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Nº TUA TUA20181210000676

REQUERENTE PAULA CRISTINA BATALHA DOS SANTOS

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 211340189

ESTABELECIMENTO PAULA CRISTINA BATALHA DOS SANTOS

LOCALIZAÇÃO Rua da Ribeira

CAE

01470 - Avicultura

01620 - Atividades dos serviços relacionados com a produção animal, exceto 
serviços de veterinária

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 PL20160122000392 X X

Instalação para 
criação intensiva 
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 n.º 
127/2013 de 30 
de agosto. 
Capacidade 
Instalada: 67 620 
aves de capoeira 
(frangos de 
carne)

10-12-
2018

08-12-
2027 - Não

Favorável 
Condiciona
da

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

Norte João Infante e Ventura Valério

Sul Caminho

Este Dionísio Alves

Oeste José Fiúza Timóteo

Área impermeabilizada não coberta (m2) 1466.70

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Confrontações

Área do estabelecimento
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Área coberta (m2) 1302.60

Área total (m2) 3511.30

Localização Zona Rural

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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 vida da instalação RAA

Registar o número de horas correspondente a situações de funcionamento 
deficiente ou avaria nos sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, 
tratamento e ou controlo de emissões para os diferentes meios (emissões para o 
ar, produção de águas residuais domésticas, etc)

Período de vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação RAA

Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas Período de vida da instalação RAA

Efetuar a análise detalhada e sistematização dos diferentes fluxos de processo, 
incluindo balanços de massa

Período de vida da instalação RAA

Localização

 

EXPLORAÇÃO

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

Requerer a atualização das condições de licenciamento no prazo máximo de 4 
anos após a publicação das conclusões MTD (BATC) referentes à atividade 
principal da instalação (BREF IRPP)

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

Ponto de situação do grau de implementação das MTD previstas no BREF 
sectorial (BREF IRPP) e documentos transversais aplicáveis (nomeadamente 
BREF EFS/ BREF ENE/REF ROM) e/ou das medidas técnicas equivalentes; 
apresentar evidências da manutenção da adequada implementação das referidas 
técnicas.

Período de vida da instalação PDA e RAA

Avaliar e implementar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 6 meses após a emissão do TUA PDA

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

Ração e Material de cama Registar o consumo anual (t/ano) e de cada ciclo 
produtivo (t/ciclo)

Período de vida da instalação RAA

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

Aves de capoeira (frangos de 
carne)

Registar o n.º de aves instaladas (entrada)/ano, n.º aves 
produzidas (saída)/ano, n.º ciclos produtivos/ano, n.º aves 
instaladas (entrada)/ciclo produtivo, n.º aves produzidas 
(saída)/ciclo produtivo, data de entrada e saída das aves
/ciclo produtivo, peso total (kg ou t) das aves à saída de 
cada ciclo produtivo e peso médio (kg) de cada ave à 
saída de cada ciclo produtivo

Período de vida da instalação RAA

Caraterização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Código interno

N.º de cadastro
/identificação 

da fonte 
atribuído pela 

CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 

nominal (MWt) Combustível

Método de 
tratamento
/redução - 
descrição 

STEG Eficiência (%) Parâmetro

Chaminé do 

Medidas / Condições específicas a cumprir

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

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

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

Ar

Ar - Emissões pontuais
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Código da 
fonte Código interno

N.º de cadastro
/identificação 

da fonte 
atribuído pela 

CCDR

Identificação 
das unidades 
contribuintes 
para a fonte

Potência 
térmica 

nominal (MWt) Combustível

Método de 
tratamento
/redução - 
descrição 

STEG Eficiência (%) Parâmetro

FF1 gerador de ar 
quente 1 
(aquecimento 
dos pisos 1, 2 
e 3 do 
pavilhão)

Gerador de ar 
quente 1 a 
biomassa 
(pellets)

0.30 Outros 
Combustíveis 
Sólidos

FF2

Chaminé do 
gerador de ar 
quente 1 
(aquecimento 
dos pisos 4 e 
5 do pavilhão)

Gerador de ar 
quente 2 a 
biomassa 
(pellets)

0.30
Outros 
Combustíveis 
Sólidos

FF3 Gerador de 
emergência

Gerador de 
emergência

Gasóleo

Monitorização das fontes de emissão pontual

Código da 
fonte Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Teor O2 de 
referência

Métodos de 
medição

Condições 
cumprimento

FF1

Fonte não 
abrangida pelo 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho

FF2

Fonte não 
abrangida pelo 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho

FF3

Fonte excluída 
do âmbito de 
aplicação do 
Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 
de junho, sem 
prejuízo do 
disposto na 
alínea h), do 
artigo 8º

Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Apresentar relatório síntese com as determinações (através de fatores de emissão) 
de emissões para o ar de poluentes (CO2, CO, NOx, SOx, PTS e COVnm) 
associados a cada fonte de emissão pontual FF1 e FF2 (kg/ano para cada 
poluente). Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados

Período de vida da instalação RAA

Apresentar relatório síntese das emissões para o ar dos poluentes (CO2, CO, 
NOx, SOx, PTS e COVnm) associados a cada fonte de emissão pontual FF1 e 
FF2, com indicação das emissões específicas (n.º de aves produzidas/Kg de 
poluente e kg aves produzidas/Kg de poluente). Deverá ser explicitada a forma de 
cálculo dos valores apresentados.

Período de vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação RAA

Efetuar a manutenção periódica das unidades contribuintes, de modo a que estas 
funcionem de forma correta, otimizando os consumos de combustível e 
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

consequentemente, minimizando as emissões de poluentes para a atmosfera Período de vida da instalação RAA

Caraterização das emissões difusas

Código da fonte
Origem da 

emissão Parâmetro

Valor limite de 
emissão ou 

emissão 
específica Unidade

Frequência de 
monitorização

Período de 
referência

Métodos de 
medição

ED1
Pavilhão 1 (Piso 
1)

ED2 Pavilhão 1 (Piso 
2)

ED3 Pavilhão 1 (Piso 
3)

ED4 Pavilhão 1 (Piso 
4)

ED5 Pavilhão 1 (Piso 
5)

Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Adotar boas práticas e medidas de minimização nas emissões difusas Período de vida da instalação RAA

Dotar o pavilhão avícola (5 pisos) de dispositivos que assegurem uma boa 
ventilação, de modo a permitir a secagem parcial dos excrementos das aves.

Período de vida da instalação RAA

Apresentar relatório síntese com as determinações (através de fatores de emissão) 
de emissões para o ar de poluentes (NH3, CH4, N2O e PTS) associados às fontes 
de emissão difusa ED1, ED2, ED3, ED4 e ED5 (kg/ano para cada poluente). 
Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados.

Período de vida da instalação RAA

Apresentar relatório síntese das emissões para o ar dos poluentes (NH3, CH4, 
N2O e PTS) associados às fontes de emissão difusa ED1, ED2, ED3, ED4 e ED5, 
com indicação das emissões específicas (n.º de aves produzidas/Kg de poluente e 
kg aves produzidas/Kg de poluente). Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos 
valores apresentados.

Período de vida da instalação RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente a odores

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Retirar o estrume das zonas de produção (pisos) apenas quando não apresentar 

Emissões difusas

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

quaisquer escorrências. Colocar o estrume diretamente das zonas de produção 
para transporte apropriado. Encaminhar o estrume para o exterior da instalação 
logo após a recolha/carregamento. Verificar em todos os locais da instalação onde 
ocorreu a recolha/carregamento e transporte de estrume, se ocorreu algum 
derrame no solo a fim de se proceder de imediato à sua recolha

Período de vida da instalação -

Em situação alguma poderá existir estrume armazenado/depositado, mesmo que 
de forma temporária, no exterior do pavilhão

Período de vida da instalação -

Assegurar que o transporte de estrume, dos animais mortos e das águas residuais 
domésticas é efetuado de forma coberta e estanque

Período de vida da instalação -

Garantir que o pavilhão avícola (5 pisos) encontra-se dotado de dispositivos que 
assegurem uma boa ventilação, de modo a permitir a secagem parcial dos 
excrementos das aves, diminuindo a intensidade das fermentações, de forma a 
reduzir a emissão de poluentes para o ar e consequentemente de odores 
desagradáveis

Período de vida da instalação -

Código Tipo de energia utilizada
Capacidade de 

Armazenamento (t) Consumo anual (t/ano)
N.º Alvará de tanque de 

armazenamento Valores Tep

CC1 Energia Eléctrica 0.83

CC2 Biomassa (pellets) - 2 
geradores de ar quente

12.00 120.40 36.72

CC3 Gasóleo 0.18 0.04 0.04

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

Período de vida da instalação RAA

Registar o consumo anual de gasóleo utilizado no gerador de emergência (l/ano e 
tep/ano)

Período de vida da instalação RAA

Registar o consumo de energia elétrica (kWh/ano, tep/ano, kWh/mês, tep/mês, 
kWh/ciclo produtivo e tep/ciclo produtivo)

Período de vida da instalação RAA

Registar o consumo específico anual e por ciclo produtivo de energia elétrica (kWh
/ave produzida, tep/ave produzida, kWh/kg de ave produzido e tep/kg de ave 
produzido). Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados

Período de vida da instalação RAA

Registar o funcionamento de cada gerador de ar quente do sistema de 
aquecimento (nº de horas de funcionamento/ano e nº de horas de funcionamento
/ciclo produtivo)

Período de vida da instalação RAA

Registar o consumo de biomassa de cada gerador de ar quente do sistema de 
aquecimento (t/ano, tep/ano, t/mês, tep/mês, t/ciclo produtivo e tep/ciclo produtivo)

Período de vida da instalação RAA

Registar o consumo específico anual e por ciclo produtivo de biomassa (kg/ave 
produzida, tep/ave produzida, kg/kg de ave produzido e tep/kg de ave produzido) 

Energia

Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento

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

utilizada no sistema de aquecimento. Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos 
valores apresentados.

Período de vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação RAA

Garantir que o gasóleo utilizado no gerador de emergência, encontra-se em zona 
dotada de bacia de retenção de modo a assegurar a contenção de eventuais 
derrames ou fugas

Período de vida da instalação -

Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Dar cumprimento às condições estabelecidas na Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea n.º A009206.2016.RH4, 
emitida para o furo AC1(Anexo II)

Período de vida da instalação RAA

Registar o volume de água extraído do furo AC1 (m3/ano e m3/mês) Período de vida da instalação RAA

Registar o consumo de água da rede pública de abastecimento (m3/ano e m3
/mês)

Período de vida da instalação RAA

Registar o volume de água utilizado no abeberamento animal (m3/ano, m3/mês e 
m3/ciclo produtivo), com indicação da respetiva origem (furo AC1 ou rede pública)

Período de vida da instalação RAA

Registar a estimativa do volume anual de água (m3/ano) utilizado em cada uma 
das seguintes finalidades e indicação da respetiva origem (furo AC1 ou rede 
pública): lavagem do pavilhão (5 pisos), desinfeção do pavilhão (5 pisos), 
arrefecimento do pavilhão (5 pisos), desinfeção dos veículos e consumo humano

Período de vida da instalação RAA

Registar o volume de água (em litros) consumido por cada ave/ciclo produtivo. 
Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados

Período de vida da instalação RAA

Registar o volume de água (em litros) consumido por cada kg de ave produzido
/ciclo produtivo. Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores 
apresentados

Período de vida da instalação RAA

Registar o número de aves produzidas por cada m3 de água consumida/ciclo 
produtivo. Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados

Período de vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação RAA

Reformulação das redes de abastecimento de água, no sentido de obter e 
assegurar a separação total e completa das mesmas (redes separativas) evitando 
assim a mistura de águas e assegurando a total independência entre os 2 
sistemas de distribuição (rede pública e furo AC1).

Período de vida da instalação PDA e 1º RAA

Garantir que os agentes desinfetantes líquidos (caso existentes) utilizados no 
tratamento da água proveniente do furo AC1, encontram-se em zonas dotadas de 
bacia de retenção de modo a assegurar a contenção de eventuais derrames ou 
fugas

Período de vida da instalação -

Garantir a manutenção dos sistemas de climatização (arrefecimento) do pavilhão, 
dos equipamentos de lavagem e desinfeção do pavilhão, dos equipamentos de 
desinfeção dos veículos e dos sistemas de fornecimento de água aos animais e 
humanos, de forma a manter otimizados os respetivos consumos

Período de vida da instalação -

Garantir a manutenção e inspeção periódica de todas as redes de abastecimento 

RH

RH - Captação
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

de água de forma a detetar e corrigir eventuais fugas num curto período de tempo Período de vida da instalação -

Instalar um medidor de caudal/contador com totalizador, em local que permita 
conhecer com rigor os volumes totais de água extraídos do furo AC1 e efetuar a 
determinação do consumo específico de água para as diferentes atividades da 
instalação

Período de vida da instalação -

Garantir que todas as instalações sanitárias da instalação utilizam única e 
exclusivamente água proveniente da rede pública de abastecimento (finalidade 
consumo humano)

Período de vida da instalação -

Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar a estimativa do volume anual de águas residuais domésticas geradas (m3
/ano). Deverá ser explicitada a forma de cálculo dos valores apresentados

Período de vida da instalação RAA

Registar a estimativa do volume anual de águas residuais domésticas 
descarregadas na fossa estanque LT1 (m3/ano)

Período de vida da instalação RAA

Registar o volume anual de águas residuais domésticas recolhido da fossa 
estanque LT1 e encaminhado para o exterior da instalação (m3/ano)

Período de vida da instalação RAA

Indicar o n.º de limpezas/recolhas de águas residuais domésticas realizadas 
anualmente à fossa estanque LT1. Para cada limpeza/recolha deverá apresentar: 
Data da limpeza, Documento comprovativo da limpeza, Quantificação do volume 
removido (m3), Data de envio para o exterior da instalação, Identificação do 
transportador, Identificação do destino e destinatário, Data de receção no destino e 
Documento comprovativo do encaminhamento para destino final adequado

Período de vida da instalação RAA

Garantir o correto encaminhamento das águas residuais domésticas para a fossa 
estanque LT1, as boas condições físicas da fossa LT1, a construção sólida e 
estanque da fossa LT1, a proteção da fossa LT1 da entrada de águas pluviais e o 
acesso permanente à fossa LT1

Período de vida da instalação -

Caraterização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor

Código ponto de rejeição Tipo de Origem
Autorização de rejeição em 
sistemas públicos/terceiros Data Entidade gestora

ED1 Doméstico

Declaração da empresa Be 
Water, S.A. (Anexo III). Os 
efluentes domésticos são 
retidos na instalação na fossa 
estanque LT1 e 
posteriormente recolhidos e 
encaminhados através de 
viatura empresa Be Water, S.
A. para descarga na rede 
pública de drenagem

23-12-2016 Be Water, S.A. (entidade de 
recolha e transporte)

Declaração da empresa Águas 
de Lisboa e Vale do Tejo, S.A. 
(Anexo IV). Os efluentes 
domésticos são descarregados 
pela empresa Be Water, S.A. 
na rede pública de drenagem, 

Águas de Lisboa e Vale do 

Rejeição de águas residuais

RH - rejeição em coletor
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Código ponto de rejeição Tipo de Origem
Autorização de rejeição em 
sistemas públicos/terceiros Data Entidade gestora

ED1 Doméstico sofrendo a jusante tratamento 
na ETAR da Ericeira ou na 
ETAR de Mafra

Tejo, S.A. (entidade gestora da 
ETAR de Talhadas)

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Dar cumprimento ao PGEP submetido na entidade coordenadora e respetivo 
parecer favorável (Anexo V)

Período de vida da instalação RAA

Dar cumprimento ao parecer da APA/ARH do Tejo e Oeste emitido no âmbito da 
análise do PGEP submetido na entidade coordenadora (Anexo V)

Período de vida da instalação RAA

Registar a quantidade de estrume produzido (t/ano e t/ciclo produtivo) Período de vida da instalação RAA

Registar a quantidade anual de estrume recolhida na instalação avícola e 
encaminhada para o exterior da instalação avícola (t/ano)

Período de vida da instalação RAA

Indicar o n.º anual de recolhas de estrume. Para cada recolha deverá apresentar: 
Data da recolha, Quantidade recolhida (t), Data de envio para destino final, 
Identificação do transportador, Identificação do destino e destinatário, Data de 
receção no destino, Informação sobre a operação a que o estrume foi sujeito no 
destino, Documento comprovativo do encaminhamento para destino final 
adequado

Período de vida da instalação RAA

Registar a quantidade de animais mortos (n.º/ciclo produtivo, t/ciclo produtivo, n.º
/ano e t/ano)

Período de vida da instalação RAA

Registar a quantidade anual animais mortos recolhidos na instalação avícola e 
encaminhados para o exterior da instalação avícola (n.º/ano e t/ano)

Período de vida da instalação RAA

Indicar o n.º anual de recolhas de animais mortos. Para cada recolha deverá 
apresentar: Data da recolha, Quantidade recolhida (n.º e t), Data de envio para 
destino final, Identificação do transportador, Identificação do destino e destinatário, 
Data de receção no destino, Informação sobre a operação a que os animais 
mortos foram sujeitos no destino e Documento comprovativo do encaminhamento 
para destino final adequado

Período de vida da instalação RAA

Assegurar a conservação dos animais mortos em locais e temperatura adequada e 
em condições de manutenção higio-sanitária, de forma a evitar qualquer risco para 
a saúde humana ou animal, até serem encaminhados para o exterior da instalação 
avícola

Período de vida da instalação -

Garantir a existência de parques/zonas para o armazenamento temporário de 
animais mortos em número suficiente face à produção de animais mortos na 
instalação. Em situação alguma poderão existir animais mortos não 
acondicionados

Período de vida da instalação -

Assegurar que a limpeza do pavilhão (5 pisos) após cada ciclo produtivo, seja 
efetuada única e exclusivamente a seco, sem recurso a água

Período de vida da instalação -

Efluentes_pec

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos efluentes pecuários e ou subprodutos de origem animal 
produzidos

Resíduos

Resíduos gerados na atividade
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Caraterização dos residuos produzidos no estabelecimento

Código LER Quantidade (t/ano) Emissão específica/indicador Unidades

020106 Fezes, urina e estrume de 
animais (incluindo palha suja), efluentes 
recolhidos separadamente e tratados 
noutro local

576.00

Estrume: Resíduo (quando 
encaminhado para unidade de 
compostagem), Subproduto Animal de 
categoria 2 (SPA M2) e Efluente 
Pecuário (EP)

t

5.45
Animais Mortos: Subproduto Animal de 
categoria 2 (SPA M2)

t

1.40 Águas Residuais Domésticas (ARD) m3

150106 Misturas de embalagens 1.20 kg

150203 Absorventes, materiais 
filtrantes, panos de limpeza e vestuário 
de proteção não abrangidos em 15 02 
02

2.00 kg

200139 Plásticos 3.00 kg

150102 Embalagens de plástico 20.00 kg

150101 Embalagens de papel e cartão 10.00 kg

150110 (*) Embalagens contendo ou 
contaminadas por resíduos de 
substâncias perigosas

8.00 kg

150202 (*) Absorventes, materiais 
filtrantes (incluindo filtros de óleo sem 
outras especificações), panos de 
limpeza e vestuário de proteção, 
contaminados por substâncias 
perigosas

2.00 kg

200121 (*) Lâmpadas fluorescentes e 
outros resíduos contendo mercúrio

2.00 kg

200301 Misturas de resíduos urbanos 
equiparados

3.00 kg

100101 Cinzas, escórias e poeiras de 
caldeiras (excluindo as poeiras de 
caldeiras abrangidas em 10 01 04)

60.00 kg

Caraterização do armazenamento temporário dos residuos produzidos no estabelecimento

Código do 
parque de 

armazenamento 
de resíduos

Área total 
(m2)

Área 
coberta 

(m2)

Área 
impermeabilizada 

(m2) Vedado
Sistema de 
Drenagem

Volume da 
bacia de 
retenção 

(m3)
Código LER 
armazenado

Acondicionamento 
do resíduo - 
material do 
recipiente

Acondicionamento 
do resíduo - 

tipo de 
recipiente

Acondicionamento 
do resíduo 

- n.º de 
recipientes

PA1 9.00 9.00 9.00 Sim Não

150106 
Misturas 
de 
embalagens

Caixa 1

150203 
Absorventes, 
materiais 
filtrantes, 
panos de 
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Código do 
parque de 

armazenamento 
de resíduos

Área total 
(m2)

Área 
coberta 

(m2)

Área 
impermeabilizada 

(m2) Vedado
Sistema de 
Drenagem

Volume da 
bacia de 
retenção 

(m3)
Código LER 
armazenado

Acondicionamento 
do resíduo - 
material do 
recipiente

Acondicionamento 
do resíduo - 

tipo de 
recipiente

Acondicionamento 
do resíduo 

- n.º de 
recipientes

PA1 9.00 9.00 9.00 Sim Não limpeza e 
vestuário 
de 
proteção 
não 
abrangidos 
em 15 02 
02

Matéria 
Plástica

1

PA1 9.00 9.00 9.00 Sim Não 200139 
Plásticos

Matéria 
Plástica

Caixa 1

PA1 9.00 9.00 9.00 Sim Não
150102 
Embalagens 
de plástico

Matéria 
Plástica Caixa 1

PA1 9.00 9.00 9.00 Sim Não

150101 
Embalagens 
de papel e 
cartão

Matéria 
Plástica

Caixa 1

PA1 9.00 9.00 9.00 Sim Não

150110 (*) 
Embalagens 
contendo 
ou 
contaminadas 
por 
resíduos 
de 
substâncias 
perigosas

Matéria 
Plástica

Tanque 1

PA1 9.00 9.00 9.00 Sim Não

150202 (*) 
Absorventes, 
materiais 
filtrantes 
(incluindo 
filtros de 
óleo sem 
outras 
especificações), 
panos de 
limpeza e 
vestuário 
de 
proteção, 
contaminados 
por 
substâncias 
perigosas

Matéria 
Plástica

1

PA1 9.00 9.00 9.00 Sim Não

200121 (*) 
Lâmpadas 
fluorescentes 
e outros 
resíduos 
contendo 
mercúrio

Matéria 
Plástica 2

PA1 
(animais 
mortos)

9.00 9.00 9.00 Sim Não

Arca 
congeladora 
ou 
frigorífica

1

PA2 2.70 2.70 2.70 Sim Não

200301 
Misturas 
de 
resíduos 
urbanos 
equiparados

Matéria 
Plástica

2

PA3 2.25 2.25 2.25 Sim Não

100101 
Cinzas, 
escórias e 
poeiras de 
caldeiras 
(excluindo 
as poeiras 
de 
caldeiras 
abrangidas 

1
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Código do 
parque de 

armazenamento 
de resíduos

Área total 
(m2)

Área 
coberta 

(m2)

Área 
impermeabilizada 

(m2) Vedado
Sistema de 
Drenagem

Volume da 
bacia de 
retenção 

(m3)
Código LER 
armazenado

Acondicionamento 
do resíduo - 
material do 
recipiente

Acondicionamento 
do resíduo - 

tipo de 
recipiente

Acondicionamento 
do resíduo 

- n.º de 
recipientes

em 10 01 
04)

LT1 (ARD) Não Sim 11.00 Fossa 1

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Manter um registo dos quantitativos de todos os resíduos gerados na instalação 
avícola (segundo designação comum e código LER), evidenciando a etapa onde 
foram produzidos e respetivo destino (incluindo informação sobre o operador e 
respetiva operação de valorização/eliminação, a que os mesmos foram sujeitos). 
Estes registos devem estar disponíveis para inspeção das autoridades 
competentes, em qualquer altura

Período de vida da instalação RAA

Manter um registo com a identificação dos resíduos valorizados dentro do 
perímetro da instalação (segundo designação comum e código LER), sua 
quantificação, origem e destino, incluindo informação sobre a operação a que os 
mesmos foram sujeitos. Estes registos devem estar disponíveis para inspeção das 
autoridades competentes, em qualquer altura

Período de vida da instalação RAA

Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras Período de vida da instalação -

Assegurar que nos parques/zonas para o armazenamento temporário de resíduos 
se verifique a disposição dos mesmos por tipologia de resíduo e com a 
identificação dos códigos LER

Período de vida da instalação -

Deverá garantir a existência de parques/zonas para o armazenamento temporário 
de resíduos em número suficiente face à produção de resíduos na instalação, não 
podendo em situação alguma existir resíduos não acondicionados

Período de vida da instalação -

Todo e qualquer resíduo produzido e/ou existente na instalação (espaços interiores 
e exteriores) deve ser recolhido, identificado, separado, acondicionado e 
encaminhado para destino final adequado à sua tipologia

Período de vida da instalação -

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Realizar avaliação de ruído e apresentar o respetivo relatório de ensaio, se: 
Tiverem sido registadas reclamações relativas a ruído; Ocorrerem alterações na 
instalação que possam ter interferência direta com os níveis sonoros anteriormente 
existentes; Houver aumento de equipamentos com emissões sonoras para o 
exterior; Houver aumento do número de horas de funcionamento de equipamentos 
ou alteração da sua disposição, que faça prever o aumento do nível sonoro no(s) 
recetor(es) sensível(eis)

Período de vida da instalação RAA

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

Período de vida da instalação RAA

Ruido

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

Apresentar um plano de desativação, total ou parcial, detalhado, que contemple a 
remoção dos equipamentos e estruturas construidas

6 meses antes da desativação total ou 
parcial

Plano de desativação total ou parcial

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 de desativação 
previamente apresentado

Relatório final de conclusão do plano de 
desativação total ou parcial

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

Relatório Ambiental Anual (RAA)

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

Até 30 de abril de cada ano APA

Plano de Desempenho Ambiental (PDA)

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

6 meses após a emissão do 
TUA APA

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

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

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

APA

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

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

APA, IGAMAOT, EC

Formato digital ou qualquer via 
Comunicação no prazo 
máximo de 48 horas após a 

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

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

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

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

Situações de incumprimento de condições do TUA disponível que se mostre 
eficiente

ocorrência; Relatório num 
prazo de 15 dias após a 
ocorrência

APA, EC

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

6 meses antes da data de 
desativação total ou parcial APA

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 de desativação 
previamente apresentado

APA

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

Formulário único (PRTR)

1º PRTR a submeter no ano 
seguinte ao da emissão do 
TUA. Os seguintes em data a 
definir

APA

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

APA

Código Anexo Descrição

C033925 Anexo I.pdf Capacidade Instalada da Instalação

C033927 Anexo II.pdf Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - 
Captação de Água Subterrânea

C033928 Anexo III.pdf Declaração da Be Water, S.A.

C033929 Anexo IV.pdf Declaração da Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.

C033936 Anexo V.pdf Parecer Favorável PGEP (incluindo parecer APA/ARH 
Tejo e Oeste)

C033943 Anexo VI.pdf MTD_BREF IRPP 2003

 

ANEXOS TUA

Anexos



 
 

 

  

Capacidade instalada da Instalação 

 

A instalação avícola é constituída por 1 núcleo de produção (NP) composto por 1 pavilhão 
avícola com 5 pisos (5 zonas de produção), encontrando-se dimensionada para trabalhar com 
um efetivo de 67.620 frangos para produção de carne. A capacidade instalada do pavilhão e 

respetivas zonas de produção encontra-se estabelecida no quadro seguinte.  

 

Núcleo de 
Produção 

 

Pavilhão 

 

 

Zona de 
produção 

(ZP)  

 

Capacidade de 
alojamento  

 

Capacidade de alojamento  

(n.º aves) 

 N.º aves 

NP1 1 

1 (Piso 1) 7.268 

67.620 

2 (Piso 2) 10.948 

3 (Piso 3) 14.628 

4 (Piso 4) 17.388 

5 (Piso 5) 17.388 

 

 

 



Processo n.º: 450.10.02.02.010805.2016.RH4

Utilização n.º: A009206.2016.RH4

Início: 2016/07/14

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00357168

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 211340189

Nome/Denominação Social* PAULA CRISTINA BATALHA DOS SANTOS

Morada* Rua da Ribeira

Localidade* Monte Bom - Santo Isidoro

Código Postal 2640-066

Concelho* Mafra

Telefones 969777358

Localização

Designação da captação Furo Aviário Paula Santos

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Monte Bom

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Grande Lisboa / Mafra / Santo Isidoro

Longitude -9.37046

Latitude 38.98917

Região Hidrográfica RH5 :: Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica 139S :: Oeste 2

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 160.0

Diâmetro máximo (mm) 160.0

Profundidade do sistema de extração (m) 140.0

Nº ralos 2

Localização dos ralos (m) 124, 142

Revestimento:

Tipo PVC

1/4 -
A009206.2016.RH4



Profundidade (m) 160.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 160.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 1.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 0.560

Volume máximo anual (m3) 2430.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

264

Finalidades

Atividade Pecuária

Tipo de actividade pecuária Produção

REAP (Classe de atividade) Classe 1

CAE Principal 01470 : Avicultura

CAE Secundária

Quantidade de efluentes pecuários produzidos 595.8

Destino dos efluentes pecuários produzidos De acordo com Plano de Gestão de Efluentes Pecuários

Animal de espécie pecuária Ave

Capacidade de exploração (cabeças normais) 405

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Existem outras origens de água |X|

Origens de água Rede de abastecimento público para as instalações sanitárias

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 deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.

3ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

4ª 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.

5ª 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.

6ª 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.

7ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

8ª 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.

9ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

10ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
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11ª 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.

Outras Condições

1ª A captação será explorada em harmonia com Relatório Técnico de Sondagens aprovado pela entidade licenciadora.

2ª De acordo com o Relatório técnico de Sondagem não deverá ser ultrapassado o caudal de exploração de 2 m3/h ou seja 0,56 l/s.

3ª A captação será exclusivamente utilizada para Atividade Pecuária, no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia
autorização da entidade licenciadora.

4ª Caso se verifique conflito com outros utilizadores do mesmo aquífero, com captações localizadas a uma distância inferior a 100 m, a
eventual utilização desta captação será condicionada aos resultados de um Estudo Hidrogeológico, cuja realização ficará a cargo do
utilizador.

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.

6ª A captação que deixe de ter a função para que foi inicialmente constituída deve ser desativada no prazo de 15 dias após a cessação
da sua exploração e selada de acordo com os procedimentos que este Serviço venha a indicar, tal como é referido no do art. 46º do
Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio. A cessação, bem como a interrupção prolongada da exploração de Águas Subterrâneas,
deverá de igual modo ser comunicada a este Serviço.

7ª Qualquer alteração às condições referidas neste documento deverá ser previamente submetida à consideração deste Serviço.

8ª Caso se revele necessário, os parâmetros de exploração da captação poderão vir a ser objeto de reavaliação.

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta

3/4 -
A009206.2016.RH4



Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONIVEIS 

BREF – Criação Intensiva de Aves de Capoeira ou de Suínos (IRPP) Data de adoção: 07/2003 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Secção 
do BREF 

IRPP 

MTD                               
(Descrição) 

Está implementada? 
 

(S/N/N.A.) 

Se preencheu S na 

coluna 3 
Se preencheu N na coluna 3 

Se preencheu 

N.A. na coluna 3 

Descrição do modo 
de implementação 

 

 
Descrição do modo 

previsto para a 

implementação da 
MTD 

 

Descrição da técnica 
alternativa implementada 

Data da 
implementação 
da MTD ou de 

técnica 
alternativa   

        

(mês/ano) 

Motivo da não 
aplicabilidade   

 

Deverá também:   

 Incluir descrição sobre 

o sistema de gestão 
que assegurará o bom 
desempenho da técnica 

  

Deverá também: 

 Incluir descrição 

dos motivos 
técnicos que levam 
a que a MTD não 
seja aplicável à 
atividade ou 
processo produtivo 
da instalação 

Boas Práticas Agrícolas: 

5.1 

1. Identificar e implementar 

programas de formação 

teórica e prática para os 

trabalhadores da exploração. 

S 

No âmbito da 

formação estão 

identificados e 

implementados 

programas de 

formação teórica. 

Os trabalhadores 

desde o início de 

laboração têm tido 

    

OU 



formação prática 

nos momentos da 

instalação de novos 

equipamentos e 

aplicação de novas 

técnicas de 

maneio. 

5.1 

2. Guardar registos do consumo 

de água, energia e alimentos, 

da produção de resíduos e de 

subprodutos. 

S 

Registo do 

consumo de água, 

energia, alimentos 

e produção de 

resíduos e 

subprodutos 

gerados 

anualmente e por 

bando. Arquivo das 

folhas de registo. 

    

5.1 

3. Guardar registos das 

aplicações nos terrenos de 

fertil izantes inorgânicos e/ou 

de estrume. (MTD apenas 

aplicável quando a aplicação 

é efetuada dentro do 

perímetro da instalação 

avícola) 

 

 

 

N.A.     

Aplicação 

efetuada fora 

do perímetro da 

instalação 

avícola. 

5.1 

4. Ter um procedimento de 

emergência para l idar com 

emissões e incidentes 

imprevistos. 

N  

Não existe plano de 

emergência escrito e 

implementado. Os 

trabalhadores 

 06/2017  



possuem formação 

teórica relativamente 

a alguns 

procedimentos de 

emergência a ter 

caso algum 

equipamento ou 

sistema de controlo 

do pavilhão avarie. 

5.1 

5. Implementar um programa 

de manutenção e reparação 

que assegure o bom 

funcionamento e a l impeza 

das instalações e 

equipamentos. 

S 

Como parte 

integrante do plano 

geral de 

manutenção da 

instalação, são 

efetuadas 

operações de 

inspeção e 

manutenção 

periódicas (no final 

de cada bando) às 

instalações, 

equipamentos 

mecânicos e não 

mecânicos e 

sistemas 

automáticos 

existentes no 

aviário 

    

5.1 

6. Projetar a execução das 

atividades na própria 

exploração, tais como o 

fornecimento de materiais e a 

S 

As atividades na 

própria exploração 

decorrem de 

    



remoção de produtos, 

resíduos e subprodutos. 

acordo com 

fluxograma de 

produção de 

frangos em vigor 

no aviário. 

5.1 

7. Projetar uma adequada 

aplicação do estrume no 

terreno. (MTD apenas 

aplicável quando a aplicação 

é efetuada dentro do 

perímetro da instalação 

avícola) 

N.A.     

Aplicação 

efetuada fora 

do perímetro da 

instalação 

avícola. 

Estratégias alimentares: 

5.3.1 
8. Gestão nutricional dos 

alimentos fornecidos às aves  
S 

Esta gestão decorre 

sob orientações do 

médico veterinário 

assistente e pelo 

integrador que 

fornece a ração 

para as aves. 

    

Água: 

5.3.3 

9. Limpeza das instalações dos 

animais e dos equipamentos 

com aparelhos de alta 

pressão depois de cada ciclo 

de produção ou de cada 

ninhada. (MTD apenas 

aplicável quando é utlizada 

água) 

N.A.     

A instalação não 

efetua a limpeza 

das instalações 

e equipamentos 

com máquinas 

de pressão uma 

vez que a 

limpeza dos 

pavilhões é 

efetuada a seco, 

seguida de 



desinfeção 

através da 

pulverização. 

5.3.3 

10. Calibração periódica dos 

bebedouros para evitar 

derrames. 

S 

No final de cada 

Bando é efetuada a 

limpeza, verificação 

e calibração dos 

bebedouros antes 

da entrada de um 

novo bando. 

    

5.3.3 
11. Registo do consumo de água 

através de contadores. 
S 

O furo hertziano 

possui contador de 

água. Cada 

pavilhão também 

possui contadores 

de consumo de 

água instalados. 

    

5.3.3 
12. Deteção e reparação de 

fugas.  
S 

No final de cada 

Bando é efetuada a 

limpeza, verificação 

e calibração dos 

bebedouros antes 

da entrada de um 

novo bando. 

    

Energia: 

5.3.4 

13. Redução do consumo de 

energia através da aplicação 

de boas práticas agrícolas na 

conceção das instalações dos 

animais, bem como a 

S 

De acordo com as 

medidas de 

racionalização de 

energia 

    



operação e a manutenção 

adequada das instalações e 

dos equipamentos. 

implementadas na 

instalação. 

5.3.4 

14. Isolamento dos edifícios nas 

regiões com baixas 

temperaturas ambientes 

(valor U 0,4 W/m
2

.ºC ou 

melhor). (MTD apenas 

aplicável nas regiões com 

baixas temperaturas 

ambientes) 

N.A.     

A instalação não 

esta localizada 

em região de 

baixas 

temperaturas. 

5.3.4 

15. Otimização da conceção do 

sistema de ventilação de cada 

edifício a fim de obter um bom 

controlo da temperatura e 

alcançar taxas de ventilação 

mínimas no Inverno.  

S 

Os pavilhões foram 

concebidos para 

utilizar o sistema 

de ventilação 

forçada, 

constituído por 

janelas 

devidamente 

distribuídas e 

ventiladores. 

    

5.3.4 

16. Inspeção e l impeza frequentes 

das valas e dos ventiladores 

para evitar resistências nos 

sistemas de ventilação. 

S 

No final de cada 

Bando é efetuada a 

limpeza, verificação 

e inspeção dos 

ventiladores antes 

da entrada de um 

novo bando. 

    

5.3.4 
17. Utilização de luz de baixo 

consumo energético.  
S 

Utilização de 

lâmpadas 

fluorescentes. 

 

    



Sistemas de criação de aves de capoeira (MTD apenas aplicáveis à postura de ovos em sistemas de criação com jaulas): 

5.3.2.1. 

18. O sistema de jaulas com 

remoção do estrume, pelo 

menos duas vezes por 

semana, através de cintas 

transportadoras para um 

depósito fechado. 

N.A.     

Trata-se de uma 

instalação de 

frangos de 

carne 

5.3.2.1. 

19. As jaulas verticais dispostas 

em degraus com cinta 

transportadora de estrume e 

secagem por ar forçado, em 

que o estrume é removido, 

pelo menos, uma vez por 

semana para um depósito 

coberto. 

N.A.     

Trata-se de uma 

instalação de 

frangos de 

carne 

5.3.2.1. 

20. As jaulas verticais dispostas 

em degraus com cinta 

transportadora de estrume e 

secagem por insuflação de ar 

forçado, em que o estrume é 

removido, pelo menos, uma 

vez por semana para um 

depósito coberto.  

N.A.     

Trata-se de uma 

instalação de 

frangos de 

carne 

5.3.2.1. 

21. As jaulas verticais dispostas 

em degraus com cinta 

transportadora de estrume e 

secagem por ar forçado 

melhorado, em que o estrume 

é removido das instalações, 

pelo menos, uma vez por 

semana para um depósito 

coberto. 

N.A.     

Trata-se de uma 

instalação de 

frangos de 

carne 

5.3.2.1. 

22. As jaulas verticais dispostas 

em degraus com cinta 

transportadora de estrume e 

túnel de secagem por cima das 

N.A.     

Trata-se de uma 

instalação de 

frangos de 



jaulas, em que o estrume é 

removido para um depósito 

coberto passadas 24 a 36 

horas.  

carne 

5.3.2.1. 

23. O sistema de jaulas com 

armazenamento aberto e 

arejado para o estrume 

(também conhecido por 

sistema de poço profundo) 

N.A.     

Trata-se de uma 

instalação de 

frangos de 

carne 

Sistemas de criação de aves de capoeira (MTD apenas aplicáveis à postura de ovos em sistemas de criação sem jaulas):  

5.3.2.1 

24. O sistema para a produção de 

ovos de cama (com ou sem a 

secagem do estrume por ar 

forçado). 

N.A.     

Trata-se de uma 

instalação de 

frangos de 

carne 

5.3.2.1 

25. O sistema para a produção de 

ovos de cama com pavimento 

perfurado e secagem do 

estrume por ar forçado.  

N.A.     

Trata-se de uma 

instalação de 

frangos de 

carne 

5.3.2.1 

26. O sistema de aviário com ou 

sem área l ivre e/ou área 

exterior para esgravatar.  

N.A.     

Trata-se de uma 

instalação de 

frangos de 

carne 

Sistemas de criação de aves de capoeira (MTD apenas aplicáveis à produção de carne em sistemas de criação sem jaulas):  

5.3.2.2 

27. As instalações com ventilação 

natural e pavimento 

totalmente coberto de 

material de cama, equipadas 

com sistemas de bebedouros 

sem derrames. 

N.A.     

Instalações 

concebidas para 

utilizar 

ventilação 

forçada. 

5.3.2.2 

28. As instalações ventiladas bem 

isoladas, com pavimento 

totalmente coberto de 

material de cama, e equipadas 

com sistemas de bebedouros 

S 

Instalações 

concebidas para 

utilizar ventilação 

forçada, equipadas 

    



sem derrames (sistema-VEA). com sistema de 

bebedouros sem 

derrames. 

5.3.2.2 

29. O sistema de pavimento 

perfurado com sistema de 

secagem por ar forçado. 

N.A.     Não aplicável 

5.3.2.2 

30. O pavimento em degraus com 

sistema de secagem por ar 

forçado. 

N.A.     Não aplicável 

5.3.2.2 

31. O sistema de jaulas em 

degraus com paredes laterais 

amovíveis e secagem do 

estrume por ar forçado. 

N.A.     Não aplicável 

5.3.2.2 

32. “sistema de cobertura 
combinada – combideck 

system”. 
N.A.     Não aplicável 

Armazenamento de estrume (MTD apenas aplicáveis quando o armazenamento do estrume é efetuado dentro do perímetro da instalação avícola): 

5.3.5 

33. Conceção de instalações de 

armazenamento para o 

estrume das aves de capoeira 

com capacidade suficiente 

para aguardar o subsequente 

tratamento ou aplicação nos 

solos. A capacidade requerida 

depende do clima e dos 

períodos em que não é 

possível a aplicação nos solos.  

N.A.     

Não é efetuado 

armazenamento 

de estrume na 

instalação 

5.3.5 

34. Se for necessário guardar 

estrume de aves de capoeira, 

é MTD proceder à 

armazenagem  do estrume 

seco (após secagem) num 

recinto/pavilhão coberto com 

pavimento impermeável e 

ventilação adequada.  

N.A.     

Não é efetuado 

armazenamento 

de estrume na 

instalação 



5.3.5 

35. No caso de uma pilha 

temporária de estrume de 

aves de capoeira no campo, é 

considerada MTD colocar a 

pilha de estrume longe de 

pessoas sensíveis aos odores 

desagradáveis (vizinhos, por 

exemplo) e dos cursos de água 

(incluindo drenos no terreno) 

quando haja risco de 

infi ltração dos l íquidos de 

escorrimento. 

N.A.     

Não é efetuado 

armazenamento 

de estrume na 

instalação 

Processamento nas explorações do estrume (MTD apenas aplicável quando o processamento do estrume é efetuado dentro do perímet ro da instalação avícola): 

5.3.6 

36. Aplicação de um túnel de 

secagem exterior com cintas 

perfuradas para o estrume 

quando o sistema de criação 

das galinhas poedeiras não 

integra um sistema de 

secagem do estrume ou outra 

técnica de redução das 

emissões de amoníaco. 

N.A.     

Não é efetuado 

processamento 

de estrume na 

instalação 

Espalhamento no solo do estrume (MTD apenas aplicáveis quando o espalhamento do estrume é efetuado dentro do perímetro da instalação avícola): 

5.1 

37. Minimizar as emissões do 

estrume libertadas para o solo 

e para as águas subterrâneas 

pelo balanceamento da 

quantidade de estrume com as 

necessidades previsíveis da 

cultura (azoto e fósforo, assim 

como os minerais fornecidos 

pelo solo e pelos fertilizantes) 

N.A.     

Não é efetuado 

espalhamento 

de estrume 

dentro do 

perímetro da 

instalação 

5.1 

38. Levar em consideração as 

características do solo 

destinado a receber o estrume 

(em particular as suas 

N.A.     

Não é efetuado 

espalhamento 

de estrume 



condições, tipo e inclinação, as 

condições climáticas, a 

pluviosidade e a irrigação, a 

util ização da terra e as boas 

práticas agrícolas, incluindo os 

sistemas de rotação de 

culturas) 

dentro do 

perímetro da 

instalação 

5.1 
39. Redução da poluição das 

águas, fazendo o seguinte: 
      

5.1 

39.1. Não deverá ser 

aplicado estrume 

no solo quando o 

campo está 

saturado de água, 

inundado, gelado 

e/ou coberto de 

neve. 

N.A.     

Não é efetuado 

espalhamento 

de estrume 

dentro do 

perímetro da 

instalação 

5.1 

39.2. Não deverá ser 

aplicado estrume 

em campos com 

declive acentuado. 

N.A.     

Não é efetuado 

espalhamento 

de estrume 

dentro do 

perímetro da 

instalação 

5.1 

39.3. Não deverá ser 

aplicado estrume 

em campos 

adjacentes a 

cursos de água 

(deverá ser 

deixada sem 

tratamento uma 

faixa de terreno). 

N.A.     

Não é efetuado 

espalhamento 

de estrume 

dentro do 

perímetro da 

instalação 

5.1 

39.4. O estrume deverá 

ser espalhado o 

mais perto 

N.A.     
Não é efetuado 

espalhamento 



possível da altura 

em que o 

crescimento das 

culturas e a 

absorção de 

nutrientes estão 

prestes a atingir o 

seu nível máximo.  

de estrume 

dentro do 

perímetro da 

instalação 

5.1 

40. Espalhamento do estrume por 

forma a reduzir o incómodo 

provocado pelo odor 

desagradável que possa atingir 

os vizinhos, pelo que se 

deverá:  

      

5.1 

40.1. Espalhar o estrume 

de dia, quando é 

menos provável 

que haja pessoas 

em casa, evitar os 

fins-de-semana e 

os feriados. 

N.A.     

Não é efetuado 

espalhamento 

de estrume 

dentro do 

perímetro da 

instalação 

5.1 

40.2 Considerar a direção 

do vento face à 

localização das 

casas vizinhas. 

N.A.     

Não é efetuado 

espalhamento 

de estrume 

dentro do 

perímetro da 

instalação 

5.3.7 

41. Incorporação do estrume no 

solo (arável e fácil de cultivar) 

no prazo de 12 horas. 

N.A.     

Não é efetuado 

espalhamento 

de estrume 

dentro do 

perímetro da 

instalação 

 



Legenda: 

S – Sim  

N – Não 

N.A. – Não Aplicável  
 


	Dados Gerais
	Conteúdos TUA
	Enquadramento
	Sumário

	Localização
	Localização
	Confrontações
	Área do estabelecimento
	Localização


	Exploração
	Medidas / Condições gerais a cumprir
	Medidas / Condições específicas a cumprir
	Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos
	Medidas / Condições a cumprir relativamente a matérias-primas e/ou subsidiárias
	Medidas / Condições a cumprir relativamente aos produtos intermédios e ou finais

	Ar
	Ar - Emissões pontuais
	Caraterização das fontes de emissão pontual
	Monitorização das fontes de emissão pontual
	Medidas / Condições a cumprir relativamente às fontes de emissão pontual

	Emissões difusas
	Caraterização das emissões difusas
	Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

	Odores
	Medidas / Condições a cumprir relativamente a odores


	Energia
	Combustíveis utilizados na instalação / estabelecimento
	Medidas / Condições a cumprir relativamente a energia

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

	Rejeição de águas residuais
	Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

	RH - rejeição em coletor
	Caraterização dos pontos de rejeição de águas residuais em coletor


	Efluentes_pec
	Medidas / Condições a cumprir relativamente aos efluentes pecuários e ou subprodutos de origem animal produzidos

	Resíduos
	Resíduos gerados na atividade
	Caraterização dos residuos produzidos no estabelecimento
	Caraterização do armazenamento temporário dos residuos produzidos no estabelecimento
	Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade


	Ruido
	Medidas / Condições a cumprir relativamente ao ruído


	Desativação/Encerramento
	Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação

	Obrigações de comunicação
	Comunicações a efetuar à Administração

	Anexos TUA
	Anexos


