCA 
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VEA/VCA 

Descrição da técnica alternativa 

implementada 
Motivo da não aplicabilidade 

n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento 

Conclusões MTD 
Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD S/N/n.a. Se preencheu “S” na coluna 3. 
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Se preencheu “n.a.” na 
coluna 3. 
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15.  recuperação de calor da central de frio Sim 
Permutador de placas associado ao 
sistema de frio 

    

16.  uso de vapor termo estaticamente controlado e válvulas misturadoras de águas Sim 

Utilização de válvulas misturadoras e 
o vapor controlado nas saídas das 
caldeiras de produção de vapor com 
válvulas 

    

17.  racionalizar e isolar termicamente as canalizações de água e vapor Sim 

Todas as canalizações de vapor e do 
sistema de frio estão isoladas 
termicamente com a aplicação de 
barreira de vapor (Shell Isolkote PF4 
no equipamento andes de se aplicar 
o isolamento. 
Isolamento com coquilhas de 
poliuretano no corpo com 35kg) m3 
de densidade com 120mm de 
espessura. 
Isolamento com poliuretano 
injetado com 120mm de espessura 
nos topos copulados. 
Revestimento com chapa de 
alumínio 3003 H16 com 0,8mm de 
espessura. 

    

18.  isolar as instalações de água e vapor Sim 

Isolamento com coquilhas de 
poliuretano no corpo com 35kg) m3 
de densidade com 120mm de 
espessura. 

    

19.  implementação de sistemas de gestão e controlo automático da luminosidade Sim 

Aplicação de fotocélulas de deteção 
de movimento na iluminação 
interior e fotocélulas de 
luminosidade na iluminação exterior 

    

20.  Armazenamento de subprodutos de origem animal por períodos de tempo reduzido e se possível 
refrigerados 

Sim 

Todos os subprodutos são 
removidos diariamente ou colocados 
em câmaras de conservação entre 0-
3ºC. 

    

21.  auditar os odores produzidos pela instalação Não    
Utilização de 
compartimentos fechados 

 

22.  desenho e construção de veículos, equipamentos e instalações de modo a assegurar a sua fácil 
limpeza 

Sim 
Todos os equipamentos, veículos e 
utensílios são de fácil limpeza, 
azulejo e material e aço inoxidável 

    

23.  limpeza regular das áreas de armazenamento de materiais Sim Planos de Higiene     

24.  implementação de um sistema de gestão do ruído Sim Monitorização do ruido      
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Proposto 
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25.  redução das emissões de ruído, por exemplo, ventilações e centrais de frio Sim 
Os ventiladores das centrais de frio 
estão isolados acusticamente e em 
salas fechadas 

    

26.  substituição do uso de fuel óleo por gás natural, sempre que este esteja disponível Sim 
Utilização de Gás Natural por 
canalização 

    

27.  cobertura dos recipientes de transporte de subprodutos durante os processos de transporte, carga 
e descarga e armazenamento dos mesmos 

Sim 
Camiões com cobertura (empresa 
externa) 

    

28.  sempre que não foi possível o tratamento do sangue antes da sua decomposição começar a originar 
problema 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 

Sim 
A sua recolha é efetuada 
diariamente por empresa externa 

    

29.  exportar o calor e/ou energia elétrica produzida e que não possa ser utilizada na própria instalação; N.A.     
Não possuímos 
equipamentos 

 
1.2         MTD’s para sistemas de gestão ambiental 

MTD é implementar e aderir a um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que incorpore, conforme 
adequado às circunstâncias em causa, os seguintes aspectos: 

Não    
Em preparação, mas não 
implementado 

 

 
 

1.3         Integração de Atividades de Abate e Tratamento e Valorização de Subprodutos N.A.     
As atividades estão 

separadas 

 

1.4         Colaboração com atividades a montante e a jusante da instalação 

MTD é prosseguir na colaboração com os parceiros a jusante e a montante da instalação de modo a criar 
uma cadeia de responsabilidade, minimizar a poluição e proteger o ambiente no seu todo 

Sim 
Empresas parceiras nos negócios 
tanto a montante como a jusante 
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1.5       Instalação e limpeza de equipamentos 

Para a limpeza de matadouros e instalações de transformação e valorização de subprodutos é MTDusar as técnicas seguintes: 

1.      Gerir e minimizar as quantidades de água e detergente consumidas Sim 

Utilização de contadores dedicados 
aos consumos de água, utilização de 
equipamentos (satélites) para 
efetuar a lavagem/limpeza e 
desinfeção 

    

2.      Selecionar os detergentes que minimizam o impacto no ambiente, sem comprometer a eficácia da 
lavagem; Detergentes proibidos, ou não recomendados no BREF: Nonyl phenol ethoxylate (NPE) e 
alkilbenzeno sulphonates (LAS). O NPE é referido na Directiva 2003/53/CE devendo ser proibido o sue 
uso em matadouros e instalações de subprodutos; 

Sim 

Escolha de fornecedores em que os 
produtos sejam amigos dos 
ambiente, sendo verificadas as 
fichas de produto e de segurança 

    

3.      evitar, sempre que possível, o uso de agentes de limpeza e desinfeção contendo cloro Não    

Utilização de alguns 
produtos contendo cloro 
para desinfeção, sendo 
utilizados em poucas 
quantidades 

 

4.      sempre que o equipamento o permita operar um sistema CIP N.A.     
As nossas 
operações não  o 
permitem 
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1.6         Tratamento de águas residuais 

Para o tratamento das águas residuais de matadouros e instalações de transformação e valorização de subprodutos animais, é MTD usar as técnicas seguintes: 

1.      prevenção da existência de zonas de estagnação da água Sim 

Utilização de um sistema de 
tratamento de águas residuais em 
continuo, condutas com declive para 
ETAR. A ETAR está desenhada paras 
as operações sem águas estagnadas. 

    

2.      aplicação de uma remoção de sólidos inicial na própria instalação pelo uso de grelhas nos drenos Sim 
Filtro rotativo para separação de 
sólidos e utilização de grelhas 

    

3.      remoção de gordura das águas residuais pelo uso de um separador de gorduras Sim 
Tanque de flotação com separação 
de gorduras 

    

4.      o uso de uma instalação de flotação, possivelmente com o uso combinado de floculantes, para 
remoção de outros sólidos 

Sim 
Tratamento tipo Bioflot com 
flotação e adição de floculante 

    

5.      o uso de um tanque de equalização das águas residuais Sim 
Utilização de um tanque com 
homogeneização através de ar e 
adição de coagulante 

    

6.      providenciar excesso de armazenamento de águas residuais para além do volume gerado pela 
operação rotineira da instalação 

Sim Sistema em continuo     

7.      prevenir a fuga de águas residuais e a emissão de gases odoríferos dos tanques de tratamento 
garantindo a sua estanquicidade nas paredes laterais e na base e por uso de uma cobertura dos mesmos 
ou o seu eficaz arejamento 

Sim 
É efetuado um arejamento correto 
não existindo odores 

    

8.      sujeitar o efluente a um processo de tratamento biológico Sim Sistema aeróbio      

9.      remoção de azoto e fósforo Sim 

Utilizando a nitrificação e 
desnitrificação do biológico, adição 
de um coagulante natural para a 
remoção do fósforo 

    

10.  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; 

Sim 
As lamas são removidas e 
desidratadas sendo utilizadas para 
valorização 

    

11.  uso de metano produzido durante processos de tratamento anaeróbios para a produção de calor 
e/ou energia elétrica; 

N.A.     
Não utilizamos 
sistemas 
anaeróbios  

12.  sujeitar o efluente resultante a tratamento terciário; N.A.     
Não está previsto 
este tratamento 

13.  sujeitar o efluente emitido a análises da sua composição e manutenção destes registos. Nota: os 
níveis de emissão representados na Tabela seguinte são geralmente considerados como apropriados 
para a protecção do ambiente e são indicativos dos níveis de emissão que podem ser alcançados pelo 
uso das técnicas (MTD’s) atrás descritas. 

Sim 

Boletins de análises 
CQO 25-125 mg/l 
CBO5 10-40 mg/l 
SST 5-60 mg/l 
Azoto 15-40 mg/l 
Fósforo 2-5 mg/l 
Óleos e Gorduras 2.6 -15 mg/l 
pH 6-9 

25.5 
16.5 
10.3 
4.3 
1.4 
5 

7.6 

25-125 
10-40 
5-60 

10-40 
2-5 

2.6-15 
6-9 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de implementação 

VEA/ 

VCA 

Proposto 

VEA/VCA 

Descrição da técnica alternativa 

implementada 
Motivo da não aplicabilidade 

n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento 

Conclusões MTD 
Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD S/N/n.a. Se preencheu “S” na coluna 3. 

  
Se preencheu “N” na coluna 3. 

Se preencheu “n.a.” na 
coluna 3. 
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2. MTD’s adicionais para Matadouros 

Para além das MTD’s gerais referidas anteriormente, para todos os matadouros é MTD usar todas as técnicas seguintes: 

1. Limpeza a seco das viaturas (com rolo/vassoura)  previamente a limpeza com água a alta-pressão Sim 
Utilização de rodos e pás bem como 
os equipamentos com água a 
pressão controlada 

    

2. Evitar a lavagem das carcaças e quando tal não for possível, minimizá-la, conjugando-a com técnicas 
de abate limpas 

Sim 
Todas as carcaças são lavadas em 
equipamentos os existem bicos de 
minimização de consumos de água 

6.2 
m3/ton    

3. Recolha contínua e separada dos subprodutos ao longo da linha de abate em conjugação com uma 
sangria otimizada e recolha do sangue e segregação das zonas de armazenagem e manuseamento de 
subprodutos 

Sim 
Todos os subprodutos são separados 
e recolhidos em continuo sendo 
utilizadas zonas de distintas 

    

4. Na sangria, operar um dreno duplo Sim 
Utilização de espaço fechado para 
recolha 

    

5. Recolha a seco dos resíduos existentes nos pavimentos Sim Cais de aves vivas      

6. Remoção de todas as torneiras desnecessárias da linha de processo (ver secção 4.2.1.13); Sim 
Torneiras não utilizadas são 
retiradas ou o seu controlo restrito a 
colaboradores 

    

7. Isolar e cobrir os esterilizadores de facas, em conjugação com o uso de esterilizadores usando vapor 
de baixa pressão 

Sim 
Os esterilizadores estão cobertos 
sendo utilizadas resistências com 
controlo automático de temperatura 

    

 8. Operar os pontos de lavagens de mãos e aventais com as torneiras fechadas, por defeito (não ter 
água permanentemente a correr) 

Sim 
Estes esquipamentos são acionados 
automaticamente 

    

9. Gerir e monitorizar o uso de ar comprimido Sim 
O ar comprido utilizado é gerado por 
um compressor com autónomo e 
variador de velocidade. 

    

10. Gerir e monitorizar o uso de ventilação Sim 
Utilização de sondas de temperatura 
e de humidade para controlo da 
ventilação 

    

11. Utilizar ventiladores centrífugos curvados para trás em sistemas de ventilação e refrigeração Sim 
Todos os ventiladores são 
centrífugos com aspiração de ar 

    

12. Gerir e monitorizar o uso de água quente Sim 
Utilização de termostatos e circuitos 
diferentes de água quente e fria 

    

13. Aparar/cortar todas as pelas que não são de imediato destinadas a curtimenta, logo após a esfola do 
animal, exceto quando não exista mercado para o uso/valorização das aparas 

N.A.     Aves 

 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de implementação 

VEA/ 

VCA 

Proposto 

VEA/VCA 

Descrição da técnica alternativa 

implementada 
Motivo da não aplicabilidade 

n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento 

Conclusões MTD 
Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD S/N/n.a. Se preencheu “S” na coluna 3. 

  
Se preencheu “N” na coluna 3. 

Se preencheu “n.a.” na 
coluna 3. 
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2.2 MTD's adicionais para Matadouros de aves 

Para além das MTD’s gerais referidas anteriormente, para todos os matadouros de aves é MTD usar todas as técnicas seguintes 

1. Usar equipamentos de recolha e tratamento de poeiras nos locais de receção, desembarque e 
pendura das aves 

Sim Uso de ventiladores retirar poeiras     

2. Em novas instalações, fazer a insensibilização das aves nos módulos de transporte através do uso de 
gases inertes e sempre que o equipamento de insensibilização e frota de transporte de aves tiver que 
ser renovada 

Não     
Utilização de um 
insensibilizador por meio 
de imersão 

 

3. Redução do consumo de água por remoção de equipamento de lavagem das carcaças da linha, à 
exceção de depois da depena e da evisceração 

Sim 
Equipamentos com aspersos com 
bicos de reduzidas dimensões 

    

4. Proceder a escaldão por vapor das aves 
Sim 

Escaldões fechados com utilização 
de vapor 

    

5. Isolar os tanques de escalda nas instalações onde não seja economicamente viável a mudança para 
escalda através de vapor 

Sim Escaldões completamente fechados     

6. Usar aspersores em vez de torneiras para a lavagem das carcaças durante a depena 
Sim 

Aspersores com bicos de caudal 
reduzido 

    

7. Usar água reciclada, por exemplo do tanque da escalda, para o transporte das penas 
Sim 

Recirculação de água para 
transporte de penas 

    

8. Usar chuveiros de baixo consumo nas lavagens das aves após evisceração 
Sim 

Aspersores com bicos de caudal 
reduzido 

    

9. Arrefecimento das carcaças por imersão ou "spin chilling" e regular, controlar e minimizar o consumo 
de água 

Sim Arrefecimento por ar frio     

 
 
Legenda:  

S Sim 

N Não 

n.a. não aplicável 

MTD Melhor Técnica Disponível 

VEA Valores de emissão associados ao uso de MTD 

VCA Valores de consumo associados ao uso de MTD 
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