
 
 

 

  LICENÇA AMBIENTAL 

              LA nº 677/0.0/2017 

 

 

Nos termos da legislação relativa ao Regime Emissões Industriais aplicável à Prevenção 

e Controlo Integrados da Poluição, é concedida a Licença Ambiental ao operador 

 

Zêzerovo – Produção Agrícola e Avícola do Zêzere, S.A. 
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Zêzere, para o exercício da atividade de  

 

Criação intensiva de aves de capoeira 
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incluída na categoria 6.6a do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e 
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n.º 01470 (Avicultura), de acordo com as condições fixadas no presente documento. 
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1 Introdução Geral  

A presente Licença Ambiental (LA) é emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto (Diploma REI), com a redação dada pela Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 
29 de outubro, que estabelece o regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao 
controlo integrados da poluição (PCIP), para a Instalação Avícola da Cabrala. 

Para a emissão desta LA foram tomadas em consideração as condições relativas às medidas 
de minimização para a fase de exploração impostas na Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA) emitida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo, em 16 de junho de 2011, referente ao Projeto “Ampliação da Instalação Avícola 
Cabrala”.  

A atividade PCIP realizada na instalação deve ser explorada e mantida de acordo com o 
projeto aprovado e com as condições estabelecidas nesta LA, sem prejuízo das demais 
condições constantes da DIA. 

Os relatórios periódicos a elaborar pelo operador (ver capítulo 6), nomeadamente o Relatório 
Base, o Plano de Desempenho Ambiental (PDA) e o Relatório Ambiental Anual (RAA), 
constituem mecanismos de acompanhamento da presente Licença Ambiental. 

Nenhuma alteração relacionada com a atividade, ou com parte dela, pode ser realizada ou 
iniciada sem a prévia notificação à Entidade Coordenadora (EC) - Direção Regional de 
Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT) e análise por parte da Agência 
Portuguesa do Ambiente I.P. (APA). 

A presente LA reúne as obrigações que o operador detém em matéria de ambiente e será 
integrada na licença ou autorização de atividade a emitir pela EC, não substituindo outras 
licenças emitidas pelas autoridades competentes nomeadamente a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) competente em razão da área de 
localização da instalação.  

Sempre que se verifique o incumprimento de alguma das condições desta licença, o operador 
deve atuar de acordo com o descrito no capítulo 4 desta LA. 

Esta LA será reajustada aos limites e condições sobre prevenção e controlo integrados da 
poluição sempre que a APA entenda por necessário. É conveniente que o operador consulte 
regularmente a página da APA, www.apambiente.pt, para acompanhamento dos vários 
aspetos relacionados com este assunto. 

O ponto 1 do Anexo I apresenta uma descrição sumária do processo produtivo e fluxograma 
das atividades desenvolvidas na instalação. 

1.1 Identificação e Localização  

1.1.1 Identificação  

Quadro 1 – Dados de identificação 

Operador Zêzerovo – Produção Agrícola e Avícola do Zêzere, S.A. 

Instalação Instalação Avícola da Cabrala 

NIF 501 686 460 

Morada 2240-518 Santarém 

1.1.2 Localização da Instalação  

Quadro 2 – Características e localização geográfica 

Coordenadas do ponto médio da instalação (M; P) (m)(1) 39.762032; -8.296491 

Tipo de localização da instalação Zona Rural 

Áreas 
(m2) 

Área total 97 800 

Área coberta 17 287,2 
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Área impermeabilizada não coberta 400 
(1) Coordenadas Latitude e Longitude, expressas no sistema de referência PT – TM06/ETR S89.  

1.2 Atividades da instalação e Processo Produtivo 

1.2.1 Atividades 

Quadro 3 – Atividades desenvolvidas na instalação  

Atividade 
Económica 

CAErev. 3 Designação CAE Categoria 
PCIP 

Capacidade Instalada  

Principal 01470 Avicultura 6.6.a1 645 120 aves2 

1Instalações para a criação intensiva de aves de capoeira, com espaço para mais de 40 000 aves. 
2A laboração com esta capacidade instalada está dependente de autorização da Entidade Coordenadora e emissão 
da respetiva Licença de Exploração. 

1.3 Articulação com outros regimes jurídicos  

Quadro 4 – Regimes jurídicos aplicáveis às atividades desenvolvidas pela instalação 

Regime jurídico Identificação do documento Observações 

Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, que aprova 
o novo regime do exercício da atividade pecuária, nas 

explorações pecuárias (Diploma NREAP)  
- - 

Portaria n.º 637/2009, de 9 de junho, que estabelece 
as normas regulamentares aplicáveis à atividade de 

detenção e produção pecuária ou atividades 
complementares de animais de espécies avícolas nas 

explorações e nos núcleos de produção de aves 
(NPA), bem como nos entrepostos e nos centros de 

agrupamento para aves 

- - 

Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, que estabelece 
as normas regulamentares a que obedece a gestão 
dos efluentes das atividades pecuárias e as normas 
técnicas a observar no âmbito do licenciamento das 

atividades de valorização agrícola ou de 
transformação de efluentes pecuários (Portaria GEP) 

Parecer PGEP de Código do processo 
n.º 003578/01/LVT de aprovação do 

Plano de Gestão de Efluentes Pecuários 
(PGEP) 

Integrado no 
Anexo III desta LA 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que 
estabelece o regime da utilização dos recursos 

hídricos 

AC2: Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos - Captação de Água 

Subterrânea n.º A013353.2014.RH5 

AC3: Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos - Captação de Água 

Subterrânea n.º 
2011.002591.000.T.A.CA.SUB 

AC4: Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos - Captação de Água 

Subterrânea n.º 

2011.002590.000.T.A.CA.SUB 

AC5: Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos - Captação de Água 

Subterrânea n.º 
2011.002589.000.T.A.CA.SUB 

Licença de Utilização dos Recursos 
Hídricos - Rejeição de Águas Residuais 

n.º 2012.000169.000.T.L.RJ.DAS  

Integradas no 
Anexo II desta LA 

Decreto-Lei nº 151-B/2013 de 31 de outubro que 
estabelece o regime jurídico de avaliação de impacte 

ambiental (AIA) 

DIA emitida pela CCDR LVT em 16 de 
junho de 2011  

Favorável 
Condicionada 

Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de julho, relativo às 
condições nacionais para cumprimento do 

- Abrangência pela 
categoria PRTR 
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Regulamento (CE) n.º 166/2006, de 18 de janeiro, 
relativo à criação de um Registo Europeu de 

Emissões e Transferência de Poluentes e Resíduos 
(Diploma PRTR) 

7)a)i) 

Em matéria de legislação, a instalação apresenta ainda enquadramento no âmbito de outros 
diplomas, melhor referenciados ao longo dos pontos seguintes da LA, em função das 
respetivas áreas de aplicação específica. 

1.4 Validade  

Esta Licença Ambiental é válida por um período de 10 anos, exceto se ocorrer durante, o seu 
prazo de vigência, alguma das situações previstas no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, 
de 30 de agosto, (diploma REI) na sua atual redação, que motive a sua renovação. 

O pedido de renovação ou alteração terá que incluir todas as alterações de exploração que 
não constem da atual Licença Ambiental, seguindo os prazos e procedimentos legalmente 
previstos na legislação em vigor à data.  

2 Condições Operacionais de exploração 

A atividade PCIP realizada na Instalação Avícola da Cabrala é a criação intensiva de aves de 
capoeira (galinhas poedeiras), com espaço para mais de 40 000 aves, identificada através da 
categoria 6.6a do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto e Declaração de 
Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro. 

A instalação deve ser operada de forma a serem adotadas todas as regras de boas práticas e 
medidas de minimização das emissões durante as fases de arranque e de paragem, bem 
como no que se refere a emissões difusas e/ou fugitivas, durante o funcionamento normal da 
instalação. 

Deverão ser adotadas todas as medidas adequadas ao nível do funcionamento dos sistemas 
de abastecimento de água, do sistema de retenção/tratamento de águas residuais 
domésticas, da gestão dos subprodutos (efluentes pecuários e animais mortos), do 
armazenamento de subprodutos e resíduos e da manutenção de equipamentos 
(nomeadamente dos equipamentos de extração das captações de água, dos sistemas de 
aquecimento e de arrefecimento dos pavilhões, dos ventiladores e das máquinas de limpeza 
das instalações), de modo a evitar emissões excecionais, fugas e/ou derrames, bem como 
minimizar os seus efeitos. Nesta medida, deverá o operador assegurar, como parte integrante 
do plano geral de manutenção da instalação, a realização de operações de inspeção e de 
manutenção periódicas a estes equipamentos/sistemas. Sempre que sejam efetuadas estas 
operações de manutenção deverá ser realizado um relatório sobre o referido controlo.  

Os subprodutos e resíduos deverão ser armazenados nas zonas destinadas ao efeito, de 
acordo com o definido no capítulo 2.3.1 desta licença, devendo igualmente dar cumprimento 
às adequadas condições de armazenamento. 

O operador configura um gestor de efluentes pecuários, nos termos da subalínea i) da alínea 
m) do n.º 1 do artigo 2º da Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho (Portaria GEP), pelo que a 
instalação deverá ser operada de modo a cumprir todos os requisitos da Portaria referente à 
Gestão de Efluentes Pecuários (GEP).  

Qualquer alteração do regime de funcionamento normal da instalação deverá ser comunicada 
à APA. 

Em caso da ocorrência de acidente com origem na operação da instalação deverá ser 
efetuado o previsto no capítulo 4 desta licença (Acidentes e Emergências). 
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2.1 Gestão de Recursos e Utilidades 

2.1.1 Matérias-primas/subsidiárias e produtos acabados 

A matéria-prima principal consumida na atividade PCIP é a ração para animais adquirida a 
terceiros, sendo consumida cerca de 27 078,9 toneladas/ano. 

A ração é armazenada em oito silos (dois silo de 45 toneladas cada, por pavilhão), perfazendo 
uma capacidade de armazenamento total de 360 toneladas. 

Qualquer alteração decorrente de modificação das matérias-primas/subsidiárias utilizadas que 
possa apresentar eventual repercussão ao nível do tipo de poluentes a emitir para o ar ou 
para a água, terá de ser comunicada à APA. 

Os produtos acabados resultantes da atividade PCIP são: 

• Os ovos produzidos nos 4 pavilhões de postura, estimando-se uma produção anual de 
15 052 800 ovos resultantes da postura de 645 120 galinhas poedeiras; 

• As aves produzidas nos pavilhões de postura, estimando-se uma produção anual de 
640 120 aves para abate (à qual deverá subtrair-se os animais mortos, cerca 625 766 
aves, considerando uma taxa de mortalidade de 3%), resultantes da efetivação de 1 
ciclo produtivo por ano.  

2.1.2 Águas de abastecimento 

2.1.2.1 Consumos e caracterização das captações 

A água consumida na instalação é proveniente de quatro captações AC2, AC3, AC4 e AC5 
localizadas na instalação ou arredores, para as finalidades de abeberamento animal, 
consumo humano, rega e atividade industrial (vide Anexo II). 

A instalação consume, ainda, água proveniente de terceiros (pertence ao operador Agrozel – 
Agro-pecuária do Zêzere, Lda) com Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos: 

• AC1: Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água 
Subterrânea n.º 2011.002958.000.T.A.CA.SUB (Processo n.º 69969) emitida pela 
APA, I.P. em 2011/11/22. 

Segundo os elementos integrados no processo apresentado a licenciamento, estima-se um 
consumo anual de 60 370 m3. 

Nos elementos/documentos apresentados no pedido de licenciamento ambiental, para além 
das captações referidas anteriormente, existe uma sexta captação (captação superficial), 
AC6, que seria utilizada como reserva para garantir o abeberamento animal em caso de falha. 
Relativamente a esta captação e tendo entretanto havido informação de que o operador 
pretende apenas consumir água de 5 captações, o operador não está autorizado à utilização 
da água captada proveniente desta mesma captação (AC6), até à obtenção da respetiva 
autorização, caso pretendido. 

Na eventualidade de ser necessária a realização de captações de água adicionais, deverá o 
operador proceder ao seu licenciamento, junto da autoridade competente, obrigando-se ainda 
a comunicar previamente à EC a proposta de alteração de exploração da instalação, nos 
termos do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto. 

2.1.2.2 Controlo da captação 

A utilização dos recursos hídricos para captação de águas subterrâneas está autorizada de 
acordo com as condições expressas na Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos, 
incluída no Anexo II desta licença: 

• AC2: Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água 
Subterrânea n.º A013353.2014.RH5 (Processo n.º 450.10.02.02.017082.2014.RH5) 
emitida pela APA, I.P. em 2014/10/15; 
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• AC3: Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água 
Subterrânea n.º 2011.002591.000.T.A.CA.SUB (Processo n.º 75477) emitida pela 
APA, I.P. em 2011/10/17; 

• AC4: Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água 
Subterrânea n.º 2011.002590.000.T.A.CA.SUB (Processo n.º 75478) emitida pela 
APA, I.P. em 2011/10/17; 

• AC5: Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água 
Subterrânea n.º 2011.002589.000.T.A.CA.SUB (Processo n.º 75479) emitida pela 
APA, I.P. em 2011/10/17; 

A captação AC3 abastece ainda outra instalação avícola, abrangida por licenciamento 
ambiental 

O operador obriga-se ao cumprimento das condições estabelecidas nas referidas 
Autorizações de Utilização dos Recursos Hídricos. Caso haja alguma alteração ao regime de 
exploração das captações acima referidas, deverá a mesma ser comunicada à APA. 

As captações de água subterrânea deverão estar equipadas com um medidor de caudal com 
totalizador, que permita efetuar leituras regulares do volume total de água extraído e 
determinação do consumo específico de água para a atividade PCIP da instalação. 

Caso haja alguma alteração ao regime de exploração da captação deverá a mesma ser 
comunicada à APA competente em razão da área da instalação. 

Deverão ser mantidos registos relativos aos consumos de água da instalação em 
conformidade com o mencionado no capítulo 6.3 desta LA.  

2.1.2.3 Redes de abastecimento e tratamento  

A água captada em AC1, AC2, AC3, AC4 e AC5 é encaminhada para um depósito central 
(Depósito 1) com capacidade para 550 m3, onde o tratamento da mesma é realizado através 
de filtros de cordas, numas primeira fase, passando de seguida por um sistema de UV e por 
fim, numa terceira fase, são adicionadas pequenas quantidades de pastilhas de hipoclorito, 
sendo, por fim, encaminhada para a instalação, onde é usada nas suas diferentes finalidades. 

2.1.3 Energia 

Tendo por base os dados incluídos no processo de licenciamento, o Quadro 5 identifica os 
consumos energéticos anuais estimados para a instalação, e relaciona a utilização dada a cada 
fonte de energia. As capacidades de armazenamento existentes na instalação para cada 
combustível e o respetivo licenciamento, caso aplicável, encontram-se identificados neste 
mesmo quadro. 

Quadro 5 – Consumos de Energia 
Tipo de 

combustível Consumo anual 
Capacidade de 

armazenamento 
Licenciamento 
de depósitos Destino/Utilização 

Energia Elétrica 
1 668 944 kWh 

(358,82 tep (a)/ano) 
n.a. (b) n.a. Consumo próprio na 

instalação 

Gasóleo 
3490,85 L 

(3,16 tep/ano) 
540 L (c) n.a. Gerador de emergência 

(d) 
(a)Tep – Toneladas equivalente de petróleo. Para as conversões de unidades de energia foram utilizados os fatores de 
conversão constantes do Despacho n.º 17313/2008, publicado no Diário da República n.º 122, II Série, de 2008.06.26. 
(b) n.a. – não aplicável. 
(c) O armazenamento do combustível é efetuado no depósito pertencente ao próprio gerador de emergência. 
(d) gerador de emergência com 630 kVA de potência (localizado junto do armazém de recolha de ovos) que abastece a 
instalação em caso de falha da rede pública de energia 

O consumo médio global de energia estima-se em cerca 361,98 tep/ano. 

Qualquer alteração de combustível tem de ser previamente participada à APA. 
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2.2 Emissões 

2.2.1 Emissões para o ar 

2.2.1.1 Emissões difusas 

Na instalação ocorrem emissões difusas nos 4 pavilhões avícolas, provenientes do 
metabolismo das aves e aquando da limpeza dos pavilhões no final de cada ciclo produtivo.  

Ocorrem ainda emissões difusas nos armazéns do pavilhão de excrementos destinado ao 
armazenamento temporário de estrume (PA1) e na circulação de veículos na instalação.  

Na instalação ocorrem ainda emissões esporádicas com a entrada em funcionamento do 
gerador de emergência (com 630 KVA de potência), a gasóleo o qual, nos termos da alínea 
b), nº 2 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, se encontra excluído do âmbito 
de aplicação do referido Decreto-Lei, exceto no que respeita ao disposto no art.º 7º e no n.º 4º 
do art.º 21º (ver capítulo 6.3 da presente LA). 

No caso do gerador, a sua entrada em funcionamento só ocorrerá em caso de falha de 
energia elétrica, induzindo potenciais efeitos negativos na qualidade do ar devido à queima de 
combustíveis. 

O operador deverá efetuar a manutenção periódica do gerador de emergência, de modo a 
que este funcione de forma correta, otimizando os consumos de gasóleo e 
consequentemente, minimizando as emissões atmosféricas. 

2.2.1.2 Monitorização 

No que respeita ao controlo das emissões difusas para a atmosfera, o operador deverá 
atender às medidas especiais para minimização das emissões difusas preconizadas no artigo 
10º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, na sua atual redação.  

Conforme indicado no capítulo 6.3 desta LA, deverão ser determinadas as emissões de 
poluentes de fontes difusas para o ar, para cada local de emissão, designadamente nos 
pavilhões avícolas, nomeadamente amoníaco (NH3), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e 
partículas (PM10). 

2.2.2 Emissões de águas residuais e pluviais  

2.2.2.1 Sistemas de drenagem/retenção/armazenamento/tratamento e 

encaminhamento  

Na instalação são geradas águas residuais domésticas provenientes instalações 
sanitárias/sociais e balneários, as quais são encaminhadas, através da respetiva rede de 
drenagem, para retenção e tratamento numa fossa sética com poço absorvente (LT1). 

A capacidade e características da fossa estanque encontram-se estabelecidas no Quadro 6. 

Quadro 6 – Ponto de retenção/armazenamento/tratamento das águas residuais domésticas 

Órgão de 
retenção e 
tratamento 

Características do órgão de retenção e 
tratamento 

Volume útil do órgão 
de retenção e 

tratamento (m3) 

Fossa LT1 Fossa séptica com 2 compartimento 15,8 

O operador obriga-se a garantir o correto encaminhamento das águas residuais domésticas 
para os respetivos sistemas de armazenamento e tratamento de águas residuais domésticas 
(fossa LT1), bem como as boas condições físicas do mesmo, e respetiva rede de drenagem, 
devendo a fossa ser de construção sólida e estanque e estar protegida da entrada de águas 
pluviais de forma a evitar a ocorrência de eventuais situações acidentais, nomeadamente a 
saída de águas residuais domésticas com risco de contaminação do solo e das águas, 
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sobretudo das águas subterrâneas. E ainda o acesso permanente à mesma, de forma a 
possibilitar a limpeza/recolha das águas residuais/lamas nela armazenadas, quando 
necessário 

A fossa LT1 deve ser inspecionada periodicamente (pelo menos uma vez/ano), assegurando 
a sua manutenção e bom funcionamento, devendo ser efetuados registos das operações de 
inspeção. Assim como a limpeza/recolha das águas residuais/lamas armazenadas na fossa 
LT1, deverá ser efetuada com periodicidade adaptada ao volume da fossa  

Quando a fossa LT1 se encontra cheia, a limpeza é efetuada, sendo as águas residuais 
resultantes dessa limpeza, juntamente com as lamas depositadas, enviadas para a ETAR 
Municipal explorada pela C.M. de Ferreira do Zêzere, onde são sujeitas a tratamento final. 

Segundo os elementos do processo de licenciamento, não existe qualquer rede de drenagem 
de águas pluviais na instalação, sendo estas encaminhadas de forma difusa e por gravidade 
para cotas inferiores, através da tendência natural dos terrenos da instalação, verificando-se a 
sua infiltração natural no solo e/ou descarga nas linhas de água que atravessam a instalação. 

Qualquer alteração nas redes de drenagem, do sistema de retenção, das águas residuais ou 
das águas pluviais, deverá ser previamente comunicada à APA. 

2.2.2.2 Pontos de emissão  

O ponto de emissão/descarga (ES1) de águas residuais encontra-se identificado no Quadro 
7. 

Quadro 7 – Ponto de emissão/descarga (ES1) de águas residuais domésticas 

Ponto de 
emissão/
Descarga 

Tipo Ponto de retenção (Fossa (LT) - 
Origem das águas residuais) 

Meio de 
descarga 

Regime de 
descarga 

ES1 Doméstica Fossa LT1 – instalações 
sanitárias/balneários da instalação 

Solo Descontínuo 

A descarga no ponto ES1 de águas residuais domésticas por infiltração no solo após retenção 
em fossa séptica (LT1) encontra-se autorizada de acordo com:  

• Licença de Utilização dos Recursos Hídricos para Rejeição de Águas Residuais 
no solo: Utilização n.º 2012.000169.000.T.L.RJ.DAS, emitido em 25/01/2012 pela 
APA (vide Anexo II desta LA). 

O operador obriga-se a garantir que a fossa séptica (LT1) apenas se destina ao tratamento 
das águas residuais de origem doméstica (instalações sanitárias).  

2.2.3 Ruído 

A gestão dos equipamentos utilizados na atividade deverá ser efetuada tendo em atenção a 
necessidade de controlar o ruído, particularmente através da utilização de equipamentos que, 
sempre que aplicável, se encontrem de acordo com o Regulamento das Emissões Sonoras 
para o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
221/2006, de 8 de novembro.  

Aquando da aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento da instalação, o 
operador deverá verificar as informações acerca da potência sonora dos equipamentos, de 
forma a tomar as precauções necessárias para evitar quaisquer incómodos provenientes do 
seu funcionamento. 

O operador deverá assegurar o bom funcionamento dos equipamentos mecânicos, efetuando 
revisões e a sua manutenção, de forma a evitar situações anómalas de emissão de ruído. 

2.3 Efluentes pecuários, subprodutos e resíduos 

A atividade normal da instalação gera determinados fluxos materiais designados por 
subprodutos da atividade compreendendo, nomeadamente o estrume, os animais mortos e as 
cascas de ovos/ovos partidos, os quais de acordo com o artigo 9º do Regulamento (CE) n.º 
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1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, são 
considerados como subprodutos de categoria 2. O estrume e o chorume são ainda 
classificados como efluente pecuário, nos termos do Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de 
novembro (Diploma REAP) e da Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho (Portaria GEP).  

A atividade PCIP desenvolvida na instalação não origina efluentes pecuários líquidos 
provenientes das lavagens e desinfeções dos pavilhões (classificados como chorume, nos 
termos da alínea f do artigo 2º da Portaria GEP), uma vez que a limpeza dos pavilhões é 
efetuada a seco e que os efluentes líquidos resultantes da desinfeção dos pavilhões 
(fumigação) são diretamente incorporados no estrume avícola.  

Tratando-se o operador de um gestor de efluentes pecuários (estrume), foi dado cumprimento 
ao n.º 5 do artigo 4º da Portaria GEP no que respeita à submissão do PGEP para aprovação 
pela DRAP LVT, nos termos do Anexo IV da referida Portaria. Dessa submissão resultou a 
emissão do Parecer PEGP de Código do processo n.º 003578/01/LVT, favorável ao PGEP 
apresentado pelo operador (vide Anexo III).  

O operador é obrigado a manter o PGEP permanentemente atualizado nos termos do n.º 5 do 
artigo 4º da Portaria GEP. 

2.3.1 Armazenamento temporário e destino final 

2.3.1.1 Estrume 

A instalação efetua anualmente um ciclo produtivo, pelo que no que se refere ao estrume, 
estima-se que anualmente a instalação PCIP origine a produção de 17 418,2 toneladas deste 
efluente pecuário.  

De acordo com o PGEP apresentado pelo operador, o estrume produzido nos pavilhões 
avícolas de postura será temporariamente armazenado no pavilhão (PA1) e posteriormente a 
é encaminhado para valorização agrícola por terceiros no exterior da instalação, o que se 
enquadra na alínea a) do n.º 1 do artigo 4º da Portaria GEP. 

Durante a fase de recolha do estrume do pavilhão, o operador obriga-se a colocá-lo 
diretamente do pavilhão em transporte adequado (que efetuará o encaminhamento direto para 
destino final adequado), não sendo permitida a remoção e deposição do estrume (mesmo que 
de forma temporária) no exterior do pavilhão, evitando assim a contaminação do solo e das 
águas, sobretudo das águas subterrâneas. 

Nas zonas onde ocorre o carregamento do estrume para transporte adequado, o operador 
deverá verificar, após cada operação, se ocorreu algum derrame de estrume no solo a fim de 
se proceder de imediato à sua recolha. Em situação alguma poderá existir estrume 
armazenado (mesmo que de forma temporária) fora dos pavilhões avícolas, nomeadamente 
no solo (impermeabilizado ou não), ao ar livre. 

Para efeitos de recolha e encaminhamento do estrume, para tratamento em unidade técnica 
de fertilizantes orgânicos, este efluente pecuário apenas pode ser retirado do pavilhão avícola 
quando não apresentar escorrências. 

O encaminhamento do estrume originado na instalação PCIP para valorização agrícola por 
terceiros no exterior da instalação, é autorizado tendo em consideração o parecer (Parecer 
PEGP de Código do processo n.º 003578/01/LVT) favorável ao PGEP apresentado pelo 
operador, emitido pela DRAP LVT nos termos da Portaria GEP (vide Anexo III).  

2.3.1.2 Animais mortos 

Os animais mortos (subproduto) originados na instalação deverão ser conservados em locais 
e temperatura adequada de forma a evitar qualquer risco para a saúde humana ou animal, até 
serem encaminhados para destino final adequado. De acordo com o Decreto-Lei n.º 
142/2006, de 27 de julho o operador é obrigado a assegurar condições de manutenção hígio-
sanitária dos animais que tenham morrido na exploração.  
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Os animais mortos, são recolhidos periodicamente dos pavilhões avícolas (4 pavilhões), e 
encaminhados para armazenamento temporário num parque/zona de armazenamento 
temporário (PA3), considerado como Ponto de Retenção de Subprodutos (PRSP).  

Em situação alguma poderão existir animais mortos fora do local identificado para o seu 
armazenamento temporário (PA3). O operador obriga-se a garantir a existência de PRSP para 
o armazenamento temporário de animais mortos em número suficiente face à produção de 
cadáveres de animais na instalação, não podendo em situação alguma existir animais mortos 
não acondicionados.  

Estima-se que anualmente a instalação PCIP origine 3,9 toneladas de animais mortos, sendo 
a totalidade dos animais mortos diretamente encaminhados dos parque/zona de 
armazenamento temporário (PA3), para uma Unidade de Transformação de Subprodutos 
(UTS), autorizada no âmbito do Decreto-Lei n.º 122/2006, de 27 de junho.  

O armazenamento temporário dos animais mortos encontra-se sistematizado no Quadro 8. 

 
Quadro 8 – Caracterização do local de armazenamento temporário dos animais mortos (PRSP) 

Código PA3 

Área total (m2)  

4 Área coberta (m2)  

Área impermeabilizada (m2)  

Vedado Sim 

Sistema de drenagem 
Não 

Bacia de retenção 

Acondicionamento Animais mortos – arca congeladora (600 litros) 

Localização Junto do Pavilhão 1 

2.3.1.3 Cascas de ovos/ovos partidos 

As cascas de ovos/ovos partidos originadas na instalação são recolhidas e conservadas em 
bidons/recipientes para o efeito e acondicionadas em local próprio, no CICO anexo ao Núcleo, 
e posteriormente encaminhados para uma unidade (autónoma) de Transformação de 
Subprodutos (UTS), autorizada no âmbito do Decreto-Lei n.º 122/2006, de 27 de junho. 

As cascas de ovos/ovos partidos originados na instalação deverão ser conservados em locais 
e temperatura adequados de forma a evitar qualquer risco para a saúde humana ou animal, 
até serem encaminhados para destino final adequado.  

Em situação alguma poderão existir cascas de ovos/ovos partidos fora do local identificado 
para o seu armazenamento temporário. O operador obriga-se a garantir a existência de PRSP 
para o armazenamento temporário de cascas de ovos/ovos partidos em número suficiente 
face à produção de cascas de ovos/ovos partidos, não podendo em situação alguma existir 
cascas de ovos/ovos partidos não acondicionados.  

Estima-se que anualmente a instalação PCIP origine cerca de 0,1 toneladas de cascas de 
ovos/ovos partidos, sendo a totalidade das cascas de ovos/ovos partidos encaminhadas do 
parque de armazenamento temporário, para estabelecimento autorizado no âmbito do 
Decreto-Lei nº 122/2006, de 27 de junho (estabelecimento aprovado, nos termos do 
Regulamento (EU) nº 142/2011 da Comissão, de 25 de fevereiro de 2011 e do Regulamento 
(CE) nº 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009). 

2.3.1.4 Resíduos 

O armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação, e que aguardam 
encaminhamento para destino final, deverá ser sempre efetuado em locais destinados a esse 
efeito (parques/zonas de armazenamento de resíduos), operados de forma a impedir a 
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ocorrência de qualquer derrame ou fuga, evitando situações de potencial contaminação do 
solo e/ou da água.  

Estes parques/zonas de armazenamento de resíduos deverão apresentar piso 
impermeabilizado bem como, em função do mais adequado em cada caso específico, serem 
cobertos, equipados com bacia de retenção e/ou com rede de drenagem com 
encaminhamento adequado. Neste armazenamento temporário devem igualmente ser 
respeitadas as condições de segurança relativas às características que conferem 
perigosidade ao(s) resíduo(s), de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem 
para a saúde humana, designadamente por meio de incêndio ou explosão. 

No acondicionamento dos resíduos deverão ser utilizados contentores, outras embalagens de 
elevada resistência, ou, nos casos em que a taxa de produção de resíduos o não permita, big-
bags. Deverá também ser dada especial atenção à resistência, estado de conservação e 
capacidade de contenção das embalagens, bem como atender aos eventuais problemas 
associados ao empilhamento desadequado dessas embalagens. Em particular, salienta-se 
que se forem criadas pilhas de embalagens, estas deverão ser arrumadas de forma a permitir 
a circulação entre si e em relação às paredes da área de armazenamento. Deverá ser 
também assegurada a adequada ventilação dos diferentes locais de armazenamento 
temporário de resíduos, salientando-se ainda a necessidade do acondicionamento de 
resíduos permitir, em qualquer altura, a deteção de derrames ou fugas. 

Adicionalmente, os resíduos produzidos deverão ser armazenados tendo em consideração a 
respetiva classificação em termos dos códigos da Lista Europeia de Resíduos – LER (Portaria 
n.º 209/2004, de 3 de março), as suas características físicas e químicas, bem como as 
características que lhe conferem perigosidade. Os dispositivos de armazenamento deverão 
permitir a fácil identificação dos resíduos acondicionados, mediante rótulo indelével onde 
conste a identificação dos resíduos em causa de acordo com os códigos LER, o local de 
produção e, sempre que possível/aplicável, a indicação de nível de quantidade, das 
características que lhes conferem perigosidade e da respetiva classe de perigosidade 
associada. 

Os resíduos produzidos na instalação são temporariamente armazenados em 2 
parques/zonas de armazenagem de resíduos (PA2 e PA3), identificados no Quadro 9. 

Quadro 9 – Parque/zona de armazenamento temporário de resíduos gerados na instalação 

Código PA2 PA3(1) 

Área total (m2) 

4 10 
Área coberta (m2) 

Área 
impermeabilizada 

(m2) 

Vedado Não Sim 

Sistema de 
drenagem Não Não 

Bacia de retenção 

Resíduos 
armazenados 

Resíduos perigosos: 

LER 15 01 10 
Embalagens de desinfetantes 

Resíduos não perigosos: 

LER 15 01 01 
Embalagens de papel e cartão 

LER 15 01 02 
Embalagens de plástico 

LER 15 01 06 
Mistura de embalagens 

Resíduos perigosos: 

LER 20 01 21 
Lâmpadas fluorescentes 

Resíduos não perigosos: 

LER 20 03 01  
Resíduos indiferenciados 

equiparados a RSU 
 

Acondicionamento Baldes Baldes, contentor 

Observações Junto do Pavilhão 1 Junto do Pavilhão 1 
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(1) No PA3 encontra-se a arca frigorífica que acondiciona os cadáveres das aves gerados na instalação 

Caso da exploração da instalação sejam gerados resíduos cujo código LER não se enquadre 
nos resíduos identificados no Quadro 9, deverá o operador proceder à criação de 
parques/zonas de armazenamento temporário desses resíduos. 

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. Os resíduos, devidamente acondicionados, devem ser 
temporariamente armazenados em parque(s)/zona(s) destinada(s) para o efeito (de modo a ser 
evitada a existência de aglomerados de resíduos sem acondicionamento) de acordo com as 
condições indicadas nesta LA.  

O operador obriga-se a 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.  

A armazenagem de resíduos no próprio local de produção por período superior a um ano, 
carece de licença a emitir pela entidade competente, nos termos do previsto na alínea b) do n.º 
1 do artigo.º 32º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro. Caso esta situação venha a 
ser aplicável à instalação, no RAA respetivo deverá ser efetuado ponto de situação deste 
licenciamento específico, com apresentação dos devidos elementos comprovativos. 

2.3.2 Transporte 

O transporte de estrume, de animais mortos e cascas de ovos/ovos partidos deverá ser 
efetuado em conformidade com o disposto no Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009 e no Regulamento (EU) n.º 
1042/2011, da Comissão, de 25 de fevereiro de 2011.  

O transporte do estrume deverá ser efetuado através de viaturas apropriadas e autorizadas 
para o efeito, por operadores devidamente licenciados para o transporte de efluentes 
pecuários, obrigando-se o operador a adotar as medidas aplicáveis para o cumprimento das 
normas técnicas ao nível do transporte, designadamente as disposições constantes do artigo 
5º e do Anexo III da Portaria GEP. 

O operador deverá ter especial atenção relativamente ao transporte do estrume, devendo este 
ser devidamente estanque e coberto de modo a evitar derrames. O operador deverá ainda 
adotar todas as medidas necessárias para a minimização da produção de odores e 
proliferação de moscas, evitando assim inconvenientes para o ambiente e para as 
populações. 

O transporte dos animais mortos e cascas de ovos/ovos partidos deverá ser efetuado através 
de viatura apropriada e autorizada para o efeito, por operador devidamente licenciado para o 
transporte deste subproduto de categoria 2. 

O transporte de resíduos deve ser realizado nos termos do previsto no artigo 21.º do Decreto-
Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, na sua atual redação, e de acordo com as condições 
estabelecidas na Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, que revoga a Portaria n.º 335/97, de 16 
de maio. 

Neste contexto salienta-se que, deverão ser utilizadas as guias de acompanhamento de 
resíduos criadas no âmbito da referida portaria (Guias Eletrónicas de Acompanhamento de 
Resíduos – e-GAR), e disponíveis na plataforma eletrónica da APA, I.P. – Sistema Integrado 
de Licenciamento Ambiental (SILiAmb). 

Não obstante, durante o período transitório previsto no artigo 18.º da Portaria n.º 145/2017, de 
26 de abril (até 31/12/2017), a utilização das e-GAR apresenta caráter voluntário, podendo o 
operador utilizar, em alternativa, o modelo de guias de acompanhamento de resíduos 
aprovado pela Portaria n.º 335/97, de 16 de maio, exclusivo da Imprensa Nacional - Casa da 
Moeda (INCM) n.º 1428. A partir de 2018 as e-GAR são de utilização obrigatória, para o 
transporte nacional de resíduos. 

O transporte de resíduos abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas 
deve ainda obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 41 – A/2010, de 29 de abril, com as alterações introduzidas 
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pelo Decreto-lei n.º 206-A/2012, de 31 de agosto e o Decreto-Lei n.º 19-A/2014 de 7 de 
fevereiro. 

Se aplicável, a transferência de resíduos para fora do território nacional deverá ser efetuada 
em cumprimento da legislação em vigor em matéria de movimento transfronteiriço de 
resíduos, nomeadamente o Regulamento n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de junho, na sua atual redação, e o Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de março, 
na sua redação atualizada. 

Para o transporte de óleos usados, o operador terá de dar cumprimento às disposições 
aplicáveis constantes do Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de julho, relativo à gestão de óleos 
novos e óleos usados e da Portaria n.º 1028/92, de 5 de novembro, que estabelece as normas 
de segurança e identificação para o transporte de óleos usados.  

2.3.3 Controlo  

Em conformidade com o disposto no Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009 e tendo em consideração as condições 
definidas no parecer favorável (Parecer PEGP de Código do processo n.º 003578/01/LVT 
emitido pela DRAP LVT – ver Anexo III) do PGEP apresentado pelo operador, nos termos da 
Portaria GEP, deverá ser assegurado que a totalidade do chorume e do estrume resultante da 
instalação seja encaminhada destino final adequado nos termos do Regulamento (CE) n.º 
1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro. 

Relativamente aos animais mortos, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 
142/2006, de 27 de junho, na sua atual redação, o operador obriga-se à contratualização com 
estabelecimentos autorizados no âmbito do Decreto-Lei n.º 122/2006, de 27 de junho (e do 
Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 
2009). Neste sentido, deverão ser asseguradas todas as medidas necessárias à correta 
gestão deste subproduto, através do seu encaminhamento para os suprarreferidos 
estabelecimentos, devendo ser privilegiado o princípio da proximidade. 

Quanto às cascas de ovos/ovos partidos, deverão ser asseguradas todas as medidas 
necessárias à correta gestão deste subproduto de categoria 3, através do seu 
encaminhamento para estabelecimentos devidamente autorizados no âmbito do Decreto-Lei 
n.º 122/2006, de 27 de junho (estabelecimentos aprovados nos termos do Regulamento (EU) 
nº 142/2011 da Comissão, de 25 de fevereiro de 2011 e do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009), devendo ser privilegiado o 
princípio da proximidade. 

O operador deverá assegurar a correta gestão dos resíduos gerados na instalação avícola 
dando especial atenção à implementação de medidas de redução da produção de resíduos e 
privilegiando as opções de reciclagem e outras formas de valorização, assim como o princípio 
da proximidade e da autossuficiência a nível nacional. 

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, deverá ser assegurado que a 
totalidade dos resíduos resultantes da instalação, incluindo os resíduos equiparados a 
urbanos das atividades administrativas e/ou domésticas, sejam encaminhados para 
operadores devidamente legalizados para o efeito, devendo ser privilegiadas as opções de 
reciclagem e outras formas de valorização e o princípio da proximidade e autossuficiência a 
nível nacional. Neste sentido, o operador obriga-se a assegurar o envio para destino final 
adequado (operadores devidamente legalizados) de todos os resíduos produzidos na 
instalação. 

Deverá também o operador proceder à separação dos resíduos na origem de forma a 
promover a sua valorização por fluxos ou fileiras, conforme previsto no n.º 3 do artigo 7.º do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro. 

Especificamente em matéria de resíduos (não perigosos) de embalagens de produtos de 
utilização veterinária (PUV) e medicamentos veterinários (MV), nos termos da legislação 
aplicável deverão ser asseguradas todas as medidas necessárias com vista à adequada 
gestão desses resíduos, através da adesão ao Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 
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Embalagens de Medicamentos (SIGREM), ou encaminhando estes resíduos para uma 
entidade terceira devidamente licenciada no âmbito do SIGREM. 

O operador deverá encontrar-se inscrito no SILiAmb - Sistema Integrado de Licenciamento do 
Ambiente e efetuar o preenchimento, por via eletrónica, dos mapas de registo referentes aos 
resíduos produzidos na instalação, até 31 de março do ano seguinte àquele a que se 
reportam os dados. 

3 MTD Utilizadas e Medidas a Implementar  

3.1 MTD implementadas 

O funcionamento da atividade prevê, de acordo com o projeto apresentado pelo operador, a 
utilização de várias das técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) 
estabelecidas no Documento de Referência para aplicação sectorial (Reference Document on 
Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, com adoção publicada no 
JOC 170, de 19 de julho de 2003, e disponível em http://eippcb.jrc.es/), identificadas no 
Quadro 10. 

Quadro 10 – MTD implementadas na instalação 

 MTD utilizadas 

Boas práticas agrícolas 

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

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

� Ter um procedimento de emergência para lidar com emissões e incidentes imprevistos. 

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

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

Estratégia alimentar 
para aves de capoeira � Gestão nutricional dos alimentos fornecidos às aves. 

Redução do consumo 
de água 

� Calibração periódica dos bebedouros para evitar derrames; 

� Registo do consumo de água através de contadores; 

� Deteção e reparação de fugas. 

Redução do consumo 
de energia 

� Redução do consumo de energia através da aplicação de boas práticas agrícolas na 
conceção das instalações dos animais, bem como a operação e a manutenção 
adequada das instalações e dos equipamentos. 

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

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

� Utilização de luz de baixo consumo energético (lâmpadas fluorescentes); 

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

Sistemas de criação de 
aves de capoeiras 

(galinhas poedeiras – 
sistema de jaulas) 

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

Armazenamento de 
estrume 

� 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; 

� Se for necessário guardar estrume de aves de capoeira, é MTD proceder à 
armazenagem do estrume seco num recinto/pavilhão coberto com pavimento 



LA n.º Ren. Subs. Ano 
657 0 0 2017 

 

Página 17 de 30 

impermeável e ventilação adequada; 

� 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 infiltração dos líquidos de escorrimento. 

3.2 Medidas a implementar 

No que se refere à utilização de MTD transversais deverão ser analisados os seguintes 
documentos, também disponíveis em http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/:  

• Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage – 
BREF EFS, Comissão Europeia (JOC 253, de 19 de outubro de 2006).  

• Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency – BREF 
ENE, Comissão Europeia (JOC 41, de 19 de fevereiro de 2009). 

O operador deverá criar mecanismos de acompanhamento dos processos de elaboração e 
revisão dos BREF aplicáveis à instalação, de forma a garantir a adoção pela instalação das 
MTD a estabelecer nesse âmbito. 

A adoção das técnicas consideradas MTD pelos Documentos de Referência (setorial e 
transversais), que sejam adequadas à instalação e para as quais os elementos de projeto não 
evidenciam a sua utilização, deverá ser sistematizada no Plano de Desempenho Ambiental 
(PDA) bem como incluída na análise e calendário de implementação das várias medidas. 
Para eventuais técnicas, referidas nos Documentos de Referência (setorial e transversais), 
aplicáveis à instalação mas não implementadas, deverá o operador apresentar no PDA a 
justificação/fundamentação desse facto, consagrando alternativas ambientalmente 
equivalentes. 

Atendendo que foi recentemente publicada a Decisão de Execução (2017/302) da Comissão, 
de 15 de fevereiro de 2017, que estabelece as conclusões sobre as melhores técnicas 
disponíveis (MTD) para a criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos, nos termos da 
Diretiva 2010/75/EU do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às emissões industriais, o 
operador deve solicitar a atualização da LA, nos termos do n.º7 do artigo 19º do diploma REI. 

Sobre este aspeto deverá o operador implementar as MTD previstas neste documento no 
prazo máximo de 4 anos após a publicação da referida Decisão de Execução, referindo-se 
que o pedido de atualização da LA deverá ser submetido de acordo com o previsto na 
legislação em vigor, com a antecedência necessária de forma a cumprir com o prazo de 
adaptação previsto no diploma REI. 

4 Acidentes e Emergências 

Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento desta licença, nomeadamente nas 
situações tipificadas no Quadro 11, o operador deverá: 

a) Informar a EC, a APA, IP, e a CCDR no prazo máximo de 48 horas, por qualquer via 
disponível que se mostre eficiente; 

b) Executar imediatamente as medidas necessárias para reestabelecer as condições da 
licença num prazo tão breve quanto possível; 

c) Executar as medidas complementares que as autoridades referidas na alínea a) 
considerem necessárias. 

A notificação a enviar às diversas entidades deve incluir a informação constante no Quadro 
11Erro! A origem da referência não foi encontrada.. Se não for possível o envio imediato de 
toda a informação referida, deverá ser enviado posteriormente um relatório que complete a 
notificação até 15 dias após a ocorrência. 

Quadro 11 – Informação a contemplar no relatório de ocorrência 

1 - Data e a hora da ocorrência; 

2 – Análise dos factos que deram origem à ocorrência da emergência ou acidente grave. 
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3 - Caracterização (qualitativa e quantitativa) do risco associado à situação de emergência. 

4 - Eventuais reclamações devidas à emergência. 

5 - Plano de ações para correção a curto prazo da situação. 

6 - Ações preventivas implementadas de imediato e outras ações previstas implementar. 

Se a ocorrência configurar uma situação de emergência, deverão ainda ser alertadas as 
autoridades adequadas, nomeadamente bombeiros, proteção civil, ou outras, com a maior 
brevidade possível, dependendo da gravidade e das consequências expectáveis da 
emergência. 

Se a APA, IP considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser alterados, 
notifica-o, concedendo um prazo de resposta que considere adequado face às características 
de emergência. 

5 Gestão de informação/Registos, documentação e formação 

O operador deve proceder de acordo com o definido no Quadro 12. 

Quadro 12 – Procedimentos a adotar pelo operador 
Registar todas as amostragens, análises, medições e exames, realizados de acordo com os 
requisitos desta licença 

Registar todas as ocorrências que afetem o normal funcionamento da exploração da atividade e que 
possam criar um risco ambiental 

Elaborar por escrito todas as instruções relativas à exploração, para todo o pessoal cujas tarefas 
estejam relacionadas com esta licença, de forma a transmitir conhecimento da importância das 
tarefas e das responsabilidades de cada pessoa para dar cumprimento à licença ambiental e suas 
atualizações. O operador deve ainda manter procedimentos que concedam formação adequada a 
todo o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com esta licença. 

Registar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a exploração da atividade, 
estabelecendo-se um procedimento de recolha, tratamento e encaminhamento de reclamações, que 
verifique e responda às questões levantadas nessas reclamações, designadamente relacionadas 
com odores, proliferação de moscas ou outros problemas ambientais.  

Devem ainda ser identificadas as causas e implementadas ações que minimizem os efeitos 
associados, informando o queixoso do que foi feito para resolver e evitar o problema no futuro.  

Deverá ser mantido um registo datado das referidas reclamações que identifique os problemas 
denunciados e o conjunto de ações desenvolvidas pelo operador, devendo ser guardado o registo da 
resposta a cada queixa. 

Relativamente às queixas mencionadas no Quadro 12, o operador deve enviar um relatório à 
APA no mês seguinte à existência da queixa, o qual deve integrar a informação, com detalhe, 
indicada no Quadro 13. 

Quadro 13 – Informação a incluir no relatório referente às queixas 
Data e hora 

Natureza da queixa 

Nome do queixoso 

Motivos que deram origem à queixa 

Medidas e ações desencadeadas 

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

6.1 Relatório de Base 

De acordo com o previsto no Art.º 42.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e 
Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro (Diploma REI), as instalações 
onde se desenvolvem atividades que envolvem a utilização, produção ou libertação de 
substâncias perigosas relevantes, devem submeter à APA, um Relatório de Base. Este 
relatório destina-se a permitir estabelecer uma comparação quantitativa com o estado do local 
após a cessação definitiva das atividades. 

De modo a determinar a necessidade de elaboração do Relatório de Base deve ser entregue 
a esta agência, em formato digital (em CD ou através do e-mail ippc@apambiente.pt), até 6 
meses após a emissão desta LA, a avaliação das substâncias perigosas relevantes, 
efetuada de acordo com o previsto nas Diretrizes da Comissão Europeia respeitantes aos 
relatórios de base nos termos do artigo 22.º, n.º 2, da Diretiva 2010/75/UE relativa às 
emissões industriais (publicadas a 6 de maio de 2014, com o número 2014/C 136/03). A 
abordagem a seguir deverá ser a seguinte: 

1. Identificação das substâncias perigosas usadas, produzidas ou libertadas na 
instalação, de acordo com a classificação do art.º 3.º  do Regulamento (CE) n.º 
1272/2008, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas (Regulamento CLP). 

2. Identificação, de entre as substâncias listadas no ponto anterior, quais são passíveis 
de provocar contaminação dos solos e águas subterrâneas. 

3. Identificação, de entre as substâncias listadas no ponto 2, as que, tendo em 
consideração das suas características, quantidades presentes e medidas previstas e 
implementadas para o manuseamento, armazenamento e transporte, ainda são 
suscetíveis de provocar contaminação do local de onde se encontra a instalação. 

4. Conclusão sobre a necessidade de apresentação do Relatório de Base completo, 
atendendo ao resultado dos pontos anteriores. 

Esta Agência avalia a informação fornecida pelo operador e estabelece, conforme o caso: 

• dispensa provisória de apresentação do Relatório de Base, ou, 

• um prazo para apresentação do Relatório de Base completo. 

6.2 Plano de Desempenho Ambiental 

O operador deve estabelecer e manter um PDA que integre todas as exigências desta licença 
e as ações de melhoria ambiental a introduzir de acordo com estratégias nacionais de política 
do Ambiente e MTD aprovadas ou a aprovar para o BREF referente ao sector de atividade 
PCIP da instalação, bem como outros BREF relacionados, com o objetivo de minimizar ou, 
quando possível, eliminar os efeitos adversos no Ambiente.  

O PDA incluirá a calendarização das ações a que se propõe, para um período máximo de 5 
anos, clarificando as etapas e todos os procedimentos que especifiquem como prevê o 
operador alcançar os objetivos e metas de desempenho ambiental para todos os níveis 
relevantes, nomeadamente os aspetos decorrentes dos Documentos de Referência sobre 
MTD. Por objetivo deve ainda incluir: 

a) Os meios para as alcançar; 

b) O prazo para a sua execução; 

c) Critérios/métodos de verificação da sua implementação. 

O PDA deve ser apresentado à APA para aprovação até 6 meses após a emissão desta LA, 
em formato digital (em CD ou através do e-mail ippc@apambiente.pt). 
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6.3 Relatório Ambiental Anual 

O operador deve enviar à APA um exemplar em suporte digital (em CD ou através do e-mail 
ippc@apambiente.pt) do RAA, que reúna os elementos demonstrativos do cumprimento desta 
licença, incluindo os sucessos alcançados e dificuldades encontradas para atingir as metas 
acordadas. O RAA deverá reportar-se ao ano civil anterior e dar entrada na APA até 30 de 
abril do ano seguinte.  

O 1º RAA deve ser apresentado até 30 de abril de 2018, referente a dados de 2017.  

O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no Quadro 14. 

Quadro 14 – Estrutura do RAA 
Âmbito 

Ponto de situação relativamente às condições de operação 

Ponto de situação relativamente à gestão de recursos (água, energia e matérias primas) 

Ponto de situação relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo e pontos de emissão 
(quando aplicável) 

Ponto de situação relativamente à monitorização e cumprimento dos VLE associados a esta licença, com 
apresentação da informação de forma sistematizada e ilustração gráfica da evolução dos resultados das 
monitorizações efetuadas (quando aplicável) 

Síntese das emergências verificadas no último ano, e subsequentes ações corretivas implementadas 

Síntese de reclamações apresentadas 

Ponto de situação relativamente à execução das metas do PDA, previstas para esse ano 

Sempre que possível os dados devem ser apresentados na forma de quadros e tabelas, 
acompanhados de ilustração gráfica. Perante o envio de cópias de relatórios de ensaio e 
monitorizações, os mesmos deverão ser apresentados em anexo ao RAA, devidamente 
identificados. Sempre que se registem desvios aos normais consumos e/ou emissões por 
parte da atividade PCIP desenvolvida na instalação e que não se enquadrem no âmbito do 
ponto 5 desta LA, deverá ser incluída, no respetivo ponto do RAA, análise devidamente 
fundamentada. 

Adicionalmente, e no âmbito das diferentes secções da LA, o RAA deverá incluir a informação 
seguidamente sistematizada, sem prejuízo da integração, dos elementos identificados noutros 
pontos desta LA. 

I. Matérias-primas/subsidiárias e produtos acabados (vide Ponto 2.1.1) 

A. O RAA deverá incluir uma síntese dos registos de postura (anuais e por bando), 
devendo ser ainda explicitada a forma de determinação dos valores apresentados. 

B. No RAA deve constar informação sobre o volume de produção anual (VP): 

• N.º dúzias de ovos/ano e n.º dúzias de ovos/bando; 

• N.º aves/ ciclo produtivo; 

• N.º aves/ano; 

• N.º ciclos/ano. 

C. No RAA deverá também conter informação sobre: 

• Indicação do peso médio (kg) das aves no fim de cada ciclo produtivo; 

• Calendário de produção com indicação das datas de entrada e saída dos 
bandos, assim como os períodos de vazio sanitário. 

D. Devem também ser mantidos registos das quantidades dos diferentes produtos 
acabados.  

• Nº de dúzias ovos/ano; 

• Nº de dúzias ovos/ciclo produtivo; 
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• Nº de galinhas poedeiras enviadas por ano para abate no exterior da instalação 
PCIP. 

E. Devem ser mantidos registos da quantidade de matéria-prima/subsidiária (ração) 
consumida na instalação. O RAA deverá incluir uma síntese dos registos: 

• Nº de toneladas consumida em cada ciclo produtivo; 

• Nº de toneladas consumida anualmente (total). 

II. Águas de abastecimento (vide Ponto 2.1.2) 

A. Uma vez que a água utilizada na instalação é proveniente de 5 pontos de captação 
(AC1, AC2, AC3, AC4 e AC5), deverá ser incluída no RAA informação referente a: 

• Volume total/mês (m3), extraído de cada captação; 

• Volume total/ano (m3), extraído de cada captação. 

B. Uma vez que a água proveniente das captações de água subterrânea (AC1, AC2, 
AC3, AC4 e AC5) é aproveitada para diferentes utilizações, deverá ser incluída no 
RAA informação referente a: 

• Água utilizada no abeberamento das aves: 

− Volume mensal (m3/mês); 

− Volume (m3) de água consumida/n.º aves da recria; 

− Volume (m3) de água consumida/n.º aves de postura; 

− Consumo específico na recria (l/ave/ciclo); 

− Consumo específico na postura (l/ave/ciclo e l/ave/ano). 

• Estimativa do total mensal da água utilizada nas restantes aplicações 
proveniente do furo, com indicação do volume utilizado (em m3/ano), 
nomeadamente: 

− No sistema de refrigeração dos pavilhões; 

− Outras (discriminando-as). 

III. Energia (vide Ponto 2.1.3) 

A. O operador deverá incluir no RAA: 

− Relatório síntese do consumo mensal e anual de energia eléctrica (em kWh e 
em tep); 

− Relatório síntese da quantidade anual de combustível (gasóleo) utilizado nas 
diversas aplicações (em toneladas ou litros e em tep).  

B. Os valores a apresentar deverão, sempre que possível, ser individualizados para 
cada aplicação e devidamente fundamentados através da explicitação da forma de 
determinação dos valores alcançados.  

C. Deverá ainda ser apresentado no RAA o registo de funcionamento dos 
equipamentos constituintes do sistema de aquecimento do pavilhão de recria (um 
aquecedor de ar quente a gasóleo) considerando o n.º de horas de funcionamento/ 
ciclo e n.º horas de funcionamento/ano.  

D. Deverá também ser apresentado no RAA o registo de funcionamento, em n.º de 
horas/ano do gerador de emergência. 

IV. Emissões para o ar (vide Ponto 2.2.1) 

A. Deverá ser incluído no RAA um relatório síntese com as determinações de 
emissões para o ar de poluentes de fontes difusas (em kg/ano para cada poluente), 
nomeadamente:  
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• Amoníaco (NH3), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e partículas (PM10) para o 
ar, para cada local de emissão, designadamente nos pavilhões avícolas e e no 
pavilhão de armazenamento temporário de estrume (PA1).  

B. Os valores a apresentar deverão ser devidamente fundamentados através da 
explicitação da forma de determinação dos valores apresentados. 

C. O operador deverá apresentar a informação solicitada, mesmo que o último bando 
do ano de referência do RAA permaneça na instalação para o ano seguinte, 
devendo nestes casos apresentar a informação solicitada apenas até 31 de 
dezembro do ano de referência do RAA.  

V. Emissões de Águas Residuais e Pluviais (vide Ponto 2.2.2) 

A. O operador deve incluir no RAA informação sobre: 

• O volume anual (m3/ano) de águas residuais domésticas geradas nas 
instalações sanitárias/balneário da instalação; 

• O volume anual (m3/ano) de águas residuais domésticas descarregado na fossa 
séptica (LT1) complementada com poço absorvente. 

Todos os valores a apresentar neste ponto A deverão ser devidamente fundamentados 
através da explicitação da forma de determinação dos valores apresentados. 

VI. Estrume -> Armazenamento temporário e destino final + Controlo (vide Pontos 
2.3.1.1 e 2.3.3) 

A. O operador deve incluir no RAA informação sobre a quantidade total de estrume 
produzido anualmente (toneladas/ano), no conjunto dos pavilhões.  

Para efeitos do estrume produzido, deverá o operador apenas considerar o estrume removido 
dos pavilhões no final do ciclo produtivo. 

B. Para a quantidade total de estrume produzido anualmente (solicitado no ponto 
anterior), o RAA deverá discriminar: 

• A quantidade de estrume produzido por ciclo produtivo (toneladas/ciclo 
produtivo), no conjunto dos pavilhões; 

• Os valores por ciclo produtivo a apresentar deverão ser discriminados por cada 
ciclo produtivo, solicitado no ponto I.A; 

C. A quantidade anual (toneladas/ano) de estrume encaminhado para tratamento em 
unidade de fabrico de fertilizantes orgânicos do solo. 

Todos os valores a apresentar deverão ser devidamente fundamentados através da 
explicitação da forma de determinação dos valores apresentados. 

D. O operador deverá incluir no RAA indicação sobre o n.º total de recolhas/ano de 
estrume efetuadas na instalação. 

E. Para cada recolha de estrume efetuada, deverão ser incluídos no RAA: 

• Data da recolha; 

• Quantificação da quantidade de estrume recolhido (em toneladas); 

• Data de envio para o exterior da instalação; 

• Identificação do transportador do estrume e respetiva cópia da autorização para 
o transporte;  

• Identificação do destino do estrume;  

• Data de receção (no destino); 

• Cópia da autorização do operador recetor do efluente pecuário; 

• Cópia de documentação que demonstre o encaminhamento e o destino final 
adequado do estrume.  
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VII. Animais mortos -> Armazenamento temporário e destino final + Controlo (vide 
Pontos 2.3.1.2 e 2.3.3) 

A. Relativamente aos animais mortos originados na instalação, o operador deve incluir 
no RAA: 

• Quantidade total de animais mortos por mês (toneladas/mês e n.º animais/mês) 
e por ano (toneladas/ano e n.º de animais/ano); 

• Quantidade de animais mortos enviados mensalmente (toneladas/mês e n.º 
animais/mês) e anualmente para estabelecimentos aprovados para laborar com 
este tipo de subproduto de categoria 2; 

• Identificação e apresentação de cópia da autorização de cada um dos 
estabelecimentos que rececionaram animais mortos provenientes da instalação; 

• Indicação da quantidade de animais mortos rececionados mensalmente 
(toneladas/mês e n.º animais/mês) e anualmente (toneladas/ano e n.º 
animais/ano) por cada um dos estabelecimentos; 

VIII. Cascas de ovos/ovos partidos -> Armazenamento temporário e destino final + 
Controlo (vide Pontos 2.3.1.3. e 2.3.3) 

A. Relativamente às cascas de ovos/ovos partidos originadas na instalação, o 
operador deve incluir no RAA: 

• Quantidade total de cascas de ovos/ovos partidos originadas por mês (Kg/mês) 
e por ano (Kg/ano); 

• Quantidade de cascas de ovos/ovos partidos enviadas mensalmente (Kg/mês) e 
anualmente (Kg/ano) para estabelecimentos aprovados para laborar com este 
tipo de subproduto de categoria 3; 

• Identificação e apresentação de cópia da autorização de cada um dos 
estabelecimentos que rececionaram cascas de ovos/ovos partidos provenientes 
da instalação PCIP; 

• Indicação da quantidade de cascas de ovos/ovos partidos rececionadas mensal 
(Kg/mês) e anualmente (Kg/ano) por cada um dos estabelecimentos; 

• Cópia de documentação que demonstre o encaminhamento e o destino final 
adequado de cascas de ovos/ovos partidos ou apresentação de declaração 
emitida por cada um dos estabelecimentos com indicação da quantidade anual 
(Kg/ano) de cascas de ovos/ovos partidos rececionados provenientes da 
instalação avícola. 

IX. Resíduos -> Armazenamento temporário e destino final + Controlo (vide Pontos 
2.3.1.4 e 2.3.3) 

A. Caso se verifique armazenamento temporário por períodos superiores a um ano, 
deverá ser efetuado ponto de situação deste licenciamento específico, com 
apresentação dos devidos elementos comprovativos. 

B. Deve ser integrado como parte do RAA um relatório síntese dos registos de 
resíduos produzidos na instalação. 

Devem ser mantidos na instalação durante um período mínimo de 5 anos, os registos 
relativos ao resíduos produzidos na instalação, devendo estar disponíveis para inspeção das 
autoridades competentes em qualquer altura. 

X. MTD Utilizadas e Medidas a Implementar (vide ponto 3) 

A. No RAA deverá constar um relatório síntese dos resultados da aplicação das ações 
sistematizadas no PDA, com vista a evidenciar a aproximação da instalação às 
MTD referidas nos BREF aplicáveis (setorial e transversais). 

XI. Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência (vide 
ponto 4) 
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A. Deve ser integrado como parte do RAA um relatório síntese dos acontecimentos, 
respetivas consequências e ações corretivas. 

XII. Gestão de informação/Registos, documentação e formação (vide ponto 5) 

A. Deve ser incluída no RAA uma síntese do número, natureza e data das queixas 
recebidas, assim como das respostas e indicação das medidas implementadas. 

XIII. Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva (vide ponto 7) 

A. No caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação, e/ou de 
equipamentos, isolados e/ou de menor relevância, o respetivo destino previsto e a 
calendarização das ações a realizar, deverão ser incluídos no RAA correspondente. 
Em cada caso concreto, e em função da especificidade do equipamento em causa, 
deverá também ser apresentada no RAA evidência de se encontrarem tomadas as 
medidas devidas com vista à minimização dos potenciais impactes ambientais mais 
relevantes decorrentes da ação isolada de desativação ou desmantelamento em 
causa. 

6.4  E-PRTR – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 

O operador deverá elaborar um relatório de emissões anual, segundo modelo e procedimentos 
definidos pela APA em concordância com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de 
julho (Diploma PRTR), e com o Regulamento n.º 166/2006, de 18 de janeiro referente ao 
Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes (PRTR).  

Na elaboração deste relatório deverá também o operador tomar atenção às disposições 
constantes dos artigos 4º, 5º e 6º do Diploma PRTR e demais diretrizes disponibilizadas no site 
da APA na internet. 

7 Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva 

Em caso de encerramento ou desmantelamento/desativação parcial ou definitiva da 
instalação, deverá o operador elaborar um Plano de Desativação da instalação ou de partes 
desta a apresentar à APA, para aprovação, com o objetivo de adotar as medidas necessárias, 
na fase de desativação definitiva parcial ou total da instalação, destinadas a evitar qualquer 
risco de poluição e a repor o local da exploração em estado ambientalmente satisfatório e 
compatível com o futuro uso previsto para o local desativado. Este plano deverá ser 
apresentado com a brevidade que seja possível tendo em consideração o planeamento da 
gestão que o operador prevê para a sua instalação. 

A paragem de laboração da instalação ou de partes desta deve ser efetuada de forma segura 
tanto para a saúde humana como para o ambiente em todas as suas 
componentes/descritores, eliminando focos de potenciais emergências a estes níveis. 

Após a paragem, o desmantelamento de equipamentos, demolição de estruturas e outras 
ações integradas no encerramento definitivo só deverá ocorrer após a aprovação do plano de 
desativação. 

O plano de desativação deverá conter no mínimo os elementos evidenciados no Quadro 15. 

Quadro 15 – Itens a incluir no Plano de Desativação 
Âmbito do plano 

Critérios que definem o sucesso da desativação da atividade ou de parte dela, de modo a assegurarem 
um impacte mínimo no ambiente 

Programa para alcançar aqueles critérios, que inclua os testes de verificação 

Plano de recuperação paisagística do local, quando aplicável 

Após o encerramento definitivo o operador deverá entregar à APA, um relatório de conclusão 
do plano, para aprovação. 

No caso da desativação e desmantelamento de partes da instalação e/ou de equipamentos 
isolados e/ou de menor relevância, o respetivo destino previsto e a calendarização das ações 
a realizar deverão ser incluídos no RAA correspondente. Em cada caso concreto, e em função 
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da especificidade do equipamento em causa, deverá ser também apresentada no RAA 
evidência de se encontrarem tomadas as devidas medidas com vista à minimização dos 
potenciais impactes ambientais mais relevantes decorrentes da ação isolada de desativação 
ou desmantelamento em causa. 

 

 

 



LA n.º Ren. Subs. Ano 
657 0 0 2017 

 

Página 26 de 30 

Abreviaturas 

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

BREF Reference Document on Best Available Techniques 

CAE  Classificação das Atividades Económicas 

CCDR   Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

CN Cabeças Normais 

DRAP  Direção Regional de Agricultura e Pescas 

EC  Entidade Coordenadora 

ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais 

GEP Gestão de Efluentes Pecuários 

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

LA Licença Ambiental 

LER Lista Europeia de Resíduos 

MTD  Melhores Técnicas Disponíveis 

MV Medicamentos Veterinários 

NIPC Número de Identificação de Pessoa Coletiva 

PCIP  Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

PDA Plano Desempenho Ambiental 

PGEP Plano de Gestão de Efluentes Pecuários 

PRTR Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 

RAA  Relatório Ambiental Anual 

RGR  Regulamento Geral do Ruído 

SGA  Sistema de Gestão Ambiental 

SIGREM  Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens de Medicamentos 

SILiAMB  Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 

SGCIE  Sistema de Gestão dos Consumos de Energia 

Tep Tonelada equivalente de petróleo 

VLE Valor Limite de Emissão 

 

 

 



LA n.º Ren. Subs. Ano 
657 0 0 2017 

 

Página 27 de 30 

ANEXO I – Atividades desenvolvidas na instalação 

1 Descrição do Processo Produtivo 

A exploração avícola emprega dez funcionários, localiza-se em zona mista (urbana, industrial, 
rural) e encontra-se dimensionada para trabalhar com um efetivo de 645 120 galinhas 
poedeiras em quatro pavilhões de postura. A capacidade de cada pavilhão é a seguinte: 

Quadro 16 – Capacidades e características de cada pavilhão avícola 

Pavilhão N.º aves CN 

1 161 280  2096,64 

2 161 280 2096,64 

3 161 280 2096,64 

4 161 280 2096,64 

Total 645 120 8386.56 

A atividade desenvolvida na exploração avícola é a produção de ovos, de acordo com o 
seguinte ciclo de produção: 

Receção das galinhas – Fase de Postura – Apanha e transporte das aves para abate 

Uma das matérias-primas utilizadas na atividade avícola é a ração para animais. A ração em 
granel é adquirida a terceiros e transportada por camiões diretamente para os oito silos de 
armazenagem (2 silos por pavilhão), com capacidade total de 360 toneladas (cada silo tem 45 
toneladas de capacidade de armazenamento), sendo distribuída automaticamente para os 
comedouros existentes dentro dos pavilhões. 

O processo de postura conta com galinhas poedeiras recriadas por fornecedores externos. 

Previamente à receção das galinhas poedeiras, os pavilhões são preparados através de 
fornecimento de água e ração de modo a estarem disponível aquando da entrada das aves. 

As galinhas poedeiras entram nos pavilhões com 17 – 18 semanas de vida (com 1,5 kg), 
sendo instaladas em baterias do tipo vertical, em conjunto de duas (costas com costas) e em 
oitos filas. 

Durante a fase de produção de ovos, que se inicia por volta das 20 semanas, estes são 
recolhidos através de telas automáticas para as quais caem por gravidade. Quando 
acionadas, as telas transportam os ovos para o armazém de recolha onde se efetua a sua 
escolha, embalagem e paletização. As operadoras de recolha de ovos efetuam a primeira 
escolha retirando os diferentes tipos de ovos durante o processo de recolha. 

De seguida os ovos são colocados em embalagens provisórias, cartão alveolar para 30 ovos, 
e posteriormente em paletes. Estas paletes de ovos são transportados diariamente em 
viaturas com caixas isotérmicas, para um Centro de Inspeção e Classificação de Ovos. 

Quando as galinhas poedeiras deixam de ser rentáveis (não produzem em quantidade e 
qualidade), o que acontece por volta das 70-72 semanas (com cerca de 2,2 kg), são retiradas 
para abate e o pavilhão onde estavam alojadas passa por um período de limpeza a seco.  

Após os trabalhos de limpeza, os pavilhões são desinfetados, permanecendo vazios e 
fechados (vazio sanitário) por um determinado período de tempo (em média 45 dias) de modo 
a que os agentes patogénicos sejam eliminados, garantido que estão reunidas todas as 
condições higio-sanitárias essenciais para receber um novo bando iniciando-se um novo ciclo 
produtivo.  

Considerando a escala temporal do ciclo produtivo + vazio sanitário é efetuado 1 ciclo 
produtivo por ano, o que equivale a uma produção anual de cerca 15 052 800 ovos (cerca de 
280 ovos/galinha/ciclo). 
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2 Fluxograma do processo produtivo da atividade PCIP  
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ANEXO II – Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) 

 
 

• AC2: Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água 
Subterrânea n.º A013353.2014.RH5 – 4 páginas em anexo; 

• AC3: Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água 
Subterrânea n.º 2011.002591.000.T.A.CA.SUB – 4 páginas em anexo; 

• AC4: Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água 
Subterrânea n.º 2011.002590.000.T.A.CA.SUB – 4 páginas em anexo; 

• AC5: Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água 
Subterrânea n.º 2011.002589.000.T.A.CA.SUB – 4 páginas em anexo; 

• Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais n.º 
2012.000169.000.T.L.RJ.DAS – 3 páginas em anexo. 

 



Processo n.º: 450.10.02.02.017082.2014.RH5

Utilização n.º: A013353.2014.RH5

Início: 2014/10/15

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

País* Portugal

Número de Identificação fiscal* 501686460

Nome/Denominação Social* Zêzerovo - Produção Agrícola e Avícola do Zêzere, S.A.

Morada* Relvas

Localidade PAIO MENDES

Código Postal 2240-518

Concelho* Ferreira do Zêzere

Telefones 249360060

Localização

Designação da captação Captação no Areeiro- Proc. 53333

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Areeiro

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Médio Tejo / Ferreira do Zêzere / Dornes

Longitude -8.29559

Latitude 39.76159

Região Hidrográfica RH5 :: Tejo

Bacia Hidrográfica 144 :: Zezere

Sub-Bacia Hidrográfica 05TEJ0914 :: Albufeira Castelo de Bode

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água A0x1RH5 :: Macico Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo

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 Reforço

Perfuração:

Método Outro

Profundidade (m) 80.0

Diâmetro máximo (mm) 250.0

Profundidade do sistema de extração (m) 70.0
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Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 80.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 4.0

Volume máximo anual (m3) 5200.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

600

Finalidades

Rega

Área total a regar (ha) 0.1000

Área atual a regar (ha) 0.0500

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Não existe

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Espaços verdes

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Flores ou plantas ornamentais Gota a gota

Atividades de outro tipo

Refrigeração de Pavilhões;Abeberamento animal 220080 aves

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
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na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008,
de 11 de junho.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código 2011.002934.000.T.A.CA.F.

2ª A captação será exclusivamente utilizada para rega, abeberamento animal e refrigeração de pavilhões no local supra indicado, fim
que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

3ª 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.

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

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 600 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

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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AR Administração da
Rewao HidrográficaO do rojo i.p.

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍ DRICOS PARA

CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Emitida nos termos do Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 31 de Maio

1 - Identificação da Utilização

Número: 2011.002591 .000.T.A.CA.SUB
Data de emissão: 201 1-1 0-17

Data de validade: Ilimitado

2 - Identificação do Titular

Nome: ZÉZEROVO - PRODUÇÃO AGRÍ COLA E AVICOLA DO ZÊZERE. SA

NIF: 501686460
Morada: RELVAS

Código postal: 2240-518 PAIO MENDES

3 - Localização da Utilização (Sistema de referência PT-TMO6-ETRS89)

M(m): -13608
P (m): 10495

Distrito: SANTARÉM
Concelho: FERREIRA DO ZÉZERE

Freguesia: DORNES

Massa de Água: PTO5TEJO914
Designação ou local: CABRALA - FERREIRA DO ZEZER

4 - Caracterização da Utilização

Domí nio: PRIVADO

Tipo de captação: POÇO
Uso: PARTICULAR

Função: REFORÇO
Método de perfuração: NÃO APLICÁVEL

Profundidade máxima (m): 7

Diâmetro máximo (mm): 2400

Cimentação anular (m): O

Tipo de revestimento: ANÉIS DE BETÃO

Diâmetro da coluna (mm): 2400
Tipo de equipamento de extracção: ELÉCTRICO

Ministério da Agricultura.
Mar, Ambiente e

4 - OrdenamentodoTerrlthrlo

ARH do tejo, i.P.
Administração da Região Hí drográlca do Tejo. i.P.
Rua Braamcamp, 7 1250-046 Usboa PORTUGAL
tel: 211 554 8001801 lar 211 554 809
e-mau: geral@amlejo.pt
w..nv.arhtejo,pt
201 I.002591.000.TACA.SUBPág. 1 de 4
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Pátência 1. equipament. de 4
extracçã. (cv):

Caudal expl•raçã• equipament. de 2
extracçã. (lis):

Pr•fundidade de instalaçã• 6

equipament• de extracçã. (m):

V.lume máxim• anual (m’): 40000.0

Velume médi• anual (m9: 40000

V.Iume máxime mensal para e mês 6Ô00
de maier censume (m9:

Mês de rnai•r censume: AGOSTO

Alvará: _NA

Empresa de s.ndagem: NÃO APLICÁVEL

5 - Finalidades

Actividade industrial O NÃO

Outros 2000.0 SIM

Abastecimento públic. O NÃO

Consumo humano 72.0 SIM

Rega - 50.0 SIM
Actividade recreativa ou de lazer O NÃO

Abeberamento animal 37878.0 SIM

6 - Condições gerais

1° Este titulo será exclusivamente utilizado para a captação de águas subterrâneas para as finalidades aprovadas,
no local e nas condições indicadas, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da ARI-I do Téjo, l.P..

2° O titular obriga-se a cumprir o disposto no presente titulo, bem como todas as leis e r~guIamentos vigentes, na
parte em que lhe for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as disposições legais se harmonizem ou
não com os direitos e obrigações que ao presente tí tulo sejam aplicáveis, bem como a.munir-se de quaisquer
outras licenças exigí veis por outras entidades.

3° O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no qüe concéme a segurança, gestão de resí duos e
conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos especificos das actividades complementares
que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local. -

49 O titular obri~a-se a respeitar outras utilizações dos recursos hidricos devidamente tituladas, bem como

quaisquer restrições de utilização local.

5~ O titular obriga-se a informar a ARH-do Tejo, l.P., no prazo máximo de vinte e quatro horas, de qualquer
acidente ou anomalia que afecte o estado, das águas ou o cumprimento dàs condições indicadas neste titulo.

6° Para efeitos de fiscalização ou inspecção, o titular obriga-se a facultar este titulo às entidades competentes,
bem como o acesso à área da utilização, construções e equipamentos associados.

ARH do Tejo. I.P. -

Ministérioda Agricultura, Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P.
e r; Ambiente e Rua Braamcamp, 7 1250.048 Lisboa PORTUGAL

Ordenamentodoterritário - tel: 211 554 800/801 fax: 211 554 809
e-mali: gerai@arhtejo.pt
www.aitffejo.pt
20I1.002591.000,T,A.cA.suB Pág. 2 de 4
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7° As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão deste titulo, ou as que resultarem de
reclamações justificadas, serão suportadas pelo titular.

8° Este tí tulo só poderá ser transmitido mediante autorização da ARH do Tejo, l.P., de acordo com o disposto no
artigo 26.° do Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 31 de Maio.

9° Este tí tulo pode ser revisto ou revogado nos casos previstos nos artigos 28°, 29.° e 32.° do Decreto-Lei n.°
226-A12007, de 31 de Maia.
10° Este tí tulo caduca nas condições previstas no artigo 33.° do Decreto-Lei n.° 226-A12007, de 31 de Maio.
110 Em caso de incumprimento do presente titulo, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.°

226-A12007, de 31 de Maio.
12° Este titulo não confere direitos contra concessões que vierem a efectuar-se nos termos da legislação vigente.
130 O titular obriga-se a implementar as medidas adequadas à protecção e manutenção da captação.

14° O titular obriga-se a delimitar e a sinalizar o local de modo a garantira segurança de pessoas e bens.

15° O titular obriga-se a manter a obra e os equipamentos instalados em bom estado de conservação e limpeza.

16° Os poças ou furos de pesquisa e eventual captação de águas repuxantes serão, sempre que possí vel,
munidos de dispositivos que impeçam o desperdí cio da água.
170 Na tampa de protecção do furo ou poço, antes e depois de equipado, deve ser aberto um orificio de diâmetro

não inferior a vinte milimetros com ligação a um tubo piezométrico, obturado por um bujão, destinado a permitir a
introdução de aparelhos de medida dos ní veis da água.

18° A ARH do Tejo, l.P. reserva o direito de restringir excepcionalmente o regime de utilização dos recursos
hidrí cos, por perí odo a definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

7 - Condições especificas

10 O titular obriga-se à instalação de um sistema de medida que permita conhecer com rigor os volumes totais de

água extraidos e a enviar os dados obtidos à ARI-I do Tejo, l.P., com o formato e periodicidade definidos no Mexo
TOl.

2° Na ausência de comunicação atempada das medições de auto-controlo previstas no presente titulo, a ARH do
Tejo, i.P. procederá à determinação directa da matéria tributável da Taxa de Recursos Hidrí cos (TRH), em
conformidade com o artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 97)2008, deli de Junho.

3° Pela utilização dos recursos hidrí cos édevida a Taxa de Recursos Hidricos (TRH), conforme dispõe o número
2 do artigo 77,° da Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro, e nos termos definidos no Decreto-Lei n.° 97/2008, de II
de Junho.
4° Fazem parte integrante do presente titulo todos os anexos autenticados que o acompanham.

5° A falta de pagamento atempado da TRH fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o
número 5 do artigo 1 6.° do Decreto-Lei n.° 97/2008, de 11 de Junho.

6° O pagamento da taxa devida éefectuado atéao termo do mês de Fevereiro do ano seguinte àquele a que a
taxa respeite de acordo com o número 1 do artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 97/2008, deli de Junho e pode ser feito
de acordo com o previsto no número 4 do referido artigo.

ÂRH do Tejo. i.P

MinJsta,-io da Agricultura Mn,inislração da Região Hidrográfica do Tejo, IP
Mar, Ambiente e RuaBraamcanip,7 1250-O48LISboaP0RTUGAL
OrdenamentodoTemt&io taL 211 554800(801 (ex: 211 554809

e-mau geral@aititejopt
~v.azttejo.pt
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8 - Outras condições

l~ Caso haja conflito com outros utilizadores do mesmo aquí fero, com captações localizadas a uma distância

inferior a 1 Oúmetros, a eventual utilizaçãokiesta captação será condicionada aos resultados de um Estudo
Hidrogeológico, cuja realização ficará a cargo do utilizador.

9 - Anexos

ANEXO Tol — AUTO-CONTROLO [REFERÊNCIA INTERNA: TO1-R04-VQ1J

O Presidente

Manuel Lacerda

ARI-4 do Tejo. I.P.

Ministério da Agricultura, Mministração da Região Hidrográfica do Tejo, IR.
~I’~’I4Mar, Ambiente e RuaBraamcamp,7~

OrdenornentodoTen-itôrjo tel: 211 554 800/901 fax: 211 554 809
e-mau: geral@artltejo.pt
W%WJ.arhtejopt
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AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍ DRICOS PARA
CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

Emitida nos termos do Decreto-Lei n.° 226-A12007, de 31 de Maio

1 - Identificação da Utilização

Número: 2011 .002590.000.T.A.CA.SUB
Data de emissão: 2011-10-17
Data de validade: Ilimitado

2 - Identificação do Titular

Nome: ZÊZEROVO - PRODUÇÃO AGRICOLA E AVÍ COLA DO ZÊZERE. SA
NIF: 501686460

Morada: RELVAS

Código postal: 2240-518 PAIO MENDES

3 Localização da Utilização (Sistema de referência PT-TMO6-ETRS89)

M(m): -13920

P (m): 10452
Dist.ito: SANTARÈM
Concelho: FERREIRA DO ZÉZERE

Freguesia: DORNES

Massa de Água: PTOSTEJO9I4

Designação ou local: CABRALA / AREEIRO - FERREIRA DO ZÊZERE

4 - Caracterização da Utilização

Domí nio: PRIVADO

Tipo de captação: FURO VERTICAL
Uso: PARTICULAR

Função: REFORÇO

Método de perfuração: ROTOPERCUSSÃO

Profundidade máxima (m): 100

Diâmetro máximo (mm): 250

Cimentação anular (m): 20
Tipo de revestimento: PVC

Diâmetro da coluna (mm): 140
Tipo de equipamento de extracção: ELÉCTRICO

ARH do Tejo, IR.

~ Ministério da Agricuiwra, Adminisiração da Região Hidrográfica do Te», IR.
‘3’ Mar, Ambiente RuaBraamcamp,7 I250-O4SLisboaPORTUGAL

- Ordena.nentodoTerrftóçlo lei: 211 554 800/801 lar 211 554 809
e-maí l geral~a.htejo.pl
~wi.ait4ejopl
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Potência do equipamento de
extracção (cv):

Caudal exploração equipamento de
extracção (lis):

Profundidade de instalação
equipamento de extracção (m):

Volume máximo anual (m’):

Volume médio anual (m9:

Volume máximo mensal para o mês
de maior consumo (m9:

Mês de maior consumo:

Alvará:

Empresa de sondagem:

-4

1.4

90

14450.0

14450

1600

AGOSTO

NA

NÃO APLICÁVEL

5 - Finalidades -

Abastecimento público - O NÃO

Oufros - - 2000.0 SIM

Consumo humano 72.0 SIM

Rega 50.0 SIM

Actividade recreativa ou de lazer• O NÃO

Abeberamento animal 12328.0 SIM

Actividade industrial - O NÃO

6 - Condições gerais

1° Este titulo será exclusivamente utilizado para a captação de águas subterrâneas para as finalidades aprovadas,
no local e nas condições indicadas, fim que não pode;ser alterado sem prévia autorização da ARH do Tejo,. I.P..

2° O titular obriga-se a cumprir o disposto no presente tí tulo; bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na
partd em que lhe for aplicável, e os que venham a ~er publicados, quer as disposições legais se harmonizem ou
não com os direitos e obrigações que ao presente tí tulo sejám aplicáveis, bem como a munir-se de quaisquer

outras licenças exigiveis por outras entidades.
30 O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que conceme a segurança, gestão de résiduos e

conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos especificos das actividades complementares

que simultaneamente venham à ser desenvolvidas no local. - - - -

4° O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dqs recursos hidricos devidamente tituladas, bem como

quaisquer restrições de utilização local. -

50 O titular obriga-se a informar a ARH do Tejo, I.P., no prazo máximo de vinte e quatro horas, de qualqüer

acidente ou anàmalia que afecte o estado das águas oü o cumprimento das condições indicadas nesta titulo.

6° Para efeitos de fiscalização ou inspecção, o titular obriga-se a facultar este titulo às entidades competentes,
bem como o acesso à área da utilização, construções e equipamentos associados.

ARH do Tejo, l.P. -

.~ Ministério da Agricultura, Administração da Região Hidrográfica do Tejo, l.P.
ar, Am b e n te e - Rua Braamcamp, 7 1250.048 Lisboa PORTUGAL

OrdenamentodoTen’itõrio Lei: 211 554 800/801 fax: 211 554 809
e.maii: geraI~arhtejo.pt
www.artitejo.pI
2011 .002590.000.TA.cA5iJB Pãg. 2 de 4
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7° As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão deste titulo, ou as que resultarem de
reclamações justificadas, serão suportadas pelo titular.
8° Este titulo só poderá ser transmitido mediante autorização da ARH do Tejo, li’., de acordo com o disposto no

artigo 26.° do Decreto-Lei n.° 226-A12007, de 31 de Maio.

9° Este tí tulo pode ser revisto ou revogado nos casos previstos nos artigos 28.°, 29.° e 32.° do Decreto-Lei n.°
226-A/2007, de 31 de Maio.
100 Este titulo caduca nas condições previstas no artigo 33.° do Decreto-Lei n.° 226-A12007, de 31 de Maio.

11° Em caso de incumprimento do presente titulo, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.°
226-A12007, de 31 de Maio.

12° Este titulo não confere direitos contra concessões que vierem a efectuar-se nos termos da legislação vigente.

13° O titular obriga-se a implementar as medidas adequadas à protecção e manutenção da captação.
14° O titular obriga-se a delimitar e a sinalizar o local de modo a garantir a segurança de pessoas e bens.
15° O titular obriga-se a manter a obra e os equipamentos instalados em bom estado de conservação e limpeza.
16° Os poços ou furos de pesquisa e eventual captação de águas repuxantes serão, sempre que possivel,

munidos de dispositivos que impeçam o desperdí cio da água.

17° Na tampa de protecção do furo ou poço, antes e depois de equipado, deve ser aberto um orifí cio de diâmetro
não inferior a vinte milimetros com ligação a um tubo piezométilco, obturado por um bujão, destinado a permitir a
introdução de aparelhos de medida dos niveis da água.

18° A ARH do Tejo, l.P. reserva o direito de restringir excepcionalmente o regime de utilização dos recursos
hidricos, por perí odo a definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

7 - Condições especificas

1° O titular obriga-se à instalação de um sistema de medida que permita conhecer com rigor os volumes totais de
água extraidos e a enviar os dados obtidos à ARH do Tejo, l.P., com o formato e periodicidade definidos no Anexo
TOl.

2° Na ausência de comunicação atempada das medições de auto-controlo previstas no presente tí tulo, a ARH do
Tejo, l.P. procederá à determinação directa da matéria tributável da Taxa de Recursos Hidrí cos (TRH), em
conformidade com o artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 9712008, deli de Junho.
3° Pela utilização dos recursos hidrí cos édevida a Taxa de Recursos Hidrí cos (TRH), conforme dispõe o número

2 do artigo 77.° da Lei n.° 5812005, de 29 de Dezembro, e nos termos definidos no Decreto-Lei n.° 97/2008, de li
de Junho.
4° Fazem parte integrante do presente titulo todos os anexos autenticados que o acompanham.

5° A falta de pagamento atempado da TRH fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o
número 5 do artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 9712008, de 11 de Junho.

6° O pagamento da taxa devida éefectuado atéao termo do mês de Fevereiro do ano seguinte àquele a que a
taxa respeite de acordo com o número 1 do artigo 1 6.° do Decreto-Lei n.° 97/2008, de 11 de Junho e pode ser feito
de acordo com o previsto no número 4 do referido artigo.

ARI-l do Tejo, I.P.

Ministério da Agricultura, Mmi&sfraçflo da Região Hidrográfica do Tejo, IR.
Mar, Ambiente e Rua Braamcamp, 7 1250-048 Lisboa PORTUGAL
OrdenamentadoTenitórlo lei: 211 554 8001801 lax: 211 554 809

e-mali: geraI~a.titejo.pt
YAtW.aTttejo.pl
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8 - Outras condições

1° Caso haja conflito com outros utilizadores do mesmo aquifero, com baptações Iocalizada~ a uma distância
inferior a lOOmetros, a eventual utilização desta captação será côndicionada aosr~suItados de um Estudo

Hidrogeológico, cuja realização ficará a cargo do utilizador.

9 - Anexos

ANEXO TOl — AUTO-CONTROLO [REFERÊNCIA INTERNA: TO1-R04-VO11

O Presidente

~ LsL
Manuel Lacerda

ARH do Tejo. E.

Ø Ministério da Agricultura, Admrnistração da Região Hidmgráfica do Tejo, l.P.
Mar, A ni b e n te e Rua Braarncanip, 7 1250-048 Lisboa PORTUGAL
Ordenamento doterritório tel: 211 554 800/801 fax: 211 554 809

e-mau- geral@artltejo.pt
varhtejo.pI

2011.002590.000.TAcA.5UB Pág. 4 de 4



—o

ARii Adrninlstaçso da
Req4ão HidrográficaT E J O do ejotP.

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍ DRICOS PARA

CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Emitida nos termos do Decreto-Lei n.° 2263.12007, de 31 de Maio

1 - Identificação da Utilização

Número: 201 1 .002589.000.T.A.CA.SUB
Data de emissão: 201 1-10-17

Data de validade: Ilimitado

2 - Identificação do Titular

Nome: ZÊZEROVO - PRODUÇÃO AGRÍ COLA E AVICOLA DO ZÉZERE. SA
NIF: 501686460
Morada: RELVAS

Código postal: 2240-518 PAIO MENDES

3 - Localização da Utilização (Sistema de referência PT-TMO6-ETRS89)

M(m): -13865

P (m): 10480
Distrito: SANTARÉM
Concelho: FERREIRA DO ZÈZERE

Freguesia: DORNES

Massa de Água: PTO5TEJO914
Designação ou local: CABRALA / AREEIRO - FERREIRA DO ZEZER

4 - Caracterização da Utilização

Domí nio: PRIVADO
Tipo de captação: FURO VERTICAL

Uso: PARTICULAR
Função: REFORÇO
Método de perfuração: ROTOPERCUSSÃO
Profundidade máxima (m): 100

Diâmetro máximo (mm): 250

Cimentação anular (m): 20
Tipo de revestimento: PVC

Diâmetro da coluna (mm): 140
Tipo de equipamento de extracção: ELÉCTRICO

ARI-( do T*, IR.

Ministério da Agricultura. Mninlsúaçao da Região HidrogràAica do Telo. I.P.
Mar, Ambiente e Rua8raam~rnp,7 1250-O48LIatoaPORTUGftt
OrdenamentodoTemtério tel: 211 554 800/801 (ar 211 554 809

e-mau: gemaI~aditejopt
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Potência do equipamento de 4
extracção (cv):

Caudal exploração equipamento de 1.4

extracção (lis):

Profundidade de instalação 90

equipamento de extracção (m): -

Volume máximo anual (m’): 14450.0

Volume médio anual (m3): 14450

Volume máximo mensal para o mês 1600
de maior consumo (m3):

Mês de maior consumo: - AGOSTO

Alvará: _NA

Empresa de sondagem: NÃO APLICÁVEL

5 - Finalidades

Outros 2000.0 SIM
Abastecimento público O NÃO

Consumo humano 72.0 SIM

Rega 50.0 SIM

Actividade recreativa ou de lazer O NÃO

Abeberamento animal 1232è.O SIM

Actividade industrial O NÃO

6 - Condições gerais

1° Este titulo será exclusivamente utilizado para a captação de águas subterrâneas para as finalidades aprovad]
no local e nas condições indicadas, fim que não pode ser alterado sei’n prévia autorização da ARH do Tejo, l.P..

2° O titular obriga-se a cumprir o disposto no presente titulo, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na
parte em que lhe for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as disposições legais se harmonizem ou
não com os direitos e obrigações que ao presente tí tulo sejam aplicáveis, bem como a munir-se de quaisquer
outras licenças exigiveis por outras entidades.

3° O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que conceme a segurança, gestão de residuos e
conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos especí ficos das actividades complementares
que simultaneamentévenham a ser desenvolvidas no local.

4° O titular obriga-se a respeitar outras utili2ações dos recursos hidricos devidamente tituladas, bem como

quaisquer restrições de utilização local.

5° O titular obriga-se a informar a ARH do Tejo, l.P., no prazo máximo de vinte e quatro horas, de qualquer
acidente ou anomalia que afecte o estado das águas ou o cumprimento das condições indicadas neste titulo.

6° Para efeitos de fiscalização ou inspecção, o titular obriga-se a facultar este titulo às éntidades competentes,
bem como o acesso à área da utilização, construções e equipamentos associados.

ARH do Teia, IR.

~ Ministério da Agricultura, Adminisiração da Região Hidrográfica do Teia, l.P.
ar, Ambiente e Rua Braamcamp, 7 1250-048 Lisboa PORTUGAL

OrdenamentodoTerritórjo lei: 211 554 8001801 fax: 211 554 809
e-mau: geraI~arhtejo.pi

~.aItdeio.pl
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7° As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão deste titulo, ou as que resultarem de
reclamações justificadas, serão suportadas pelo titular.

8° Este titulo só poderá ser transmitido mediante autorização da ARH do Tejo, l.P., de acordo com o disposto no
artigo 26.° do Decreto-Lei n.° 226-A12007, de 31 de Maio.

9° Este titulo pode ser revisto ou revogado nos casos previstos nos artigos 28.°, 29.° e 32.° do Decreto-Lei n.°
226-A12007, de 31 de Maio.

10° Este tí tulo caduca nas condições previstas no artigo 33.° do Decreto-Lei n.° 2264./2007, de 31 de Maio.
11° Em caso de incumprimento do presente tí tulo, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.°

226412007, de 31 de Maio.

12° Este titulo não confere direitos contra concessões que vierem a efectuar-se nos termos da legislação vigente.

13° O titular obriga-se a implementar as medidas adequadas á protecção e manutenção da captação.

14° O titular obriga-se a delimitar e a sinalizar o local de modo a garantir a segurança de pessoas e bens.
150 O titular obriga-se a manter a obra e os equipamentos instalados em bom estado de conservação e limpeza.

16° Os poços ou furos de pesquisa e eventual captação de águas repuxantes serão, sempre que possivel,
munidos de dispositivos que impeçam o desperdí cio da água.

17° Na tampa de protecção do furo ou poço, antes e depois de equipado, deve ser aberto um orifí cio de diâmetro
não inferior a vinte milí metros com ligação a um tubo piezométrico, obturado por um bujão, destinado a permitir a
introdução de aparelhos de medida dos ní veis da água.

18° A ARH do Tejo, l.P. reserva o direito de restringir excepcionalmente o regime de utilização dos recursos
hidrí cos, por perí odo a definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

7 - Condições especí ficas

1° O titular obriga-se à instalação de um sistema de medida que permita conhecer com rigor os volumes totais de
água extraí dos e a enviar os dados obtidos à ARH do Tejo, l.P., com o formato e periodicidade definidos no Anexo
TOl.

2° Na ausência de comunicação atempada das medições de auto-controlo previstas no presente titulo, a ARH do
Tejo. I.P. procederá à determinação directa da matéria tributável da Taxa de Recursos Hidrí cos (TRH), em
conformidade com o artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 9712008, de 11 de Junho.
3° Pela utilização dos recursos hidricos édevida a Taxa de Recursos Hidricos (TRH), conforme dispõe o número

2 do artigo 77.° da Lei n.° 58/2005, de 29 de Dezembro, e nos termos definidos no Decreto-Lei n.° 97/2008, de 11
de Junho.
4° Fazem parte integrante do presente titulo todos os anexos autenticados que o acompanham.

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

6° O pagamento da taxa devida éefectuado atéao termo do mês de Fevereiro do ano seguinte àquele a que a
taxa respeite de acordo com o número 1 do artigo 1 6.° do Decreto-Lei n.° 97/2008, de 11 de Junho e pode ser feito
de acordo com o previsto no número 4 do referido artigo.

ARH do Tejo. I.P.

Ministério da Agricultura, Administração da Região Hidrogr~Ica do Tejo, 1.1’.
94~ Mar, Ambiente e Rua Braan,camp, 7 1250.048 Usboa PORTUGAl.

O,denamentodoTenitórjo 1 te!: 211 554 6001801 tax: 211 554 809
e-mau: gerai@attflejo.pt
v~v.arNejo.pl
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8 - Outras condições

1° Caso haja conflito com o~jtros utilizadores do mesmo aquifero, com capta~ões localizadasa uma distância
inferior a. 1 OOmetros, a eventual utilização desta captação será condicionada aos resultados de um Estudo
Hidrogeológico, cuja.realização ficará a cargo do utilizador.

9 - Anexos

ANEXO TOl — AUTO-CONTROLO [REFERÊNCIA INTERNA: TO1-R04-VO1]

O Presidente

Manuel Lacerda

ARH do Tejo, I.P.

Ø Ministério da Agricultura, Administração da Região Hidrográfica do Tejo, IR
M a r • A m b 1 ente e Rua Braamcamp, 7 1250-048 Lisboa PORTUGAL
OrdenamentodoTerritárlo lei: 211 554 800/801 fax: 211 554 809

e-mau: geraI~arhtejo.pi
www.artitejo.pt
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LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍ DRICOS PARA REJEIÇÃO DE
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO SOLO

Emitida nos termos do Decreto-Lei n.° 226-A12007, de 31 de Maio

1 - Identificação da Utilização

Número: 201 2.000169.000.T.L.RJ.DA5
Data de emissão: 2012-01-25

Data de validade: 2022-01-25

2 - Identificação do Titular

Nome: ZÉZEROVO - PRODUÇÃO AGRICOLA E AVÍ COLA DO ZÊZERE. SA

NIE: 501686460
Morada: RELVAS

Código postal: 2240-518 PAIO MENDES

3 - Localização da Utilização (Sistema de referência PT-TMO6-ETRS89)

M(m): -14051
P(m): 10451
Distrito: SANTARÉM

Concelho: FERREIRA DO ZÊZERE
Freguesia: DORNES
Massa de Água: PTO5TEJO914

Designação ou local: CABRALA

4 - Caracterização da Utilização

Domí nio: PÚBLICO
Caução (€): 0.00

Ano de iní cio da rejeição: 2011
Origem das águas residuais: INSTALAÇÕES SOCIAIS DE INDÚSTRIA
População equivalente: 4

Caudal médio de descarga em 0.4
tempo seco (m3ldia):
Sistema de tratamento: FOSSA SÉPTICA

Sistema de descarga: POÇO ABSORVENTE

ARH do Tejo. l.P.

O Ministério da Agricultura. Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P.
M ar, Ambiente e Rua Sraamcamp, 7 1250-048 Lisboa PORTUGAL
OrdonamentodoTerritõrlo tel: 211 554 800/801 fax: 211 554 809

e-mau: geral@arhlejo.pl
www.arhlejo.pt

Pag. 1 de 3 20l2.000l69.000.T.L.RJ.DAS



AI’%IL R I~I Administração da
Região HidrográficaT E J O doTejo l.P.

5 - Condições gerais

1° Este titulo será exclusivamente utilizado para a rejeição de águas residuais domésticas no solo, no local e nas
condições indicadas, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da ARH do Tejo, l.P..

2° O titular obriga-se a cumprir o disposto no presente tí tulo, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na
parte em que lhe for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as disposições legais se harmonizem ou
não com os direitos e obrigações que ao presente titulo sejam aplicáveis, bem como a munir-se de quaisquer
outras licenças exigí veis por outras entidades.
3° O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resí duos e

conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos especí ficos das actividades complementares
que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
4° O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hidricos devidamente tituladas, bem como
quaisquer restrições de utilização local.

5° O titular obriga-se a informar a ARH do Tejo, l.P., no prazo máximo de vinte e quatro horas, de qualquer
acidente ou anomalia que afecte o estado das águas ou o cumprimento das condições indicadas neste titulo.
6° Para efeitos de fiscalização ou inspecção, o titular obriga-se a facultar este titulo às entidades competentes,
bem como o acesso à área da utilização, construções e equipamentos associados.
7° As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão deste tí tulo, ou as que resultarem de

reclamações justificadas, serão suportadas pelo titular.
8° Este tí tulo só poderá ser transmitido mediante autorização da ARH do Tejo, l.P., de acordo com o disposto no

artigo 26.° do Decreto-Lei n.° 226-A12007, de 31 de Maio.
9° Este tí tulo pode ser revisto ou revogado nos casos previstos nos artigos 28°, 29.° e 32.° do Decreto-Lei n.°

226-~Af20O7, de 31 de Maio.

10° Este tí tulo caduca nas condições previstas no artigo 33.° do Decreto-Lei n.° 226-N2007, de 31 de Maio.
11° Em caso de incumprimento do presente tí tulo, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.°

226-N2007, de 31 de Maio.
12° Este tí tulo não confere direitos contra concessões que vierem a efectuar-se nos termos da legislação vigente.
13° Este tí tulo só poderá ser transaccionado e temporariamente cedido mediante autorização da ARH do Tejo,

l.P., de acordo com o disposto no artigo 27.° do Decreto-Lei n.° 226-N2007, de 31 de Maio.
14° O presente titulo fica revogado se a utilização estiver interrompida durante um ano.
150 O presente titulo fica revogado se a utilização não se iniciar no prazo de seis meses.

16° Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas neste
titulo, deve ser comunicada à ARH do Tejo, l.P. no prazo de cinco dias.

17° O titular obriga-se a solicitar a renovação deste tí tulo, no prazo de seis meses antes do seu termo, caso se
mantenham as condições que determinaram a sua atribuição.
18° A rejeição das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterráneas,

bem como de outros possí veis factores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da
saúde pública.
19° O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adoptado em bom estado de funcionamento e

conservação.

ARH do Tejo, i.P.
Adminisiração da Região Hidrográfica do Tejo, iR.

Ø Min,stério da Agricultura,
M a r, A m b i e n t e e Rua Braamcamp. 7 1250-048 Lisboa PORTUGAL
OrdonamentodoTerritôrio lei: 211 554 800/801 fac 211 554 809

e-mau: gerai@arbtejo.pl
~w.arh(ejo.pt
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200 O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos

que adoptar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de efluentes, atendendo às necessidades de
preservação do ambiente e de defesa da saúde pública.
21° A ARH do Tejo, l.P. reserva o direito de restringir excepcionalmente o regime de utilização dos recursos
hidricos, por perí odo a definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

6 - Condições especí ficas

1° A rejeição de águas residuais no solo será executada em conformidade com a memória descritiva do projecto
datado de Julho 2011 e segundo as indicações da ARH do Tejo, l.P.
2° O titular obriga-se a efectuar pelo menos uma vez por ano a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo

guardar os comprovativos da sua realização, com indicação das quantidades e destino final das lamas, para envio
à ARH do Tejo, 1. P. e para efeitos de inspecção ou fiscalização por parte das entidades competentes.
3° O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à excepção dos de infiltração no solo, são

completamente estanques.
40 O titular obriga-se a efectuar a ligação à rede de saneamento pública, logo que esta esteja disponí vel, enviando

a respectiva autorização à ARH do Tejo, l.P. O sistema individual de tratamento deverá ser demolido ou entulhado,
depois de cuidadosamente limpo e desinfectado, conforme o disposto no artigo 95° do Decreto-Lei n.° 38382, de 7
de Agosto de 1971 (REGEU — Regulamento Geral das Edificações Urbanas) comunicando-se esse facto à ARH do
Tejo, l.P.

7 - Outras condições

1° A presente licença érelativa às águas residuais domésticas provenientes de um aviário.

O Presidente

Manuel Lacerda

ARH do Tejo, IR.

O Ministério da Agricultura, Adminisiração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P.
Mar, A m b ler, te e Rua Braamcamp, 7 1250-048 Lisboa PORTUGAL
OrdenamentodoTen-itôrio tel: 211 554 800/801 Fax: 211 554 809

e-mau: geraI~arbtejo.pI
~w.arhlejopt
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ANEXO III – Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (estrume) 

 

Parecer (n.º 003578/01/LVT) favorável ao PGEP apresentado pelo operador na EC, com vista a 
assegurar o cumprimento das normas regulamentares e técnicas aplicáveis à gestão dos 
efluentes pecuários, conforme o disposto na Portaria n.º 631/2009, de 9 de Junho (2 páginas 
em anexo). 
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