
 
 

 

   Errata à Licença Ambiental n.º 186/1.0/2017 

 
 

Sorgal – Sociedade de Óleos e Rações, S.A. 

 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 502 117 940, para a instalação 

 

Sorgal – Sociedade de Óleos e Rações, S.A. – Unidade de Pinheiro de Lafões 

sita em Paúl - Pereiras, freguesia de Pinheiro, concelho de Oliveira de Frades e distrito de 
Viseu. 

 
 

 

 
A licença ambiental é válida até 30 de novembro de 2027. 
 

 

 

Amadora, 03 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 
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Esta errata é parte integrante da Licença Ambiental (LA) n.º 186/1.0/2017, 
emitida em 30 de novembro 

 
 

 
 

Âmbito 
 

A presente errata é emitida com vista à inclusão na LA n.º 186/1.0/2017 de um ponto de 
rejeição de águas residuais domésticas no solo (designado por ES3) que, por lapso, não foi 
incluído aquando da emissão da LA. 
 
 
 

O ponto “1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos” da LA deverá ser substituído por: 

 

1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos  

Quadro 1 – 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 

Captação de água: 

AC1: Autorização de Utilização de 
Recursos Hídricos – Captação de Água 
Subterrânea n.º A004859.2017.RH4A. 

AC2: Autorização de Utilização de 
Recursos Hídricos – Captação de Água 
Subterrânea n.º: A004861.2017.RH4A. 

Rejeição de águas residuais: 

ES1: Licença de Utilização dos Recursos 
Hídricos – Rejeição de Águas Residuais 
n.º 180/2011 (DHA-2005-1030). 

ES2: Licença de Utilização dos Recursos 
Hídricos – Rejeição de Águas Residuais 
n.º 179/2011 (DHA-2005-1030). 

ES3: Parecer sobre a Utilização dos 
Recursos Hídricos para Rejeição de Águas 
Residuais n.º P005301.2017.RH4A. 

Títulos de 
Utilização dos 

Recursos 
Hídricos, 

integrados 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 Resíduos (Diploma PRTR) 

Registo PRTR 

Abrangência 
pela categoria 

PRTR: 

 8)bii 

Em matéria de legislação ambiental, a instalação apresenta ainda enquadramento no âmbito de 

outros diplomas, melhor referenciados ao longo dos pontos seguintes da LA, em função das 

respetivas áreas de aplicação específica.  
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O ponto “2.2.2 – Emissões de Águas Residuais e Pluviais” da LA deverá ser substituído por: 

 

2.2.2 – Emissões de Águas Residuais e Pluviais 

2.2.2.1 – Sistemas de drenagem/tratamento e encaminhamento 

Na instalação são geradas águas residuais domésticas provenientes das instalações 
sanitárias/sociais existentes na instalação, são encaminhadas através da respetiva rede de 
drenagem para retenção e tratamento em 3 fossas séticas (LT1, LT2 e LT3) complementadas com 
órgão de descarga (poço absorvente), nos pontos ES1, ES2 e ES3 respetivamente.  
 
O operador deverá garantir o encaminhamento das águas residuais para os sistema de retenção de 
águas residuais domésticas (fossas séticas LT1, LT2 e LT3, complementadas com órgão de 
descarga nos pontos ES1, ES2 e ES3), assim como as boas condições físicas dos mesmos e 
respetivas redes de drenagem, devendo as fossas ser de construção sólida e estanque e estar 
protegidas da entrada de águas pluviais de forma a evitar a ocorrência de eventuais situações 
acidentais, nomeadamente a saída de águas residuais domésticas com risco de contaminação do 
solo e das águas, sobretudo das águas subterrâneas. 
 
As águas residuais provenientes das purgas das caldeiras de produção de vapor são encaminhadas 
através da respetiva rede de drenagem, para retenção e tratamento, para um separador de 
hidrocarbonetos estanque. Afeto ao posto de combustível encontra-se instalado um separador de 
hidrocarbonetos com o objetivo de reter e tratar as águas residuais geradas neste local. Os resíduos 
gerados nestes equipamentos são recolhidos e tratados por operador devidamente licenciado.  
 
Os órgãos de retenção e tratamento de efluentes devem ser periodicamente inspecionados, 
assegurando a sua manutenção e bom funcionamento, devendo ser efetuados registos das 
operações de inspeção. 
 
As águas pluviais são encaminhadas de forma difusa e por gravidade para cotas inferiores, quer 
para o solo onde são naturalmente infiltradas, quer para a rede de drenagem natural. 

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

 

2.2.2.2 – Pontos de emissão 

Os pontos de emissão/descarga de águas residuais encontram-se identificados no Quadro 9. 

Quadro 2 – Pontos de emissão/descarga de águas residuais 

Ponto de 
descarga 

Coordenadas 
Tipo Sistema de tratamento 

Meio de 
descarga 

Longitude Latitude 

ES1 191 797 416 021 Doméstica 
LT1 – Fossa sética com poço 

absorvente 
Solo 

ES2 191 793 415 692 Doméstica 
LT2 – Fossa sética com poço 

absorvente 
Solo 

ES3 191 798 415 984 Doméstica 
LT3 – Fossa sética com poço 

absorvente 
Solo 

2.2.2.3 – Monitorização 

O autocontrolo das descargas de águas residuais domésticas nos pontos de descarga ES1, ES2 e 
ES3 deverá ser efetuado de acordo com as condições de descarga constantes nas seguintes 
Licenças de Utilização de Recursos Hídricos, incluídas no Anexo III desta LA: 
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 ES1: Licença de Utilização dos Recursos Hídricos para Rejeição de Águas Residuais 
Domésticas n.º 180/2011 (Processo LFI n.º DHA-2005-1030), emitida em 2011/03/03 pela 
Administração da Região Hidrográfica do Centro, válida até 2021/03/31; 

 ES2: Licença de Utilização dos Recursos Hídricos para Rejeição de Águas Residuais 
Domésticas n.º 179/2011 (Processo LFI n.º DHA-2005-1030), emitida em 2011/03/03 pela 
Administração da Região Hidrográfica do Centro, válida até 2021/03/31. 

 ES3: Parecer sobre a Utilização dos Recursos Hídricos para rejeição de Águas Residuais n.º 
P005301.2017.RH4A (Processo n.º 450.10.04.01.005722.2017.RH4A), emitida em 2017/04/18 
pela Administração da Região Hidrográfica do Centro. 

Se for verificada alguma situação de incumprimento das 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 (Prevenção e controlo de 
acidentes / Gestão de situações de emergência).   

 

 

No ANEXO III (Títulos de Utilização de Recursos Hídricos) inclui-se o TURH referente ao 
ponto de descarga ES3:  

 

 

ANEXO III – Títulos de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) 

 

Captação de água subterrânea 

 

 Captação AC1:Autorização de Utilização de Recursos Hídricos – Captação de Água 
Subterrânea n.º A004859.2017.RH4A (Processo n.º: 450.10.02.02.000424.2017.RH4A), 
emitida em 06.04.2017 pela APA/ARH do Centro (4 páginas). 

 Captação AC2: Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água 
Subterrânea n.º: A004861.2017.RH4A (Processo n.º: 450.10.02.02.000425.2017.RH4A), 
emitida em 06.04.2017 pela APA/ARH do Centro (4 páginas). 

 

Descarga de Águas Residuais: 

 Ponto de descarga ES1: Licença de Utilização de Recursos Hídricos – Rejeição de Águas 
Residuais Domésticas n.º 180/2011 (Processo LFI n.º DHA-2005-1030), emitida em 
03.03.2011 pela ARH do Centro (2 páginas). 

 Ponto de descarga ES2: Licença de Utilização de Recursos Hídricos – Rejeição de Águas 
Residuais Domésticas n.º 179/2011 (Processo LFI n.º DHA-2005-1030), emitida em 
03.03.2011 pela ARH do Centro (2 páginas). 

 Ponto de descarga ES3: Parecer sobre a Utilização dos Recursos Hídricos para rejeição 
de Águas Residuais n.º P005301.2017.RH4A (Processo n.º 
450.10.04.01.005722.2017.RH4A), emitido em 2017/04/18 pela APA/ARH do Centro (3 
páginas). 
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