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Nº TUA TUA20200423000138

REQUERENTE Aviários Agro-Ovo

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 500752923

ESTABELECIMENTO Aviários Agro-Ovo, Lda

LOCALIZAÇÃO quinta do almargem

CAE
01470 - Avicultura

10893 - Fabricação de outros produtos alimentares diversos, n.e.

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

PRÉVIAS LICENCIAMENTO EXPLORAÇÃO

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

ANEXOS TUA
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Regime

Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento

Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

AIA PL20181114003418 X X
Art.º 1º, nº 3, 
alínea b)

23-04-
2020

22-04-
2024 - Sim

Favorável 
Condiciona
da

Comissã
o de 
Coorden
ação e 
Desenvo
lvimento 
Regional 
de 
Lisboa e 
Vale do 
Tejo

PCIP PL20181114003418 X X

Instalação para a 
criação intensiva 
de de aves de 
capoeira com 
mais de 40 000 
lugares para 
aves de capoeira 
enquadrada na 
categoria 6.6a do 
Anexo I do 
Decreto-Lei nº 
127/2013 de 30 
de agosto - 
capacidade 
instalada 55 968 
galinhas 
poedeiras para 
produção de 
ovos

17-12-
2020

15-12-
2029 - Não

Favorável 
condicionad
a

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Norte João Manuel Parcelas Pardal

Sul Joaquim Assunção Pais

Este Ana Maria da Conceição Ruivo Parcelas

Oeste João Manuel Pardal; Joaquim Pedro Ramos da Costa e Joaquim do Cabo

Área impermeabilizada não coberta (m2) 2 471,22

Área coberta (m2) 2 913,38

Área total (m2) 21 440,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Localização Parque Natural de Sintra Cascais

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

T000091
Utilização dos procedimentos da dinâmica previstos no Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, por forma a ultrapassar as 
desconformidades identificadas

4 anos
Relatório de Demonstração de 
cumprimento das Condicionantes

T000092 Proceder à revisão/alteração do Título de Utilização de Recursos Hídricos 
associado à laboração do CICO;

4 anos Relatório de Demonstração de 
cumprimento das Condicionantes

T000093
Limitar o volume captado ao caudal autorizado pelo TURH do furo da captação 
da instalação;

4 anos
Relatório de Demonstração de 
cumprimento das Condicionantes

T000094 Implementar o tratamento físico e químico e desinfecção da água do furo 
(classe A2);

4 anos Relatório de Demonstração de 
cumprimento das Condicionantes

T000095 Demonstração do cumprimento do Sistema Nacional de Defesa da Floresta 
Contra Incêndio

4 anos Relatório de Demonstração de 
cumprimento das Condicionantes

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

T000003 Informar sobre a data de início de exploração da instalação. Apresentar 
evidências da comunicação.

Após o início de exploração da 
instalação

RAA

Após a tomada de conhecimento da decisão PCIP (data da decisão) tomar as 
medidas e ações necessárias com vista ao cabal cumprimento das condições 

LOC1.7 - Localização

 

PRÉVIAS LICENCIAMENTO

PLIC1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

 

EXPLORAÇÃO

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

T000004 impostas no presente TUA e desde logo apresentar no RAA a demonstração 
do ponto de situação do cumprimento/adaptação atempado às novas 
condições.

Período de exploração RAA

T000005

Explorar e manter a atividade de acordo com o projeto aprovado e com as 
condicionantes estabelecidas no TUA, sendo que nenhuma alteração 
relacionada com a atividade ou com parte dela que possa ter consequências 
no ambiente, nomeadamente as que introduzem um efeito relevante nas 
condições estabelecidas neste TUA, pode ser realizada ou iniciada sem a 
prévia notificação à Entidade Coordenadora do Licenciamento (ECL) e à APA. 
Apresentar evidências da comunicação à ECL e à APA de qualquer alteração 
na instalação com implicações neste TUA.

Período de exploração RAA

T000006

Explorar a instalação de forma a prevenir a libertação não autorizada e 
acidental de substâncias poluentes para o ar, solo ou linhas de água, de modo 
a prevenir ou reduzir ao mínimo os efeitos negativos para o ambiente, bem 
como eventuais riscos para a saúde humana, devendo ser operada de forma a 
serem adotadas todas as regras de boas práticas e medidas de minimização 
das emissões durante o funcionamento normal da instalação.

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, evidenciado as diferentes etapas de processo.

Período de exploração RAA

T000008

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 
encaminhamento dado às substâncias envolvidas (matérias-primas, produtos, 
efluentes líquidos, resíduos, etc.).

Período de exploração RAA

T000009

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 períodos de indisponibilidade 
ao mínimo de tempo possível.

Período de exploração RAA

T000010 Registar os acontecimentos, respetivas consequências, correções e/ou ações 
corretivas, caso ocorra um acidente ou incidente.

Período de exploração RAA

T000011 Registar os acontecimentos, respetivas consequências, correções e/ou ações 
corretivas, caso se verifique incumprimento das condições do TUA.

Período de exploração RAA

T000012
Registar o número e a natureza de queixas e/ou reclamações recebidas e o 
tratamento dado (resposta ao reclamante e implementação de correções e/ou 
ações corretivas).

Período de exploração RAA

T000096 Garantir a periodicidade adequada de transfega das lamas acumuladas para 
destino final adequado, procedendo ao registo das operações de trasfega;

Período de vida da instalação Relatorio de auditoria(s)

T000097 Manter em arquivo os comprovativos relativos à limpeza da fossa, os quais 
devem indicar o volume esvaziado e o respectivo destino final;

Período de vida da instalação Relatório de auditoria(s)

T000098 Assegurar medidas de racionalização de água assim como assegurar a 
avaliação constante dos consumos de água;

Período de vida da instalação Relatório de auditoria(s)

T000099 Proceder à erradicação de qualquer espécie invasora ou com potencial 
invasor;

Período de vida da instalação Relatório de auditoria(s)

T000100
Promover acções de sensibilização junto dos trabalhadores explicando quais 
as áreas que não devem ser afectadas durante a exploração do projecto 
avícola e quais os valores naturais em causa e a sua relevância;

Período de vida da instalação Relatório de auditoria(s)

T000101
Garantir que os resíduos com origem na exploração são tratados de acordo 
com os melhores princípios e nos locais apropriados, sem interferência directa 
com os espaços envolventes não associados à instalação;

Período de vida da instalação Relatório de auditoria(s)

T000102

No caso de se proceder à requalificação da zona ajardinada, a plantação de 
novas espécies no jardim deverá utilizar exclusivamente espécies autóctones, 
preferencialmente bem adaptadas às condições biofísicas da área, evitando 
qualquer espécie invasora ou com potencial invasor incluída no Decreto-Lei 
565/99 e/ou no Guia prático para a identificação de Plantas Invasoras em 
Portugal (Marchante et al., 2014) como invasoras ou como possuindo elevado 
risco de se tornar invasora;

Período de vida da instalação Relatório de auditoria(s)

T000103
Implementar medidas de boa prática, quer ao nível da gestão quer ao nível 
ambiental, de forma a prevenir a proliferação de roedores, insectos e outros 
vectores de doenças;

Período de vida da instalação Relatório de auditoria(s)
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000104

De forma a minimizar a produção de odores indesejáveis, deve ser garantida a 
manutenção das melhores condições de conservação, higiene e limpeza das 
instalações pecuárias e a gestão adequada dos efluentes pecuários e dos 
resíduos;

Período de vida da instalação Relatório de auditoria(s)

T000105

No que diz respeito às possíveis situações de incomodidade para terceiros 
deve ser garantido que, após ampliação, não é originado directa ou 
indirectamente, qualquer prejuízo para a salubridade e conforto das habitações 
na proximidade, nomeadamente assegurar um bom controlo da humidade e 
temperatura, mesmo durante as condições adversas de clima e implementar 
as medidas de controlo e prevenção da Legionella;

Período de vida da instalação Relatório de auditoria(s)

T000106
A empresa deve ter procedimentos e planos para prevenir, investigar e 
responder a situações de emergência que conduzam ou possam conduzir a 
impactes ambientais ou na saúde, negativos, resultantes da actividade.

Período de vida da instalação Relatório de auditoria(s)

T000107
No que respeita ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios 
(SDFCI), estabelecido pela Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na sua 
actual redacção, deverão ser garantidas as faixas de gestão de combustível.

Período de vida da instalação Relatório de auditoria(s)

T000120

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

Período de exploração RAA

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

T000013
Implementar as melhores técnicas disponíveis (MTD) publicadas na Decisão 
de Execução (UE) 2017/302 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2017, e/ou 
medidas técnicas equivalentes.

Início de exploração RAA

T000014
Elaborar ponto de situação do grau de implementação das melhores técnicas 
disponíveis (MTD) previstas no BREF setorial (BREF IRPP) e nos BREF 
tranversais aplicáveis, EFS e ENE, e/ou de medidas técnicas equivalentes.

Período de exploração RAA

T000015

Verificar, reparar e efetuar a manutenção periódica de estruturas e 
equipamentos (sistemas de abastecimento de alimentação e água, ventilação, 
infraestruturas de armazenamento de águas residuais, efluentes pecuários, 
etc.), bem como executar a limpeza da instalação e o controlo de pragas.

Período de exploração RAA

T000016

Reavaliar a necessidade de apresentação do Relatório de Base no caso de 
existirem novas substâncias na instalação (matérias-primas,subsidiárias, 
combustíveis e/ou outras) cuja utilização e/ou manuseamento, envolva e/ou 
provoque a libertação de substâncias perigosas relevantes, tendo em conta a 
possibilidade de poluição do solo e das águas subterrâneas no local da 
instalação.

Período de exploração RAA

T000108
Realizar uma auditoria por verificador qualificado pela APA, tendo em 
consideração o documento “Termos e condições para a realização das 
Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal da APA

Três anos após o início da entrada 
em exploração

Relatório de Auditoria, de acordo 
com o modelo publicado no portal da 
APA. O Relatório deve ser remetido 
pelo proponente à Autoridade de AIA 
no prazo de 15 dias úteis após a sua 
apresentação pelo verificador

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
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Código
Matéria(s)-prima(s) e ou 

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

T000021
Todas (ração, combustíveis e 
desinfetantes)

Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e 
ou subsidiárias demonstrando a etapa do processo em 
que cada uma é utilizada.

Período de exploração RAA

T000022Ração

Registar o consumo de ração indicando o valor 
consumido em cada ciclo produtivo (expresso em 
toneladas) e o valor total consumido anualmente 
(expresso em toneladas).

Período de exploração RAA

T000023
Todas (ração, combustíveis e 
desinfetantes)

Registar o calendário de produção com indicação do nº de 
aves instaladas/ciclo e respetivas datas de entrada e de 
saída, bem como os períodos de vazio sanitário, 
indicando o peso médio das aves (kg) no final de cada 
ciclo produtivo.

Período de exploração RAA

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

T000025
Aves de capoeira (galinhas 
poedeiras)

Registar o volume de produção anual em cada pavilhão 
discriminando o nº de aves/ ciclo produtivo, o nº aves/ano, 
nº ciclos/ano.

Período de exploração RAA

T000026
Aves de capoeira (galinhas 
poedeiras)

Registar no final de cada ciclo produtivo o peso total das 
aves (kg), o peso médio (kg) das aves e o nº de aves 
enviadas anualmente para abate no exterior.

Período de exploração RAA

T000089Ovos
Registar o volume de produção anual em cada pavilhão 
indicando o nº de dúzias de ovos/ano e nº de dúzias de 
ovos/ciclo produtivo.

Período de exploração RAA

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

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

T000028
Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões difusas durante 
o regular funcionamento e nos períodos de arranque e de paragem, cumprindo 
com os nºs 1 e 2 do artigo 9º do Decreto-Lei nº 39/2018, de 11 de junho.

Período de exploração RAA

T000029

Apresentar relatório síntese com a determinação das emissões difusas para o 
ar dos poluentes NH3, CH4, N2O e PTS/PM10 em cada local de emissão, 
designadamente nos pavilhões avícolas e no local destinado ao 
armazenamento temporário de estrume, recorrendo a fatores de emissão e 
apresentando os resultados em kg/ano por poluente.

Período de exploração RAA

T000030

Apresentar relatório síntese com a determinação das emissões difusas para o 
ar dos poluentes NH3, CH4, N2O e PTS/PM10, com indicação das emissões 
específicas expressas em nº de aves de postura /kg de poluente emitido e kg 
de aves de postura /kg de poluente emitido.

Período de exploração RAA

Monitorizar as emissões de amoníaco para o ar recorrendo a uma das técnicas 

EXP3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais

EXP4 - Ar

EXP4.2 - Emissões difusas
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000032 descritas na MTD 25. prevista na Decisão de Execução (EU) 2017/302 da 
Comissão, de 15.02.2017.

Período de exploração RAA

T000033
Dar cumprimento ao valor de emissão associado para o parâmetro amoníaco 
expresso em NH3 de 0,02 - 0,08 kg NH3/lugar animal /ano para as emissões 
para o ar provenientes dos alojamentos de galinhas poedeiras em gaiolas.

Período de exploração RAA

EXP4.4.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a odores

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

T000034 Dar cumprimento às MTD relativas à prevenção e redução de emissões de 
odores.

Período de exploração RAA

T000036 Assegurar que em situação alguma será armazenado /depositado estrume no 
exterior do pavilhão, mesmo que seja de forma temporária.

Período de exploração RAA

T000037
Providenciar para que todo o transporte de efluentes pecuários e de águas 
residuais domésticas seja efetuado de forma coberta e estanque, a fim de 
acautelar eventuais derrames e potenciais contaminações.

Período de exploração RAA

T000038

Garantir que a instalação se encontra equipada com sistema otimizado de 
ventilação artificial dos pavilhões com vista a uma secagem parcial dos 
excrementos das aves, reduzindo as emissões para o ar de poluentes e 
odores desagradáveis.

Período de exploração RAA

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

T000039 Registar o consumo mensal e anual de energia elétrica ( em kWh e em tep). Período de exploração RAA

T000040
Registar o consumo específico anual de energia elétrica em kWh/ave de 
postura, tep/ave de postura , kWh/kg de ave de postura e tep/kg de ave de 
postura.

Período de exploração RAA

T000041 Registar o funcionamento do gerador de emergência (nº de horas de 
funcionamento/ano).

Período de exploração RAA

T000042 Registar o consumo mensal, anual e por ciclo de combustível (gasóleo) 
utilizado no gerador de emergência ( em l e em tep).

Período de exploração RAA

T000043 Registar o consumo específico de gasóleo por ano e por ciclo em l/ave de 
postura, tep/ave de posturaa, l/kg de ave de postura, tep/kg de ave de postura.

Período de exploração RAA

T000044 Avaliar as medidas adotadas para otimizar os consumos de energia na 
instalação e os resultados alcançados.

Período de exploração RAA

EXP4.4 - Odores

EXP6 - Energia

EXP6.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000121
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

T000122

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.

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

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

T000045
Dar cumprimento integral a todas as condições impostas previstas na 
Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água 
Subterrânea (em anexo).

Período de exploração RAA

T000046 Avaliar as medidas adotadas para otimizar o consumo de água na instalação e 
os resultados alcançados.

Período de exploração RAA

T000047
Registar o consumo mensal/anual de água (m3) discriminando o 
abastecimento às finalidades atividade pecuária, e lavagens.

Período de exploração RAA

T000048 Registar o volume de água utilizado (m3) para efeitos de abeberamento das 
aves: total/mês, total/ano e total/ciclo.

Período de exploração RAA

T000049
Efetuar a estimativa do valor total anual de água dispendido nas restantes 
finalidades tais como o sistema de climatização, desinfeção de veículos ou em 
outras utilizações.

Período de exploração RAA

T000050 Registar o volume de água (l) consumido por kg de ave de postura/ ciclo, 
discriminando os valores por ciclo produtivo.

Período de exploração RAA

T000051 Registar o número de aves de postura por m3 de água consumidos/ciclo, 
discriminando os valores por ciclo produtivo.

Período de exploração RAA

T000052 Registar o consumo específico de água expresso em l/ave/ciclo e em l/ave
/ano.

Período de exploração RAA

T000053
Registar o consumo mensal/anual de água (m3) proveniente da rede pública, 
discriminando as finalidades abastecidas (ex: processo produtivo, lavagens, 
consumo humano).

Período de exploração RAA

T000123 Registar o consumo específico de água proveniente da rede pública - volume 
de água consumido/nº de aves de postura.

Período de exploração RAA

EXP7 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos sistemas de arrefecimento

EXP8 - RH

EXP8.1 - RH - Captação
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EXP8.3.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

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

T000054
Dar cumprimento integral a todas as condições impostas previstas nas 
Licenças de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais 
(em anexo).

Período de exploração RAA

T000055
Estimar o volume anual de águas residuais domésticas (m3/ano) gerado nas 
instalações sanitárias/balneários e no sistema de desinfeção de viaturas . 
Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados.

Período de exploração RAA

T000059

Registar o nº de limpezas realizadas com referência às datas e respetivos 
comprovativos, quantificação do volume removido (m3), data de envio para o 
exterior da instalação, identificação do transportador autorizado, data de 
receção no destino em operador(es) recetor(es) autorizado(s).

Período de exploração RAA

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

T000060 Dar cumprimento aos pareceres emitidos sobre o PGEP (em anexo). Período de exploração RAA

T000061 Registar a quantidade de estrume produzido por mês e por ano (toneladas
/mês e toneladas/ano).

Período de exploração RAA

T000062 Discriminar a quantidade de estrume anualmente produzido na instalação em 
cada ciclo produtivo (toneladas/ciclo/ano).

Período de exploração RAA

T000063 Indicar a quantidade anual de estrume (toneladas/ano) encaminhado para os 
destinos finais aprovados em sede de parecer do PGEP.

Período de exploração RAA

T000064

Registar o nº anual de recolhas, indicando a data de recolha, a quantidade 
recolhida (toneladas), a data de envio para o exterior da instalação, a 
identificação do transportador do estrume e respetiva autorização para o 
transporte, a identificação do destino do estrume, a data de receção no 
destino, a autorização dos operadores recetores do estrume, o comprovativo 
do encaminhamento para destino final adequado.

Período de exploração RAA

T000065

Dotar o local de armazenamento temporário de estrume de boas condições 
estruturais, nomeadamente cobertura total, pavimento impermeabilizado e 
proteções laterais de paredes, com vista a impedir a entrada e contaminação 
de águas pluviais.

Período de exploração RAA

T000066

Minimizar os riscos de contaminação de solos e de águas associados a 
eventuais escorrências líquidas provenientes do local de armazenamento 
temporário de estrume garantindo a sua total contenção ou se necessário a 
sua drenagem para sistema de retenção de efluentes pecuários dedicado.

Período de exploração RAA

Dar cumprimento ao valor de emissão de azoto total excretado no estrume 
associado às MTD ( 0,4 - 0,8) expresso em kg N/lugar animal /ano, para 
efeitos de monitorização de emissões deste parâmetro proveniente de 

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais

EXP9 - Efluentes_pec

EXP9.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos efluentes pecuários e ou subprodutos de origem 
animal produzidos
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000124 alojamentos de galinhas poedeiras (vide MTD 24 - Decisão de Execução (EU) 
2017/302 da Comissão, de 15.02.2017).

Período de exploração RAA

T000125

Dar cumprimento ao valor de emissão de fósforo total excretado no estrume 
associado às MTD ( 0,1 - 0,45) expresso em kg P2O5/lugar animal /ano, para 
efeitos de monitorização de emissões deste parâmetro proveniente de 
alojamentos de galinhas poedeiras (vide MTD 24 - Decisão de Execução (EU) 
2017/302 da Comissão, de 15.02.2017).

Período de exploração RAA

T000067
Efetuar a gestão dos cadáveres de animais gerados (recolha, 
acondicionamento/armazenamento e encaminhamento para destino final 
adequado) de forma correta e em conformidade com a legislação em vigor.

Período de exploração RAA

T000068 Discriminar, por estabelecimento autorizado, a quantidade (toneladas) de 
animais mortos enviada por mês e por ano.

Período de exploração RAA

T000069

Apresentar documentação que demonstre o encaminhamento e destino final 
adequados para os animais mortos gerados na instalação ou apresentar 
declaração de cada estabelecimento autorizado indicando a quantidade anual 
de animais mortos (toneladas) rececionados provenientes da instalação.

Período de exploração RAA

T000090

Indicar a quantidade total de cascas de ovos/ovos partidos originadas por mês 
(Kg/mês) e por ano (Kg/ano) e a quantidade de cascas de ovos/ovos partidos 
enviadas mensalmente (Kg/mês) e anualmente (Kg/ano) para 
estabelecimentos aprovados para laborar com este tipo de subproduto 
acompanhado do respetivo comprovativo do encaminhamento para destino 
final adequado.

Período de exploração RAA

EXP10.1.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

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

T000072 Sistematizar quantitativamente os resíduos/ LER gerados no processo 
produtivo evidenciando a etapa onde são produzidos.

Período de exploração RAA

T000073 Assegurar a disposição dos resíduos nos locais de armazenamento, de acordo 
com a respetiva tipologia e com a identificação dos códigos LER.

Período de exploração RAA

T000074 Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras. Período de exploração RAA

T000126

Assegurar a criação de parques/zonas destinados ao armazenamento 
temporário de resíduos em número suficiente face à sua produção na 
instalação, não estando autorizada a ocorrência de resíduos não 
acondicionados.

Período de exploração RAA

T000127
Recolher, identificar, separar, acondicionar e encaminhar a destino final 
adequado à sua tipologia, todo e qualquer resíduo produzido e/ou existente na 
instalação (espaços interiores e exteriores).

Período de exploração RAA

EXP10 - Resíduos

EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade

EXP12 - Ruido



Estado: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 18/01/2021

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: D20201217002169

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 2036-8297-793d-23ca

PÁG. 
/12 15

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

T000077

Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio 
nas seguintes situações: se forem registadas alterações na instalação que 
possam ter interferência nos níveis sonoros anteriormente existentes; se se 
verificar aumento de equipamentos com emissões sonoras para o exterior ou 
aumento do número de horas de funcionamento de equipamentos ou se 
ocorrer alteração da sua disposição que faça prever o aumento do nível sonoro 
no(s) recetor(es) sensível(eis).

Período de exploração RAA

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

T000078 Elaborar e submeter a aprovação um plano total ou parcial de desativação da 
instalação.

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

Plano de desativação total ou parcial

T000079
Elaborar e submeter a aprovação o relatório final de conclusão do plano de 
desativação total ou parcial da instalação.

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

Relatório final de conclusão do plano 
de desativação total ou parcial

T000109 Enviar Plano de Desactivação para aprovação Previamente à data de encerramento 
da actividade

Relatório

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

T000080 Relatório Ambiental Anual 
(RAA)

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb

Até 30 de abril de cada ano APA

EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da 
instalação

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração
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Código Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

T000082
Registo Europeu de Emissões 
e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

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

T000083
Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos (MIRR) SILiAmb

31 de março do ano seguinte 
àquele a que reportam os 
dados

APA

T000084 Relatório de base

Diretrizes da Comissão 
Europeia respeitantes aos 
relatórios de base - 
Comunicação da Comissão 
2014/C 136/03, JOUE de 
06.05.2014

A instalação encontra-se em 
condições de usufruir da 
dispensa do Relatório de 
Base. No caso de surgirem 
novas substâncias na 
instalação cuja utilização e/ou 
manuseamento envolva ou 
provoque a libertação de 
substâncias perigosas 
relevantes, com possibilidade 
de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local 
da instalação, deverá ser 
apresentada a reavaliação da 
necessidade de elaboração de 
RB. Em fase de desativação, 
aplica-se o nº 8 do art. 42º do 
Diploma REI

APA

T000085 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 no prazo 
de 15 dias após a ocorrência

APA, EC

T000086 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 no prazo 
de 15 dias após a ocorrência

APA, EC, CCDR

T000087
Plano de Desativação total ou 
parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

6 meses de antes da 
desativação total ou parcial da 
atividade

APA

T000088
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

Águas Subterrâneas Pretende-
se a avaliar a qualidade da 
água do furo existente na 
propriedade. Parâmetros a 
Monitorizar - pH, 
Condutividade, Nitratos, 
Fluoretos, Manganês, Sulfatos, 
Cloretos, Bicarbonatos, 
Brometo, Sódio, Potássio, 
Cálcio, Magnésio, Fosfatos, 
CQO, Oxigénio dissolvido (% 
de saturação), CBO5, Azoto 
amoniacal, Carbono Orgânico 
Total, Hidrocarbonetos 
dissolvidos ou emulsionados, 
Coliformes totais Coliformes 
fecais e Estreptococos fecais. 
Locais e Frequência de 
Amostragem - No furo (boca 
do furo) localizado na 
instalação. Frequência de 
Amostragem - A amostragem 
será semestral, e realizada 
uma campanha em época de 
águas altas, (Março) e outra 
em época de águas baixas 
(Setembro). O plano de 
monitorização deverá manter-
se assim durante três anos, 
sendo revisto consoante os 
resultados apurados. Técnicas 
e Métodos de Análise ou 
Registo de Dados e 
Equipamentos Necessários - A 
avaliação dos resultados 
deverá ser efectuada com 
base no Anexo I do Decreto-lei 
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Código Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

T000110

n.º 236/98, de 1 de Agosto, ou 
legislação que lhe suceda. 
Métodos de Tratamento dos 
Dados - As metodologias de 
amostragem e registo de 
dados e seu tratamento 
deverão garantir a correta 
comparação destes resultados 
com os valores estipulados 
como valores limite na 
legislação, nomeadamente no 
Anexo I (Água para consumo 
humano), que regula a 
classificação das águas 
quanto à sua aptidão para a 
produção de água para 
consumo humano, 
previamente à realização de 
qualquer tipo de tratamento da 
mesma. De acordo com os 
objectivos estabelecidos, 
dever-se-á essencialmente 
verificar os resultados obtidos 
relativamente aos limites 
estabelecidos legalmente para 
cada um dos parâmetros 
monitorizados, por forma a 
poder adequar os 
procedimentos a seguir. 
Periodicidade dos Relatórios 
de Monitorização, Respectivas 
Datas de Entrega e Critérios 
para a Decisão sobre a 
Revisão do Programa de 
Monitorização - A 
periodicidade dos relatórios de 
monitorização acompanhará 
as campanhas de 
amostragem, de modo a 
possibilitar uma actuação 
atempada, em caso de se 
detectarem situações críticas e
/ou de incumprimento. Os 
critérios para a decisão sobre 
a revisão dos programas de 
monitorização deverão ser 
definidos consoante os 
resultados obtidos, sendo 
obviamente o programa 
ajustado de acordo com as 
necessidades verificadas. O 
programa de monitorização 
poderá também ser revisto na 
sequência de estudos a 
desenvolver, ou em função de 
legislação específica que, 
nesta área, imponha novas 
metodologias e critérios.

Relatório de Monitorização 
Recursos Hídricos Conforme especificado AAIA

 

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos
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Código Ficheiro Descrição

T000112 Relatório de Consulta Pública_AgroOvo (1).pdf Relatório da Consulta Públicaental

T000117 Parecer final da CA.pdf Parecer Final da Comissão de Avaliação

T000119 DIA_agro_ovo.pdf Declaração de Impacte Ambiental

T000130 TURH_AC1_AgroOvo.pdf Captação Subterrrânea AC1

T000131 TURH_Rejeição_LT1_CICO_AgroOvo.pdf Rejeição_LT1_CICO

T000132 TURH_Rejeição_LT2_Aviário_AgroOvo.pdf Rejeição_LT2_Aviário

T000133 Pareceres_PGEP Agro-ovo.pdf Pareceres_PGEP



Processo n.º: 450.10.02.02.023667.2018.RH5A

Utilização n.º: A000043.2019.RH5A

Início: 2019/01/03

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00164895

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500752923

Nome/Denominação Social* Aviários Agro-Ovo

Idioma Português

Morada* Quinta do Almargem

Localidade* São João das Lampas

Código Postal 2705-435

Concelho* Sintra

Telefones 219610788

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação AC1

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Almargem

Nut III - Concelho - Freguesia Grande Lisboa / Sintra / São João das Lampas

Longitude -9.401341

Latitude 38.898143

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Oeste 2

Sub-Bacia Hidrográfica PT05RDW1185 :: Ribeira da Samarra

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTO04RH5 :: ORLA OCIDENTAL INDIFERENCIADO DAS BACIAS DAS RIBEIRAS
DO OESTE

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

Profundidade (m) 260.0

1/5 -
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Diâmetro máximo (mm) 200.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 20.0

Nº ralos 5

Localização dos ralos (m) 158-248

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 260.0

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) 5.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 5.500

Volume máximo anual (m3) 6350.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

820

Finalidades

Rega

Área total a regar (ha) 1.6600

Área atual a regar (ha) 1.6600

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Outra área agrícola Aspersão

Atividade Pecuária

Tipo de actividade pecuária Produção

REAP (Classe de atividade) Classe 1

CAE Principal 01470 : Avicultura

CAE Secundária

Quantidade de efluentes pecuários produzidos 1511 ton/ano excrementos

Destino dos efluentes pecuários produzidos valorização agrícola terceiros

Animal de espécie pecuária Ave

Capacidade de exploração (cabeças normais) 728

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|
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Tipo de tratamento Adição controlada de agente desinfetante

Existem outras origens de água |_|

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.

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 Comunicação Prévia de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de
Água Subterrânea emitida com o código CP016620.2015.RH4.

2ª A captação será explorada em harmonia com Relatório Técnico de Sondagens aprovado pela entidade licenciadora.

3ª De acordo com o Relatório técnico de Sondagem não deverá ser ultrapassado o caudal de exploração de 20 m3/h ou seja 5.5 l/s.

4ª A captação será exclusivamente utilizada para Atividade Pecuária e Rega, no local supra indicado, fim que não pode ser alterado
sem prévia autorização da entidade licenciadora.

5ª O titular obriga-se a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 15 dias, sobre qualquer situação de avaria do contador,
reportando as respetivas leituras no caso de troca do contador.

6ª Na impossibilidade de registo por avaria ou inexistência temporária do contador, não é permitida a extração de água.
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7ª Caso se verifique conflito com outros utilizadores do mesmo aquífero, com captações localizadas a uma distância inferior a 100 m,
a eventual utilização desta captação será condicionada aos resultados de um Estudo Hidrogeológico, cuja realização ficará a cargo
do utilizador.

8ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.

9ª A captação que deixe de ter a função para que foi inicialmente constituída deve ser desativada no prazo de 15 dias após a
cessação da sua exploração e selada de acordo com os procedimentos que este Serviço venha a indicar, tal como é referido no do
art. 46º do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio. A cessação, bem como a interrupção prolongada da exploração de Águas
Subterrâneas, deverá de igual modo ser comunicada a este Serviço.

10ª Qualquer alteração às condições referidas neste documento deverá ser previamente submetida à consideração deste Serviço.

11ª Caso se revele necessário, os parâmetros de exploração da captação poderão vir a ser objeto de reavaliação, designadamente nos
casos em que se verifique o abaixamento consistente (por mais de 6 meses consecutivos) dos níveis piezométricos da captação.

12ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 820 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

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: 450.10.04.01.013704.2020.RH5A

Utilização n.º: L012032.2020.RH5A

Início: 2020/07/03

Validade: 2030/07/02

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00164895

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500752923

Nome/Denominação Social* Aviários Agro-Ovo

Idioma Português

Morada* Quinta do Almargem

Localidade* São João das Lampas

Código Postal 2705-435

Concelho* Sintra

Telefones 219610788

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Caracterização do(s) tratamento(s)

Descrição da atividade Exploração Avícola - Edifício B (CICO)

Tipo de tratamento Fossa sética seguida de poço absorvente

Nut III – Concelho – Freguesia Grande Lisboa / Sintra / São João das Lampas

Longitude -9.400578

Latitude 38.898728

Ano de arranque 2011

Número de habitantes equivalentes (h. eq.) 11

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Domésticas Instalações sociais

Outras

Designação do ponto de rejeição LT1 - CICO (Fossa sética seguida de poço absorvente)

Meio Recetor Solo

Volume anual Descarregado (m3) 374.000

Sistema de Descarga Órgão de infiltração

Nut III – Concelho – Freguesia Grande Lisboa / Sintra / São João das Lampas

Longitude -9.400592

Latitude 38.898714

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Oeste 2
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Sub-Bacia Hidrográfica PT05RDW1185 :: Ribeira da Samarra

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTO04RH5 :: ORLA OCIDENTAL INDIFERENCIADO DAS BACIAS DAS RIBEIRAS
DO OESTE

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

Bom

Condições Gerais

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

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

3ª 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.

4ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

5ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

6ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

7ª 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.

8ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

9ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

10ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.

11ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

12ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o estado
das águas.

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

14ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas

1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser
comunicada à entidade licenciadora no prazo de cinco dias.

2ª O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar, com
vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de
defesa da saúde pública.

3ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.

4ª 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.

5ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático, bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação.
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6ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima nunca inferior a 50 m de qualquer poço, furo, mina,
nascente ou similar, existente no local.

7ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

8ª O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua
realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades
competentes.

9ª O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento
dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e
proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.

10ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de
utilização local.

11ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

1ª O sistema de tratamento de águas residuais será executado de acordo com o projeto datado de novembro de 2012.

2ª A presente Licença anula e substitui a Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais n.º
L004350.2018.RH5A, de 21/03/2018.

3ª Quando for solicitada a revalidação do presente título deverá ser apresentada a declaração, da entidade gestora respetiva, da
impossibilidade de integração das águas residuais na rede pública de saneamento.

4ª A presente licença é relativa à descarga das águas residuais domésticas e das águas residuais das lavagens dos pavimentos e
equipamentos do sistema de pasteurização. As águas residuais são provenientes do edifício B (CICO - Centro de Inspeção e
Classificação de Ovos) de uma exploração avícola.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta

3/4 -
L012032.2020.RH5A



Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.04.01.013542.2018.RH5A

Utilização n.º: L012946.2018.RH5A

Início: 2018/08/30

Validade: 2028/08/29

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

Código APA APA00164895

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 500752923

Nome/Denominação Social* Aviários Agro-Ovo

Idioma Português

Morada* Quinta do Almargem

Localidade* São João das Lampas

Código Postal 2705-435

Concelho* Sintra

Telefones 219610788

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Caracterização do(s) tratamento(s)

Nut III – Concelho – Freguesia Grande Lisboa / Sintra / São João das Lampas

Longitude -9.40082

Latitude 38.89847

Ano de arranque 2011

Número de habitantes equivalentes (h. eq.) 9

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Domésticas Instalações sociais

Designação do ponto de rejeição LT2 AVIARIO - Edifício A

Meio Recetor Solo

Volume anual Descarregado (m3) 493.000

Sistema de Descarga Órgão de infiltração

Nut III – Concelho – Freguesia Grande Lisboa / Sintra / São João das Lampas

Longitude -9.40082

Latitude 38.89847

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Oeste 2

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

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

3ª 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.

4ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

5ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

6ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

7ª 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.

8ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

9ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

10ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.

11ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

12ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o estado
das águas.

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

14ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas

1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser
comunicada à entidade licenciadora no prazo de cinco dias.

2ª O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar, com
vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de
defesa da saúde pública.

3ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.

4ª 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.

5ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático, bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação.

6ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima nunca inferior a 50 m de qualquer poço, furo, mina,
nascente ou similar, existente no local.

7ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

8ª O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua
realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades
competentes.

9ª O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento
dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e
proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.

10ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de
utilização local.
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11ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Outras Condições

1ª O sistema de tratamento de águas residuais será executado de acordo com o projeto datado de novembro 2012.

2ª A presente licença é relativa à descarga das águas residuais domésticas provenientes de uma exploração avícola (Edifício A).

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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