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Nº TUA TUA20170217000034

REQUERENTE Avipintas, Lda.

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 513033041

ESTABELECIMENTO UP02 - Postura

LOCALIZAÇÃO Rua Principal

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, 
assumindo o ato de licenciamento ou autorização 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 PL20160914000803 X X

6.6 a) - 
Instalação para 

criação intensiva 
de aves de 

capoeira ou de 
suínos, com 

mais de 40 000 
lugares para 

aves de capoeira 
- Capacidade 

instalada 59 500 
aves

17-08-
2017

15-08-
2027

- Não
Favorável 
Condiciona

da

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient

e

RH PL20160914000803 X X - 17-02-
2017

17-02-
2017

- Não -

Administ
ração da 
Região 
Hidrográ
fica do 
Centro

Norte Manuel Ferreira Novo e outros (terreno de terceiros)

Sul Caminho e Maria de Jesus Piedade Domingues (terreno de 
terceiros)

Este Virgílio Jesus Francisco e outros (terreno de terceiros)

Oeste Herdeiros de Joaquim da Costa Pereira e Outros (terreno de 
terceiros)

Área impermeabilizada não coberta (m2) 0.00

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Confrontações

Área do estabelecimento
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Área coberta (m2) 5603.00

Área total (m2) 25300.00

Localização Espaços florestais de conservação, parcialmente condicionados por 
linha elétrica de muito alta tensão

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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 da 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
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

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
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Avaliar 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)

Período de exploração PDA e 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 -

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.

Período de 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.

Período de exploração PDA e RAA

Avaliar a implementação de um Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA)

Aquando da conclusão do projeto e inicio da 
exploração

PDA

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

Todas (ração, combustível e 
desinfetantes)

Efetuar o registo do consumo mensal
/anual de matérias-primas e ou 

subsidiárias
Período de exploração RAA

Ração

Registar o consumo de ração indicando 
o nº de toneladas consumidas em cada 

ciclo produtivo e o nº de toneladas 
consumidas anualmente (valor total)

Período de exploração RAA

Ração, combustível e desinfetantes

Registar para cada pavilhão o 
calendário de produção com: indicação 
do nº de aves instaladas/ciclo produtivo 
e respetivas datas de entrada e saída; 
indicação de períodos de vazio sanitário 

e indicação do peso médio ()kg) das 
aves no final de cada ciclo produtivo

Período de exploração RAA

Medidas / Condições específicas a cumprir

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias
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Produtos intermédios e ou finais Medida / Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Todos
Efetuar o registo do volume de 

produção mensal/anual e capacidades 
de produção efetivadas

Período de exploração RAA

Ovos

Registar o volume de produção anual 
em cada pavilhão contemplando o nº de 
dúzias de ovos/ano e nº de dúzias de 

ovos/ciclo produtivo

Período de exploração RAA

Galinhas poedeiras

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

ciclos/ano

Período de exploração RAA

Galinhas poedeiras

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

exterior

Período de Exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Apresentar relatório síntese com as determinações de 
emissões de poluentes para o ar de fontes difusas (em 
kg/ano por cada poluente), nomeadamente NH3, CH4, 
N2O e PTS por local de emissão, designadamente os 

pavilhões avícolas e parque de armazenamento 
estrume, se aplicável

Período de exploração RAA

Apresentar relatório síntese das emissões de 
poluentes para o ar de fontes difusas (NH3, CH4, N2O, 
CO2, CO, NOx, SOx, PTS e COVnm) com indicação 
das emissões específicas expressas 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 e anual de energia elétrica 
(em kWh e tep)

Período de exploração RAA

Registar o consumo específico anual de energia 

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

Ar

Emissões difusas

Energia

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

elétrica em kWh/ave produzida, tep/ave produzida, 
kWh/kg de ave produzido e tep/kg de ave produzido

Período de exploração RAA

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

/mês e tep/ano)
Período de exploração RAA

Registar de funcionamento do gerador de emergência 
(nº de horas de funcionamento/mês, nº de horas de 
funcionamento/ciclo de produção e nº de horas de 

funcionamento/ano)

Período de exploração RAA

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

energia
Período de exploração RAA

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 -

Apresentar confirmação da instalação de um contador 
volumétrico na origem, que permita conhecer o volume 

de água extraído
Período de exploração RAA

Registar o volume de água utilizado consumo total 
(m3) por ciclo produtivo, por mês e por ano, mensal

/anual de água discriminando estes valores por cada 
finalidade prevista na Autorização de Captação 

(processo industrial, lavagens, rega)

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

Registar o volume (m3) de água consumida/n.º aves 
de postura e consumo específico (l/ave/ciclo e l/ave

/ano)
Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Dar cumprimento às condições gerais e específicas 
previstas no Parecer sobre a Utilização dos Recursos 
Hídricos para Rejeição de Águas Residuais (até 10 

habitantes) (vide anexo II)

Período de exploração -

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

RH

RH - Captação

Rejeição de águas residuais
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

/balneários Período de exploração RAA

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

/balneários descarregadas na(a) fossa(s) sética(s)
Período de exploração RAA

Indicar o nº de limpezas realizadas, com referência às 
datas e respetivos documentos comprovativos, 

quantificação do volume de lamas (m3)removido, data 
de envio para o exterior da instalação, identificação do 

transportador autorizado , identificação do destino 
autorizado, data de receção no destino, documento 
comprovativo do encaminhamento para destino final 

adequado

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Dar cumprimento ao PGEP e 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), se aplicável

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

Indicar o volume anual (em m3) de chorume recolhido 
da fossa encaminhada para os destinos finais 

aprovados em sede de parecer do PGEP
Período de exploração RAA

Registar a quantidade de estrume anualmente 
produzida (toneladas/ano)

Período de exploração RAA

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

produtivo/ano)
Período de exploração 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 a data de 
recolha , a quantidade (toneladas) recolhida, a data de 
envio para o exterior da instalação, a identificação do 

transportador do estrume e respetiva cópia da 
autorização para o transporte, a identificação do 

destino do estrume, a data de envio para o destino, a 
autorização dos operadores recetores do estrume, o 
comprovativo do encaminhamento para destino final 

adequado

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 

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

declaração de cada estabelecimento autorizado 
indicando a quantidade anual de animais mortos 

(toneladas) rececionados provenientes da instalação

Período de exploração RAA

Indicar a quantidade total de cascas de ovos/ovos 
partidos originadas por mês (Kg/mês) e por ano (Kg

/ano) e a quantidade de cascas de ovos/ovos partidos 
enviadas mensalmente (Kg/mês) e anualmente (Kg

/ano) para estabelecimentos aprovados para laborar 
com este tipo de subproduto acompanhado do 

respetivo comprovativo do encaminhamento para 
destino final adequado

Período de exploração RAA

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; ocorrerem alterações na 
instalação que possam ter interferência direta com os 
níveis sonoros anteriormente existentes; aumento de 
equipamentos com emissões sonoras para o exterior; 
aumento do número de horas de funcionamento de 
equipamentos ou alteração da sua disposição, que 
faça prever o aumento do nível sonoro no(s) recetor

(es) sensível(eis).

Período de exploração RAA

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 ruído conclua que é necessário proceder 

à implementação de medidas de minimização

Período de exploração RAA

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

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

Previamente à cessação definitiva total ou parcial das 
atividades (pelo menos 6 meses antes)

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

Três meses antes da entrada em 
exploração

APA

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

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

data a defenir
APA

Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos (MIRR)

SILiAmb 31 de março do ano seguinte àquele 
que se reportam os dados

APA

Situações de emergência (acidentes e 
incidentes) e incumprimento de 

condições do TUA

Formato digital ou qualquer outra 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

Previamente à cessação definitiva total 
ou parcial das atividades (pelo menos 6 

meses antes)
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 plano previamente 

aprovado
APA

Relatório de base

Diretrizes da Comissão Europeia 
respeitantes aos relatórios de base - 

A instalação encontra-se em condições 
de usufruir da dispensa de 

apresentação do Relatório de Base. No 
caso de existirem novas substâncias na 

instalação cuja utilização e/ou 
manuseamento, envolva e/ou provoque 
a libertação de substâncias perigosas 

relevantes, com possibilidade de 
poluição do solo e das águas 

subterrâneas no local da instalação, APA
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ANEXOS TUA

Anexos



n.º atribuído 

de acordo com 

o BREF ou 

documento 

Conclusões 

MTD

MTD implementada? Descrição do modo de implementação VEA/VCA Condições

Proposta de 

valor a atingir 

dentro da gama 

de VEA/VCA

Calendarização da 

implementação 

(mês.ano) / 

Descrição da técnica 

alternativa 

implementada

Motivo da não aplicabilidade

1.

1. a) A implementar

As preocupações ambientais serão 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 prevê o cumprimento 

de medidas no âmbito de defesa sanitária da instalação. 

Igualmente se encontra contemplada a afetação de um tratador 

de animais detentor de conhecimentos no que se refere à 

biologia e bem-estar das aves, sendo capaz de englobar na sua 

rotina diária a avaliação do funcionamento do equipamento e 

comportamento do estado de saúde das aves. Serão realizadas 

sessões de formação.

- - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

1. b) A implementar

Existirão procedimentos de manutenção e inspeção periódica da 

rede de abastecimento de água, da rede de drenagem de águas 

pluviais e de manutenção adequada da rede de bebedouros, bem 

como de armazenamento temporário de resíduos em local 

apropriado minimizando os ricos de eventual contaminação do 

solo e /ou águas superficiais ou subterrâneas. Registos realizados 

em papel dos valores relativos a estes itens. Estes procedimentos 

deverão ser revistos e adaptados.

- - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

1. c) Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

1. d) A implementar

Estão previstos procedimentos destinados à deteção de 

anomalias que possam causar emissões e incidentes imprevistos, 

os quais deverão ser revistos e adaptados após a entrada em 

funcionamento da instalação.

- - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

5.1 BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS NA EXPLORAÇÃO INTENSIVA DE SUÍNOS PARA RECRIA E ACABAMENTO E DE AVES DE CAPOEIRA

Identificar e implementar programas de formação teórica 
e prática para os trabalhadores da exploração;

Guardar registos do consumo de água, energia e 
alimentos, da produção de resíduos e de subprodutos;

Guardar registos das aplicações nos terrenos de 
fertilizantes inorgânicos e de estrume (apenas quando a 
aplicação é efetuada na área da instalação);

Possuir um procedimento de emergência para lidar com 
emissões e incidentes imprevistos;

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos (IRPP)| Data de adoção: 07/2013

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

Em todas as instalações abrangidas pelo BREF IRPP, 
é MTD  a aplicação de todos os seguintes pontos:



1. e) A implementar

Estão previstos sistemas de controlo automático das condições 

de humidade e temperatura bem como procedimentos de 

monitorização do desenvolvimento das aves com 

acompanhamento da disponibilização de ração e de água para o 

abeberamento. Otimização do procedimento de lavagem das 

instalações com recurso a equipamento de alta pressão. Este 

conjunto de sistemas e procedimentos deverão ser revistos e 

adaptados após a entrada em funcionamento da instalação.

- - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

1. f) A implementar

Existirão procedimentos de gestão que certificam que os sistemas 

existentes se encontram em condições adequadas e que deverão 

ser revistos e adaptados após a entrada em funcionamento da 

instalação. 

- - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

1. g) Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

2. A implementar

Preve-se a 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.

- - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

3. Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

4. Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

5.

5. a)

5. a) i.

5. a) ii.

5. a) iii.

5. a) iv.

5. b) Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

5. c) Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

5. d) Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

- - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

Não aplicável - -

Saturado

Inundado

Congelado

Coberto de neve

Não aplicar estrume em terrenos abruptamente 
inclinados

Não aplicar estrume em terrenos adjacentes a correntes 
de água, deixando um intervalo de terreno sem aplicação 
de estrume.

Reduzir a poluição das águas aplicando todos os 
seguintes pontos:

Não aplicar estrume quando o terreno se encontra:

Implementar um programa de manutenção e reparação 
que assegure o bom funcionamento e a limpeza das 
instalações e equipamentos;

Projetar a execução das atividades na própria 
exploração, tais como o fornecimento de materiais e a 
remoção de produtos, resíduos e subprodutos;

Espalhando o estrume o mais próximo possível antes do 
crescimento do crescimento máximo da cultura e da 
absorção de nutrientes.

Projetar uma adequada aplicação do estrume no terreno 
(apenas quando a aplicação é efetuada na instalação;

Aplicar medidas nutricionais à alimentação de suínos 
e aves que apresentem baixo teor de nutrientes.

Minimizar as emissões de estrume para o solo e 
águas subterrâneas, compensando a quantidade de 
estrume com os requisitos previstos da cultura 
(nitrogénio e fósforo, e o abastecimento de minerais 
para a cultura do solo e da fertilização).

Conhecer as caracteristicas do terreno na aplicação 
do estrume.



6.

6. a) Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

6. b) Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

29. A implementar Reavaliar - - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

30. A implementar Reavaliar - - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

31. A implementar Reavaliar - - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

32. A implementar Reavaliar - - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

33.

33. a) Não aplicável - - - - - Não será instalado um sistema de jaulas

33. b) Não aplicável - - - - - Não será instalado um sistema de jaulas

33. c) Não aplicável - - - - - Não será instalado um sistema de jaulas

5.3.1.2 Técnicas nutricionais aplicadas à excreção de fósforo

5.3 CRIAÇÃO INTENSIVA DE AVES

5.3.1 Técnicas nutricionais

5.3.1.1 Técnicas nutricionais aplicadas à excreção de azoto

As jaulas verticais dispostas em degraus com cinta 
transportadora de estrume e secagem por ar forçado, 
em que o estrume é removido, pelo menos, uma vez 
por semana para um depósito coberto;

As jaulas verticais dispostas em degraus com cinta 
transportadora de estrume e secagem por insuflação 
de ar forçado, em que o estrume é removido, pelo 
menos, uma vez por semana para um depósito 
coberto;

Sistemas de jaulas

De entre os sistemas de jaulas aplicados 
habitualmente, são MTD:

O sistema de jaulas com remoção do estrume, pelo 
menos duas vezes por semana, através de cintas 
transportadoras para um depósito fechado;

5.3.2 Emissões para a atmosfera dos sistemas de criação de aves de capoeira

5.3.2.1 Sistemas de criação para aves de capoeira: Galinhas Poedeiras

Administração faseada de alimentos, adotando 
dietas baseadas em nutrientes 
digeríveis/disponíveis;

Utilização de dietas pobres em proteínas com 
suplementos de aminoácidos, dietas pobres em 
fósforo com suplementos de fitase ou dietas 
contendo fosfatos alimentares inorgânicos de fácil 
digestão;

Utilização de determinados aditivos alimentares, 
como as enzimas, podem aumentar a eficácia dos 
alimentos, na medida em que melhoram a retenção 
dos nutrientes e reduzem a quantidade de nutrientes 
presentes no estrume;

Alimentação dos animais com dietas sucessivas 
(alimentação faseada) contendo teores de fósforo 
menores. Estas dietas deverão incluir fosfatos 
alimentares inorgânicos de fácil digestão e/ou fitase, 
a fim de garantirem o fornecimento de quantidades 
suficientes de fósforo digerível.

Gerir a distribuição de estrume pelo terreno de modo 
a reduzir o odor tendo em conta a vizinhança 

Espalhar o estrume de dia, quando é menos provável 
que haja pessoas em casa, evitando  fins-de-semana 
e  feriados 

Considerar a direcção do vento face à localização 
das casas vizinhas.



33. d) Não aplicável - - - - - Não será instalado um sistema de jaulas

33. e) Não aplicável - - - - - Não será instalado um sistema de jaulas

33. f) Não aplicável - - - - - Não será instalado um sistema de jaulas

34.

34. a) Não aplicável - - - - - Reavaliar

34. b) Não aplicável - - - - - Reavaliar

34. c) A implementar Sistema de aviário com ária exterior para esgravatar - - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

35.

35. a) Não aplicável - - - - - Não se trata de uma instalação destina à criação de frangos

35. b) Não aplicável - - - - - Não se trata de uma instalação destina à criação de frangos

35. c) Não aplicável - - - - - Não se trata de uma instalação destina à criação de frangos

35. d) Não aplicável - - - - - Não se trata de uma instalação destina à criação de frangos

35. e) Não aplicável - - - - - Não se trata de uma instalação destina à criação de frangos

35. f) Não aplicável - - - - - Não se trata de uma instalação destina à criação de frangos

36.

36. a) Não aplicável - - - - - Não será utilizada água nas desinfeções dos pavilhões

36. b) A implementar Reavaliar - - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

36. c) A implementar Reavaliar - - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

36. d) A implementar Reavaliar - - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-Deteção e reparação de fugas

Sistema de cobertura combinada -" Combideck 
system"(ver capítulo 4.4.1.4.)

MTD é reduzir o consumo de água mediante a 
execução  de todas as técnicas seguintes:

Limpeza das instalações dos animais e dos 
equipamentos com aparelhos de alta pressão depois 

Calibração periódica dos bebedouros para evitar 
derrames;

Registo do consumo de água através de contadores;

5.3.3 Água para sistemas de criação de aves de capoeira

MTD para os sistemas de criação de frangos são:

As instalações com ventilação natural e pavimento 
totalmente coberto de material de cama, equipadas 

As instalações ventiladas bem isoladas, com 
pavimento totalmente coberto de material de cama, e 
equipadas com sistemas de bebedouros sem 
derrames (sistema-VEA).

Sistema de pavimento perfurado com sistema de 
secagem por ar forçado;

O pavimento em degraus com sistema de secagem por 
ar forçado;

O sistema de jaulas em degraus com paredes laterais 
amovíveis e secagem do estrume por ar forçado.

Os sistemas utilizados para a instalação sem jaulas, 
considerados as MTD, são:

O sistema para a produção de ovos de cama (com ou 
sem a secagem do estrume por ar forçado);
O sistema para a produção de ovos de cama com 
pavimento perfurado e secagem do estrume por ar 

O sistema de aviário com ou sem área livre e/ou área 
exterior para esgravatar.

5.3.2.2 Sistemas de criação para aves de capoeira: Frangos

As jaulas verticais dispostas em degraus com cinta 
transportadora de estrume e secagem por ar forçado 
melhorado, em que o estrume é removido das 
instalações, pelo menos, uma vez por semana para um 
depósito coberto;

As jaulas verticais dispostas em degraus com cinta 
transportadora de estrume e túnel de secagem por 
cima das jaulas, em que o estrume é removido para 
um depósito coberto passadas 24 a 36 horas.

O sistema de jaulas com armazenamento aberto e 
arejado para o estrume (também conhecido por 
sistema de poço profundo)

Sistemas sem jaulas



37. A implementar Reavaliar - - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

38.

38. a) Não aplicável - - - - -
A instalação não se encontra em região com baixa 

temperatura ambiente

38. b) A implementar
Projeto concebido de forma a minimizar consumos de 

energia
- - -

Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

38. c) A implementar Reavaliar - - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

38. d) A implementar Reavaliar - - -
Após a entrada em 

funcionamento da instalação
-

39. Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

40. Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

41. Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

42. Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

43. Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

Se for necessário guardar estrume de aves de 
capoeira, é MTD proceder á armazenagem do 
estrume seco num recinto/pavilhão coberto com 
pavimento impermeável e ventilação adequada;

No caso de uma pilha temporária de estrume de aves 
de capoeira de campo, é considerada MTD colocar a 
pilha de estrume longe de pessoas sensíveis aos 
odores desagradáveis (vizinhos, por exemplo) e dos 
cursos de água (incluíndo drenos no terreno) quando 
haja risco de infiltração dos líquidos de 
escorrimento.

5.3.5 Armazenamento de estrume em sistemas de criação de aves de capoeira

É MTD reduzir o consumo de energia através da 
aplicação de boas práticas agrícolas na concepção 
das instalações dos animais, bem como a operação e 
a manutenção adequada das instalações e dos 
equipamentos

Nas instalações de aves de capoeira, é MTD reduzir o 
consumo de energia através da execução de todas 
as seguintes ações:

Isolamento dos edifícios nas regiões com baixas 
temperaturas ambientes (valor U 0,4 W/m2.ºC ou 

Otimização da concepção do sistema de ventilação de 
cada edifício a fim de obter um bom controlo da 
temperatura e alcançar taxas de ventilação mínimas no 
Inverno;

5.3.4 Energia em sistemas de criação de aves de capoeira

Aplicação de um túnel de secagem exterior com 
cintas perfuradas para o estrume quando o sistema 
de criação das galinhas poedeiras não integra um 
sistema de secagem do estrume ou outra técnica de 
redução das emissões de amoníaco.

Minimizar as emissões do estrume libertadas para o 
solo e para as águas subterrâneas na medida em que 
equilibram a quantidade de estrume com as 
necessidades previsíveis da cultura (azoto e fósforo, 
assim como os minerais fornecidos pelo solo e pelos 
fertilizantes).

5.3.6 Processamento nas explorações do estrume produzido pelas aves de capoeira

5.3.7 Espalhamento no solo do estrume produzido pelas aves de capoeira

Inspeção e limpeza frequentes das valas e dos 
ventiladores para evitar resistências nos sistemas de 
ventilação;

Utilização de luz de baixo consumo energético 
(lâmpadas fluorescentes).

Conceção de instalações de armazenamento de 
estrume das aves de capoeira com capacidade 
suficiente  para aguardar o subsequente tratamento 
ou aplicação nos solos. A capacidade requerida 
depende do clima e dos períodos em que não é 
possível a aplicação nos solos.



42. Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

44. Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

45.

45. a)

45. b)

45. c)

45. d)

46.

46. a) Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

46. b) Não aplicável - - - - -

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

Está previsto que o estrume gerado será encaminhado para 

Valorização Agrícola por Terceiros, não sendo efetuada 

aplicação deste efluente no solo do mesmo na instalação.

Não aplicável - - - - -

Espalhar o estrume de dia, quando é menos provável 
que haja pessoas em casa, evitar os fins-de-semana e 
os feriados 

Considerar a direcção do vento face à localização das 
casas vizinhas.

Reduzir a poluição das águas aplicando todos os 
seguintes pontos:

Não deverá ser aplicado estrume no solo quando o 
campo está saturado de água, inundado de gelo, 
gelado e/ou coberto de neve;

Não deverá ser aplicado estrume em campos com 
declive acentuado;

Não deverá ser aplicado estrume em campos 
adjacentes a cursos de água (deverá ser deixada sem 
tratamento uma faixa de terreno);

O estrume deverá ser espalhado o mais perto possível 
da altura em que o crescimento das culturas e a 
absorção dos nutrientes estão prestes a atingir o seu 
nível máximo

Gerir a distribuição de estrume pelo terreno de modo 
a reduzir o odor tendo em conta a vizinhança 
susceptivel de ser afetada, executando todas as 
técnicas seguintes:

Levar em consideração as características do solo 
destinado a receber o estrume, em particular as suas 
condições, tipo e inclinação, as condições 
climáticas, a pluviosidade e a irrigação, a utilização 
da terra e as boas práticas agrícolas, incluindo os 
sistemas de rotação de culturas.

Incorporação do estrume no solo (arável e fácil de 
cultivar) no prazo de 12 horas.



Processo n.º: 450.10.02.02.016394.2016.RH4A

Utilização n.º: A000759.2017.RH4A

Início: 2017/01/16

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00621923

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 513033041

Nome/Denominação Social* Avipintas, Lda.

Idioma Português

Morada* Rua Principal, 600

Localidade* Penedo

Código Postal 2425-856

Concelho* Leiria

Telefones 912208244 Manuel Ferreira

Localização

Designação da captação Furo - Avipintas (AC1)

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Cova do Serrano - Casal Telheiro

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Pinhal Litoral / Leiria / Souto da Carpalhosa

Longitude -8.79493

Latitude 39.86780

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Lis

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 120.0

Diâmetro máximo (mm) 300.0

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 120.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0
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Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 3.0

Volume máximo anual (m3) 7200.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

606

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 3

Nº habitações a abastecer 0

Destino das águas residuais Sistema Individual

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento Adição contrololda de agente desinfetante

Atividade Pecuária

Tipo de actividade pecuária Produção

REAP (Classe de atividade) Classe 1

CAE Principal 01470 : Avicultura

CAE Secundária

Quantidade de efluentes pecuários produzidos Excrementos - 1606.5 m3/ano Chorume - 15.1 m3/ano

Destino dos efluentes pecuários produzidos Excrementos - Valorização agrícola por terceiros Chorume - Valorização agrícola
própria

Animal de espécie pecuária Ave

Capacidade de exploração (cabeças normais) 773

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento Adição contrololda de agente desinfetante

Existem outras origens de água |_|

Atividades de outro tipo

Abeberamento (59500 galinhas poedeiras) - 5950 m3 Lavagens - 15.1 m3 Consumo humano - 94 m3 Desinfeção veículos - 0.5 m3

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
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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.

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

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 606 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.04.01.016343.2016.

Utilização n.º: P017317.2016.RH4A

Início: 2016/12/07

Parecer sobre a Utilização dos Recursos Hídricos para Rejeição de Águas Residuais (até 10
habitantes)

Identificação

Código APA APA00621923

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 513033041

Nome/Denominação Social* Avipintas, Lda.

Morada* Rua Principal, 600

Localidade* Penedo

Código Postal 2425-856

Concelho* Leiria

Telefones 912208244 Manuel Ferreira

Caracterização do(s) tratamento(s)

Designação LT1

População servida (e.p.) 3

Descrição da atividade Avicultura - produção de ovos no solo

Tipo de tratamento Fossa séptica com poço absorvente

Nut III – Concelho – Freguesia Pinhal Litoral / Leiria / Souto da Carpalhosa

Longitude -8.79514

Latitude 39.86764

Ano de arranque 2018

Número de habitantes equivalentes (h. eq.) 3

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Domésticas Instalações sociais

Designação da rejeição LT1

Meio Recetor Solo

Sistema de Descarga Órgão de infiltração

Nut III – Concelho – Freguesia Pinhal Litoral / Leiria / Souto da Carpalhosa

Longitude -8.79514

Latitude 39.86764

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Lis

Condições Gerais
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1ª O utilizador dos recursos hídricos deverá respeitar todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, e as que
venham a ser publicadas, e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras Entidades.

2ª O utilizador dos recursos hídricos obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e
conservação.

3ª O utilizador dos recursos hídricos obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou
procedimentos que adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de
preservação do ambiente e de defesa da saúde pública.

4ª O utilizador dos recursos hídricos obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são
completamente estanques.

5ª O utilizador dos recursos hídricos obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os
comprovativos da sua realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das
entidades competentes.

6ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação a ocorrer.

7ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima nunca inferior a 50 m de qualquer poço, furo, mina
nascente ou similar, existente no local.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização e caracterização do sistema de tratamento e/ou afinação

Peça(s) desenhada(s) com a localização do sistema de retenção e de afinação
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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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