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Nº TUA TUA20210428000173

REQUERENTE Luís Leal & Filhos, SA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 502784431

ESTABELECIMENTO Luís Leal & Filhos, S. A.

LOCALIZAÇÃO Rua Pedro Hispano, s/nº

CAE

10130 - Fabricação de produtos à base de carne

10411 - Produção de óleos e gorduras animais brutos 
38212 - Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos

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, 
assumindo o ato de licenciamento ou autorização da atividade económica (após vistoria).

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO ANEXOS TUA
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Regime

Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento

Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

PCIP PL20171214002138 X X

Atividade de 
transformação 
de subprodutos 
animais, incluída 
na categoria 6.5 
do anexo I do DL 
127/2013, de 30 
de agosto

28-04-
2021

28-04-
2022

- Não
Deferida 
condicionad
a

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Norte Estrada/Luís Leal e Filhos/Costa Santos Leal, Lda

Sul Rogério Leal/estrada/Caminho Público

Este Caminho/Costa Santos, Leal, Lda/Luís Leal e Filhos

Oeste Rogério Leal/Costa Santos/Caminho público

Área impermeabilizada não coberta (m2) 20 468,00

Área coberta (m2) 6 843,00

Área total (m2) 56 263,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Localização Espaço de Atividades Económicas Urbanizado

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000003 A Licença Ambiental (LA) N.º 378/1.2/2016, de 5 de dezembro mantém-se 
válida (vide anexo I do TUA)

RAA

T000078
A licença de exploração relativa à atividade de incineração de resíduos não 
perigosos, e refletida na Licença Ambiental n.º 378/1.2/2016, caduca com a 
emissão do presente TUA.

T000004

O ponto 1.2.1 da LA n.º 378/1.2/2016 (Atividades) é substituído na íntegra por: 
"Na instalação são desenvolvidas as seguintes atividades: a) de tratamento e 
transformação de subprodutos animais com uma capacidade de 1214 ton/dia 
(corresponde à capacidade de tratamento das duas linhas de produção : 
categoria 1 – 607 t/dia e categoria 3 -607t/dia); b) gaseificação de farinha de 
carne e osso com recuperação energética, através da combustão de gás de 
síntese, com uma capacidade instalada de tratamento de farinha de carne e 
osso de 3 t/h, 72 t/dia; c) combustão de Gordura Animal Fundida categoria 1 e 
3 (onde é utilizada a gordura fundida de categoria 1 e/ou 3 para fins que não 
alimentação ou oleoquímica), destinada à produção de vapor de água 
necessário ao processo; d) desgomagem da gordura, para refinação da 
gordura e seu escoamento para a produção de biodiesel(categoria 1 e 3) ou 
rações animais (categoria 3)" (vide anexo II).

Período de exploração RAA

T000005

O ponto 1.3 da LA (Articulação com outros regimes jurídicos) é substituído na 
integra por "Em matéria de legislação ambiental, a instalação apresenta 
enquadramento no âmbito de outros diplomas, em função das respetivas áreas 
de aplicação específicas".

Período de exploração RAA

T000006 Os pontos 2 da LA n.º 378/1.2/2016 (Condições Operacionais de exploração) é 
substituído na integra pelas condições gerais definidas neste TUA.

Período de exploração RAA

T000007

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, 
discriminando o número de horas em produção efetiva e em limpeza
/manutenção (evidenciando as diferentes etapas de processo). Apresentar 
evidências do registo de acordo com o solicitado.

Período de exploração RAA

T000008

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

T000009

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 

LOC1.7 - Localização

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000010 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

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000040

O operador deverá ter em consideração os princípios gerais e os outros 
aspetos relevantes para o seu estabelecimento PCIP, relativamente à 
monitorização de emissões de poluentes para o ar e para a água previstos no 
REF ROM.

Período de exploração
RAA ( conforme condições 
estabelecidas no Of. Circ C000002-
202001-DGLA.DEI)

T000062
Requerer a atualização das condições de licenciamento no prazo máximo de 3 
anos após a publicação das conclusões MTD referentes à atividade principal 
da instalação (BREF SA).

3 anos após a publicação das 
Conclusões MTD (período de 
adaptação)

RAA

Código
Matéria(s)-prima(s) e ou 

subsidiária(s) Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000058
São aditadas, nestas secções do TUA, as condições ao 
ponto 2.1.1 da LA n.º 378/1.2/2016 (Matérias-primas e 
produtos).

Período de exploração RAA

T000061Farinha de carne osso Indicar a quantidade de farinha de carne e ossos 
valorizada mensalmente na unidade de gaseificação.

Período de exploração RAA

T000060Gordura animal Indicar as quantidades mensais de gordura animal 
processadas na unidade de desgomagem de gordura

Período de exploração RAA

T000059Todas
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

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

T000089Gordura animal
Registar, em cada RAA, as quantidades de gordura 
animal expedidas após tratamento na unidade 
desgomagem.

Período de exploração RAA

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

EXP3.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias

EXP3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais
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EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual

Código
Código da 

fonte
Código 
interno

N.º de 
cadastro

/identificação 
da fonte 
atribuído 

pela 
CCDR Altura (m)

Diâmetro 
(m)

Identificação 
das 

unidades 
contribuintes 

para a 
fonte

Potência 
térmica 
nominal 

(MWt) Combustível

Sistema 
de 

Tratamento 
de 

Efluentes 
Gasosos 

(STEG)
Eficácia 

(%)

Parâmetro 
associado 
ao STEG

T000014 FF1 FF1 FF1 39.620 0.500

Caldeira 
Ambitermo 
e 
Termodestrutor 
Valtec - 
Umisa 
(reserva)

16,00 Outro
Filtro de 
mangas

T000018 FF3 FF3 FF3 11.780 1.600
Caldeira 
Morisa 
(suspensa)

9,40 Biomassa

T000016 FF4 FF4 FF4 11.780 1.600 Lavador 
de gases

Não 
aplicável

T000017 FF5 FF5 FF5 37.820 1.250

Termodestrutor 
regenerativo 
Categoria 
1

0,85 Gás 
Natural

T000015 FF6 FF6 FF6 35.000 1.270
Termodestrutor 
regenerativo 
HAASLEV

0,85
Gás 
Natural

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000019 FF1
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

175 mg/Nm3 Continuo 11.0

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

N.º 2 do 
Artigo 21.º 
do DL 39
/2018

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 
nacionais ou 
as normas 
internacionais 

EXP4 - Ar

EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
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Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000020 FF1 Dióxido de 
Enxofre 
(SO2)

30 mg/Nm3 Continuo 11.0 que 
garantam a 
obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente

n.º 2 do 
artigo 21º do 
DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000021 FF1

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

10 mg/Nm3 Continuo 11.0

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

N.º 2 do 
artigo 21º do 
DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000022 FF1
Monóxido de 
Carbono 
(CO)

´25 mg/Nm3 Continuo 11.0

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

N.º 2 do 
artigo 21º do 
DL n.º 39
/2018, de 11 
de junho

T000023 FF1

Cloro e seus 
compostos 
inorgânicos 
(expressos 
em HCl)

10 mg/Nm3 Continuo 11.0

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

N.º 2 do 
artigo 21º do 
DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000024 FF1

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

10 mg/Nm3 2x por ano 11.0

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

N.º3 do 
artigo 21º do 
DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000025 FF1
Dioxinas e 
Furanos 0,1 ng/Nm3 2x por ano 11.0

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

Nº 3 do 
artigo 21º do 
DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

Utilizar as 
normas ISO, 
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Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000026 FF1
Amoníaco 
(NH3)

10 mg/Nm3 2x por ano 11.0
as normas 
nacionais ou 
as normas 
internacionais 
que 
garantam a 
obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente

N.º 3 do 
Artigo 21º do 
DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000027 FF1
Mercúrio 
(Hg) 0.05 mg/Nm3 2x por ano 11.0

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

N.º 3 o artigo 
21º do DL 39
/2018, de 11 
de junho

T000028 FF1
Metais IV 
(Cádmio, 
Tálio)

0,05 mg/Nm3 2x por ano 11.0

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

Nº 3 do 
artigo 21º do 
DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000029 FF1

Metais V 
(Antimónio, 
Arsénio, 
Chumbo, 
Crómio, 
Cobalto, 
Cobre, 
Manganês, 
Níquel, 
Vanádio)

0.5 mg/Nm3 2x por ano 11.0

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

Nº3 do artigo 
21º do DL 39
/2018, de 11 
de junho

T000030 FF4

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

200 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

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

N.º 3 do 
Artigo 21º do 
DL n.º 39
/2018, de 11 
de junho

T000031 FF4

Partículas 
totais em 
suspensão 150 mg/Nm3 2x por ano

sem teor de 
O2 de 
referência

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

N.º 3 do 
artigo 21º do 
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Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

(PTS) qualidade 
científica 
equivalente

DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000032 FF4
Sulfureto de 
Hidrogénio 
(H2S)

5 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

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

N.º 3 do 
artigo 21º do 
Dl 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000033 FF4

Compostos 
inorgânicos 
clorados 
(expressos 
em Cl-)

30 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

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

N.º 3 do 
artigo 21º do 
DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000034 FF4
Mercaptanos 
(tiois) 20 mg/Nm3 2x por ano

sem teor de 
O2 de 
referência

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

N.º3 do 
artigo 21º do 
DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000035 FF5
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

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

N.º 3 do 
artigo 21º do 
Dl 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000036 FF5

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

200 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

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

N.º 3 do 
artigo 21º do 
DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

Utilizar as 
normas ISO, 
as normas 
nacionais ou 
as normas 
internacionais 
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Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000037 FF5 Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 2x por ano sem teor de 
O2 de 
referência

que 
garantam a 
obtenção de 
dados de 
qualidade 
científica 
equivalente

Nº3 do artigo 
21 do DL 39
/2018, de 11 
de junho

T000038 FF5
Sulfureto de 
Hidrogénio 
(H2S)

5 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

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

N.º 3 do 
artigo 21 do 
DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000039 FF5
Mercaptanos 
(tiois) 20 mg/Nm3 2x por ano

sem teor de 
O2 de 
referência

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

Nº3 do artigo 
21º do DL 39
/2018, de 11 
de junho

T000041 FF6
Mercaptanos 
(tiois) 20 mg/Nm3 2x por ano

sem teor de 
O2 de 
referência

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

N.º 3 do 
artigo 21º do 
DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000042 FF6
Sulfureto de 
Hidrogénio 
(H2S)

5 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

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

N.º 3 do 
artigo 21º do 
DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000043 FF6

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

150 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

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

Nº3 do artigo 
21º do DL 39
/2018, de 11 
de junho

Utilizar as 
normas ISO, 
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Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000044 FF6
Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(expressos 
em carbono 
total)

200 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

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

N.º 3 do 
artigo 21º do 
DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

T000045 FF6
Óxidos de 
Azoto (NOx
/NO2)

500 mg/Nm3 2x por ano
sem teor de 
O2 de 
referência

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

N.º 3 do 
artigo 21º do 
DL 39/2018, 
de 11 de 
junho

EXP4.1.4 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000046
Os pontos 2.2.1.3 e 2.2.1.4 (Tratamento e Monitorização) da LA n.º 378/1.2
/2016 são substituídos na integra pelas condições definidas nesta secção e na 
secção 4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual.

Período de exploração RAA

T000047

Os parâmetros Oxigénio, Pressão, Temperatura, Vapor de Água e Caudal não 
estão sujeitos a VLE. Contudo, deverão ser monitorizados com a mesma 
frequência dos parâmetros em regime contínuo (vide quadro monitorização) e 
os resultados da monitorização devem ser apresentados nos relatórios de 
autocontrolo e RAA.

Período de exploração RAA

T000049

O teor de carbono orgânico total recomendado é de 1%, nas cinzas 
depositadas. Deverá ser monitorizado com a mesma frequência dos 
parâmetros em regime pontual (vide quadro monitorização) e os resultados da 
monitorização devem ser apresentados nos relatórios de autocontrolo e RAA.

Período de exploração RAA

T000050 Registar o número de horas de funcionamento, associado a cada fonte de 
emissão de poluentes para a atmosfera

Período de exploração RAA

T000051 Efetuar a avaliação detalhada das eficiências de redução dos sistemas de 
tratamento de efluentes gasosos (STEG) instalados (eg. Filtros de mangas).

Período de exploração RAA

T000052
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 RAA;Autocontrolo

T000053

Para cada parâmetro monitorizado em regime contínuo deverá ser indicado: i. 
Valores de concentração medidos (mg/Nm3) em média diária e mensal; ii. 
Valores de concentração convertidos para o teor de oxigénio de referência (mg
/Nm3), procedendo a uma comparação com os VLE iii. Caudais mássicos (kg
/h), em média diária e mensal; iv. Carga poluente (expressa em massa
/unidade de tempo); v. Emissões específicas expressas em massa por unidade 
de matéria-prima processada (kg de poluente/tonelada de subproduto animal 
processado).

Período de exploração RAA

T000054

Para cada parâmetro monitorizado em regime pontual deverá ser indicado: i. 
Valores de concentração medidos (mg/Nm3); ii. Valores de concentração 
convertidos para o teor de oxigénio de referência, quando aplicável, 
procedendo a uma comparação com os VLE (mg/Nm3); iii. Caudais mássicos 
(kg/h); iv. Carga poluente (expressa em massa/unidade de tempo); v. 
Emissões específicas expressas em massa por matéria-prima processada.

Período de exploração RAA
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000055

O parâmetro CO não está sujeito a VLE. Contudo, deverá ser monitorizado nas 
fontes FF5 e FF6 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

T000056 Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões pontuais, 
durante o funcionamento normal e nos arranques e paragem.

Período de exploração RAA

T000057 Garantir a adopção ao regime de emissões ar (Decreto-lei n.º 39/2018, de 11 
de junho), nos prazos previstos no referido diploma.

T000071
A caldeira Morisa associada à fonte pontual FF3 encontra-se suspensa não 
estando a mesma autorizada a funcionar. Qualquer alteração ao 
funcionamento da mesma deve ser previamente comunicada à APA, IP.

Período de exploração RAA

T000072

Nos equipamentos de combustão associados à fonte pontual FF1 podem ser 
utilizados para além do gás de síntese (Singás), o fuelóleo, o gás natural e a 
gordura animal. Qualquer alteração de combustível tem de ser previamente 
comunicada à APA,IP.

Período do exploração RAA

T000090
Enviar à APA, IP cópia do certificado de autorização do equipamento sob 
pressão - Termodestrutor Valtec, atualizado para todos os combustíveis 
utilizados.

30.05.2021 Carta/ofício/e-mail

EXP4.2.2 - Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000074 O ponto 2.2.1.3 da LA n.º 378/1.2/2016 (Tratamento) é substituído na integra 
pelas condições definidas nesta secção do TUA.

T000075 Apresentar informação detalhada sobre o programa de controle e 
monitorização de emissões difusas e ou fugitivas.

Período de exploração RAA

T000076 Adotar boas práticas e medidas de minimização nas emissões difusas, durante 
o funcionamento normal e nos arranques e paragem.

Período de exploração RAA

T000077

Efetuar o registo, em cada RAA, do número de horas de funcionamento e das 
substâncias químicas utilizadas nos sistemas de tratamento de gases 
(Termodestrutores regenerativos, aerocondensadores, Scrubber Químico e 
caldeira térmica Ambitermo/Termodestrutor Valtec-Umisa ) e efetuar uma 
avaliação detalhada das eficiências dos mesmos.

Período de exploração RAA

Código Código
Tipo de energia 

utilizada
Capacidade de 

Armazenamento (t)
Consumo anual (t

/ano)
N.º Alvará de tanque 
de armazenamento Valores Tep

T000064 Gasóleo 24,00 777,00 Alvará 209/2010
/ALV de 26/04/2010

785,00

EXP4.2 - Emissões difusas

EXP6 - Energia

EXP6.1 - Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento
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Código Código
Tipo de energia 

utilizada
Capacidade de 

Armazenamento (t)
Consumo anual (t

/ano)
N.º Alvará de tanque 
de armazenamento Valores Tep

T000065 Gás Natural 126,00 136,00

T000066 Gordura Animal 85,00 20,20 19,00

T000067 Singás 1 247,00

T000068 Energia Eléctrica 747,00

T000069 Gás Propano 0,18 0,21

T000070 Biomassa 1,00

EXP8.1.1 - Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000011

Os pontos 2.1.2, 2.1.2.1 e 2.1.2.2 da LA n.º 378/1.2/2016 (Águas de 
abastecimento, Tratamento e Monitorização, respetivamente) são substituídos 
na integra por "Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas 
nas Autorizações de Utilização dos Recursos Hídricos (Captações de água 
subterrânea) N.ºs A000341.2021.RH4A, A000342.2021.RH4A e A000343.
2021.RH4A (vide anexo IV do TUA)

RAA

T000073
Para além da informação solicitada no ponto 6.2 da LA n.º 378/1.2/2016, o 
operador deve registar o consumo mensal/anual de água da rede pública, 
discriminando por utilizações (lavagens, uso doméstico, etc.)

Período de exploração RAA

EXP8.4.1 - Caraterização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor

Código Código ponto de rejeição Tipo de Origem

Autorização de rejeição 
em sistemas públicos

/terceiros Data Entidade gestora

T000081 ED1 Doméstico+Industrial

Autorização de 
Descarga de Águas 
Residuais (Contrato 
7290976)

13-04-2020 Indáqua

EXP8 - RH

EXP8.1 - RH - Captação

EXP8.4 - RH - rejeição em coletor
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EXP8.4.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais em coletor

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000079

O ponto 2.2.1.2 da LA n.º 378/1.2/2016 (tratamento) é substituído na íntegra 
por "Todas as águas residuais domésticas e industriais são tratadas na 
EPTAR, que apresenta o esquema de funcionamento em anexo (vide anexo 
III). Qualquer alteração ao funcionamento da ETAR deve ser comunicada 
previamente à APA, I.P

Período de exploração RAA

T000080

Sempre que se verificarem alterações nas condições de descarga impostas à 
instalação pela entidade gestora do sistema de recolha e tratamento das 
águas residuais, deverá ser incluída cópia dos documentos relevantes no RAA 
respetivo.

Período de exploração RAA

T000082 O operador deverá dar cumprimento às condições impostas no regulamento da 
Entidade Gestora, bem como à licença/autorização de descarga (vide anexo V)

Período de exploração RAA

Código Ficheiro Descrição

T000012 LA 378_1.2_2016 Luis Leal_Filhos.pdf Anexo I - Licença Ambiental n.º 378/1.2/2016

T000063 Anexo II.pdf Anexo II -Fluxograma das atividades

T000083 Anexo III_TUA.pdf Anexo III - Diagrama funcional da EPTAR

T000084 TURH captações.pdf Anexo IV- TURH das captações de água

T000085 Anexo V.pdf Anexo V - Autorização de descarga de águas residuais
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 Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 – 2610-124 Amadora 

Tel: (351)21 472 82 00 Fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt – http://apambiente.pt 

 

Exmo. Senhor 

Administrador da Luís Leal & Filhos, SA 

Rua Cardilium 15 

2350-083 - Torres Novas 

 

 

 

 

 
S/ referência Data N/ referência Data 

  S064455-201910-6.5-478 30/10/2019 

Assunto: Gestão da Licença Ambiental n.º  378/1.2/2016 da instalação Luís Leal e 
Filhos SA, sita em S. Estevão, freguesia de Arrifana e Concelho de Santa 
Maria da Feira 
 

 

Relativamente ao assunto em epígrafe, e no seguimento da reunião efetuada com a 
Direção Geral de Alimentação e Veterinária em 16 de outubro p.p, informa-se que os 
estabelecimentos, aprovados ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do Art.º 24º 
do Regulamento (CE) n.º 1069/2009, destinam-se exclusivamente ao processamento 
de subprodutos animais, por esterilização sob pressão, pelos métodos de 
processamento referidos no Art.º 15º, n.º 1 primeiro parágrafo, alínea b), ou por 
métodos alternativos autorizados de acordo com o Art.º 20º do mesmo regulamento, 
pelo que a introdução no processo de tratamento de subprodutos animais de alguns 
resíduos não perigosos viola o disposto no supracitado Regulamento. 

Face ao exposto, a atividade prevista no 2º parágrafo do 2.1.1 da LA n.º 
378/1.2/2016, de 5 de dezembro, deixa de estar incluída na Licença Ambiental. 

Este ofício é parte integrante da Licença Ambiental n.º 378/1.2/2016, de 5 de 
dezembro. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

  

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P 

 

Nuno Lacasta 

 

MBS 

  

Registada c/ AR 

 

 

Cc: DRAP-Norte 

 IGAMAOT 

  CCDR Norte 

 

 

mailto:geral@apambiente.pt
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Recolha, acondicionamento e transporte

Recepção de subprodutos 
animais

Modelo 376/DGV ou 
alternativo

Expedição

Mod. 376/DGV
Doc. Comercial
Comprovativos

Exterior

Operação de corte e 
esfola

(bovinos, suínos e 
caprinos)

Subprodutos 
(Cat.1)

Salga de peles

Colocação das cabeças 
em câmara frio

Recolha do 
tronco 

encefálico

Depósito em tolva
(pré-trituração)

Depósito em tolva
(pré-trituração)

Análise EET

Peles de animais com 
EET

Comercilaização de 
peles

Modelo 
376/DGV Trituração A Trituração B

Cumprimento 
Parâmetros?

Cumprimento
Parâmetros?

   N/OK

Bomba de transporte Sem fim

SIM

Zona Suja

Zona Suja

Zona Limpa

Digestor Tremesa
(Método 4)

Digestor Meccar
(Método 4)

PCC1
Controlo de Calibração

PCC3
Controlo teor de 

impurezas

PCC1
Controlo de calibração

Cumprimento 
Parâmetros?

N/OK

Prensas

Separação
FARINHA
 Moagem

Armazenamento 

Descarga 

Cisternas                   
Destino Cimenteiras 

Introdução GTH

OK

Gordura Líquida

1.ª Decantação

2.ª Decantação

Centrífuga

Teor
Impurezas?

Armazenamento
em depósitos

                OK

Combustão
caldeira térmica

(Termodestrutor de serviço)

Esterilização
(Método 1)

   
Parâmetros OK?

Destino Biodiesel

PCC2
Controlo Digestores

PCC 5

Controlo 

Esterilizador

Recepção Gordura 

Cat 1; Mét 4

 

Sólidos 
PERCOLADOR
TRATAMENTO 

ETAR

Mod.
376/DGV ou equivalente   

Relatório análise

N/OK

Armazenamento 
em depósitos

N/OK

Armazenamento
em depósitos

OK

N
/O

K

CATEGORIA 1
VERSÃO PRODUÇÃO GORDURA 

PARA BIODIESEL

BIG BAG’s ou contentores - 
Armazenamento temporário

OK

PCC4
Combustão da 

gordura em caldeira 
térmica

Recepção de sangue

Aquecimento 
do sangue 
através de 

vapor directo

Decantação 
Parte sólida                        

 e água

PARTÍCULAS
 SÓLIDAS

LAMAS DE 
DECANTAÇÃO 

GORDURA

UTILIZAÇÃONÃO
Unidade de 

Gaseificação
Código LER 020203 

Singás

Caldeira 
Ambitermo

Monitori
zação

Cinzas 
de fundo

Cinzas 
Volante

Unidade de 
armazenamento 

temporário

Mod. 376/DGV
Doc. Comercial
Comprovativos

SIM

Unidade de 
Desgomagem E-GAR

CÓDIGO LER 
DESTINOS 

AUTORIZADOS

 



3.1 - Fluxograma do processo 
 

UNIDADE DE SUBPRODUTOS CATEGORIA 3, MÉTODO 4                                               
 Setembro  2017 

 
 

 



 

Descrição 

- Todas as águas que chegam à ETAR passam pelo percolador, ficando retidas num contentor 

as partículas superiores 6mm. O efluente por decantação passa para o tanque de recepção 

secundário e daí é bombeado para o tratamento físico-químico.  

- Antes do tratamento físico-químico, está inserida uma sonda de pH para o controlo do 

mesmo (valores entre os 7 e os 7,5). Quando necessário, o sistema de forma automática 

corrige o valor. Quando abaixo dos 7 adiciona soda, quando acima dos 7,5 adiciona ácido. 

- No tratamento físico-químico é adicionado coagulante e floculante de forma automática, 

quando existe passagem de efluente. 

- De seguida, o efluente passa pela centrífuga. As lamas resultantes ficam retidas num 

contentor, que posteriormente é devolvido à tolva e o efluente é encaminhado para o tanque 

de arejamento. 

-No tanque de arejamento são realizados 4 ciclos: reacção (8h30min), pré-repouso (1h), 

repouso (40min) e extracção (1h50min). Durante os 3 primeiros ciclos é injectado de forma 

automática oxigénio, valores entre os 2mg/l e os 4mg/l. Quando valores abaixo dos 2mg/l à 

injecção de oxigénio e quando valores superiores a 4mg/l não há injecção de oxigénio.  

-No ciclo da extracção, as lamas retiradas são depositadas no depósito das lamas que de 

seguida são encaminhadas para a centrífuga. As lamas resultantes ficam retidas num 

contentor, que posteriormente é devolvido à tolva e o efluente é encaminhado para o tanque 

de arejamento. 

Todos os valores de pH, temperaturas, oxigénio, ciclos, funcionamento de bombas e válvulas 

podem ser visualizados na consola existente na ETAR. 



Processo n.º: 450.10.02.02.029869.2020.RH4A

Utilização n.º: A000341.2021.RH4A

Início: 2021/01/07

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00022650

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 502784431

Nome/Denominação Social* Luís Leal & Filhos, SA

Idioma Português

Morada* Rua Pedro Hispano, nº575 - Santo Estêvão

Localidade* ARRIFANA

Código Postal 3700-536

Concelho* Santa Maria da Feira

Telefones 256333036

Fax 256838124

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação AC1

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Prédio categoria 3

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Entre Douro e Vouga / Santa Maria da Feira / Arrifana

Longitude -8.511856

Latitude 40.901678

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica PT04VOU0508 :: Esteiro da Vagem

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:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 133.0

Diâmetro máximo (mm) 200.0

Profundidade do sistema de extração (m) 110.0

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 133.0

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

Caudal máximo instântaneo (l/s) 0.500

Volume máximo anual (m3) 9500.0

Mês de maior consumo dezembro

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

950

Nº horas/dia em extração 16

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria UNIDADES DE TRANSFORMAÇÃO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

CAE Principal 10130 : Fabricação de produtos à base de carne

CAE Secundária 10411 : Produção de óleos e gorduras animais brutos

Atividades de outro tipo

consumo industrial

Condições Gerais

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

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

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

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

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

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do

2/4 -
A000341.2021.RH4A



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.

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 A018543.2017.RH4A

2ª A captação será exclusivamente utilizada para Actividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

3ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 950 (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
semestral.
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.

Administradora Regional da ARH Norte

Inês Alexandra Gomes da Costa Andrade
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.029867.2020.RH4A

Utilização n.º: A000342.2021.RH4A

Início: 2021/01/07

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00022650

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 502784431

Nome/Denominação Social* Luís Leal & Filhos, SA

Idioma Português

Morada* Rua Pedro Hispano, nº575 - Santo Estêvão

Localidade* ARRIFANA

Código Postal 3700-536

Concelho* Santa Maria da Feira

Telefones 256333036

Fax 256838124

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação AC3

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Prédio envolvente

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Entre Douro e Vouga / Santa Maria da Feira / Arrifana

Longitude -8.512639

Latitude 40.902189

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica PT04VOU0508 :: Esteiro da Vagem

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 Reforço

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 151.0

Diâmetro máximo (mm) 200.0

Profundidade do sistema de extração (m) 130.0

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 150.0

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) 4.0

Volume máximo anual (m3) 9500.0

Mês de maior consumo dezembro

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

950

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria TRANSFORMAÇÃO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

CAE Principal 10130 : Fabricação de produtos à base de carne

CAE Secundária 10411 : Produção de óleos e gorduras animais brutos

Condições Gerais

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

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

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

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

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

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 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.
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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.

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 A018712.2017.RH4A

2ª A captação será exclusivamente utilizada para Actividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

3ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 950 (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
semestral.
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.

Administradora Regional da ARH Norte

Inês Alexandra Gomes da Costa Andrade
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.029865.2020.RH4A

Utilização n.º: A000343.2021.RH4A

Início: 2021/01/07

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00022650

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 502784431

Nome/Denominação Social* Luís Leal & Filhos, SA

Idioma Português

Morada* Rua Pedro Hispano, nº575 - Santo Estêvão

Localidade* ARRIFANA

Código Postal 3700-536

Concelho* Santa Maria da Feira

Telefones 256333036

Fax 256838124

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação AC2

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Prédio categoria 1 e armazém

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Entre Douro e Vouga / Santa Maria da Feira / Arrifana

Longitude -8.512993

Latitude 40.900391

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica PT04VOU0508 :: Esteiro da Vagem

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 Reforço

Perfuração:
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Método Rotopercussão

Profundidade (m) 100.0

Diâmetro máximo (mm) 200.0

Profundidade do sistema de extração (m) 80.0

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 100.0

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) 3.0

Volume máximo anual (m3) 9500.0

Mês de maior consumo dezembro

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

950

Finalidades

Atividade Industrial

Tipo de indústria TRANSFORMAÇÃO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

CAE Principal 10130 : Fabricação de produtos à base de carne

CAE Secundária 10411 : Produção de óleos e gorduras animais brutos

Condições Gerais

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

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

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

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

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

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 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.
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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.

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 A018714.2017.RH4A

2ª A captação será exclusivamente utilizada para Actividade Industrial no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem
prévia autorização da entidade licenciadora.

3ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 950 (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
semestral.
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.

Administradora Regional da ARH Norte

Inês Alexandra Gomes da Costa Andrade
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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