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Nº TUA TUA20180816000514

REQUERENTE Aviários Eira e Santos, Lda

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 502141891

ESTABELECIMENTO Aviários Eira e Santos, Lda

LOCALIZAÇÃO Av. do Calvário 34 - S. Miguel do Outeiro

CAE 01470 - Avicultura

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

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

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

EXPLORAÇÃO DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO ANEXOS TUA
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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 PL20151223000293 X X

6.6 a) - 
Instalação para 
criação intensiva 
de aves de 
capoeira, com 
mais de 40 000 
lugares para 
aves de capoeira 
- Capacidade 
instalada 70 000 
aves (frangos de 
carne)

16-08-
2018

14-08-
2027

- Não
Favorável 
Condiciona
da

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

Norte Luís Coimbra e Eduardo Correia Silva

Sul João Dos Santos e outros e José Lívio

Este Fundação D. José Moreira e Pinto

Oeste Emílio Correia Couto

Área impermeabilizada não coberta (m2) 570.00

Área coberta (m2) 3309.00

Área total (m2) 45800.00

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Confrontações

Área do estabelecimento
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Localização Zona Urbana (Dispersa ou Mista)

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Informar sobre a data de início de exploração da instalação Três meses antes da entrada em 
funcionamento

PDA

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

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas Período de Exploração RAA

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)

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

Registar 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

Localização

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

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

Avaliar a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) Aquando da conclusão do projeto e inicio 
da exploração

PDA

Avaliar detalhadamente o grau de implementação de melhores técnicas 
disponíveis (MTD) previstas no BREF EFS (" Reference Document on Best 
Available Techniques on Emissons from Storage”, CE, julho de 2006) e/ou das 
medidas técnicas equivalentes; apresentar evidências da manutenção da 
adequada implementação das referidas técnicas

Aquando da conclusão do projeto e inicio 
da exploração

PDA e RAA

Avaliar detalhadamente o grau de implementação de melhores técnicas 
disponíveis (MTD) previstas no BREF ENE ("Reference Document on Best 
Available Techniques for Energy Efficiency”, CE, fevereiro de 2009) e/ou das 
medidas técnicas equivalentes; apresentar evidências da manutenção da 
adequada implementação das referidas técnicas

Aquando da conclusão do projeto e inicio 
da exploração PDA e RAA

Reavaliar detalhadamente o grau de implementação de melhores técnicas 
disponíveis (MTD) previstas no BREF sectorial (Reference Document on Best 
Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs) e/ou das medidas 
técnicas equivalentes; apresentar evidências da manutenção da adequada 
implementação das referidas técnicas (vide Anexo I)

Previamente ao início de exploração PDA

Apresentar ponto de situação sobre o grau de implementação das MTD previstas 
nos BREF setoriais e transversais aplicáveis e/ou de medidas/técnicas 
equivalentes, evidenciando a manutenção da adequada implementação das 
mesmas.

Período de Exploração RAA

No prazo máximo de 4 anos, deverá o operador implementar as conclusões sobre 
as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) para a criação intensiva de aves de 
capoeira ou de suínos publicadas na Decisão de Execução (2017/302) da 
Comissão, de 15 de fevereiro de 2017, nos termos da Diretiva 2010/75/EU do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo às emissões industriais, devendo para 
isso requerer, através da Entidade coordenadora, a atualização das condições de 
licenciamento

Prazo máximo de 4 anos -

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

Ração, combustível, material de 
cama e desinfetantes

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

Período de Exploração RAA

Ração e material de camas
Registar o consumo de ração e material de camas, 
indicando o nº de toneladas consumidas em cada bando e 
o nº de toneladas consumidas anualmente (valor total)

Período de Exploração RAA

Ração, combustível, material de 
cama e desinfetantes

Registar, para cada pavilhão, calendário e produção com 
indicação do nº de aves instaladas/bando e respetivas 
datas de entrada e saída e períodos de vazio sanitários e 
indicar o peso médio (kg) das aves no fim de cada ciclo 
produtivo

Período de Exploração RAA

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

Aves de capoeira (frangos de 
carnes)

Efetuar o registo do volume de produção mensal/anual e 
capacidades de produção efetivadas

Período de Exploração RAA

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

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

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais
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Produtos intermédios e ou finais Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Aves de capoeira (frangos de 
carnes)

Registar volume de produção anual em cada pavilhão 
contemplando o nº de aves instaladas/ano, o nº bandos
/ano e nº de aves instaladas/bando

Período de Exploração RAA

Aves de capoeira (frangos de 
carne)

Registar do nº de aves instaladas/ano, nº de bando/ano, 
nº de aves instaladas/bando e indicar o peso médio e total 
das aves (kg) no fim de cada ciclo produtivo

Período de Exploração RAA

Caraterização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Código interno

N.º de cadastro
/identificação 

da fonte 
atribuído pela 

CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 

nominal (MWt) Combustível

Método de 
tratamento
/redução - 
descrição 

STEG Eficiência (%) Parâmetro

FF1 FF1 -
Caldeira a 
Biomassa 0.87

Outros 
Combustíveis 
Sólidos

Depurador de 
fumos multi-
ciclónico de 
alto 
rendimento

90.00

Partículas 
totais em 
suspensão 
(PTS)

Monitorização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF1 - - - - - -

Excluída do 
âmbito de 
aplicação do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho, pela 
alínea a), do 
ponto 1, do 
artigo 2.º

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

Ar

Ar - Emissões pontuais

Emissões difusas
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Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Adoptar boas práticas e medidas de minimização nas emissões difusas, durante o 
funcionamento normal e nos arranques e paragens

Período de Exploração RAA

Apresentar relatório síntese com as determinações de emissões de poluentes para 
o ar a partir de fontes difusas (em kg/ano por cada poluente), provenientes dos 
gases da queima de combustíveis dos equipamentos de aquecimento alternativo 
ou de biomassa (CO2, CO, NOx, SOx, PTS e COVnm), se aplicável

Período de Exploração RAA

Apresentar relatório síntese das emissões de poluentes para o ar a partir de fontes 
difusas (NH3, CH4, N2O e PM10) provenientes dos pavilhões avícolas, expressos 
em massa por unidade de produção, nomeadamente nº de aves produzidas/Kg de 
poluente e Kg de aves produzidas/Kg de poluente

Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

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

Registar o consumo específico anual de energia elétrica em kWh/ave produzida, 
tep/ave produzida, kWh/kg de ave produzido e tep/kg de ave produzido

Período de Exploração RAA

Registar o consumo mensal e anual de Biomassa (em toneladas e tep) Período de Exploração RAA

Registar o consumo específico anual e por bando de Biomassa em kg/ave 
produzida, tep/ave produzida, kg/kg de ave produzido e tep/kg de ave produzido

Período de Exploração RAA

Registar o funcionamento dos equipamentos do sistema de aquecimento: nº de 
horas de funcionamento/ano e nº de horas de funcionamento/bando

Período de Exploração RAA

Registar do consumo anual de combustível utilizado no gerador de emergência (l
/ano e tep/ano)

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

Energia

Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

RH

RH - Captação
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Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização de 
Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea (vide anexo II)

Período de Exploração

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

Período de Exploração RAA

Registar o consumo mensal e anual de água, em m3, discriminando as finalidades 
(atividade pecuária, lavagens de pavilhões e consumo humano)

Período de Exploração RAA

Registar o volume de água utilizado, em m3, na finalidade de abeberamento das 
aves: total/mês, total/ano e total/bando

Período de Exploração RAA

Efetuar a estimativa do valor total anual da água utilizada nas restantes finalidades 
(sistema de arrefecimento, lavagens dos pavilhões avícolas, desinfeção de 
veículos, ou noutras finalidades), com indicação do volume utilizado

Período de Exploração RAA

Registar o volume de água (em litros) consumido por cada ave/bando e por cada 
kg de ave produzido/bando (discriminando para cada bando instalado no conjunto 
dos pavilhões)

Período de Exploração RAA

Registar o número de aves produzidas por cada m3 de água consumida/bando 
(discriminando para cada bando instalado no conjunto dos pavilhões)

Período de Exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o volume anual (m3/ano) de águas residuais domésticas geradas nas 
instalações sanitárias/balneários e rodilúvio

Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Dar cumprimento ao parecer emitido pela entidade coordenadora sobre o PGEP 
(vide Anexo III)

Período de Exploração RAA

Registar o volume de chorume produzido anualmente (m3/ano) Período de Exploração RAA

Registar o nº de lavagens realizadas aos pavilhões com referência às datas e se 
aplicável quantificação do volume de água dispendido, quantificação do volume de 
água em cada lavagem encaminhado para a fossa estanque

Período de Exploração RAA

Indicar o volume anual (em m3) de chorume recolhido e encaminhado para o 
destino final aprovado em sede de parecer do PGEP

Período de Exploração RAA

Rejeição de águas residuais

Efluentes_pec

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

Registar a quantidade de estrume produzida, por mês e ano (toneladas/mês e 
toneladas/ano)

Período de Exploração RAA

Registar a quantidade de estrume anualmente produzida por bando na instalação 
(toneladas/bando/ano)

Período de Eploração RAA

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

Período de Exploração RAA

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

Período de Exploração RAA

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

Identificar os estabelecimentos autorizados que rececionam os animais mortos 
provenientes da instalação

Período de Exploração RAA

Indicar a quantidade mensal e anual de animais mortos (toneladas) enviada para 
cada estabelecimento autorizado

Período de Exploração RAA

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

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Manter um registo dos quantitativos de resíduos/LER gerados no processo 
produtivo (estes registos devem ser mantidos durante um período mínimo de 5 
anos)

Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Realizar avaliação de ruído, e apresentar o respetivo relatório de ensaio, se 
tiverem sido registadas reclamações relativas a ruído, se ocorrerem alterações na 
instalação que possam ter interferência direta com os níveis sonoros anteriormente 
existentes, se houver aumento de equipamentos com emissões sonoras para o 

Resíduos

Resíduos gerados na atividade

Ruido

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

exterior e se houver aumento do n.º de horas de funcionamento de equipamentos 
ou alteração da sua disposição que faça prever o aumento do nível sonoro no(s) 
recetor(es) sensível(eis)

Período de Exploração RAA

Efetuar posteriormente nova(S) caracterização(ões) de ruído de forma a verificar o 
cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima, caso a 
avaliação de reído conclua que é necessário proceder à implementação de 
medidas de minimização

Período de Exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

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

Plano de desativação total ou parcial

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

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

Relatório final de conclusão do plano de 
desativação total ou parcial

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

Relatório Ambiental Anual (RAA)

Formato digital até 10 MB ou 
através de plataforma online 
de transferência de ficheiros 
para o email: 
ippc@apambiente.pt

1º RAA a remeter até 30 de 
abril do ano seguinte ao início 
de exploração. Seguintes até 
30 de abril de cada ano

APA

Plano de Desempenho Ambiental (PDA)

Formato digital até 10 MB ou 
através de plataforma online 
de transferência de ficheiros 
para o email: 
ippc@apambiente.pt
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em funcionamento APA

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
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Formulário único (PRTR)

1º PRTR a submeter no ano 
seguinte ao início de 
exploração e seguintes em 
data a definir

APA

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

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

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

APA, IGAMAOT, EC

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

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

APA

Relatório final de conclusão do plano de desativação
Formato digital ou qualquer 
outra via disponível que se 
mostre eficiente

Aquando da conclusão da 
desativação de acordo com o 
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APA

Relatório de base

Diretrizes da Comissão 
Europeia respeitantes aos 
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/ou manuseamento, envolva e
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substâncias perigosas 
relevantes, com possibilidade 
de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local 
da instalação, deverá ser 
apresentada a reavaliação de 
necessidade de apresentação 
do R.B. Em fase de 
desativação aplica-se o n.º 8 
do artigo 42º do Diploma REI

APA

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

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

APA, EC, CCDR
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n.º atribuído (pode 
não estar de acordo 
com o documento 

BREF)

MTD implementada? Descrição do modo de implementação ou Motivo da não aplicabilidade ou Descrição da técnica 
alternativa implementada

Calendarização da implementação 
(mês.ano)

MTD 1. A avaliar

A instalação não tem um sistema de gestão ambiental implementado, contudo a temática será analisada. A 
instalação demonstra uma atitude responsável para um desenvolvimento sustentável e de acordo com toda a 
legislação vigente para todos os parâmetros ambientais que a exploração se encontra enquadrada. A atividade segue 
um fluxo de operações bem definidas, registadas em folhas de registo próprias, de todos os parâmetros 
quantificáveis, desde a "entrada" dos pintos, o desenvolvimento dos mesmos, através da adoção de melhores 
técnicas disponíveis, até à "saída" do produto final (frangos de carne), demonstrando assim uma atitude responsável 
e sustentável.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 1. A avaliar

As preocupações ambientais são tidas em conta no que se refere a medidas de higiene, saúde e segurança no 
trabalho, medidas de prevenção de acidentes, verificação e correção de anomalias dos equipamentos, execução de 
práticas de higiene, utilização de equipamentos de trabalho adequado e colaboração de técnico especializado no 
acompanhamento do bem-estar animal e prevenção de doenças, bem como se cumpre as medidas no âmbito de 
defesa sanitária da instalação. Igualmente encontra-se contemplada a afetação de tratador(es) de animais 
detentor(es) de conhecimentos no que se refere à biologia e bem-estar das aves, sendo capaz(es) de englobar na(s) 
sua(s) rotina(s) diária(s) a avaliação do funcionamento dos equipamentos e comportamentos do estado de saúde das 
aves.  Por todas estas razões é um aspeto a avaliar.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 2. A avaliar

Existe por parte do proponente uma constante procura de melhorar a gestão da atividade com a gestão ambiental. 
Das últimas melhorias introduzidas relevantes para o ambiente e para a atividade, foi a substituição do material de 
biomassa de queima na caldeira, por outro com melhor contributo na eficiência de aquecimento dos pavilhões, 
reduzindo a quantidade de material a queimar, e menor tempo de queima, e contribuindo ainda para a melhoria dos 
parâmetros de emissão gasosa para os VLE. Esta melhoria ainda contribui para um menor desgaste da caldeira e 
consequente menores gastos na manutenção da mesma. Outra das medidas implementadas, foi a relativa ao 
depósito e recolha das embalagens de desifetantes, se antes as mesmas eram entregues no ecocentro mais próximo, 
as mesmas são recolhidas atualmente por empresa própria para o efeito. Existe um claro empenho na procura de 
melhores soluções que favoreçam a preservação do ambiente. Estas medidas foram implementadas no início de 
2018. Por todas estas razões é um aspeto a avaliar.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 3. A avaliar

Existe por parte do proponente, um planeamento dos investimentos, numa perspectiva de melhoria contínua na 
produção, e aquisição de equipamentos com soluções de conciliação de funcionamento / produção com a qualidade 
ambiental do espaço de produção e da sua envolvente próxima direta e indireta (águas subterrâneas, produção de 
resíduos, entre outros aspetos de magnitude elevada). Estes procedimentos são sempre avaliados, planeados, 
ponderados, e implementados, de acordo com a necessidade de investimento e disponibilidade financeira para o 
mesmo. Deste modo, pretende-se que a unidade avícola esteja numa procura constante de melhoria contínua.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 4.

1. 4. a) A avaliar
O proponente reconhece a necessidade de assegurar que o pessoal envolvido no SGA esteja consciente das suas 
responsabilidades e autoridade.
A avaliar.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 4. b) A avaliar
Tem sido feita formação, assim como existe a procura de melhores técnicas de produção com menores impactes 
ambientais. No entanto, não se encontram enquadrados num sistema de gestão, com registos e procedimentos a que 
o mesmo obriga. 
A avaliar.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 4. c) A avaliar
O proponente tem conhecimento da necessidade da organização se certificar que a informação é efectivamente 
comunicada, tanto dentro da organização, como a entidades externas, como por exemplo as autoridades 
competentes, a comunidade local ou ’grupos de pressão’.
A avaliar.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 4. d) A avaliar
Neste requisito a norma pretende que se forneça um ’roteiro’ que esclareça como é que o SGA da organização se 
encontra relacionado com a ISO 14001 e como é que esse sistema, ou outro sistema de gestão, dá resposta aos 
requisitos da norma.
A avaliar.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 4. e) A avaliar
O proponente tem conhecimento que a informação deve ser comunicada, tanto dentro da organização, como a 
entidades externas.
A avaliar

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 4. f) A avaliar
Existem registos de todos os procedimentos internos realizados, só não estão normalizados, pelo que seria fácil 
implementar o SGA, neste parâmetro do mesmo. 
A avaliar.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 4. g) A avaliar
Na instalação avícola existe a manutenção relativos a equipamentos (bebedouros, caldeira, ventiladores, sistemas de 
bombagem, entre outros), assim como de controlo animal (verificação das condições das aves, vistorias diárias para 
recolha de cadáveres, entre outras). Não se revela como um aspeto desconhecido. No entanto o mesmo não se 
encontra de acordo com o SGA. Pelo que merece ser avaliado.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 4. h) A avaliar
As condições de emergência são uma fonte de potenciais impactes ambientais extremos - o fogo e as suas 
consequências, derrames de químicos, inundações.
Estes impactes potenciais precisam de ser identificados e deve ser planeada a forma de lidar com eles.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS ‐ Conclusões MTD

BREF ‐ Criação Intensiva de aves de capoeira e de suínos (IRPP) | Data de adoção: 02/2017 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1. CONCLUSÕES GERAIS SOBRE AS MTD

1.1. Sistemas de gestão ambiental (SGA)

formação, sensibilização e competência,

comunicação,

envolvimento dos trabalhadores,

documentação,

controlo eficaz do processo,

programas de manutenção,

A fim de melhorar o desempenho ambiental geral das explorações, a MTD consiste em aplicar e respeitar um sistema de gestão ambiental (SGA) que incorpore todas as 
características seguintes:

Compromisso dos órgãos de gestão, incluindo a administração de topo;

Definição, pela administração, de uma política ambiental que inclua a melhoria contínua do desempenho ambiental da instalação;

Planeamento e estabelecimento dos procedimentos, objetivos e metas necessários, em conjugação com planeamento financeiro e investimento;

Aplicação de procedimentos, com especial ênfase para:

estrutura e responsabilidade,

preparação e resposta em situações de emergência,



1. 4. i) A avaliar

O processo de exploração funciona com base em procedimentos bem implementados e executados, de acordo com 
toda a legislação vigente para todos os parâmetros ambientais pela qual a mesma se encontra abrangida. A atividade 
segue um fluxo de operações bem definidas, registadas em folhas de registo próprias, de todos os parâmetros 
quantificáveis, (água, luz, combustíveis, ração, aves, emissões gasosas, recursos hídricos, resíduos, entre outros.), 
desde o início do processo, até ao final do mesmo, através da adoção de melhores técnicas disponíveis, no que 
respeita à legislação ambiental em vigor para os vários parâmetros ambientais.  Acrescente-se que a exploração 
avícola pelo facto de desenvolver a sua atividade, de acordo com a legislação em vigor, será facilmente implementado
um SGA, pelo que é um tema a avaliar.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 5.

1. 5. a) A avaliar
A máxima “se não consegue gerir, não consegue medir”, aplica-se tanto ao SGA como a qualquer outro sistema de 
gestão. Assim, existem algumas especificações sobre o que deve ser medido, para garantir uma actuação e melhoria 
adequadas.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 5. b) A avaliar

Existem argumentos sobre se a “disposição” se refere ao “local”ou “eliminação “ dos registos, mas qualquer que seja a
definição escolhida, existe uma clara necessidade de saber onde os 
registos são mantidos e garantir que o mecanismo de eliminação seja pensado, assim como também o método de 
armazenamento. Efetivamente é um tema abordado na exploração avícola, e sempre se avalia o(s) procedimento(s) 
feito(s) de modo a melhorar ou corrigir, tal como se fez no caso da alteração do material de queima da biomassa, por 
isso mesmo é de avaliar a implementação do SGA.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 5. c) A avaliar Por lei os registos efetuados pelo pelo gerente da exploração são guardados por três anos, no entanto, tem de se 
reconhecer que não são sistematizados de acordo com o SGA. A avaliar.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 5. d) A avaliar Como mecanismo de melhoria, é um âmbito a avaliar. Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 6. A avaliar Trata-se de um processo de melhoria continua, e esta revisão é um ponto cruzial para reflexão "onde se está" e até 
onde "se pode melhorar". Com todo o interesse que tem, e consequentemente a avaliar.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 7. A avaliar
A instalação, independentemente de não terem implementado o SGA, procuram acompanhar as soluções, que 
surgem no mercado, ao nível de tecnologias mais limpas e avaliar a sua viabilidade de implementação, pelo que a 
implementação do SGA, merece ser avaliado.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 8. A avaliar

1. Aquando da cessação da atividade avícola serão tomadas as medidas necessárias para que sejam evitados 
quaisquer riscos de poluição e para que o local seja recuperado de forma a apresentar-se de acordo com o uso 
previsto no PDM de Tondela- Espaço Florestal de Produção.
2. Proceder-se à desmontagem e remoção de todas as infraestruturas metálicas, sendo que as que estiverem em 
bom estado de conservação poderão ser vendidas ou utilizadas noutra exploração do proprietário, enquanto as que 
estiverem em mau estado de conservação serão encaminhadas para a sucata ou para outro local devidamente 
licenciado para o efeito. As edificações em alvenaria poderão ser recuperadas e pintadas de modo a poderem ser 
utilizadas para outros fins, como por exemplo para armazenamento de material ou equipamento agro-florestal. 
3. Desativação das fossas existentes deverá ser acompanhada pelos técnicos dos serviços municipais de Tondela, 
devendo as mesmas ser esvaziadas e desinfetadas para posteriormente, serem demolidas e aterradas.
4. Os materiais resultantes das demolições que poderão ser efetuadas (dos acessos pavimentados, dos pavilhões e 
respetivas infraestruturas) deverão ser encaminhados para empresas de reciclagem devidamente certificadas para o 
efeito.
5. Após a remoção de todos os materiais, deverá ser efetuada uma mobilização do terreno afeta à exploração avícola 
por meio de surriba ou outra prática de acordo com as máquinas disponíveis e área a mobilizar.
6. Posteriormente deverá ser efetuada a plantação de árvores autóctones ou bem-adaptadas às condições 
edafoclimáticas locais de acordo com o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) em vigor. Deverá também 
ser realizada sementeira de espécies herbáceas espontâneas e autóctones de modo a evitar que os solos fiquem 
sujeitos aos fenómenos erosivos. Naturalmente a vegetação natural existente na envolvente se propagará para o local
da exploração avícola, pelo que serão necessários trabalhos de manutenção e limpeza de floresta.
7. Com as medidas propostas minimizam-se os riscos de poluição ambiental e potencia-se o enquadramento natural 
da área.                                       Foram avaliados os impactes de desmantelamento final da instalação na fase 
de fim de exploração, pelo que a implementação do SGA, não será de todo difícil de implementar e merece 
ser avaliado. 

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 9. A avaliar
O proponente tem conheicmento dobeneficios e vantagens ao aderir ao EMAS, deste modo, a Instalação ficaria a 
participar numa rede de parceiros com igual preocupação para com o ambiente, podendo beneficiar da partilha de 
melhores técnicas ambientais no processo de produção. Pelo que se trata de uma temática a avaliar.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 10. A avaliar

Dadas as características da exploração ao nível do equipamento utilizado, a manutenção do mesmo e a sua 
envolvente florestal, é de prever que o ruído esteja enquadrado em níveis de não incomodidade, pelo que seria 
dispensável um plano de gestão do ruído. No entanto, seria facilmete apurado a necessidade do mesmo, após a 
realização de uma monitorização ao ruído na exploração no seu período ativo / diurno e ativo / noturno. Mas no 
Relatório de Avaliação de Riscos Profissionais refere-se que não é aplicável.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

1. 11. A avaliar

Na instalação avícola ocorrem emissões difusas provenientes de dois momentos da exploração; o metabolismo das 
aves no processo de criação e engorda, e aquando da remoção das camas, o estrume, no final de cada ciclo 
produtivo. No entanto, estas emissões são minimizadas pelo facto de, existir uma gestão nutricial das aves, a qual 
melhora a disponibilidade de azoto e fósforo e diminui-se a sua presença no estrume, com consequente redução dos 
odores, por não se armazenar o estrume na exploração e por a instalação avícola possuir um sistema de ventilação 
artificial, o qual para além de permitir controlar as condições de humidade e temperatura, permite igualmente minimiza
os odores gerados. A metodologia utilizada na exploração, através do uso dos ventiladores, para a renovação de ar, 
assim como a remoção do estrume, após cada ciclo de criação de frango, seguido de desinfeção e vazio sanitário de 
três semanas, também ajudam na redução dos odores.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

MTD 2.

2. a)

2. a) i. Sim
A exploração procurou ter fornecedores o mais próximo possível da mesma, não só por fatores económicos, mas 
igualmente por fatores ambientais (diminuição de consumo/gasto de combustível, emissões dos veículos, desgaste 
das estradas e dos veículos, entre outros), e sendo estas acreditadas.

Auditorias internas ou externas independentes (quando exequível), a fim de determinar se o SGA está ou não em conformidade com as disposições planeadas e se foi corretamente 
aplicado e mantido;

Revisão do SGA e da continuidade da sua adequabilidade, aptidão e eficácia pela administração de topo;

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas; 

Consideração dos impactos ambientais decorrentes do desmantelamento final da instalação na fase de conceção de uma nova instalação e ao longo da sua vida operacional;

Realização regular de avaliações comparativas setoriais (p. ex., documento de referência setorial do Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria — EMAS).

Especificamente para o setor de criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos, as MTD consistem igualmente em incorporar no SGA as seguintes características:

salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental.

Verificação do desempenho ambiental e adoção de medidas corretivas, com especial destaque para:

monitorização e medição (ver também relatório de referência elaborado pelo JRC sobre monitorização das emissões de instalações abrangidas pela DEI — ROM),

medidas preventivas e corretivas,

manutenção de registos,

Aplicação de um plano de gestão do ruído (cf. MTD 9);

Aplicação de um plano de gestão de odores (cf. MTD 12).

1.2 Boas práticas de gestão interna

A fim de evitar ou reduzir o impacto ambiental e melhorar o desempenho global, a MTD consiste em utilizar todas as técnicas a seguir indicadas.

Localização adequada da instalação/exploração e organização das atividades em termos de espaço, a fim de:

reduzir o transporte de animais e de materiais (incluindo estrume)



2. a) ii. Sim

A exploração encontra-se implantada numa zona florestal, suficientemente afastada da povoação mais próxima - São 
Miguel do Outeiro, em cerca de 905,11 m de distância, medidos da exploração ao centro da povoação. Relativamente 
a 3 habitações isoladas nas proximidades, encontra-se afastada de uma 367,92m, 377,41m de outra e 572,11m da 
terceira. A medição foi feita em linha reta e não considerou que toda a exploração tem uma forte envolvente florestada
de pinheiro bravo, que contem quer visualmente a exploração, quer ao nível de ruído e odores.

2. a) iii. Sim

A precipitação elevada e temperatura baixa manifestam-se por 9 meses, de outubro a fim de maio. Pelo que nesta 
época do ano a caldeira para aquecimento dos pavilhões tem maior atividade de queima, acionando os permutadoes 
de calor, existindo também mais água disponível no furo de abastecimento da exploração para a realização das suas 
atividades e dos permutadores de calor. Os meses de junho a setembro, têm temperaturas mais elevadas e 
precipitação mais escassa, pelo que os pavilhões são arrefecidos através dos ventiladores, tendo assim um maior 
consumo de energia elétrica. O vento predominante é de oeste, sendo qua exploração encontra-se envolvida por uma 
barreira natural de pinheiro bravo, controlando o acesso do vento com a velocidade natural a que seria afetado, caso 
não tivesse esta envolvente florestal.

2. a) iv. A avaliar A exploração pode efetivamente crescer para norte, no entanto, este acontecimento está dependente se existirem 
condições económicas favoráveis, e não estão previstas ocorrerem tão cedo.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

2. a) v. Sim

A contaminação das águas locais, na envolvente da exploração não se prevê, em consequência dos sistemas 
implementados, assim como as práticas de realização dos trabalhos na exploração.
Com a construção da fossa estanque ficará garantido a não contaminação de cursos de água ou nascentes. A linha 
de água mais próxima tem um afastamento de 200m, e as habitações a mais de 400m, ficando o aviário situado numa 
zona de pinhal.

2. b)

2. b) i. A implementar

Os operadores da exploração avícola, têm formação sobre criação animal, sanidade e bem-estar animal, gestão do 
estrume, e de todas as restantes tarefas na exploração e respetiva regulamentação aplicável. Entre outras tarefas 
encontram-se as seguintes, verificação e correção de anomalias dos equipamentos, execução de práticas de higiene, 
utilização de equipamentos de trabalho, de modo adequado e colaboração de técnico especializado no 
acompanhamento do bem-estar animal e prevenção de doenças, bem como no cumprimento das medidas no âmbito 
de defesa sanitária da instalação. Assim, é contemplada a formação de tratador(es) de animais detentor(es) de 
conhecimentos no que se refere não só à biologia e bem-estar das aves, sendo capaz(es) de englobar na(s) sua(s) 
rotina(s) diária(s) a avaliação do funcionamento dos equipamentos e comportamentos do estado de saúde das aves. 
As medidas de higiene, saúde e segurança no trabalho, medidas de prevenção de acidentes, relativamente aos 
trabalhadores, são também objeto de formação.  Foi efetuada uma ação de formação no ano de 2011 sobre esta 
temática, "Proteção das Aves nos Locais de Criação". Serão realizadas cções de formação, de acordo com as 
necessidades dos operadores e da legislação aplicável.

Dezembro, de 2018.

2. b) ii. Não aplicável
O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem, Nutrofertil, Nutrição e Fertilizantes, Lda, enquanto o chorume é armazenado em fossas estanques. 
Pelo que a formação nesta temática não tem enquadramento.

2. b) iii. Sim

O planeamento das atividades são programadas ciclo após ciclo, em coordenação com a entidade integradora, pelo 
que todo o material adquirido é para aquele ciclo e a remoção dos produtos (aves), resíduos e subprodutos é 
devidamente encaminhado para os canais certificados para o tratamento dos mesmos. Neste âmbito o proponente 
(técnico da exploração), realizou uma outra formação na Direcção Geral Da Agricultura (DGAV), e aguarda pelo 
Certificado de Aptidão Profissional atribuído pela mesma entidade, que lhe permite ter as habilitações necessárias 
para que ele próprio, dê ações de formaçãos ao(s) operador(es) da exploração sobre as diversas temáticas ligadas às 
práticas de produção, higiene, entre outras.

2. b) iv. A implementar

Não existe formação desde 2011 ao nível de sistema de emergência. Será conveniente formação ao nível de Plano 
de Emergência para lidar com incidentes com consequências ambientais, nomeadamente derrame ou fuga de 
substâncias líquidas (desinfetantes, efluentes residuais), ou outros incidentes. No entanto, refira-se que os 
desinfetantes são comprados na quantidade necessária para o uso na desinfeção de cada ciclo, à entidade 
integradora, não existindo armazenamento de tais substâncias. Relativamente aos efluentes residuais, os 
reservatórios de recolha dos mesmos - fossas, são criteriosamente vistoriados.

Dezembro, de 2018.

2. b) v. Sim

Após cada ciclo produtivo são realizadas ações de manutenção ordinárias dos equipamentos, das linhas de 
alimentação, das linhas de abeberamento, áreas de produção, caldeira, silos, iluminação. São realizadas ações de 
manutenção extraordinárias sempre que identificadas anomalias em qualquer um dos sistemas. Para que se continue 
a prestar um serviço de qualidade relativamente à manutenção do equipamento existente na exploração, deverão ser 
frequentadas ações de formação desta temática. Serão realizadas acções de formação, de acordo com as 
necessidades dos operadores e da legislação aplicável.

2. c)

2. c) i. A implementar

A exploração dispõe de um sistema de abastecimento de água proveniente de furo, o qual tem uma rede específica 
de alimentação dos pavilhões e da área de espaço social. Separadamente tem o sistema de recolha das águas 
residuais - chorume e das águas residuais do WC do espaço social. O chorume proveniente da lavagem do pavilhão 
A e B é encaminhado através da respetiva rede de drenagem para uma primeirafossa estanque uma primária com 
capacidade de 6m3 e posteriormente para uma fossa estanque com capacidade de 38m3. Sendo, mais tarde 
recolhido e transportado para os terrenos do proponente. As poucas águas residuais, provenientes do WC localizado 
na área social, são recolhidas por uma fossa séptica. As águas pluviais são recolhidas por caleiras laterais aos 
pavilhões e, por gravidade direcionadas e drenadas para o terreno natural. As águas de abastecimento, pluviais e 
residuais, têm sistemas próprios e não são comunicantes. A contaminação das águas locais, na envolvente da 
exploração não se prevê, em consequência dos sistemas implementados, assim como as práticas de realização dos 
trabalhos na exploração. Com estes dados pode ser planeado, implementado e simulado.

Dezembro, de 2019.

2. c) ii. Sim

A exploração tem um Relatório de Avaliação de Riscos Profissionais, estando sujeito a melhorias, nomeadamente 
sinalizar os extintores que se contram na entrada do pavilhão A, na entrada do pavilhão B, no espaço do gerador, no 
espaço do quadro de controlo de todo o sistema, na zona do espaço da caldeira, e na zona de armazenamento do 
trator, ou seja, no armazém 2. Quanto a um plano de ação relativamente às fossas de recolha do chorume, não existe 
nenum plano. No entanto, e sempre que as fossas são vazadas, as mesmas são inspecionas, e caso exista algum 
registo de rutura a mesma é reparada. Quanto ao derramento de óleo existe um plano de ação para situações de 
ocorrência de incidentes.

2. c) iii. Sim

O único equipamento a considerar e necessário para a tipologia de exploração é o balde de areia e papel absorvente, 
para situações esporádicas de derramamento de óleo. Este material encontra-se localizado no espaço do gerador, e 
no armazém 2, onde se localiza o trator, uma vez que apenas esta tipologia de equipamento (gerador e trator) pode 
ocasionar incidentes desta natureza. O material utilizado é específico para a absorção de óleo ou gasóleo, 
devidamente homologado, e tem a designação de granulado absorvente de óleo micro absorver.

2. d)

assegurar uma distância adequada aos recetores sensiveis que exijam protecção

ter em conta as condições climáticas predominantes (po ex. vento e precipitação)

ter em conta a potencial capacidade de desenvolvimento futuro da exploração

evitar a contaminação da água

Educar e formar o pessoal, especialmente em relação a:

regulamentação aplicável, criação de animais, sanidade e bem-estar animal, gestão do estrume, segurança dos trabalhadores

planos de ação para responder a certas contingências (p. ex., incêndios, fugas ou colapso de instalações de armazenamento de chorume, escorrência descontrolada das pilhas de estrume, 
derramamentos de óleo),

equipamento disponível para tratamento de incidentes de poluição (p. ex., equipamento para obstrução de drenos, valas de represamento, divisórias de separação para derrames de óleo).

Verificar, reparar e manter regularmente estruturas e equipamento, como:

transporte e espalhamento de estrume no solo

planeamento de atividades

planeamento e gestão de emergências 

reparação e manutenção dos equipamentos

Preparar um plano de emergência para lidar com emissões e incidentes imprevistos, como a poluição de massas de água. Pode incluir:

plano da exploração, indicando os sistemas de drenagem e as fontes de água/efluentes,



2. d) i. Sim

O chorume proveniente da lavagem do pavilhão A e B é encaminhado através da respetiva rede de drenagem para 
uma primeira fossa estanque primária com capacidade de 6m3 e posteriormente para uma fossa estanque com 
capacidade de 38m3. Sendo, mais tarde recolhido e transportado para os terrenos do proponente. No final de cada 
esvaziamento das fossas será inspecionada cada uma, de modo a verificar se existem fissuras capazes de ocorrência 
fugas e mesmo avalia a degradação do material e necessidade de reparação do mesmo. 

2. d) ii. Não

As águas provenientes da lavagem dos pavilhões A e B são recolhidas num coletor que possui 1,5 metros de 
diâmetro e 1 metro de profundidade. Estas águas são designadas vulgarmente por chorume, são encaminhadas para 
uma fossa estanque primária com capacidade de 6m3, sendo posteriormente conduzidas para a fossa estanque com 
capacidade de 38m3 onde permanece até ser utilizado nos terrenos do proponente como fertilizante e mais tarde, 
com o recurso de uma cisterna, sendo recolhidas e espalhadas em terrenos do proponente. Atendendo a este 
processo as fossas quando vazias, são inspecionadas para verificar se mantém a sua integridade construtiva.

2. d) iii. Sim Após cada ciclo produtivo são realizadas ações de manutenção ordinárias dos equipamentos, das linhas de alimentação, das linhas de 

abeberamento, áreas de produção e silos. São realizadas ações de manutenção extraordinárias sempre que identificadas anomalias em qualque

um dos sistemas. Diariamente são igualmente monitorizadas, no sentido de se averiguar se se encontram com funcionamento adequado ao 

programado, sem perdas por excesso de água ou alimento, ou com deficiência de desempenho.

2. d) iv. Sim

Nos pavilhões o controlo dos sistemas de ventilação e de temperatura é efetuado através de um sistema de controlo 
automático, tendo em consideração a idade do bando, as condições climatéricas exteriores e o ambiente climatérico 
interno dos pavilhões. É importante controlar a ventilação, por forma a manter a temperatura e humidade relativa de 
conforto animal e evitar correntes de ar, assim como a presença de cheiros e poeiras. Este sistema permite controlar 
os ventiladores, assim como a abertura e o fecho automático das janelas, através das sondas de temperatura e 
humidade dispersas no interior dos pavilhões, permitindo deste modo um controlo rigoroso das condições internas dos
pavilhões. Deste modo, a verificação dos sistemas de ventilação e sensores de temperatura é de extrema 
importância, não só no final de cada ciclo, como diariamente monitorizado, para verificação do seu correto 
funcionamento.

2. d) v. Sim
A limpeza dos silos é efetuada através do esvaziando total dos mesmos, promovendo-se o arejamento, abrindo-se as 
tampas de carga e descarga. Seguidamente as paredes internas são limpas batendo nas paredes exteriores por 
forma a soltar todos os resíduos de ração que possam estar acumulados nas paredes internas. São ainda verificadas 
as tubagens e válvulas e todos os restantes acessórios.

2. d) vi. Sim

A exploração por cada ciclo efetua sempre uma inspeção regular no sistema de ventilação. Por cada ciclo é 
igualmente efetuada a abertura das janelas , e os pavilhões entre a saída de um bando e a entrada de outro, existe 
um período de tempo que poderá estender-se até às 3 semanas denominado “vazio sanitário”. Os ventiladores são 
igualmente limpos e inspecionados, nessa altura. No entanto, diariamente é verificada a sua funcionalidade, e caso se 
observe algum mau funcionamento, o(s) mesmo(s) serão objeto de reparação e/ou limpeza. Relativamente ao controle
de pragas na exploração avícola será tido em conta o Plano de Controlo de Pragas – sobretudo desratização. O 
Plano de Controlo referido é assegurado por uma empresa externa autorizada para o efeito, a “Truly Nolen”, a qual 
efetua todos os registos necessários.

2. e) Sim
Os cadáveres de animais são acondicionados numa arca frigorífica com capacidade de 200 litros localizada no 
armazém 2, e posteriormente recolhidos por uma empresa externa certificada para o transporte destes subprodutos, 
categoria 2, a qual os entrega a uma empresa de incineração igualmente certificada para o efeito. A arca congeladora 
é igualmente verificada se está a cumprir o seu funcionamento, de acordo com as indicações técnicas da mesma.

MTD 3.

3. a) Sim

A instalação adotou uma dieta nutricional adaptada, tendo em consideração as necessidades nutricionais das aves, 
melhorando a disponibilidade de azoto e fósforo e diminuindo a sua presença no estrume. Deste modo, é adicionado 
aminoácidos digeríveis na dieta, com vista a ajustar os valores proteícos da ração às necessidades das aves, 
minimizando a excreção de azoto e consequentemente a sua presença no estrume. A gestão nutricional é definida 
pela entidade integradora tendo em conta as boas práticas de nutrição animal e bem estar ambiental. 

3. b) Sim

Adoção de dieta nutricional adaptando a sua composição às necessidades nutricionais das aves de acordo com o seu 
nível de desenvolvimento (idade), ou seja, multifaseada, sendo constituída por 4 fases: 0-7 dias, 8-16 dias, 17-22 dias 
e 23 dias ao abate, tendo cada fase uma fórmula específica que tem em conta as necessidades nutricionais dos 
animais em todos os nutrientes nomeadamente  proteína bruta, aminoácidos  e fósforo digestivel, de forma a reduzir 
ao mínimo a excreção de azoto e fósforo. Com esta gestão nutricional, melhora-se a disponibilidade de azoto e fósforo
e diminui-se a sua presença no estrume. Refira-se que a gestão nutricional é definida pela entidade integradora tendo 
em conta as boas práticas de nutrição animal e bem estar ambiental. 

3. c) Sim

A instalação adotou uma dieta nutricional adaptada, tendo em consideração as necessidades nutricionais das aves, 
melhorando a disponibilidade de azoto e fósforo e diminuindo a sua presença no estrume. Deste modo, é adicionado 
aminoácidos digeríveis na dieta, com vista a ajustar os valores proteícos da ração às necessidades das aves, 
minimizando a excreção de azoto e consequentemente a sua presença no estrume. A gestão nutricional é definida 
pela entidade integradora tendo em conta as boas práticas de nutrição animal e bem estar ambiental. 

3. d) Sim

Adoção de dieta nutricional adaptando a sua composição às necessidades nutricionais das aves de acordo com o seu 
nível de desenvolvimento (idade) melhorando a disponibilidade de azoto e fósforo e diminuindo a sua presença no 
estrume. A alimentação é  constituída por 4 fases: 0-7 dias, 8-16 dias, 17-22 dias e 23 dias ao abate, tendo cada fase 
uma fórmula especifica que tem em conta as necessidades nutricionais dos animais em todos os nutrientes 
nomeadamente  proteína bruta, aminoácidos  e fósforo digestivel, de forma a reduzir ao mínimo a excreção de azoto e
fósforo e consequentemente a sua presença no estrume. Refira-se que a gestão nutricional é definida pela entidade 
integradora tendo em conta as boas práticas de nutrição animal e bem estar ambiental.                        

instalações de armazenamento de chorume, de modo a detetar sinais de danos, degradação ou fugas,

bombas de chorume, misturadores, separadores, irrigadores,

sistemas de abastecimento de alimentos e de água,

Redução do teor de proteína bruta mediante um regime alimentar com valor equilibrado de azoto, tendo em conta as necessidades de energia e de aminoácidos digeríveis.

Alimentação multifaseada com uma dieta adaptada às necessidades específicas do período de produção.

Adição de quantidades controladas de aminoácidos essenciais a uma dieta pobre em proteína bruta.

Utilizar aditivos autorizados para alimentação animal que tenham em vista reduzir o azoto total excretado.

sistema de ventilação e sensores de temperatura,

silos e equipamentos de transporte (p. ex., válvulas, tubos),

sistemas de limpeza do ar (p. ex., através de inspeções regulares). Pode incluir a limpeza da exploração e o controlo de pragas.

Armazenar os animais mortos de modo a evitar ou reduzir emissões.

1.3 Gestão nutricional

A fim de reduzir a quantidade total de azoto excretado e, consequentemente, as emissões de amoníaco, satisfazendo simultaneamente as necessidades nutricionais dos animais, 
a MTD consiste em preparar uma dieta e uma estratégia nutricional que incluam uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem. 



MTD 4.

4. a) Sim

Adoção de dieta nutricional adaptando a sua composição às necessidades nutricionais das aves de acordo com o seu 
nível de desenvolvimento (idade) melhorando a disponibilidade de azoto e fósforo e diminuindo a sua presença no 
estrume. A alimentação é  constituída por 4 fases: 0-7 dias, 8-16 dias, 17-22 dias e 23 dias ao abate, tendo cada fase 
uma fórmula especifica que tem em conta as necessidades nutricionais dos animais em todos os nutrientes 
nomeadamente  proteína bruta, aminoácidos  e fósforo digestivel, de forma a reduzir ao mínimo a excreção de azoto e
fósforo e consequentemente a sua presença no estrume. Ainda com o mesmo objectivo, são introduzidos  nas 
fórmulas determinados aditivos nomeadamente enzimas (xilanases, betaglucanases, fitases e nalguns casos 
proteases e amílases) que aumentando a digestibilidade do alimento permitindo reduzir a proteína e aumentar a 
utilização do fósforo fítico, reduzindo a incorporação de fosfatos. A preferência pela utilização de fosfato monocálcico 
com maior digestibilidade, em relação ao fosfato dicálcico também contribui para a redução da excreção de fósforo.

4. b) Sim

Adoção de dieta nutricional adaptando a sua composição às necessidades nutricionais das aves de acordo com o seu 
nível de desenvolvimento (idade) melhorando a disponibilidade de azoto e fósforo e diminuindo a sua presença no 
estrume. Adição de aminoácidos na dieta com vista a ajustar os valores proteicos da ração às necessidades das 
aves, minimizando a excreção de azoto e consequentemente a sua presença no estrume. Ainda com o mesmo 
objectivo, são introduzidos  nas fórmulas determinados aditivos nomeadamente enzimas (xilanases, betaglucanases, 
fitases e nalguns casos proteases e amílases) que aumentando a digestibilidade do alimento permitindo reduzir a 
proteína e aumentar a utilização do fósforo fítico, reduzindo a incorporação de fosfatos. A preferência pela utilização 
de fosfato monocálcico com maior digestibilidade, em relação ao fosfato dicálcico também contribui para a redução da 
excreção de fósforo.

4. c) Sim

Adoção de dieta nutricional adaptando a sua composição às necessidades nutricionais das aves de acordo com o seu 
nível de desenvolvimento (idade) melhorando a disponibilidade de azoto e fósforo e diminuindo a sua presença no 
estrume. A alimentação é  constituída por 4 fases: 0-7 dias, 8-16 dias, 17-22 dias e 23 dias ao abate, tendo cada fase 
uma fórmula especifica que tem em conta as necessidades nutricionais dos animais em todos os nutrientes 
nomeadamente  proteína bruta, aminoácidos  e fósforo digestivel, de forma a reduzir ao mínimo a excreção de azoto e
fósforo e consequentemente a sua presença no estrume. Ainda com o mesmo objectivo, são introduzidos  nas 
fórmulas determinados aditivos nomeadamente enzimas (xilanases, betaglucanases, fitases e nalguns casos 
proteases e amílases) que aumentando a digestibilidade do alimento permitindo reduzir a proteína e aumentar a 
utilização do fósforo fítico, reduzindo a incorporação de fosfatos. A preferência pela utilização de fosfato monocálcico 
com maior digestibilidade, em relação ao fosfato dicálcico também contribui para a redução da excreção de fósforo.

MTD 5.

5. a) Sim Existe um registo de consumo de água, por meses e por ano, o qual é mantido, como todos os restantes, por um 
período de 3 anos e numa pasta própria na zona do escritório da exploração.

5. b) Sim
Uma das tarefas diárias dos operacionais da exloração é verificar a existência de fugas, desde a saída na zona do 
furo, até à zona de abeberamento animal. É feita a monitorização da mesma, de modo a permitir que os níveis de 
água sejam os necessários para alimentar todas as atividades de produção, ao longo de todo o ano. Qualquer 
deteção de fuga é imediataente reparada.

5. c) Sim
Sempre que se fecha um ciclo de produção, os pavilhões são limpos, o estrume é retirado dos pavilhões com a ajuda 
de um trator com pá frontal e posteriormente de uma leve raspagem do piso, o mesmo é lavado com recurso a uma 
máquina de lavar de alta pressão, minimizando assim o consumo de água.

5. d) Sim
O abeberamento animal é efetuado com recurso a pipetas. Este método é o que promove a hidratação animal, de 
acordo com a necessidade e vontade de toma de água, por parte das aves. Pois este sistem só liberta a água, 
aquando o animal se propõe a beber e toca na pipeta para se hidratar. Deste modo, a água não se encontra 
disponível e sujeita ao desperdício, e até mesmo disponível ao desenvolvimento de bactérias, ou vírus. 

5. e) Sim
O facto do sistema de abeberamento adotado na exploração ser por bebedouros de pipeta, é necessária a verificação 
se a calibaração da pipeta se encontra na medida necessária paa o abeberamento necessário para as aves, na 
proporção da idade, e necessidade. 

5. f) A avaliar

É uma medida que merece ser avaliada, uma vez que pode efetivamente ser uma mais valia para a reutilização de 
águas pluviais, que neste momento se encontram a drenar para o terreno natural, alimentando cursos de água, e 
freáticos. Com esta alternativa, as alterações previstas são a consequente diminuição do consumo da água de 
captação através do furo, e efetuar uma melhor gestão da água. Deve por isso ser avaliada o custo / beneficio de 
implementação de uma solução como esta.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

MTD 6.

6. a) Sim
As áreas de produção são as áreas onde se efetua a produção de aves e consequentemente a área a considerar 
como área "suja" da exploração. Cada pavilhão A e B, tem uma área útil de pavilhão de recria de 1.316,10m2, cada, 
ou seja, de 2 632,20m2 é a extensão da área que será "suja" pela produção.

6. b) Sim

Minimização dos consumos de água: 1 - O consumo de água da exploração não é constante, variando de acordo com 
a permanência ou ausência de frangos na instalação, com a idade dos frangos e com as condições de temperatura e 
humidade existentes no interior dos pavilhões. 2- A instalação dispõe de um sistema de controlo cujo software, 
permite efetuar a monitorização de diversos parâmetros associados ao processo produtivo, sendo um deles a 
monitorização do consumo de água. 3 - As lavagens dos pavilhões são realizadas após uma pequena raspagem do 
pavilhão e recorrendo a uma máquina de lavar de alta pressão que proporciona uma limpeza mais eficaz com um 
menor consumo de água. 4 - Na instalação são utilizados bebedouros de pipeta, que pelas suas caraterísticas evitam 
desperdícios de água ao contrário do que acontece quando são instalados os bebedouros tradicionais. Estes 
bebedouros constituem um sistema de elevada eficácia que minimiza de modo significativo o consumo global de água 
na exploração, pelo facto de evitar perdas.

A fim de reduzir o fósforo total excretado, satisfazendo, ao mesmo tempo, as necessidades nutricionais dos animais, a MTD consiste em preparar uma dieta e uma estratégia 
nutricional que incluam uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem.

Alimentação multifaseada com uma dieta adaptada às necessidades específicas do período de produção.

Utilizar equipamentos de limpeza de alta pressão para a limpeza do alojamento dos animais e dos equipamentos.

Selecionar e utilizar equipamento adequado (p. ex., bebedouros de tetinas, bebedouros redondos, recipientes de água) para uma categoria de animal específica, garantindo simultaneamente 
a disponibilidade de água (ad libitum ).

Verificar e, se necessário, ajustar regularmente a calibração do equipamento de abeberamento.

Reutilização de águas pluviais não contaminadas, como água para limpeza.

1.5.   Emissões de águas residuais

Para reduzir a produção de águas residuais, a MTD consiste em recorrer a uma combinação das técnicas que se seguem.

Utilizar aditivos autorizados para alimentação animal que tenham em vista reduzir o fósforo total excretado (p. ex., fitase).

Utilização de fosfatos inorgânicos altamente digeríveis para a substituição parcial de fontes convencionais de fósforo nos alimentos.

1.4.   Utilização eficiente da água

Para uma utilização eficiente da água, a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

Manter um registo do consumo de água.

Detetar e reparar fugas de água.

Manter tão reduzida quanto possível a extensão de zonas sujas.

Minimizar a utilização de água.



6. c) Sim

A exploração dispõe de um sistema de um sistema de recolha das águas residuais - chorume e das águas residuais 
do WC do espaço social. O chorume proveniente da lavagem do pavilhão A e B é encaminhado através da respetiva 
rede de drenagem para uma primeira fossa estanque primária com capacidade de 6m3, e posteriormente para uma 
fossa estanque com capacidade de 38m3. Sendo, mais tarde recolhido e transportado para os terrenos do 
proponente. As poucas águas residuais, provenientes do WC localizado na área social, são recolhidas por uma fossa 
séptica. As águas pluviais são recolhidas por caleiras laterais aos pavilhões e, por gravidade direcionadas e drenadas 
para o terreno natural. As águas pluviais e residuais, têm sistemas próprios e não são comunicantes.

MTD 7.

7. a) Sim
As águas residuais, vulgarmente designadas por chorume, provenientes da lavagem dos pavilhões A e B são 
recolhidas num coletor que possui 1,5 metros de diâmetro e 1 metro de profundidade. Estas águas são encaminhadas 
para uma fossa estanque primária com capacidade de 6m3, sendo posteriormente conduzidas para a fossa estanque 
com capacidade de 38m3, até serem utilizadas nos terrenos do proponente.

7. b) Sim

As águas residuais provenientes da lavagem dos pavilhões, normalmente designada por chorume, são encaminhadas 
para um sistema de fossas estanques.  Ao nível do tratamento destas águas, as mesmas são recolhidas por fossas, 
de acordo, como o mencionado acima, sendo o tramento de índole biológica, uma vez que se suporta em sistema de 
fossas por retenção do chorume em permanência temporal, visando a depuração por sedimentação e ação biológica. 
As águas residuais entram numa primeira fossa estanque primária com capacidade de 6m3, transitando 
posteriormente para uma segunda fossa estanque com capacidade total de 38m3. A capacidade mínima da 2ª fossa 
estanque que é de 18,00m3, e capacidade mínima de retenção de 3 meses (90 dias). Após este período de 
maturação, as mesmas são recolhidos por trator com cisterna, por meio de extração com mangueira, conduzidas e 
espalhadas em parcelas de terreno do proponente, devidamente identificadas para o efeito. Segundo Plano de 
Gestão de Efluentes Pecuários estima-se a produção anual de chorume é de cerca de 72 m3.

7. c) Sim

As águas residuais provenientes da lavagem dos pavilhões, normalmente designada por chorume, são encaminhadas 
para um sistema de fossas estanques, acima mencionado, e posteriormente recolhidos por um trator com cisterna e 
espalhados nos terrenos do proprietário. O terreno onde é espalhado o chorume, sendo posteriormente infiltrado, tem 
uma área de 210 m2 com solo franco arenoso, e com culturas de pastagens permanentes variáveis, com coberto 
arbóreo de cultura de sequeiro, o olival. No que se refere à aplicação do chorume para fertilização dos solos devem-
se cumprir os requisitos do Código de Boas Práticas Agrícolas, nomeadamente, não proceder ao espalhamento do 
chorume em condições climáticas adversas, a aplicação deverá respeitar a distância mínima de 50 metros a 
habitações isoladas e de 200 metros de aglomerados populacionais, respeitar uma distância mínima de 100 metros de
furos e poços e mais de 35 metros de qualquer linha de água. Deverá também, ter em consideração que a inclinação 
do
terreno, onde irá aplicar o chorume, não deve ultrapassar os 10% de modo a evitar escorrências.

MTD 8.

8. a) Sim

Nos pavilhões o controlo da ventilação é efetuado por um sistema de controlo por sensores e controlo por variação de 
velocidade (optimização de consumos energéticos), tendo em consideração a idade do bando, as condições 
climatéricas exteriores e o ambiente climático interno dos pavilhões. É importante controlar a ventilação, de forma a 
manter a temperatura e humidade relativa de conforto e evitar correntes de ar, assim como reduzir a presença de 
cheiros e poeiras. O sistema de controlo permite controlar a abertura e o fecho automático das janelas, através das 
sondas de temperatura e humidade dispersas no interior dos pavilhões, permitindo deste modo um controlo rigoroso 
das condições internas dos pavilhões. Este método proporciona uma eficaz eficiência energética.

8. b) Sim

O aviário encontra-se dividido em duas zonas de produção, pavilhão A e pavilhão B, de forma a facilitar o 
aquecimento, uniformizar o perfil de temperaturas e evitar desperdício energético. Deste modo, podem funcionar de 
modo isolado, por cada pavilhão reduzindo os custos energéticos, em especial quando são utilizados sistemas de 
limpeza do ar. Por outro lado, o controlo de cada pavilhão é “dividido” por dois sectores de ventilação e 4 zonas de 
aquecimento, obtendo assim um maior grau de eficiência, rigor e gestão energética. Em todo este processo, o facto 
de o sistema se encontrar todo automatizado e com elevados níveis de controlo ambiente, de modo a manter um 
ambiente que permita as melhores condições para o bem estar animal revela-se como um meio extremamete eficaz 
de controle energético.

8. c) Sim
Os pavilhões foram sujeitos a melhoramentos térmicos do edificado, tendo sido melhorada a cobertura dos pavilhões 
e armazéns (isolados com painéis sandwich), evitando perdas térmicas e reduzindo os gastos energéticos. O teto do 
pavilhão B utilizou como isolamento térmico o poliuretano expandido.

8. d) Sim
A iluminação na exploração é efetuada com recurso a lâmpadas de baixo consumo – lâmpadas fluorescentes 
tubulares sendo que as mesmas são ligadas somente quando necessário e com a possibilidade de regulação da 
intensidade do fluxo luminoso.

8. e)

8. e) 1. Não
O permutador de calor utilizado funciona, através de queima de biomassa em caldeira, para aquecimento da água que
percorrerá a tubagem que liga aos permutadores de calor instalados no teto dos pavilhões, com posterior libertação 
de calor para os pavilhões.

8. e) 2. Sim

A biomassa apresenta-se como uma energia alternativa que assegura maior respeito pelo meio ambiente. Uma fonte 
de energia renovável derivada de material biológico natural.
As caldeiras com uso de biomassa a pellets de madeira, representam uma excelente alternativa aos combustíveis 
tradicionais de gasóleo e gás, com claras vantagens ambientais e de sustentabilidade, notáveis por não contribuírem 
para emissões de CO2. A caldeira instalada oferece uma solução de elevada prestação em um dos combustíveis de 
biomassa mais utilizados, as pellets de madeira.

8. e) 3. Não
O permutador de calor utilizado funciona, através de queima de biomassa em caldeira, para aquecimento da água que
percorrerá a tubagem que liga aos permutadores de calor instalados no teto dos pavilhões, com posterior libertação 
de calor para os pavilhões.

8. f) Não
O permutador de calor utilizado funciona, através de queima de biomassa em caldeira, para aquecimento da água que
percorrerá a tubagem que liga aos permutadores de calor instalados no teto dos pavilhões, com posterior libertação 
de calor para os pavilhões.

8. g) Não
Não existe implementado este sistema. O permutador de calor utilizado funciona, através de queima de biomassa em 
caldeira, para aquecimento da água que percorrerá a tubagem que liga aos permutadores de calor instalados no teto 
dos pavilhões, com posterior libertação de calor para os pavilhões.

Espalhamento de águas residuais no solo através, p. ex., de sistemas de irrigação, como aspersores, pulverizadores com tração, cisternas, aparelhos com tubos injetores.

1.6.   Utilização eficiente da energia

Para uma utilização eficiente da energia na exploração, a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

Sistemas de aquecimento/arrefecimento e de ventilação de elevada eficiência.

Otimização da gestão e dos sistemas de aquecimento/arrefecimento e de ventilação, em especial quando são utilizados sistemas de limpeza do ar.

Isolamento das paredes, do pavimento e/ou dos tetos do alojamento dos animais.

Separar águas pluviais não contaminadas do fluxo de águas residuais que necessitam de tratamento.

A fim de reduzir as emissões provenientes das águas residuais para o meio hídrico, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem.

Drenar águas residuais para um recipiente específico ou para uma instalação de armazenamento de chorume.

Tratar as águas residuais.

Recuperação de calor com chão aquecido e arrefecido com cama (sistema de cobertura combinada).

Utilização de dispositivos de iluminação eficientes em termos energéticos.

Utilização de permutadores de calor. Pode utilizar-se um dos seguintes sistemas:

ar-ar;

ar-água;

ar-solo

Utilização de bombas de calor para recuperação de calor.



8. f) Não
O permutador de calor utilizado funciona, através de queima de biomassa em caldeira, para aquecimento da água que
percorrerá a tubagem que liga aos permutadores de calor instalados no teto dos pavilhões, com posterior libertação 
de calor para os pavilhões.

MTD 9.

9. i. Não

Não se encontra implementado nenhum protocolo com medidas e cronogramas, uma vez que as fontes de ruído 
existentes na exploração avícola não são emissoras de ruídos com valores de incomodidade que necessitem da 
realização de um protocolo com medidas de minimização das mesmas. Os níveis de ruído mais elevados são emitidos
pela circulação de viaturas, cerca de 90 dB, mas as mesmas não circulam diariamente no espaço. As restantes fontes 
de ruído são as relativas ao funcionamento da caldeira de aquecimento dos pavilhões, permutadores de calor e 
ventiladores, bombas de pressão de abeberamento, de arrefecimento e humidade, eletrobomba e gerador, e motores 
de alimentação. Todos estes têm um valor de emissão de 50 dB, o qual significa um indíce de conforto sonoro. Todas 
as fontes ocorrentes nesta áea de exploração avícola são fontes de carácter esporádico e não contínuas.

9. ii. Não
Tudo o que foi referido no ponto 9.i. é aplicável e consequentemente justificação para a não existência de 
monitorização de ruído. Acresce ainda, o facto da exploração avícola se encontrar afastamentada de aglomerados 
urbanos, sensivelmente a 400m e ter uma envolvente bem consolidada por povoações densas de pinhal em regime 
de monocultura (pinheiro bravo).

9. iii. A avaliar

Pode-se colocar como uma medida a avaliar, caso surja alguma nova fonte de ruído identificada e que para a mesma, 
seja necessário a realização de um protocolo de resposta para minimizar o ruído relativamente aos níveis de 
incomodidade da mesma. No entanto, e uma vez que os sistemas que surgem no mercado são cada vez mais 
eficientes, não nos parece que venha a ser implementada uma solução que seja uma fonte de ruído para a 
exploração e zona envolvente.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

9. iv. A avaliar

Por tudo o que já foi referido acima, não nos parece que a exploração necessite de um programa específico para a 
redução do ruído, no entanto pode ser avaliado. Uma vez, que todas as fontes de ruído já são conhecidas, e 
identificadas as suas características de emissão de ruído, sendo que as mesmas não são merecedoras de aplicação 
de medidas de redução e/ou eliminação do ruído, uma vez que se enquandam em valores de 45 dB a 50 dB. Ou seja, 
ruído sonoro confortável.

Após a entrada em funcionamento da 
instalação e evidenciado no PDA.

9. v. Não

Não existe nenhum registo de dados que permita avaliar o histórico da exploração avícola ao nível de ruído ambiente. 
Apesar da exploração se encontrar em funcionamento desde o ano de 1994, a mesma nunca fez análises, nem 
aplicou soluções de implementação de redução de fontes de ruído. No entanto, é de referir que a exploração sempre 
acompanhou as tecnologias de exploração que surgiam no mercado, assim como procura as melhores técnicas 
aplicáveis. Sabemos que tendencialmente as mesmas têm níveis de eficiência maiores, a todos os níveis, pelo que ao 
nível da diminuição dos índices de ruído não é indiferente.

MTD 10.

10. a) Sim

A exploração encontra-se implantada numa zona florestal, suficientemente afastada da povoação mais próxima - São 
Miguel do Outeiro, em cerca de 905,11 m de distância, da exploração avícola ao centro desta povoação. 
Relativamente a 3 habitações isoladas nas proximidades, encontra-se afastada de uma 367,92m, 377,41m de outra e 
572,11m da terceira. A medição foi feita em linha reta e não considerou que toda a exploração tem uma forte 
envolvente florestada de pinheiro bravo, que contém quer visualmente a exploração, quer ao nível de ruído.

10. b) Sim
A localização da caldeira encontra-se localizada no armazém 1, anexo ao Pavilhão A e não produz ruído de incómodo
Os equipamentos, tais como, ventiladores, permutador de calor e janelas basculantes, encontram-se dentro dos 
pavilhões, o quadro de controlo de todo o equipamento, tem um espaço específico (ver planta síntese nº3), assim 
como o gerador de emergência, o trator localiza-se no armazém 2, assim como a arca frigorífica.

10. c) Sim

A exploração em causa não origina vibrações relevantes no âmbito do seu processo produtivo, tendo adotado 
medidas de forma a minimizar eventuais vibrações, para as seguintes situações:
• Circulação de viaturas – os veículos realização um percurso com o menor trajeto possível dentro da exploração. 
Quando estão parados os motores são desligados. O circuito de retorno será igualmente o de menor percurso. 
Reduzir as viagens dos veículos ao menor número possível, na entrada e saída das aves, para a recolha de materiais 
de resíduos. A matéria prima, também é entregue no menor n.º de vezes possível. O trator é usado apenas nas fases 
de remoção / aplicação das camas das aves (aparas de madeira), enchimeno do depósito das pellets de madeira, 
limpeza, higienização / desinfeção dos pavilhões e em outros casos pontuais. 
• Caldeira de aquecimento – carregamento da caldeira de aquecimento com a biomassa de pellets de madeira 
através de um sem-fim do armazém 1 para a mesma e remoção das cinzas produzidas, armazenadas num big-bag, 
localizado no armazém 1. O funcionamento da caldeira é ajustados às necessidades. O uso de pellets de madeira 
veio reduzir igualmente o tempo de trabalho da caldeira.
• Permutadores de calor e ventiladores – são operações cujo o nível de incomodidade sonora se enquadra em 45 a 
50 dB.

10. d) Sim
Na compra dos equipamentos para a exploração, existiu a preocupação de selecionar os equipamentos com menores 
índices de incomodidade, sendo a maioria de 50 dB, ou seja, equivalente a silencioso, como se pode comprovar pela 
leitura do AN6 - Equipamentos, em associação com o documento AN27 - Identificação das Fontes de Ruído.

10. e) Não

Não existe nenhum equipamento que controle o ruído dos restantes equipamentos. No entanto, o ruído dos 
equipamentos pode alterar efetivamente, por questões várias, tais como, por exemplo avaria técnica, desregulação do 
equipamento, entre outros, pelo que será detetado pelo técnico que opera diariamente na exploração. A correção de 
alteração do volume de ruído pode ser efetuada pelo próprio, caso seja, uma avaria simples de resolver, ou através 
de assistência técnica do equipamento.

10. f) Sim

A redução de ruído está inerente, desde a compra do equipamento, o menos ruidoso possível, até à sua manutenção, 
de acordo com as recomendações do fabricante. O acompanhamento diário do funcionamento e verificação da sua 
funcionalidade, assim como a manutenção do equipamento, nos tempos que são recomendados pelo fabricante, 
fazem com que o mesmo mantenha-se com uma boa performance de funcionamento e consequentemente de baixos 
níveis de ruído. Como se disse no ponto 10.e), o ruído dos equipamentos pode alterar por questões como, em avaria 
técnica, desregulação do equipamento, entre outros, pelo que será detetado pelo técnico que opera diariamente na 
exploração. A correção de alteração do volume de ruído pode ser efetuada pelo próprio, caso seja, uma avaria 
simples de resolver, ou através de assistência técnica do equipamento.

Utilizar ventilação natural.

1.7.   Emissões de ruído
A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de ruído, a MTD consiste em criar e aplicar um plano de gestão de ruído como parte integrante do sistema de 
gestão ambiental (cf. MTD 1) que inclua os seguintes elementos:

protocolo com medidas e cronogramas apropriados,

protocolo de monitorização do ruído,

Medidas operacionais.

Equipamento pouco ruidoso.

Equipamento de controlo do ruído.

Redução de ruído.

1.8.   Emissões de poeiras

protocolo de resposta a ocorrências de ruído identificadas,

programa de redução do ruído, concebido para, p. ex., identificar a(s) fonte(s), monitorizar as emissões de ruído, caracterizar os contributos das fontes e aplicar medidas de redução e/ou 
eliminação,

análise do historial de ocorrências de ruído e soluções aplicadas e divulgação de conhecimentos em matéria de ocorrências de ruído.

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de ruído, a MTD consiste em utilizar a uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem.

Assegurar uma distância adequada entre as instalações/explorações e os recetores sensíveis.

Localização do equipamento.



MTD 11.

11. a)

11. a) 1. Sim
A cama dos animais é constituída por uma camada de material absorvente composta essencialmente por aparas de 
madeira, sendo que se utilizam cerca de 60m3 por criação. No verão a camada de aparas é de 5cm, e no inverno de 
8cm.

11. a)  2. Não
A mudança das camas é efetuada apenas no final de cada ciclo. Após a criação de cada bando, é retirada toda a 
cama por arrasto mecânico, seguido de uma leve raspagem e varredura para extração de restos de estrume sólido e 
húmido. Posteriormente os pavilhões são lavados com água sob pressão e seguidamente são desinfetados com os 
desinfetantes fornecidos pelo sistema de integração.

11. a) 3. Sim As aves têm sempre ração e alimento disponível.

11. a) 4. Não Este procedimento só é aplicável a suínos, vacarias, entre outros.

11. a) 5. Não
O processo de reabastecimento dos silos por forma pneumática já foi abandonado. Hoje em dia a ração que chega 
em depósitos instalados nos camiões de transporte de ração da unidade integradora, são descarregados por um sem 
fim. Este método minimiza a emissão de poeiras.

11. a) 6. Sim

O sistema de ventilação existente nos pavilhões, nas paredes laterais dos mesmos, trabalha maioritariamente a uma 
velocidade mínima de 0,05 m/s. É uma velocidade que promove a renovação do ar, ou seja, renova as emissões 
difusas produzidas pela exploração. Esta velocidade e o fluxo transversal que a mesma promove, faz com que o ar 
circule a 1 metro acima das cabeças dos frangos e não faça uma ação de levantamento de poeiras. No verão, em que 
o ar está mais seco e quente, existe a necessidade de arrefecimento dos pavilhões através do aumento da velocidade 
de ventilação para os 0,2 m/s (velocidade máxima). Este fator poderia criar emissões de poeiras, não fosse o facto de 
simultaneamente ser acionado o nebulizador de humidade, para criar humidade atmosférica para as aves (hidratação) 
e contribuir igualmente para a humidade das aparas de madeira das camas, reduzindo-se a emissão de poeiras.

11. b)

11. b) 1. Sim
No período de verão as emissões de poeiras podem ser mais elevadas, no entanto é acionado o o nebulizador de 
humidade, criando-se um ambiente mais húmido e consequentemente contribuindo para o assentamento das poeiras. 
Este controlo é accionado em função da humidade relativa interior do pavilhão.

11. b) 2. Não
No período de verão as emissões de poeiras podem ser mais elevadas, no entanto é acionado o o nebulizador de 
humidade, criando-se um ambiente mais húmido e consequentemente contribuindo para o assentamneto das poeiras. 
Este controlo é accionado em função da humidade relativa interior do pavilhão. Este sistema de pulverização com 
óleo, encontra-se implementado em países de climas frios do norte da Europa.

11. b) 3. Não
No período de verão as emissões de poeiras podem ser mais elevadas, no entanto é acionado o o nebulizador de 
humidade, criando-se um ambiente mais húmido e consequentemente contribuindo para o assentamento das poeiras. 
Este controlo é accionado em função da humidade relativa interior do pavilhão. Este sistema por ionização, encontra-
se implementado em países de climas frios do norte da Europa.

11. c)

11. c) 1. Não
O sistema implementado é de ventiladores e janelas, promovendo um fluxo transversal de circulação de ar nos 
pavilhões, o qual faz, quando programado para o efeito a exaustão do ar, sem comprometer a saúde e o bem estar 
animal.

11. c) 2. Não
O sistema implementado é de ventiladores e janelas, promovendo um fluxo transversal de circulação de ar nos 
pavilhões, o qual faz, quando programado para o efeito a exaustão do ar, sem comprometer a saúde e o bem estar 
animal.

11. c) 3. Não
O sistema implementado é de ventiladores e janelas, promovendo um fluxo transversal de circulação de ar nos 
pavilhões, o qual faz, quando programado para o efeito a exaustão do ar, sem comprometer a saúde e o bem estar 
animal.

11. c) 4. Não
O sistema implementado é de ventiladores e janelas, promovendo um fluxo transversal de circulação de ar nos 
pavilhões, o qual faz, quando programado para o efeito a exaustão do ar, sem comprometer a saúde e o bem estar 
animal.

11. c) 5. Não
O sistema implementado é de ventiladores e janelas, promovendo um fluxo transversal de circulação de ar nos 
pavilhões, o qual faz, quando programado para o efeito a exaustão do ar, sem comprometer a saúde e o bem estar 
animal.

11. c) 6. Não
O sistema implementado é de ventiladores e janelas, promovendo um fluxo transversal de circulação de ar nos 
pavilhões, o qual faz, quando programado para o efeito a exaustão do ar, sem comprometer a saúde e o bem estar 
animal.

11. c) 7. Não
O sistema implementado é de ventiladores e janelas, promovendo um fluxo transversal de circulação de ar nos 
pavilhões, o qual faz, quando programado para o efeito a exaustão do ar, sem comprometer a saúde e o bem estar 
animal.

Para reduzir as emissões de poeiras de cada alojamento animal, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem.

Conceber e utilizar o sistema de ventilação a baixas velocidades dentro do alojamento.

Reduzir a concentração de poeiras no interior dos alojamentos utilizando uma das seguintes técnicas:

Nebulização com água;

Pulverização com óleo;

Ionização.

Tratamento do ar de exaustão através de sistemas de tratamento de ar, como:

Reduzir a produção de poeiras no interior de edifícios para animais. Para este efeito, pode utilizar-se uma combinação das seguintes técnicas:

Material de cama mais espesso (p. ex., em vez de palha cortada, utilizar palha longa ou aparas de madeira);

Mudar as camas utilizando uma técnica que levante pouca poeira (p. ex., à mão);

Aplicar alimentação ad libitum;

Utilizar alimentos húmidos ou granulados ou acrescentar matérias-primas gordurosas ou agentes aglutinantes aos sistemas de alimentos secos;

Utilizar filtros de poeiras nos depósitos de alimentos secos que são reabastecidos de forma pneumática;

Biofiltro.

Coletor de água;

Filtro seco;

Depurador a água;

Depurador a ácido por via húmida;

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento);

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;



MTD 12.

12. i. Não

A instalação avícola possui um sistema de ventilação artificial, o que para além de permitir controlar as condições de 
humidade e temperatura, permite igualmente minimizar os odores gerados, uma vez que tem integrado cones 
direcionáveis, sendo os mesmos direcionados para o solo (quando necessário) para controle dos odores. As fontes de
odores estão identificadas e a gestão dos fatores que podem induzir o aumento da emissão de odores são 
devidamente controlados, nomeadamente, as emissões difusas provenientes do metabolismo das aves (gestão 
nutricional) e consequentemente o estrume gerado. Outro fator minimizador de odores, é o facto da remoção das 
camas no final de cada ciclo produtivo e o não armazenamento do mesmo. Este é recolhido e transportado para uma 
empresa certificada. As medidas já implementadas, para a exploração em causa, se adequam a minimizar as 
emissões de odores.

12. ii. Não

As fontes de odores estão identificadas e a gestão dos fatores que podem induzir o aumento da emissão de odores 
são devidamente controlados, nomeadamente, as emissões difusas provenientes do metabolismo das aves e o 
estrume aquando da remoção das camas no final de cada ciclo produtivo. No entanto, relativamente ao estrume estas 
emissões são minimizadas pelo facto de na exploração não se proceder ao armazenamento do estrume, de acordo 
com o que se mencionou acima. A elaboração de um protocolo para monitorização de odores, pode ser facilmente 
implementada, registando-se os valores de emissão de odores, por cada dia. No entanto, todo este processo está 
bem estruturado e estudado pelas unidades integradoras, que promovem uma gestão alimentar adequada, para 
manter níveis de higiene animal relativamente ao ar, e à cama dos mesmos. Prevendo-se que os valores 
monitorizados se integrem nos valores de salubridade quer para os animais, quer para os operadores.

12. iii. Não

Podia ser avaliado a realização de um protocolo para resposta a alguma alteração de odores, ao nível de 
incomodidade. Nomeadamente, pode ocorrer alguma alteração ao nível da gestão da nutrição animal e/ou da 
ventilação dos pavilhões que modifique e aumente os níveis de amónia e consequente intensificação dos odores. 
Existindo um protocolo, os colaboradores saberiam os procedimentos a desenvolver, para corrigir tal fator desviante. 
Uma vez que a gestão nutricional é assumida por uma empresa integradora, pode a mesma ajudar na realização de 
um protocolo de procedimentos para quando os valores de fósforo aumentem, e consequentemente os da amónia 
também, intensificando os odores. Relativamente ao protocolo dos sistemas de ventilação no controlo de odores, 
existem procedimentos que são efetuados, de acordo com a situação de higiene do ambiente do ar dos pavilhões. 
Seria igualmente fácil a colocação dos procedimentos em protocolo, de acordo com cada situação que possa ser 
geradora de uma ocorrência de odores incómodos. No entanto, a emissão de odores é extremamente controlada, pelo
que cremos não se justificar a implementação de um protocolo para o efeito.

12. iv. Não

Por tudo o que já foi referido acima, a exploração pode eventualmente facilmente implementar um programa 
específico para a redução dos odores. Uma vez, que todas as fontes de odores (emissão difusa pela amónia e o 
estrume) já são conhecidas, e identificadas as suas características e respetivos contributos para o controlo de odores, 
assim como já se realiza na prática medidas de eliminação e/ou redução de odores. Quer por métodos de ventilação 
forçada, quer por gestão nutricional.

12. v. Não
A exploração avícola encontra-se em funcionamento desde 1994, tendo sido sujeita no seu percurso cronológico, a 
melhoramentos de produção, sempre que se justificava a modernização da indústria avícola. No entanto, não existem 
registos que possam estruturar uma análise do historial de ocorrências de odores e soluções que teham sido 
aplicadas para a redução dos mesmos.

MTD 13.

13. a) Sim

A exploração encontra-se implantada numa zona florestal, suficientemente afastada da povoação mais próxima - São 
Miguel do Outeiro, em cerca de 905,11 m de distância (em relação ao centro da povoação). Relativamente a 3 
habitações isoladas nas proximidades, encontra-se afastada de uma 367,92m, 377,41m de outra e 572,11m da 
terceira. A medição foi feita em linha reta e não considerou que toda a exploração tem uma forte envolvente florestada
de pinheiro bravo, que contém quer visualmente a exploração, ao nível de odores.

13. b)

13. b) i. Sim
Os animais e pavimentos dos pavilhões são mantidos secos e limpos, consequência do equipamento de 
abeberamento animal, por sistema de pipeta, e pelo uso de ventilação adequada para que as camas dos animais se 
mantenham secas.

13. b) ii. Sim As áreas úteis dos pavilhões são as áreas onde se efetua a produção de aves e consequentemente a área a 
considerar como área mínima da exploração.

13. b) iii. Não Esta medida não se aplica, uma vez que o estrume é retirado apenas no final de cada ciclo produtivo, de cerca de 45 
dias. O estrume é recolhido e entregue a uma empresa certificada.

13. b) iv. Sim

Os ventiladores promovem a diminuição de temperatura no verão, época do ano onde se faz sentir o aumento de 
temperatura interior dos pavilhões e consequentemente o aumento dos odores emanados pelo estrume. Os 
ventiladores são assim programados para diminuirem a temperatura do pavilhão e simultaneamente, promoverem 
alguma nebulização. Deste modo, os odores são diminuidos. Também a existência de cones direcionais, localizados 
nos ventiladores, direcionam o ar e consequentemente os odores para o solo. 

13. b) v. Sim Os ventiladores são controlados por forma a emitirem o ar forçado a 1 metro acima da cabeça dos frangos, pelo que a 
superfície de estrume não recebe diretamente o ar dos ventiladores.

13. b) vi. Sim
O material das camas das aves é em aparas de madeira, com uma espessura variável entre 5cm no verão e de 8cm 
no inverno. O material é mantido seco por 2 importantes fatores; o abeberamento por pipeta não promove o 
desperdício de água papra as camas das aves, assim como a ventilação contribuie para uma manutenção da boa 
higiene das camas durante todo o ciclo de produção.

13. c)

13. c) i. Não
O sistema de ventilação implementado é de ventiladores numa das paredes laterias dos pavilhões e janelas na parede
oposta, não existindo saídas de ar por exaustão. O mesmo funciona com fluxo de ar transversal ao pavilhão, não 
sendo com ar direto para as aves, para que não ocorra nenhuma doença respiratória nos mesmos.

13. c) ii. Não
O sistema de ventilação implementado é de ventiladores numa das paredes laterias dos pavilhões e janelas na parede
oposta, não existindo saídas de ar por exaustão. O mesmo funciona com fluxo de ar transversal ao pavilhão, não 
sendo com ar direto para as aves, para que não ocorra nenhuma doença respiratória nos mesmos.

1.9.   Emissões de odores

Para evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de odores de uma exploração, a MTD consiste em criar, aplicar e rever regularmente um plano de gestão de 
odores, como parte integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1), que inclua os seguintes elementos:

protocolo com medidas e cronogramas adequados,

protocolo para monitorização de odores,

protocolo para resposta a ocorrências de odores incómodos, 

reduzir a superfície emissora do estrume (p. ex., utilizando ripas de metal ou plástico, canais com superfície reduzida de estrume exposto),

remover frequentemente o estrume para uma instalação de armazenamento externa e coberta,

reduzir a temperatura do estrume (p. ex., pelo arrefecimento de chorume) e do espaço interior,

diminuir o fluxo e a velocidade do ar sobre as superfícies de estrume,

manter o material de cama seco e em condições aeróbias, nos sistemas com camas.

Otimizar as condições de descarga de ar de exaustão proveniente do alojamento animal utilizando uma das técnicas ou combinações de técnicas que se seguem:

programa de prevenção e eliminação de odores, concebido para, p. ex., identificar a(s) fonte(s), monitorizar as emissões de odores (cf. MTD 26), caracterizar os contributos das fontes e pôr 
em prática medidas de eliminação e/ou redução,

análise do historial de ocorrências de odores e soluções aplicadas e divulgação de conhecimentos sobre ocorrência de odores.

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de odores e/ou o impacto de uma exploração em termos de odores, a MTD consiste em utilizar uma 
combinação das técnicas que se seguem.

Assegurar uma distância adequada entre a exploração/instalação e os recetores sensíveis.

Utilizar alojamentos nos quais se aplique um dos seguintes princípios ou uma combinação dos mesmos:

manter os animais e pavimentos secos e limpos (p. ex., evitar derramar alimentos e evitar dejeções em zonas de repouso ou pavimentos parcialmente ripados),

aumentar a altura da saída do ar de exaustão (p. ex., acima do nível do telhado, colocar chaminés, desviar a saída de ar de exaustão para a cumeeira, em vez da parte inferior da parede),

aumentar a velocidade de ventilação da saída vertical,



13. c) iii. Não
O sistema de ventilação implementado é de ventiladores numa das paredes laterias dos pavilhões e janelas na parede
oposta, não existindo saídas de ar por exaustão. O mesmo funciona com fluxo de ar transversal ao pavilhão, não 
sendo com ar direto para as aves, para que não ocorra nenhuma doença respiratória nos mesmos.

13. c) iv. Não
O sistema de ventilação implementado é de ventiladores numa das paredes laterias dos pavilhões e janelas na parede
oposta, não existindo saídas de ar por exaustão. O mesmo funciona com fluxo de ar transversal ao pavilhão, não 
sendo com ar direto para as aves, para que não ocorra nenhuma doença respiratória nos mesmos.

13. c) v. Não
O sistema de ventilação implementado é de ventiladores numa das paredes laterias dos pavilhões e janelas na parede
oposta, não existindo saídas de ar por exaustão. O mesmo funciona com fluxo de ar transversal ao pavilhão, não 
sendo com ar direto para as aves, para que não ocorra nenhuma doença respiratória nos mesmos.

13. c) vi. Não
O sistema de ventilação implementado é de ventiladores numa das paredes laterias dos pavilhões e janelas na parede
oposta, não existindo saídas de ar por exaustão. O mesmo funciona com fluxo de ar transversal ao pavilhão, não 
sendo com ar direto para as aves, para que não ocorra nenhuma doença respiratória nos mesmos.

13. d)

13. d) 1. Não
Atualmente é uma medida inviável economicamente de implementar, sendo a manutenção do filtro uma operação de 
extrema dificuldade, para além de que as emissões de amoníaco e odores são reduzidas, pela gestão nutricional 
efetuada.

13. d) 2. Não
Atualmente é uma medida inviável economicamente de implementar, sendo a manutenção do filtro uma operação de 
extrema dificuldade, para além de que as emissões de amoníaco e odores são reduzidas, pela gestão nutricional 
efetuada.

13. d) 3. Não
Atualmente é uma medida inviável economicamente de implementar, sendo a manutenção do filtro uma operação de 
extrema dificuldade, para além de que as emissões de amoníaco e odores são reduzidas, pela gestão nutricional 
efetuada.

13. e)

13. e) 1. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada, enquanto o chorume é armazenado em fossas estanques.

13. e) 2. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

13. e) 3. Não aplicável O chorume é armazenado em fossas estanques, não sendo agitado.

13. f)

13. f) 1. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

13. f) 2. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

13. f) 3. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

13. g) Não aplicável

13. g) 1. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

13. g) 2. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

MTD 14.

14. a) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

14. b) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

14. c) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

MTD 15.

15. a) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

15. b) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

15. c) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

15. d) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

15. e) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

MTD 16.

16. a)

Utilizar um sistema de limpeza de ar, p. ex.:

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento);

Biofiltro;

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases.

Utilizar uma das seguintes técnicas ou combinações de técnicas para o armazenamento de estrume:

Durante o armazenamento, cobrir o chorume ou estrume sólido;

colocar barreiras externas eficazes para gerar turbulência no fluxo de ar expelido (p. ex., vegetação),

colocar defletores nas saídas de ar que se encontrem a baixa altura nas paredes, para que o ar de exaustão seja dirigido para o solo,

colocar as saídas do ar de exaustão do lado do alojamento contrário ao do recetor sensível,

alinhar o eixo superior de um edifício com ventilação natural de forma transversal à direção predominante do vento.

Utilizar uma das seguintes técnicas ou combinações de técnicas para o espalhamento do estrume no solo:

Espalhador em banda, injetor pouco profundo ou injetor profundo para o espalhamento do chorume no solo;

Incorporar o estrume o mais rapidamente possível.

1.10. Emissões provenientes do armazenamento do estrume sólido
A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes do armazenamento de estrume sólido, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das 
técnicas que se seguem.

Reduzir a proporção entre a área da superfície emissora e o volume da pilha de estrume sólido.

Localizar a instalação de armazenamento levando em conta a direção predominante do vento e/ou adotar medidas destinadas a reduzir a velocidade do vento em torno da instalação de 
armazenamento (p. ex., árvores, barreiras naturais);

Minimizar a agitação de chorume.

Tratar o estrume por uma das seguintes técnicas, de modo a minimizar as emissões de odores durante o seu espalhamento no solo (ou antes deste):

Digestão aeróbia (arejamento) do chorume;

Compostagem do estrume sólido;

Digestão anaeróbia.

Selecionar uma instalação de armazenamento com capacidade suficiente para armazenar o estrume sólido durante os períodos em que não seja possível espalhá-lo no solo.

Armazenar no campo o estrume sólido em pilhas, colocadas longe de águas de superfície e de cursos de água subterrâneos que possam ser contaminados por escorrências do estrume.

1.11. Emissões provenientes do armazenamento de chorume
A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes de instalações de armazenamento de chorume, a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas que se 
seguem.

Conceção e gestão adequada da instalação de armazenamento de chorume utilizando uma combinação das técnicas que se seguem:

Cobrir as pilhas de estrume sólido.

Armazenar o estrume sólido seco num armazém.

A fim de evitar ou, quando tal não for praticável, reduzir as emissões para o solo e para a água provenientes do armazenamento de estrume sólido, a MTD consiste em utilizar uma 
combinação das técnicas que se seguem, dando-lhes prioridade segundo a ordem de enumeração.

Armazenar o estrume sólido seco num armazém

Utilizar um silo de betão para armazenar o estrume sólido

Armazenar o estrume sólido em locais com pavimentos sólidos e impermeáveis que possuam sistema de drenagem e reservatório para as escorrências.



16. a) 1. Não aplicável
Esta tipologia de armazenamento de chorume é utilizada em vacarias, e afins. Pelo que não existe nenhum tanque em
que a área da superfície seja menor do que o volume de chorume na instalação de armazenamento. A solução 
adotada na presente esploração é de sistema de fossas estanques com tratamento biológico por períodos de 
retenção.

16. a) 2. Não aplicável

O chorume fica armazenado num sistema de fossas, pelo que não existe contacto com o vento e consequentemente 
não existem trocas de ar na superfície do chorume. Relativamente ao dimensionamento das fossas as mesmas foram 
dimensionadas para receber os caudais de chorume da produção, não atingindo o seu limite máximo. As águas de 
lavagem dos pavilhões são recolhidas num coletor, no qual se juntam as águas de lavagem provenientes do pavilhão 
A com as provenientes do pavilhão B. Este coletor possui 1,5 metros de diâmetro e 1 metro de profundidade. 
Seguidamente o efluente passa para uma fossa estanque primária com capacidade de 6m3, sendo posteriormente 
conduzido para a fossa estanque com capacidade de 38m3 onde permanece até ser utilizado nos terrenos do 
proponente como fertilizante. As fossas estão dimensionadas com uma capacidade acima do caudal recebido, pelo 
que podem ficar armazenadas acima do tempo usual e necessário para que o chorume obtenha os valores limite 
necessários, dos parâmetros determinados por lei, para posterior espalhamento no solo. Saliente-se que para uma 
capacidade mínima de retenção 90 dias, obtém-se a capacidade mínima da fossa estanque que é de 18,00m3 
conforme PGEP . A capacidade máxima da fossa estanque é de 38m3.

16. a) 3. Não aplicável Não se aplica a esta exploração avícola pelo já exposto na alínea 16 a)2.

16. b)

16. b) 1. Sim
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o enchimento da 
cisterna com chorume.

16. b) 2. Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o enchimento da 
cisterna com chorume.

16. b) 3. Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o enchimento da 
cisterna com chorume.

16. b) 3. i. Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o enchimento da 
cisterna com chorume.

16. b) 3. ii. Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o enchimento da 
cisterna com chorume.

16. b) 3. iii. Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o enchimento da 
cisterna com chorume.

16. b) 3. iv. Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o enchimento da 
cisterna com chorume.

16. b) 3. v. Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o enchimento da 
cisterna com chorume.

16. b) 3. vi. Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o enchimento da 
cisterna com chorume.

16. b) 3. vii. Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o enchimento da 
cisterna com chorume.

16. c) Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o enchimento da 
cisterna com chorume.

Reduzir a proporção entre a área da superfície emissora e o volume de chorume na instalação de armazenamento;

péletes de plástico

materiais finos a granel

coberturas de proteção flexíveis e flutuantes

placas de plástico geométricas

coberturas de proteção de ar insuflado

crosta natural

Reduzir a velocidade do vento e as trocas de ar na superfície do chorume, operando a instalação de armazenamento de chorume abaixo da sua capacidade máxima;

Minimizar a agitação de chorume.

Cobrir o tanque de chorume. Para este efeito, pode utilizar-se uma das seguintes técnicas:

Cobertura de proteção rígida;

Coberturas de proteção flexíveis;

Coberturas de proteção flutuantes, como, p. ex.: 

palha

Acidificação do chorume.



MTD 17.

17. a) Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o encimento da 
cisterna com chorume.

17. b) Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o encimento da 
cisterna com chorume.

17. b) i. Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o encimento da 
cisterna com chorume.

17. b) ii. Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o encimento da 
cisterna com chorume.

17. b) iii. Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o encimento da 
cisterna com chorume.

17. b) iv. Não
As fossas onde ficam retidas as águas provenientes da lavagems dos pavilhões - chorume, encontram-se cobertas 
por uma tampa em betão armado, com uma entrada circular, em ferro, onde entra a mangueira para o encimento da 
cisterna com chorume.

MTD 18.

18. a) Sim Fossa estanque em betão armado e devidamente rebocada para não permitir infiltrações.

18. b) Sim

As águas de lavagem dos pavilhões são recolhidas num coletor, no qual se juntam as águas de lavagem provenientes 
do pavilhão A com as provenientes do pavilhão B. Este coletor possui 1,5 metros de diâmetro e 1 metro de 
profundidade. Seguidamente o efluente passa para uma fossa estanque primária com capacidade de 6m3, sendo 
posteriormente conduzido para a fossa estanque com capacidade de 38m3 onde permanece até ser utilizado nos 
terrenos do proponente como fertilizante. As fossas estão dimensionadas com uma capacidade acima do caudal 
recebido, pelo que podem ficar armazenadas acima do tempo usual e necessário para o chorume ter os valores limite,
dos parâmetros determinados por lei, necessários para posterior espalhamento no solo. Saliente-se que para uma 
capacidade mínima de retenção 90 dias, obtém-se a capacidade mínima da fossa estanque que é de 18,00m3 
conforme PGEP . A capacidade máxima da fossa estanque possui a capacidade de 38m3.

18. c) Sim Fossa estanque em betão armado e devidamente rebocada para não permitir infiltrações.
18. d) Não Fossa estanque em betão armado e devidamente rebocada para não permitir infiltrações.

18. e) Não Fossa estanque em betão armado e devidamente rebocada para não permitir infiltrações.

18. f) Sim As fossas estanques são inspecionadas após a realização de cada ciclo de produção, de modo a avaliar a sua 
integridade estrutural.

MTD 19.

19. a) 

19. a) i. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

19. a) ii. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

19. a) iii. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

19. a) iv. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

19. a) v. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

19. b) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

19. c) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

19. d) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

19. e) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

19. f) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

MTD 20.

20. a)

20. a) i. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

20. a) ii. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

20. a) iii. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

20. a) iv. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

materiais finos a granel

crosta natural

palha

A fim de evitar as emissões para o solo e para a água provenientes da recolha e da canalização de chorume e de instalações de armazenamento de chorume e/ou instalações de 
armazenamento natural de chorume (lagoas), a MTD consiste em utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

Utilizar instalações de armazenamento resistentes a fatores mecânicos, químicos e térmicos.

Selecionar uma instalação de armazenamento com capacidade suficiente para armazenar o chorume durante os períodos em que não seja possível espalhá-lo no solo.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes de instalações de armazenamento natural de chorume (lagoas), a MTD consiste em utilizar uma combinação das 
técnicas que se seguem.

Minimizar a agitação do chorume.

Usar uma proteção flexível e/ou flutuante na lagoa de chorume, p. ex.:

chapas de plástico flexíveis

Separação mecânica do chorume. Inclui, p. ex.:

prensa separadora de parafuso

separador de decantação centrífuga

coagulação e floculação

separação por peneira

filtro-prensa

Construir instalações e utilizar equipamentos para recolha e transferência de chorume resistentes a fugas (p. ex., poços, canais, drenos, centrais de bombagem).
Armazenar o chorume em lagoas com revestimento (base e paredes) impermeável: p. ex., argila ou plástico (revestimento simples ou duplo).

Instalar um sistema de deteção de fugas constituído, p. ex., por uma geomembrana, uma camada drenante e sistema de drenagem de tubos.

Verificar a integridade estrutural das instalações de armazenamento pelo menos uma vez por ano.

1.12 Tratamento de estrume na exploração

Nos casos em que o tratamento do estrume tem lugar na exploração, a fim de reduzir as emissões de azoto, fósforo, odores e agentes patogénicos microbianos para o ar e para a 
água e facilitar o armazenamento de estrume e/ou o seu espalhamento no solo, a MTD consiste em tratar o estrume mediante a aplicação de uma das técnicas ou combinações 
das técnicas que se seguem.

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de azoto, fósforo e agentes patogénicos microbianos para o solo e para a água em resultado do espalhamento 
do estrume no solo, a MTD consiste em utilizar todas as técnicas que se seguem.

Avaliar os terrenos que vão receber o estrume, para identificar os riscos de escorrência, tendo em conta:

o tipo de solo, as condições e o declive do terreno

as condições climáticas

a drenagem e a irrigação do terreno

a rotação das culturas

Digestão anaeróbia do estrume numa instalação a biogás.

Utilização de um túnel externo para secar o estrume.

Digestão aeróbia (arejamento) do chorume.

Nitrificação e desnitrificação do chorume.

Compostagem de estrume sólido.

1.13 Espalhamento do estrume no solo



20. a) v. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

20. b)

20. b) 1. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

20. b) 2. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

20. c)

20. c) 1. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

20. c) 2. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

20. c) 3. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

20. d) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

20. e) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

20. f) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

20. g) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

20. h) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

MTD 21.

21. a) Sim

O chorume é tratado por sistema de fossas estanques e a sua aplicação é através de uma cisterna, a que se coloca 
uma mangueira para fazer o espalhamento do mesmo. O terreno onde é espalhado o chorume, sendo posteriormente 
infiltrado, tem uma área de 210 m2 com solo franco arenoso, e com culturas de pastagens permanentes variáveis, 
com coberto arbóreo de cultura de sequeiro, o olival. No que se refere à aplicação do chorume para fertilização dos 
solos procede-se ao espalhamento do chorume em condições climáticas não adversas, a aplicação respeita a 
distância mínima de 50 metros a habitações isoladas e de 200 metros de afastamento de aglomerados populacionais, 
respeita uma distância mínima de 100 metros de furos e poços e mais de 35 metros de qualquer linha de água. 
Também se tem em consideração que a inclinação do terreno, onde irá ser aplicado o chorume, não ultrapassa os 
10% de modo a evitar escorrências.

21. b)

21. b) 1. Sim A aplicação do chorume é através de uma cisterna, a que se coloca uma mangueira para fazer o espalhamento do 
mesmo.

21. b) 2. Não A aplicação do chorume é através de uma cisterna, a que se coloca uma mangueira para fazer o espalhamento do 
mesmo.

21. c) Não A aplicação do chorume é através de uma cisterna, a que se coloca uma mangueira para fazer o espalhamento do 
mesmo.

21. d) Não A aplicação do chorume é através de uma cisterna, a que se coloca uma mangueira para fazer o espalhamento do 
mesmo.

21. e) Não A aplicação do chorume é através de uma cisterna, a que se coloca uma mangueira para fazer o espalhamento do 
mesmo.

MTD 22. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

MTD 23.

MTD 24. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

24. a) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

24. b) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

MTD 25.

25. a) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

25. b) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

25. c) Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

MTD 26. Não aplicável O estrume produzido na exploração avícola é recolhido e entregue a uma empresa que é uma unidade de 
compostagem certificada.

as condições do solo (p. ex., saturação de água ou compactação) conjugadas com o declive do terreno e/ou as condições de drenagem sejam de tal natureza que o risco de escorrência ou 
drenagem seja alto

as escorrências podem ser previstas em função das previsões de chuva.

Adaptar a taxa de espalhamento do estrume tendo em conta o teor de azoto e de fósforo do estrume, além das características do solo (p. ex., teor de nutrientes), as necessidades das culturas 
sazonais e as condições meteorológicas ou as condições do campo que possam favorecer escorrências.

Espalhar o estrume em consonância com as carências de nutrientes das culturas.

Verificar regularmente os campos onde foram efetuados os espalhamentos de modo a identificar quaisquer sinais de escorrências e responder adequadamente quando necessário.

Assegurar acesso adequado à instalação de armazenamento de estrume e verificar que não há derrames durante o carregamento.

os recursos hídricos e as zonas de águas protegidas

Manter distância suficiente entre os terrenos onde se espalha o estrume (mantendo uma faixa de terreno não tratado) e:

zonas onde há risco de escorrência para a água, como cursos de água, nascentes, furos, etc.

propriedades vizinhas (incluindo sebes).

Evitar o espalhamento do estrume quando o risco de escorrência é significativo. Em especial, o estrume não é aplicado quando:

o campo está inundado, gelado ou coberto de neve

Injetor pouco profundo (regos abertos).

Injetor profundo (regos fechados).

Acidificação do chorume.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes do espalhamento do estrume no solo, a MTD consiste em incorporar o estrume no solo o mais rapidamente 
possível. (Intervalo de tempo associado às MTD no BREF)

1.14 Emissões de todo o processo de produção

A fim de reduzir as emissões de amoníaco provenientes do processo de produção para a criação de suínos (incluindo porcas) ou de aves de capoeira, a MTD consiste em estimar 
ou calcular uma redução de emissões de amoníaco do processo de produção utilizando as MTD aplicadas na exploração.

Verificar se o equipamento de espalhamento de estrume está em boas condições de funcionamento e ajustado para uma taxa de aplicação adequada.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes do espalhamento de chorume no solo, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das 
técnicas que se seguem.

Diluição do chorume, seguida de técnicas como, p. ex., sistemas de irrigação a baixa pressão.

Espalhador em banda, mediante a aplicação de uma das seguintes técnicas:

Mangueira

Coluna.

Cálculo, recorrendo à medição da concentração de amoníaco e da taxa de ventilação, utilizando métodos de normas ISO, normas nacionais ou internacionais ou outros métodos que 
garantam dados de qualidade científica equivalente.

Estimativa, recorrendo à utilização de fatores de emissão.

A MTD consiste em monitorizar periodicamente as emissões de odores para o ar.

1.15 Monitorização das emissões e parâmetros do processo

A MTD consiste em monitorizar o azoto total e o fósforo total excretado no estrume utilizando uma das seguintes técnicas, com, pelo menos, a frequência indicada.

Cálculo, recorrendo a um balanço de massas de azoto e de fósforo, baseado na ingestão de alimentos, no teor de proteína bruta da dieta, no fósforo total e no rendimento do animal.

Estimativa do teor de azoto total e de fósforo total do estrume, recorrendo à análise do estrume

A MTD consiste em monitorizar o azoto total e o fósforo total excretado no estrume utilizando uma das seguintes técnicas, com, pelo menos, a frequência indicada.

Estimativa, recorrendo a um balanço de massas baseado nas excreções e no azoto total (ou azoto amoniacal total) presente em cada fase de gestão do estrume.



MTD 27.

27. a) Não Não se encontra implementado nenhum sistema de cálculo de odores utilizando métodos de normas EN ou outros.

27. b) Não Não se encontra implementado nenhum sistema de estimativa, recorrendo à utilização de fatores de emissão.

MTD 28.

28. a) Não Não é efetuada nenhuma monotorização às emissões de amoníaco, poeiras e/ou odores.

28. b) Não Não é efetuada nenhum controlo relativo à eficácia do sistema de limpeza de ar (p. ex., através do registo contínuo 
dos parâmetros de funcionamento ou através da utilização de sistemas de alarme).

MTD 29.

29. a) Sim Existem registos relativamente ao consumo de água, por mês e total ano.

29. b) Sim Existem registos relativamente ao consumo de energia eléctrica, por mês e total ano.

29. c) Sim Existem registos relativamente ao consumo de combustível, por mês e total ano. Com registo por faturas.

29. d) Sim
Existem registos relativamente ao número de entradas e saídas de animais, incluindo nascimentos e mortes, sempre 
que pertinente, por mês e total ano. Os mesmos são fornecidos pela empresa integradora, relativamente às aves 
vivas. Os cadáveres de aves são pesados pela empresa responsável pelo transporte dos mesmos até empresa 
incineradora certificada. 

29. e) Sim Existem registos relativamente ao consumo de ração, por mês e total ano. A mesma é fornecida pela empresa 
integradora.

29. f) Sim Existem registos relativamente à produção de estrume, por ciclo e total por ano. Os mesmos são apurados pela 
empresa recetora.

MTD 30. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a)
30. a) i) Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) ii) Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) iii) Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) iv) Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 0.

30. a) 0. i. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 0. ii. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 0. iii. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 0. iv. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 1. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 2. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 3. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 4. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 5. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 6. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 7. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 8. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 9. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30 a) 10. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 11. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 12. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 13. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 14. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 15. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. a) 16. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. b) Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. c)
30. c) 1. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. c) 2. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. c) 3. Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. d) Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

30. e) Não aplicável Só aplicável a criação intensiva explorações de suínos.

MTD 31.

31. a)

A MTD consiste em monitorizar as emissões de poeiras de cada alojamento para animais utilizando uma das seguintes técnicas com, pelo menos, a frequência indicada.

Cálculo, recorrendo à medição da concentração de poeiras e da taxa de ventilação utilizando métodos de normas EN ou outros (normas ISO, normas nacionais ou internacionais) que 
garantam dados de qualidade científica equivalente.

Estimativa, recorrendo à utilização de fatores de emissão.

Consumo de combustível.

Número de entradas e saídas de animais, incluindo nascimentos e mortes, sempre que pertinente.

Consumo de alimentos. 

Produção de estrume.

2. CONCLUSÕES MTD PARA A CRIAÇÃO INTENSIVA DE SUÍNOS

2.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos de suínos

A MTD consiste em monitorizar as emissões de amoníaco, poeiras e/ou odores de cada alojamento para animais que possua sistema de limpeza de ar, utilizando uma das 
seguintes técnicas, com, pelo menos, a frequência indicada.

Verificação do desempenho do sistema de limpeza de ar recorrendo à medição do amoníaco, de odores e/ou de poeiras em condições práticas da exploração e seguindo um protocolo de 
medição e os métodos das normas EN ou outros métodos (normas ISO, normas nacionais ou internacionais) que garantam dados de qualidade científica equivalente.

Controlar a eficácia do sistema de limpeza de ar (p. ex., através do registo contínuo dos parâmetros de funcionamento ou através da utilização de sistemas de alarme).

A MTD consiste em monitorizar os seguintes parâmetros do processo pelo menos uma vez por ano.

Consumo de água.

Consumo de energia elétrica.

Uma fossa profunda (no caso de os pavimentos serem total ou parcialmente ripados) apenas quando combinada com uma medida de mitigação adicional: p. ex.:

combinação de técnicas de gestão nutricional
sistema de limpeza de ar
redução do pH do chorume, 
arrefecimento do chorume.

Sistema de vácuo para remoção frequente do chorume (no caso dos pavimentos total ou parcialmente ripados).

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos de suínos, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das técnicas que se 
seguem. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Uma das seguintes técnicas, que aplicam um dos seguintes princípios ou uma combinação deles: 
reduzir a superfície emissora de amoníaco
aumentar a frequência de remoção de chorume (estrume) para um local de armazenamento externo
separar a urina das fezes
manter limpas e secas as camas para animais

Sistema de fluxo de palha (no caso de pavimentos de betão maciço).
Pavimento convexo com canais separados para água e estrume (no caso de celas parcialmente ripadas).
Celas com palha com produção combinada de estrume (chorume e estrume sólido).
Compartimentos de alimentação//descanso em pavimento sólido (no caso de celas com pavimentos revestidos de material de cama).
Bacia de recolha de estrume (no caso de pavimentos total ou parcialmente ripados).
Recolha de estrume em água.

Paredes inclinadas no canal de estrume (no caso dos pavimentos total ou parcialmente ripados).
Raspador para remoção frequente do chorume (no caso dos pavimentos total ou parcialmente ripados).
Remoção regular do chorume por lavagem (no caso dos pavimentos total ou parcialmente ripados).
Fossa de estrume com dimensões reduzidas (no caso de pavimento parcialmente ripado).
Sistema de cama completa (no caso de pavimentos de betão maciço).
Casotas/cabanas (no caso de pavimentos parcialmente ripados).

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;
Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento).

Acidificação do chorume.
Utilizar boias no canal do estrume.

3. Conclusões MTD para criação intensiva de aves e capoeira

3.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamento de aves de capoeira

Tapete transportador de estrume em forma de «V» (no caso de pavimentos parcialmente ripados).
Combinação dos canais de água e de estrume (no caso de pavimento totalmente ripado).
Beco exterior coberto com material de cama (no caso de pavimentos de betão maciço).

Arrefecimento do chorume.
Utilização de um sistema de limpeza de ar: p. ex.:  

Depurador a ácido por via húmida; 

3.1.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos para galinhas poedeiras, frangos de carne reprodutores ou frangas
A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos para galinhas poedeiras, frangos de carne reprodutores ou frangas, a MTD consiste em utilizar 
uma das técnicas ou combinações das técnicas que se seguem. (VEA à MTD no BREF)

Remoção de estrume por tapete transportador (gaiolas melhoradas ou não), pelo menos: 



31. a) i. Não aplicável Esta técnica é apenas aplicável para explorações de produção de galinhas poedeiras e frangos de carne reprodutores 
ou frangas, que não é o caso da exploração em causa, em que se efetua e exploração de frangos de carne.

31. a) ii. Não aplicável Esta técnica é apenas aplicável para explorações de produção de galinhas poedeiras e frangos de carne reprodutores 
ou frangas, que não é o caso da exploração em causa, em que se efetua e exploração de frangos de carne.

31. b)

31. b) 0.

31. b) 0. i. Não aplicável Esta técnica é apenas aplicável para explorações de produção de galinhas poedeiras e frangos de carne reprodutores 
ou frangas, que não é o caso da exploração em causa, em que se efetua e exploração de frangos de carne.

31. b) 0. ii Não aplicável Esta técnica é apenas aplicável para explorações de produção de galinhas poedeiras e frangos de carne reprodutores 
ou frangas, que não é o caso da exploração em causa, em que se efetua e exploração de frangos de carne.

31. b) 1. Não aplicável Esta técnica é apenas aplicável para explorações de produção de galinhas poedeiras e frangos de carne reprodutores 
ou frangas, que não é o caso da exploração em causa, em que se efetua e exploração de frangos de carne.

31. b) 2. Não aplicável Esta técnica é apenas aplicável para explorações de produção de galinhas poedeiras e frangos de carne reprodutores 
ou frangas, que não é o caso da exploração em causa, em que se efetua e exploração de frangos de carne.

31. b) 3. Não aplicável Esta técnica é apenas aplicável para explorações de produção de galinhas poedeiras e frangos de carne reprodutores 
ou frangas, que não é o caso da exploração em causa, em que se efetua e exploração de frangos de carne.

31. b) 4. Não aplicável Esta técnica é apenas aplicável para explorações de produção de galinhas poedeiras e frangos de carne reprodutores 
ou frangas, que não é o caso da exploração em causa, em que se efetua e exploração de frangos de carne.

31. b) 5. Não aplicável Esta técnica é apenas aplicável para explorações de produção de galinhas poedeiras e frangos de carne reprodutores 
ou frangas, que não é o caso da exploração em causa, em que se efetua e exploração de frangos de carne.

31. c) Não aplicável Esta técnica é apenas aplicável para explorações de produção de galinhas poedeiras e frangos de carne reprodutores 
ou frangas, que não é o caso da exploração em causa, em que se efetua e exploração de frangos de carne.

31. c) 1. Não aplicável Esta técnica é apenas aplicável para explorações de produção de galinhas poedeiras e frangos de carne reprodutores 
ou frangas, que não é o caso da exploração em causa, em que se efetua e exploração de frangos de carne.

31. c) 2. Não aplicável Esta técnica é apenas aplicável para explorações de produção de galinhas poedeiras e frangos de carne reprodutores 
ou frangas, que não é o caso da exploração em causa, em que se efetua e exploração de frangos de carne.

31. c) 3. Não aplicável Esta técnica é apenas aplicável para explorações de produção de galinhas poedeiras e frangos de carne reprodutores 
ou frangas, que não é o caso da exploração em causa, em que se efetua e exploração de frangos de carne.

Sistema de ventilação forçada e remoção pouco frequente de estrume (no caso de camas espessas com fossa para estrume), apenas quando combinado com uma medida de mitigação 
adicional: p. ex.:

elevado teor de matéria seca do estrume

sistema de limpeza de ar

Tapete transportador de estrume ou raspador (no caso de camas espessas com fossa para estrume).

Secagem do estrume por ar forçado fornecido por tubos (no caso de camas espessas com fossa para estrume).

Secagem do estrume por ar forçado proveniente do solo perfurado (no caso de camas espessas com fossa para estrume).

uma vez por semana, com secagem por ar, ou

duas vezes por semana, sem secagem por ar

Em caso de sistemas sem gaiolas:

3.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamento de aves de capoeira

Tapetes transportadores de estrume (no caso de aviários).

Secagem do material de cama por ar forçado proveniente do interior do recinto (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).

Utilização de um sistema de limpeza de ar: p. ex.:

Depurador a ácido por via húmida;

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento).



MTD 32.

32. a) Sim

Efetivamente e quando o ambiente dentro dos pavilhões fica eventualmente saturado por amoníaco, é acionado os 
sistema de ventilação por ar forçado. As paredes laterais dos mesmos, trabalha maioritariamente a uma velocidade 
mínima de 0,05 m/s. É uma velocidade que promove a renovação do ar, ou seja, renova as emissões difusas 
produzidas pela exploração. Esta velocidade e o fluxo transversal que a mesma promove, faz com que o ar circule a 1 
metro acima da cabeça dos frangos e não faça a renovação do ar, desanuviando os índices de saturação por 
amoníaco.

32. b) Sim
A secagem da cama é efectuada indirectamente controlando a humidade relativa interior do pavilhão. Quando as 
camas estão húmidas, a humidade relativa no pavilhão sobe e o sistema de aquecimento e ventilação são accionados 
automaticamente em função do nível da humidade relativa e das condições atmosféricas. Este processo tem em 
conta a eficiência energética e o bem estar dos animais.

32. c) Não
O material de cobertura é de aparas de madeira, com uma espessura de 5cm no verão e 8cm de inverno, sendo o 
abeberamento animal por sistema de pipetas, o qual é um sistema muito eficaz na dotação de água, apenas quando é
solicitado pela ave. No entanto o sistema de ventilação é por ar forçado. 

32. d) Não O pavimento da área de recria não possui degraus.

32. e) Não O material de cobertura é de aparas de madeira, com uma espessura de 5cm no verão e 8cm de inverno.

32. f)

32. f) 1. Não Atualmente é uma medida inviável economicamente de implementar, sendo a manutenção do filtro uma operação de 
extrema dificuldade, para além de que as emissões de amoníaco são reduzidas, pela gestão nutricional efetuada.

32. f) 2. Não Atualmente é uma medida inviável economicamente de implementar, sendo a manutenção do filtro uma operação de 
extrema dificuldade, para além de que as emissões de amoníaco são reduzidas, pela gestão nutricional efetuada.

32. f) 3. Não Atualmente é uma medida inviável economicamente de implementar, sendo a manutenção do filtro uma operação de 
extrema dificuldade, para além de que as emissões de amoníaco são reduzidas, pela gestão nutricional efetuada.

MTD 33.

33. a)
33. a) 1. Não aplicável Só aplicável na criação intensiva em explorações de patos.

33. a) 2. Não aplicável Só aplicável na criação intensiva em explorações de patos.

33. b) Não aplicável Só aplicável na criação intensiva em explorações de patos.

33. b) 1. Não aplicável Só aplicável na criação intensiva em explorações de patos.

33. b) 2. Não aplicável Só aplicável na criação intensiva em explorações de patos.

33. b) 3. Não aplicável Só aplicável na criação intensiva em explorações de patos.

MTD 34.

34. a) Não aplicável Só aplicável na criação intensiva em explorações de perus.

34. b)
34. b) 1. Não aplicável Só aplicável na criação intensiva em explorações de perus.

34. b) 2. Não aplicável Só aplicável na criação intensiva em explorações de perus.

32. b) 3. Não aplicável Só aplicável na criação intensiva em explorações de perus.

3.1.2. Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos para frangos de carne
A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos de frangos de carne, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações de técnicas 
que se seguem. (VEA à MTD no BREF)

Ventilação por ar forçado e sistema de abeberamento sem derrames (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).

Sistema de secagem do material de cama por ar forçado proveniente do interior do recinto (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).

Ventilação natural e sistema de abeberamento sem derrames (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).

3.1.3. Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos para patos
A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos para patos, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações de técnicas que se 
seguem.

Uma das seguintes técnicas, com um sistema de ventilação natural ou forçada:
Reposição frequente do material de cama (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas ou camas espessas combinadas com pavimentos ripados).
Remoção frequente de estrume (no caso dos pavimentos totalmente ripados).

Utilizar sistema de limpeza de ar, p. ex.:

Colocação do material de cama em tapetes transportadores de estrume e secagem por ar forçado (no caso de pavimentos com pisos por níveis).

Pavimento coberto com material de cama aquecido e arrefecido (no caso de sistemas de cobertura combinada).

Utilização de um sistema de limpeza de ar: p. ex.:

Depurador a ácido por via húmida;

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento).

Utilização de sistema de limpeza de ar: p. ex.:
Depurador a ácido por via húmida; 
Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;
Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento)

Depurador a ácido por via húmida;
Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;
Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento).

3.1.4. Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos para perus
A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos para perus, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações de técnicas que se 
seguem.

Ventilação natural ou por ar forçado com um sistema de abeberamento sem derrames (no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).



Processo n.º: 450.10.02.02.004609.2018.RH4A

Utilização n.º: A005695.2018.RH4A

Início: 2018/04/17

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00287585

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 502141891

Nome/Denominação Social* Aviários Eira e Santos, Lda

Idioma Português

Morada* Av. do Calvário 34 - São Miguel do Outeiro

Localidade* S. Miguel de Outeiro

Código Postal 3460-456

Concelho* Tondela

Telefones 932832922

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Borralhais

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Borralhais

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Dão-Lafões / Tondela / São Miguel do Outeiro

Longitude -8.03508

Latitude 40.59549

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Dao

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 55.0

Diâmetro máximo (mm) 200.0

Profundidade do sistema de extração (m) 48.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 15.0

Revestimento:
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Tipo PVC

Profundidade (m) 55.0

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) 1.166

Volume máximo anual (m3) 3600.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

350

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 1

Nº habitações a abastecer

Destino das águas residuais Outro

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Tipo de tratamento

Atividades de outro tipo

Lavagem dos pavilhões e equipamentos, rega e abeberamento animal (70.000 frangos)

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
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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 Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código __A001319.2018.RH4A__.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta

3/4 -
A005695.2018.RH4A



Localização da utilização

Peças desenhadas da localização

4/4 -
A005695.2018.RH4A







  

 

 

Abreviaturas | PÁGINA 1 

 

ANEXO IV – ABREVIATURAS 

 

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

BREF Reference Document on Best Available Techniques 

CAE  Classificação das Atividades Económicas 

CCDR  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

CH4 Metano 

CO Monóxido de Carbono 

COVnm Compostos Orgânicos não metânicos 

DL Decreto-Lei 

DRAP  Direção Regional de Agricultura e Pescas 

 
EC Entidade Coordenadora 

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

Território 

LER Lista Europeia de Resíduos 

MIRR Mapa Integrado de Registo de Resíduos 

MTD  

 
Melhores Técnicas Disponíveis 

NH3 Amoníaco 

N2O Óxido Nitroso 

NOx Óxidos de Azoto 

PCIP  Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

PDA Plano Desempenho Ambiental 

PGEP Plano de Gestão de Efluentes Pecuários 

PRTR Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 

PTS Partículas 

RAA  

 
Relatório Ambiental Anual 

SGA  

 
Sistema de Gestão Ambiental 

SILiAMB  

 
Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 

SOx Óxidos de Enxofre 

Tep 

 
Tonelada equivalente de petróleo 

VLE 

 
Valor Limite de Emissão 
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