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Nº TUA TUA20200820000258

REQUERENTE CARLOS & LUCIA GUEDES, LDA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 513447369

ESTABELECIMENTO Aviário Lugar do Penedo da Preguiça

LOCALIZAÇÃO penedo da Preguiça, Lage Gorda

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 PL20190717001042 X X

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

20-08-
2020

18-08-
2029 - Sim

Favorável 
condicionad
a

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

RH PL20190717001042 X X D.L. 226-A/2007, 
de 31 de maio.

26-08-
2020

24-08-
2030

- Não
Favorável 
Condiciona
do

Administ
ração da 
Região 
Hidrográ
fica do 
Norte

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Norte caminho e baldio

Sul José Pereira Miguel

Este baldio

Oeste Maria Carvalho Loureiro

Área impermeabilizada não coberta (m2) 711,00

Área coberta (m2) 2 528,00

Área total (m2) 27 800,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Localização Zona Rural

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

T000011 O presente Título Único Ambiental (TUA) resulta de novo pedido de 
licenciamento ambiental sendo emitido para a instalação no seu todo.

- -

T000012 Informar sobre a data de início de exploração da instalação. Apresentar 
evidências da comunicação.

Após o início de exploração da 
instalação

RAA

T000013

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

Período de exploração RAA

T000014

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

Período de exploração RAA

T000015
Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, 
discriminando o número de horas em produção efetiva e em limpeza
/manutenção, evidenciado as diferentes etapas de processo.

Período de exploração RAA

T000016

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

T000017

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

Período de exploração RAA

T000018

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

Período de exploração RAA

T000019 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, 

LOC1.7 - Localização

 

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir



Estado: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 11/11/2021

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20210813002096

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: d668-ec80-c6fc-cbb0

PÁG. 
/5 13

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

T000020 caso se verifique incumprimento das condições do TUA. Período de exploração RAA

T000021
Registar o número e a natureza de queixas e/ou reclamações recebidas e o 
tratamento dado (resposta ao reclamante e implementação de correções e ou 
ações corretivas)

Período de exploração RAA

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

T000024
Implementar as melhores técnicas disponíveis (MTD) publicadas na Decisão 
de Execução (UE) 2017/302 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2017 e/ou 
medidas técnicas equivalentes.

Início de exploração RAA

T000025
Elaborar ponto de situação do grau de implementação das melhores técnicas 
disponíveis (MTD) previstas no BREF setorial (BREF IRPP) e nos BREF 
tranversais aplicáveis, EFS e ENE, e/ou de medidas técnicas equivalentes.

Período de exploração RAA

T000026

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

Período de exploração RAA

T000027

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

Período de exploração
Relatório de Avaliação da 
Necessidade de Elaboração de 
Relatório de Base

Código
Matéria(s)-prima(s) e ou 

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

T000028Todas
Registar o consumo mensal/anual de matérias-primas e 
ou subsidiárias evidenciando a etapa do processo em que 
cada uma é utilizada.

Período de exploração RAA

T000029Todas

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

Período de exploração RAA

T000030Ração e material de camas

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

Período de exploração RAA

EXP2 - Medidas / Condições específicas a cumprir

EXP3 - Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

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

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



Estado: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 11/11/2021

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20210813002096

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: d668-ec80-c6fc-cbb0

PÁG. 
/6 13

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

T000031Aves de capoeira (frangos de 
carne)

Registar o volume de produção mensal e anual e a 
capacidade de produção efetivada.

Período de exploração RAA

T000032
Aves de capoeira (frangos de 
carne)

Registar o volume de produção anual na instalação em 
cada pavilhão, indicando o nº de aves instaladas/ano, o nº 
de ciclos/ano e o nº de aves instaladas/ciclo.

Período de exploração RAA

T000033
Aves de capoeira (frangos de 
carne)

Registar o nº de aves instaladas/ano, nº de ciclos/ano, nº 
de aves instaladas/ciclo, indicando o peso médio e o peso 
total das aves (kg) no final de cada ciclo produtivo.

Período de exploração RAA

EXP4.1.1 - Caraterização das fontes de emissão pontual

Código
Código da 

fonte
Código 
interno

N.º de 
cadastro

/identificação 
da fonte 
atribuído 

pela 
CCDR Altura (m)

Diâmetro 
(m)

Identificação 
das 

unidades 
contribuintes 

para a 
fonte

Potência 
térmica 
nominal 

(MWt) Combustível

Sistema 
de 

Tratamento 
de 

Efluentes 
Gasosos 

(STEG)
Eficácia 

(%)

Parâmetro 
associado 
ao STEG

T000034 FF1 - - Caldeira 0,87 Biomassa -

EXP4.1.2 - Monitorização das fontes de emissão pontual

Código
Código da 

fonte Poluente

Valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Unidade do 
valor limite 
de emissão 
ou emissão 
específica

Frequência 
de 

monitorização
Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

T000035 FF1 - -

Excluída do 
âmbito de 
aplicação do 
Decreto-Lei 
nº 39/2018, 
pelo 
disposto na 
alínea a) do 
nº 1 do art. 
2º

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

EXP4 - Ar

EXP4.1 - Ar - Emissões pontuais
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000036
Registar o número de horas de funcionamento associadas a cada fonte de 
emissão de poluentes para a atmosfera.

Período de exploração RAA

T000037 Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões pontuais 
durante o regular funcionamento e nos arranques e paragens.

Período de exploração RAA

T000038 Salvaguardar o cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 39/2018 de 11 de 
junho, caso o mesmo venha a ser aplicável à presente instalação.

Período de exploração RAA

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

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

T000039
Adotar boas práticas e medidas de minimização das emissões difusas durante 
o regular funcionamento e nos períodos de arranque e de paragem, cumprindo 
com os nºs 1 e 2 do artigo 9º do Decreto-Lei nº 39/2018, de 11 de junho.

Período de exploração RAA

T000040
Monitorizar as emissões de amoníaco para o ar recorrendo a uma das técnicas 
descritas na MTD 25. prevista na Decisão de Execução (EU) 2017/302 da 
Comissão, de 15.02.2017.

Período de exploração RAA

T000041

Dar cumprimento ao valor de emissão associado para o parâmetro amoníaco 
expresso em NH3 de 0,01 - 0,08 kg NH3/lugar animal /ano para as emissões 
para o ar provenientes dos alojamentos para frangos de carne com peso final 
até 2,5 kg (vide MTD 32).

Período de exploração RAA

T000042

Apresentar relatório síntese com a determinação das emissões difusas para o 
ar dos poluentes NH3, CH4, N2O e PTS/PM10 em cada local de emissão, 
designadamente nos pavilhões avícolas , recorrendo a fatores de emissão e 
apresentando os resultados em kg/ano por poluente.

Período de exploração RAA

T000043

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

Período de exploração RAA

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

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

T000045 Dar cumprimento às MTD relativas à prevenção e redução de emissões de 
odores.

Período de exploração RAA

T000046

Restringir a retirada de estrume dos pavilhões a situações em que o mesmo 
não exiba quaisquer escorrências, condicionando a remoção deste efluente do 
respetivo pavilhão à colocação direta em transporte apropriado, assegurando 
que o mesmo seja encaminhado para o exterior da instalação logo após o seu 
carregamento e salvaguardando a ocorrência de qualquer tipo de derrame no 
solo, o que a verificar-se obriga a proceder de imediato à sua recolha.

Período de exploração RAA

EXP4.2 - Emissões difusas

EXP4.4 - Odores
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000047 Assegurar que em situação alguma será armazenado /depositado estrume no 
exterior do pavilhão, mesmo que seja de forma temporária.

Período de exploração RAA

T000048
Providenciar para que todo o transporte de efluentes pecuários (estrume e 
chorume) e de águas residuais domésticas seja efetuado de forma coberta e 
estanque, a fim de acautelar eventuais derrames e potenciais contaminações.

Período de exploração RAA

T000049

Garantir que a instalação se encontra dotada de dispositivos que assegurem 
uma ventilação adequada, com vista a realizar uma secagem parcial dos 
excrementos das aves, reduzindo as emissões para o ar de poluentes e 
odores desagradáveis.

Período de exploração RAA

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

T000050 Registar o consumo mensal e anual de energia elétrica ( em kWh e em tep). Período de exploração RAA

T000051
Registar o consumo específico anual de energia elétrica em kWh/ave 
produzida, tep/ave produzida, kWh/kg de ave produzida e tep/kg de ave 
produzida.

Período de exploração RAA

T000052 Registar o consumo de biomassa por mês, por ciclo e por ano expresso em kg 
e em tep.

Período de exploração RAA

T000053
Registar o consumo específico de biomassa por ciclo e por ano, expresso em 
kg/ave produzida, tep/ave produzida, kg/kg de ave produzida e tep/kg de ave 
produzida.

Período de exploração RAA

T000054 Registar o funcionamento dos equipamentos do sistema de aquecimento: nº de 
horas de funcionamento/ano e nº de horas de funcionamento/ciclo.

Período de exploração RAA

T000055 Registar o consumo mensal, anual e por ciclo de combustível (gasóleo) 
utilizado no gerador de emergência (em l e em tep)

Período de exploração RAA

T000056 Registar o consumo específico de gasóleo por ano e por ciclo em l/ave 
produzida , tep/ave produzida, l/kg de ave produzida, tep/kg de ave produzida.

Período de exploração RAA

T000057 Registar o funcionamento do gerador de emergência (nº de horas de 
funcionamento/ano).

Período de e exploração RAA

T000058 Avaliar as medidas adotadas para otimizar os consumos de energia na 
instalação e os resultados alcançados.

Período de exploração RAA

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

EXP6 - Energia

EXP6.3 - Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

EXP8 - RH

EXP8.1 - RH - Captação
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000007
Dar cumprimento integral a todas as condições impostas na Autorização de 
Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Água Subterrânea nº 
A013797.2019.RH3, emitida em 27/08/2019

Período de exploração autocontrolo

T000059 Avaliar as medidas adotadas para otimizar o consumo de água na instalação e 
os resultados alcançados.

Período de exploração RAA

T000060 Registar o volume de água utilizado (m3)para efeitos de abeberamento das 
aves: total/mês, total/ano e total/ciclo

Período de exploração RAA

T000061 Registar o volume de água (l) consumido por ave produzida /ciclo e por kg de 
ave produzida/ ciclo, discriminando os valores por ciclo produtivo.

Período de exploração RAA

T000062 Registar o consumo específico de água expresso em l/ave/ciclo e em l/ave
/ano.

Período de exploração RAA

T000063 Registar o número de aves produzidas por m3 de água consumida/ciclo, 
discriminando os valores por ciclo produtivo.

Período de exploração RAA

T000064 Registar o consumo mensal/anual de água (m3) discriminando o 
abastecimento às finalidades atividade pecuária, consumo humano e lavagens.

Período de exploração RAA

T000065
Efetuar a estimativa do valor total anual de água dispendido nas restantes 
utilizações tais como o sistema de arrefecimento, desinfeção de veículos ou 
em outras utilizações.

Período de exploração RAA

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

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

T000008

Encaminhamento das águas residuais domésticas para fossa estanque, com 
recolha e encaminhamento para ETAR municipal, efetuada por entidade 
autorizada, sempre que necessário, devendo ser garantido o bom 
funcionamento do sistema de armazenamento. Assim que o local estiver 
servido por rede pública de saneamento deverá ser efetuada a respetiva 
ligação.

Período de exploração
Comprovativo da recolha e 
encaminhamento das águas 
residuais para ETAR Municipal.

T000066 Registar o volume anual de águas residuais domésticas (m3/ano) gerado nas 
instalações sanitárias/balneários e no sistema de desinfeção de viaturas.

Período de exploração RAA

T000067 Registar o volume anual de águas residuais domésticas (m3/ano)armazenado 
na fossa sética.

Período de exploração RAA

T000068 Encaminhar as águas residuais provenientes do sistema de desinfeção de 
viaturas a sistema de tratamento de águas residuais adequado.

Período de exploração RAA

T000069 Registar o volume anual de águas residuais domésticas (m3/ano) recolhido 
das fossas séticas e encaminhado a destino adequado.

Período de exploração RAA

T000070 Indicar o tratamento/destino final das águas residuais armazenadas na fossa 
sética.

Período de exploração RAA

T000071

Indicar o nº de limpezas realizadas anualmente com referência às datas e 
respetivos comprovativos, quantificação do volume removido (m3), data de 
envio para o exterior da instalação, identificação do transportador das águas 
residuais e respetiva autorização para o transporte, identificação do destino 
das águas residuais, data de receção no destino, autorização dos operadores 
recetores das águas residuais domésticas, comprovativo do encaminhamento 
a destino final adequado.

Período de exploração RAA

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000072
Dar cumprimento ao parecer emitido pela entidade coordenadora sobre o 
PGEP (em Anexo).

Período de exploração RAA

T000073 Registar a quantidade de estrume produzido por mês e por ano (toneladas
/mês e toneladas/ano).

Período de exploração RAA

T000074 Discriminar a quantidade de estrume anualmente produzido na instalação em 
cada ciclo produtivo (toneladas/ciclo/ano).

Período de exploração RAA

T000075 Indicar a quantidade anual de estrume (toneladas/ano) encaminhado para os 
destinos finais aprovados em sede de parecer do PGEP.

Período de exploração RAA

T000076

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

Período de exploração RAA

T000077
Monitorizar o azoto total e o fósforo total excretado no estrume utilizando uma 
das técnicas descritas na MTD 24. prevista na Decisão de Execução (EU) 
2017/302 da Comissão, de 15.02.2017.

Período de exploração RAA

T000078

Dar cumprimento ao valor de emissão de azoto total excretado no estrume 
associado às MTD ( 0,2 - 0,6) expresso em kg N/lugar animal /ano) para 
efeitos de monitorização de emissões deste parâmetro proveniente de 
alojamentos de frangos de carne (vide MTD 24 Decisão de Execução (EU) 
2017/302 da Comissão, de 15.02.2017)

Período de exploração RAA

T000079

Dar cumprimento ao valor de emissão de fósforo total excretado no estrume 
associado às MTD ( 0,05 - 0,25) expresso em kg P2O5/lugar animal /ano, para 
efeitos de monitorização de emissões deste parâmetro proveniente de 
alojamentos de frangos de carne (vide MTD 24 - Decisão de Execução (EU) 
2017/302 da Comissão, de 15.02.2017).

Período de exploração RAA

T000080 Registar o volume de chorume produzido anualmente (m3/ano). Período de exploração RAA

T000107
Registar o nº de lavagens aos pavilhões (com indicação das respetivas datas) 
e efetuar estimativa do volume de água dispendido em cada lavagem e do 
volume descarregado na fossa estanque dedicada.

Período de exploração RAA

T000081 Indicar o volume anual de chorume recolhido da fossa estanque dedicada e 
encaminhado a destino final aprovado em sede de parecer do PGEP.

Período de exploração RAA

T000082 Assegurar a inexistência de descargas de águas de lavagem (chorume) para 
linha de água e/ou solo, as quais não se encontram autorizadas.

Período de exploração RAA

T000083
Assegurar a separação entre águas de lavagem provenientes do processo 
produtivo (chorume) e águas pluviais, para que não ocorra a contaminação das 
águas pluviais.

Período de exploração RAA

T000084
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

T000085 Discriminar por estabelecimento autorizado, a quantidade (toneladas) de 
animais mortos enviada por mês e por ano.

Período de exploração RAA

Apresentar documentação que demonstre o encaminhamento e destino final 

EXP9 - Efluentes_pec

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

T000086 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

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

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

T000087

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

Período de exploração RAA

T000088 Assegurar a disposição dos resíduos nos locais de armazenamento, de acordo 
com a respetiva tipologia e com a identificação dos códigos LER.

Período de exploração RAA

T000089 Sistematizar quantitativamente os resíduos/ LER gerados no processo 
produtivo evidenciando a etapa durante a qual são produzidos.

Período de exploração RAA

T000090 Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras. Período de exploração RAA

T000091
Recolher, identificar, separar, acondicionar e encaminhar a destino final 
adequado à sua tipologia, todo e qualquer resíduo produzido e/ou existente na 
instalação (espaços interiores e exteriores).

Período de exploração RAA

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

T000092 Realizar estudo de avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de 
ensaio.

Avaliação a constar do 1º RAA após 
a emissão do presente TUA

1º RAA

T000093

Aplicar medidas de minimização, apresentar calendarização de ações a 
executar e efetuar nova caracterização de ruído a fim de verificar o 
cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima, no caso 
de a avaliação de ruído estabelecer a necessidade de implementação das 
referidas medidas de minimização.

1 ano RAA

Realizar nova avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio 
nas seguintes situações: se forem registadas alterações na instalação que 
possam ter interferência nos níveis sonoros anteriormente existentes; se se 
verificar aumento de equipamentos com emissões sonoras para o exterior ou 
aumento do número de horas de funcionamento de equipamentos ou se 

EXP10 - Resíduos

EXP10.1 - Resíduos gerados na atividade

EXP12 - Ruido

EXP12.2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído
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Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000094 ocorrer alteração da sua disposição que faça prever o aumento do nível sonoro 
no(s) recetor(es) sensível(eis).

Período de exploração RAA

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

T000095 Elaborar e submeter a aprovação um plano total ou parcial de desativação da 
instalação.

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

Plano de desativação total ou parcial

T000096
Elaborar e submeter a aprovação o relatório final de conclusão do plano de 
desativação total ou parcial da instalação.

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

Relatório final de conclusão do plano 
de desativação total ou parcial

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

T000097 Relatório Ambiental Anual 
(RAA)

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb

Até 30 de abril de cada ano APA

T000098
Registo Europeu de Emissões 
e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

Formulário digital através da 
Plataforma SILiAmb Em data a definir APA

T000099
Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos (MIRR)

Formato digital através da 
Plataforma SILiAmb

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

A instalação encontra-se em 
condições de usufruir da 
dispensa do Relatório de 
Base. No caso de surgirem 
novas substâncias na 
instalação cuja utilização e/ou 

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

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

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

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

T000101 Relatório de base Diretrizes da Comissão 
Europeia respeitantes aos 
relatórios de base - 
Comunicação da Comissão 
2014/C 136/03, JOUE de 
06.05.2014

manuseamento envolva ou 
provoque a libertação de 
substâncias perigosas 
relevantes, com possibilidade 
de poluição do solo e das 
águas subterrâneas no local 
da instalação, deverá ser 
apresentada a reavaliação da 
necessidade de elaboração de 
RB. Em fase de desativação, 
aplica-se o nº 8 do art. 42º do 
Diploma REI

APA

T000100 Situações de emergência 
(acidentes e incidentes)

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

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

APA, EC

T000102 Situações de incumprimento 
de condições do TUA

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

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

APA, EC, CCDR

T000103
Plano de Desativação total ou 
parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

6 meses de antes da 
desativação total ou parcial da 
atividade

APA

T000104
Relatório Final de Conclusão 
do Plano de Desativação total 
ou parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

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

APA

Código Ficheiro Descrição

T000105 Sistematizacao MTD Aviário Preguiça.xlsx Sistematização MTD

T000009 Titulo_A013797 2019.pdf TURH_Captação subterrânea

T000106 ParecerPGEP_Aviário da Preguiça.pdf Parecer PGEP
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n.º atribuído de 
acordo com o BREF 

ou documento 
Conclusões MTD

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

alternativa implementada
VEA/VCA Condições

Proposta de valor a atingir dentro 
da gama de VEA/VCA

Calendarização da 
implementação (mês.ano)

MTD 1.

1. 1. Sim entrada em funcionamento da unidade

1. 2. Sim entrada em funcionamento da unidade

1. 3. Sim entrada em funcionamento da unidade

1. 4. entrada em funcionamento da unidade

1. 4. a) Sim entrada em funcionamento da unidade

1. 4. b) Sim entrada em funcionamento da unidade

1. 4. c) Sim entrada em funcionamento da unidade

1. 4. d) Sim entrada em funcionamento da unidade

1. 4. e) Sim entrada em funcionamento da unidade

1. 4. f) Sim entrada em funcionamento da unidade

1. 4. g) Sim Implementar Plano de Manutenções entrada em funcionamento da unidade

1. 4. h) Sim Implementar Plano de Resposta a Emergências entrada em funcionamento da unidade

1. 4. i) Sim Implementar procedimento de verificação periódica de conformidade legal /consultadoria ambiental entrada em funcionamento da unidade

1. 5.

1. 5. a) A avaliar entrada em funcionamento da unidade

1. 5. b) Sim entrada em funcionamento da unidade

1. 5. c) Sim entrada em funcionamento da unidade

1. 5. d) A implementar Contratação de serviço de consultadoria ambiental entrada em funcionamento da unidade

1. 6. Sim entrada em funcionamento da unidade

1. 7. A avaliar participando em associações de produtores/ formação/participação em conferências e feiras entrada em funcionamento da unidade

1. 8. Sim Plano de desmantelamento da instalação entrada em funcionamento da unidade

1. 9. Sim entrada em funcionamento da unidade

1. 10. Não aplicável Considerada a distância a Pontos sensiveis, as barreiras naturais existentes, o caráter esporádico de 
funcionamento da maioria dos equipamentos não considera necessário aplicar um plano de gestão específico entrada em funcionamento da unidade

1. 11. entrada em funcionamento da unidade

MTD 2.

2. a)
2. a) i. Sim localizada a 5km do centro recetor de estrumes

2. a) ii. Sim localizada a 700m de habitação mais próxima, com barreiras orográficas e de vegetação

2. a) iii. Sim localizada em encosta de declive moderado, longe de leitos de cheia ou zonas de forte infiltração

2. a) iv. Sim Area da propriedade 3ha, implatação projetada 0,4ha

2. a) v. Sim Implantada a 675metros (linha reta) da maior massa de água, as fossas são estanques e esvaziadas com 
regularidade, é aplicada a gestão de efluentes pecuários

2. b)
2. b) i. Sim implementar plano de formação/contratação de acessoria técnicade acompanhamento entrada em funcionamento da unidade

2. b) ii. Sim plano de gestão de Ef. Pecuários cumprindo as melhores técnicas disponíveis entrada em funcionamento da unidade

2. b) iii. Sim planeamento anual de atividades entrada em funcionamento da unidade

2. b) iv. Sim plano de gestão de emergências entrada em funcionamento da unidade

2. b) v. Sim plano de manutenção preventiva e corretiva entrada em funcionamento da unidade

2. c)
2. c) i. Sim REAP entrada em funcionamento da unidade

2. c) ii. Sim Plano de Gestão de Emergências

2. c) iii.

2. d)
2. d) i. Sim plano de manutenção preventiva e corretiva entrada em funcionamento da unidade

2. d) ii. Não aplicável entrada em funcionamento da unidade

2. d) iii. Sim plano de manutenção preventiva e corretiva entrada em funcionamento da unidade

2. d) iv. Sim plano de manutenção preventiva e corretiva entrada em funcionamento da unidade

2. d) v. Sim plano de manutenção preventiva e corretiva entrada em funcionamento da unidade

2. d) vi. Sim plano de manutenção preventiva e corretiva entrada em funcionamento da unidade

2. e) Sim arca frigorifica para armazenamento de cadáveres entrada em funcionamento da unidade

MTD 3.

3. a) Não aplicável plano nutricional definido por fornecedor de aves 

3. b) Não aplicável plano nutricional definido por fornecedor de aves 

3. c) Não aplicável plano nutricional definido por fornecedor de aves 

3. d) Não aplicável plano nutricional definido por fornecedor de aves 

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

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2017/302.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1. CONCLUSÕES GERAIS SOBRE AS MTD

estrutura e responsabilidade,
formação, sensibilização e competência,
comunicação,
envolvimento dos trabalhadores,
documentação,
controlo eficaz do processo,

1.1. Sistemas de gestão ambiental (SGA)

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:

manutenção de registos,

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).

programas de manutenção,
preparação e resposta em situações de emergência,
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,

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

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:

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:

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

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:
instalações de armazenamento de chorume, de modo a detetar sinais de danos, degradação ou fugas,
bombas de chorume, misturadores, separadores, irrigadores,

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

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. 

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.

sistemas de abastecimento de alimentos e de água,
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



n.º atribuído de 
acordo com o BREF 

ou documento 
Conclusões MTD

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

alternativa implementada
VEA/VCA Condições

Proposta de valor a atingir dentro 
da gama de VEA/VCA

Calendarização da 
implementação (mês.ano)

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

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2017/302.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD 4.

4. a) Não aplicável plano nutricional definido por fornecedor de aves 

4. b) Não aplicável plano nutricional definido por fornecedor de aves 

4. c) Não aplicável plano nutricional definido por fornecedor de aves 

MTD 5.

5. a) Sim Plano de monitorização ambiental, já se encontra instalado contador com totalizador, registo mensal de consumos entrada em funcionamento da unidade

5. b) Sim plano de manutenção preventiva e corretiva entrada em funcionamento da unidade

5. c) Sim é utilizado equipamento de alta pressão para lavagens entrada em funcionamento da unidade

5. d) Sim Instalados bebedouros com prato inferior/implementar plano de manutenção preventiva e corretiva entrada em funcionamento da unidade

5. e) Sim plano de manutenção preventiva e corretiva entrada em funcionamento da unidade

5. f) Sim reutilização da àgua das chuvas para sistema de arrefecimento. entrada em funcionamento da unidade

MTD 6.

6. a) Sim As limpezas a seco deverão ser tao eficazes quanto possível entrada em funcionamento da unidade

6. b) Sim As limpezas a seco deverão ser tao eficazes quanto possível, utilizar maquinas de alta pressão entrada em funcionamento da unidade

6. c) Sim Efluentes pecuários e Domésticos com circuito de encaminhamento a fossa estanque próprio, independente e 
isolado/estanque. Águas pluviais descarregadas no solo entrada em funcionamento da unidade

MTD 7.

7. a) Sim Instaladas 2 fossas estanques para efluentes pecuários(9+9m3),  uma fossa estanque para Efluente Doméstico 
(1,5m3) entrada em funcionamento da unidade

7. b) Sim Efluente Doméstico  encaminhado para ETAR Municipal Licenciada. Efluente Pecuário reutilizado para Fertirrega 
seguinte Plano de Gestão específico e Melhore Técnicas para o seu manuseamento entrada em funcionamento da unidade

7. c) Sim Chorumes a ser espalhados para fertirrega de castanheiros com recurso a cisterna entrada em funcionamento da unidade

MTD 8.

8. a) Sim As instalações estão equipadas com sistema de monitorização de temperatura e humidade interior e
exterior, integrada  (através de uma unidade de controlo) com os sistemas de ventilação, humidificação e entrada em funcionamento da unidade

8. b) Sim As instalações estão equipadas com sistema de monitorização de temperatura e humidade interior e
exterior, integrada  (através de uma unidade de controlo) com os sistemas de ventilação, humidificação e entrada em funcionamento da unidade

8. c) Sim O aviário está equipado com isolamento na cobertura com lã de vidro, e paredes em painel tipo "sandwich" entrada em funcionamento da unidade

8. d) Sim A iluminação do aviário está equipado com lampadas LED de intensidade variável entrada em funcionamento da unidade

8. e)
8. e) 1.
8. e) 2. Sim O aquecimento das zonas de produção  feito com recurso a permutadores àgua - ar de alta eficiência entrada em funcionamento da unidade

8. e) 3.
8. f) Não aplicável Sistema inviàvel tecnica e económicamente para o caso de um aviário

8. g) Não aplicável Sistema inviàvel tecnica e económicamente para o caso de um aviário

8. f) Sim O aviário dispõe de sistema eletromecanizado para permitir a  ventilação natural

MTD 9.

9. i. A avaliar entrada em funcionamento da unidade

9. ii. A avaliar A avaliar com base em eventuais reclamações. Entretanto que considera-se não justificável a monitorização .

9. iii. A avaliar Plano de gestão do ruído com protocolos de atuação em diversos cenários, medidas técnicas a implementar de 
raíz na instalação, e outras medidas a adotar em termos operacionais e de procedimentos. entrada em funcionamento da unidade

9. iv. Plano de gestão do ruído com protocolos de atuação em diversos cenários, medidas técnicas a implementar de 
raíz na instalação, e outras medidas a adotar em termos operacionais e de procedimentos.

9. v. A avaliar A avaliar futuramente. Não aplicável de momento, dado que se trata de instalaçãp nova

MTD 10.

10. a) Sim Instalação ficaa localizada em zona rural/florestal afastada de recetores sensíveis (700 m em linha reta da 
habitação mais próxima) com diversas barreiras orográficas e de vegetação atenuadoras do ruído. entrada em funcionamento da unidade

10. b) Sim Instalação ficaa localizada em zona rural/florestal afastada de recetores sensíveis (700 m em linha reta da 
habitação mais próxima) com diversas barreiras orográficas e de vegetação atenuadoras do ruído. entrada em funcionamento da unidade

10. c) Sim Aviário está isolado com materiais isolantes termica e acusticamente: lã de vidro na cobertura, painel tipo sandwich 
nas paredes; equipamentos com gestão centralizada (aquecimento, ventilação arrefecimento) funcionando apenas entrada em funcionamento da unidade

10. d) Sim A instalados equipamentos modernos de alta eficiência energética. entrada em funcionamento da unidade

10. e) Não aplicável não aplicável dada o caráter esporádico de emissão de ruído

10. f) A implementar com base em medidas já referidas entrada em funcionamento da unidade

MTD 11.

11. a)
11. a) 1. A avaliar Em utilização encontra-se o serrim para camas, mas a possibilidade de utilização, nomeadamente de aparas 

estará sempre em avaliação caso se constate a excessiva produção de poeiras.
11. a)  2. Sim Remoção de camas com recurso a pá mecânica, permitindo a remoção de maior quantidade de material num curto 

espaço de tempo, minimizando movimentações desnecessárias. entrada em funcionamento da unidade

11. a) 3. Sim Implementados sistemas de alimentação que permitem que as aves se alimentem de à vontade sem necessidade 
de "competir" pela mesma. entrada em funcionamento da unidade

11. a) 4. Sim A granulometria da ração é indicada para o estágio de crescimento da ave. entrada em funcionamento da unidade

11. a) 5. A avaliar Será avaliada a possibilidade de implementação do sistema

11. a) 6. Sim Sistema de ventilação ativado precocemente em função dos parâmetros pré-estabelecidos. Sistema de ventilação 
concebidos para minimizar emissão de poeiras. entrada em funcionamento da unidade

11. b)
11. b) 1. Sim Está implementado sistema de nebulização. entrada em funcionamento da unidade

11. b) 2. Não aplicável

11. b) 3. Não aplicável

11. c)
11. c) 1. Não aplicável não será instalado sistema de exaustão canalizado, apenas ventilação natural ou com recurso a ventiladores.

11. c) 2. Não aplicável não será instalado sistema de exaustão canalizado, apenas ventilação natural ou com recurso a ventiladores.

11. c) 3. Não aplicável não será instalado sistema de exaustão canalizado, apenas ventilação natural ou com recurso a ventiladores.

11. c) 4. Não aplicável não será instalado sistema de exaustão canalizado, apenas ventilação natural ou com recurso a ventiladores.

11. c) 5. Não aplicável não será instalado sistema de exaustão canalizado, apenas ventilação natural ou com recurso a ventiladores.

11. c) 6. Não aplicável não será instalado sistema de exaustão canalizado, apenas ventilação natural ou com recurso a ventiladores.

11. c) 7. Não aplicável não será instalado sistema de exaustão canalizado, apenas ventilação natural ou com recurso a ventiladores.

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.

Detetar e reparar fugas de água.
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

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

Tratar as águas residuais.

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.

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

Manter tão reduzida quanto possível a extensão de zonas sujas.
Minimizar a utilização de água.
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.

Utilização de bombas de calor para recuperação de calor.
Recuperação de calor com chão aquecido e arrefecido com cama (sistema de cobertura combinada).
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,

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

Localização do equipamento.
Medidas operacionais.
Equipamento pouco ruidoso.
Equipamento de controlo do ruído.
Redução de ruído.

1.8.   Emissões de poeiras

protocolo de monitorização do ruído,
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.

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

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.

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;

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;
Biofiltro.

Tratamento do ar de exaustão através de sistemas de tratamento de ar, como:
Coletor de água;
Filtro seco;
Depurador a água;
Depurador a ácido por via húmida;
Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento);
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD 12.

12. i. Sim Plano de Gestão de odores entrada em funcionamento da unidade

12. ii. A implementar Aplicar plano de Gestão de odores e protocolo de monitorização essencialmente qualitativa, com base na 
experiência e testemunho de recetores sensiveis trabalhadores outras partes interessadas. entrada em funcionamento da unidade

12. iii. A implementar Plano de Gestão de odores entrada em funcionamento da unidade

12. iv. A implementar Aplicar plano de Gestão de odores e protocolo de monitorização essencialmente qualitativa, com base na 
experiência e testemunho de recetores sensiveis trabalhadores outras partes interessadas. entrada em funcionamento da unidade

12. v. A avaliar A avaliar de forma constante com criação de registo de eventos.

MTD 13.

13. a) Sim Instalação implantada em zona rural/florestal distante700m (linha reta) de recetor sensivel mais próximo 
(habitação) com barreiras orográficas e de vegetação atenuantes da eventual progressão de odores. entrada em funcionamento da unidade

13. b)

13. b) i. Sim Aplicar material de camas devidamente seco e em quantidade apropriada. Disponibilização de comida gradual e 
em comedouros minimizadores de desperdícios para o chão. Bebedouros com sistema de recolha de gotas. entrada em funcionamento da unidade

13. b) ii. Não aplicável

13. b) iii. Não aplicável estrume recolhido na sua totalidade no final de cada ciclo produtivo. A instalação não terá zonas de 
armazenamento temporário de estrumes.

13. b) iv. Sim Implementado sistema de monitorização da temperatura interior que ativa automáticamente ventilação/nebulização 
em caso de temperatura excessiva entrada em funcionamento da unidade

13. b) v. Sim Sistema de ventilação ativado precocemente em função dos parâmetros pré-estabelecidos. Sistema de ventilação 
concebidos para minimizar emissão de poeiras. entrada em funcionamento da unidade

13. b) vi. Sim Aplicar material de camas devidamente seco e em quantidade apropriada. Disponibilização de comida gradual e 
em comedouros minimizadores de desperdícios para o chão. Bebedouros com sistema de recolha de gotas. entrada em funcionamento da unidade

13. c) Não aplicável não disporá de ventilação vertical, mas sim lateral

13. c) i. Não aplicável não disporá de ventilação vertical, mas sim lateral

13. c) ii. Não aplicável não disporá de ventilação vertical, mas sim lateral

13. c) iii. Sim Implementadas áreas de cultivo em redor do aviário entrada em funcionamento da unidade

13. c) iv. Sim defletores  intalados

13. c) v. Não aplicável ventiladores à esquerda e direita dainstalação

13. c) vi. Não aplicável Aviário instalado em zona mais elevada do que os eventuais recetores sensiveis

13. d) Não aplicável

13. d) 1.
13. d) 2.
13. d) 3.
13. e) Não aplicável o estrume não é armazenado, mas imediatamente encaminhado

13. e) 1. Não aplicável

13. e) 2. Não aplicável

13. e) 3. Sim chorume a ser carregado em cisterna e aplicado emdestino final - fertirrega de castanheiros em terreno contínuo. entrada em funcionamento da unidade

13. f)
13. f) 1. Não aplicável chorume produzido em reduzidas quantidades a aplicar em diversos momentos

13. f) 2. Não aplicável a ser transportado na sua totalidade para/por operador licenciado

13. f) 3. Não aplicável

13. g) Não aplicável a ser transportado na sua totalidade para/por operador licenciado

13. g) 1.
13. g) 2.

MTD 14. Não aplicável o estrume não será armazenado nas instalações ou incorporado, mas sim encaminhado por/para operador 
licenciado

14. a)
14. b)
14. c)

MTD 15. Não aplicável o estrume não será armazenado nas instalações ou incorporado, mas sim encaminhado por/para operador 
licenciado

15. a)
15. b)
15. c)

15. d)

15. e)

MTD 16.

16. a)
16. a) 1. Sim Existem duas fossas de 9m3 cada. entrada em funcionamento da unidade

16. a) 2. Sim cada fossa a ser esvaziada quando atingir 2/3 da sua capacidade entrada em funcionamento da unidade

16. a) 3. Sim O chorume será captado por cisterna e em seguida imediatamente aplicado em na fertirrega, sem outros 
movimentos. entrada em funcionamento da unidade

16. b)
16. b) 1. Sim cobertura rígida de betão sobre a fossa estanque

16. b) 2. Não aplicável

16. b) 3. Não aplicável

16. b) 3. i. Não aplicável

16. b) 3. ii. Não aplicável

16. b) 3. iii. Não aplicável

16. b) 3. iv. Não aplicável

16. b) 3. v. Não aplicável

16. b) 3. vi. Não aplicável

16. b) 3. vii. Não aplicável

16. c) A avaliar A avaliar a necessidade da sua acidificação

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,

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

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.

protocolo para resposta a ocorrências de odores incómodos, 

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:

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

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

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,
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,

Digestão anaeróbia.
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.

Durante o armazenamento, cobrir o chorume ou 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;

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

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:

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

Coberturas de proteção flutuantes, como, p. ex.: 
péletes de plástico
materiais finos a granel
coberturas de proteção flexíveis e flutuantes
placas de plástico geométricas
coberturas de proteção de ar insuflado

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

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;

crosta natural
palha

Acidificação do chorume.



n.º atribuído de 
acordo com o BREF 

ou documento 
Conclusões MTD

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

alternativa implementada
VEA/VCA Condições

Proposta de valor a atingir dentro 
da gama de VEA/VCA

Calendarização da 
implementação (mês.ano)

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

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2017/302.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD 17. Não aplicável chorume a ser armazenado em fossas estanques cobertas

17. a)
17. b)
17. b) i.
17. b) ii.
17. b) iii.
17. b) iv.

MTD 18.

18. a) Sim  fossas estanques em betão, abaixo do nível do solo (enterradas) entrada em funcionamento da unidade

18. b) Sim A construir duas fossas de 9m3 cada por cada area de produção. Num total de 36 m3 de armazenamento entrada em funcionamento da unidade

18. c) Sim A recolher com cisterna acoplada a trator entrada em funcionamento da unidade

18. d) Sim  fossas estanques em betão, abaixo do nível do solo (enterradas) entrada em funcionamento da unidade

18. e) Não aplicável entrada em funcionamento da unidade

18. f) Sim A implementar plano de  manutenção entrada em funcionamento da unidade

MTD 19. Não aplicável

19. a) 
19. a) i.
19. a) ii.
19. a) iii.
19. a) iv.
19. a) v.
19. b)
19. c)
19. d)
19. e)
19. f)

MTD 20. Não aplicável estrume não aplicado, encaminhado para operador licenciado

20. a)
20. a) i.
20. a) ii.
20. a) iii.
20. a) iv.
20. a) v.
20. b)
20. b) 1.
20. b) 2.
20. c)
20. c) 1.

20. c) 2.

20. c) 3.

20. d)

20. e)

20. f)

20. g)
20. h)

MTD 21.

21. a) A avaliar chorume pouco concentrado dado que a limpeza a seco se supõe eficaz. entrada em funcionamento da unidade

21. b)
21. b) 1. Sim entrada em funcionamento da unidade

21. b) 2. Não aplicável

21. c) Não aplicável

21. d) Não aplicável

21. e) A avaliar A avaliar necessidade de acidificação de chorume

MTD 22. Não aplicável estrume não aplicado, encaminhado para operador licenciado

MTD 23. Não aplicável

chapas de plástico flexíveis
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.

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.:

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.

Separação mecânica do chorume. Inclui, p. ex.:
prensa separadora de parafuso
separador de decantação centrífuga
coagulação e floculação
separação por peneira

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

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

1.13 Espalhamento do estrume no solo

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

filtro-prensa
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.

o campo está inundado, gelado ou coberto de neve

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.

a rotação das culturas
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:

Coluna.
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

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

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.



n.º atribuído de 
acordo com o BREF 

ou documento 
Conclusões MTD

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

alternativa implementada
VEA/VCA Condições

Proposta de valor a atingir dentro 
da gama de VEA/VCA

Calendarização da 
implementação (mês.ano)

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

Nota: A análise deste documento não dispensa a consulta à Decisão de Execução (UE) 2017/302.

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD 24.

24. a) Sim Ver PGEP entrada em funcionamento da unidade

24. b) Sim A implementar análise ao estrume

MTD 25.

25. a) Sim Ver PGEP entrada em funcionamento da unidade

25. b) Não aplicável

25. c) Sim

MTD 26. A implementar Plano de Gestão de Odores entrada em funcionamento da unidade

MTD 27.

27. a)

27. b)

MTD 28. Não aplicável Não possuisistema de limpeza de ar

28. a)

28. b)

MTD 29.

29. a) Sim Implementar registo mensal de consumos entrada em funcionamento da unidade

29. b) Sim Implementar registo mensal de consumos entrada em funcionamento da unidade

29. c) Sim Implementar registo mensal de consumos entrada em funcionamento da unidade

29. d) Sim Implementar registo mensal de consumos entrada em funcionamento da unidade

29. e) Sim Implementar registo mensal de consumos entrada em funcionamento da unidade

29. f) Sim Implementar registo mensal de consumos entrada em funcionamento da unidade

MTD 30.

30. a)
30. a) i)
30. a) ii)
30. a) iii)
30. a) iv)

30. a) 0.

30. a) 0. i.
30. a) 0. ii.
30. a) 0. iii.
30. a) 0. iv.
30. a) 1.
30. a) 2.
30. a) 3.
30. a) 4.
30. a) 5.
30. a) 6.
30. a) 7.
30. a) 8.
30. a) 9.
30 a) 10.
30. a) 11.
30. a) 12.
30. a) 13.
30. a) 14.
30. a) 15.
30. a) 16.
30. b)
30. c)
30. c) 1.
30. c) 2.
30. c) 3.
30. d)
30. e)

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.

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.

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.

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.

Consumo de energia elétrica.
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

Estimativa, recorrendo à utilização de fatores de emissão.

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.

manter limpas e secas as camas para animais

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.

2.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos de suínos

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

Casotas/cabanas (no caso de pavimentos parcialmente ripados).
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).

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

Depurador a ácido por via húmida; 
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.

Recolha de estrume em água.
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.:  
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Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

MTD 31.

31. a) Não aplicável Remoção de camas com recurso a pá mecânica, permitindo a remoção de maior quantidade de material num curto 
espaço de tempo, minimizando movimentações desnecessárias. 

31. a) i.
31. a) ii.
31. b) Não aplicável

31. b) 0.

31. b) 0. i.
31. b) 0. ii
31. b) 1.
31. b) 2.
31. b) 3.
31. b) 4.
31. b) 5.
31. c) Não aplicável Não será aimplementado sistema de limpeza de ar

31. c) 1.
31. c) 2.
31. c) 3.

MTD 32.

32. a) Sim implementado sistema de ventilação entrada em funcionamento da unidade

32. b) Não aplicável

32. c) Sim sistema de aberturas para ventilação natural, sistemas de abeberamento com sistema antiderrame entrada em funcionamento da unidade

32. d) Não aplicável pavimentos sólidos com cama espessa

32. e) Não aplicável

32. f) Não aplicável

32. f) 1.
32. f) 2.
32. f) 3.

MTD 33. Não aplicável

33. a)
33. a) 1.
33. a) 2.
33. b)
33. b) 1.
33. b) 2.
33. b) 3.

MTD 34. Não aplicável

34. a)
34. b)
34. b) 1.
34. b) 2.
32. b) 3.

3. Conclusões MTD para criação intensiva de aves e capoeira

Em caso de sistemas sem gaiolas:

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).

3.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamento de aves de capoeira

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: 

uma vez por semana, com secagem por ar, ou
duas vezes por semana, sem secagem por ar

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento).

3.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamento de aves de capoeira

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).

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

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).

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

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

Utilizar 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).

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.



Processo n.º: 450.10.02.02.016768.2019.RH3

Utilização n.º: A013797.2019.RH3

Início: 2019/08/27

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00378582

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 513447369

Nome/Denominação Social* CARLOS & LUCIA GUEDES, LDA

Idioma Português

Morada* rua alto do coxo n.º175

Localidade* lage gorda - touro

Código Postal 3650-076

Concelho* Vila Nova de Paiva

Telefones 933219265

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Penedo da preguiça

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Poço

Prédio/Parcela Penedo da Preguiça

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Dão-Lafões / Vila Nova de Paiva / Touro

Longitude -7.782093

Latitude 40.910621

Região Hidrográfica Douro

Bacia Hidrográfica Paiva

Sub-Bacia Hidrográfica PT03DOU0468 :: Rio Covo

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água PTA0X1RH3 :: MACIÇO ANTIGO INDIFERENCIADO DA BACIA DO DOURO

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Escavação
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Profundidade (m) 10.0

Diâmetro máximo (mm) 1500.0

Profundidade do sistema de extração (m) 9.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 10.0

Revestimento:

Tipo Betão

Profundidade (m) 10.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 1500.0

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) 1.200

Volume máximo anual (m3) 2400.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

250

Nº horas/dia em extração 2

Nº dias/mês em extração 22

Nº meses/ano em extração 10

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 2

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 filtragem, Tratamento UV, adição de cloro

Atividade Pecuária

Tipo de actividade pecuária Produção

REAP (Classe de atividade) Classe 1

CAE Principal 01470 : Avicultura

CAE Secundária

Quantidade de efluentes pecuários produzidos 34 m3 de chorumes 293 ton de estrumes

Destino dos efluentes pecuários produzidos Chorumes serão aplicados para fertirrega de arvores Estrumes 100%
encaminhados a operador licenciado

Animal de espécie pecuária Ave

Capacidade de exploração (cabeças normais) 330

Vai ser promovido tratamento à água captada |X|

Tipo de tratamento filtragem, Tratamento UV, adição de cloro

Existem outras origens de água |X|

2/5 -
A013797.2019.RH3



Origens de água Aproveitamento de águas de condensação das cobertura em periodo noturno
(1,5m3) para aproveitamento no arrefecimento através de aspersores exteriores.

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

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

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.

17ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Condições Específicas

1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um
sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido
no Anexo.

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos CP006285.2015.RH3

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

3ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.
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4ª 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.

5ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Anexos

Análise físico-química e bacteriológica

Determinação analítica de parâmetros

Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:

pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.

As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.

Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:

Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 250 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

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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