
 

 

2.º Aditamento à Licença Ambiental 

N.º 522/0.0/2014, de 3 de Setembro de 2014 

 

Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), é emitido 
o 2.º Aditamento à Licença Ambiental do operador 

 

Intersuínos - Suínos de Portugal, S.A. 

com o Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC) 503 482 730, para a instalação 

 

Intersuínos - Suínos de Portugal, S.A. - Mira. 

sita em Montalvo, na freguesia e concelho de Mira. 

 

 

A licença ambiental é válida até 3 de setembro de 2021. 
 
 

Amadora, 2 de setembro de 2020 

 

 

A Vogal do Conselho Diretivo 

da APA, I.P. 

 

 

Ana Cristina Carrola 



 

Este aditamento é parte integrante da Licença Ambiental n.º 522/0.0/2014, de 3 de setembro de 
2014. 
 
 

Âmbito:  

Atualização das captações de água afetas à exploração da instalação. 

 
 

Nova redação do ponto 1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos  

Quadro 1 – Regimes jurídicos aplicáveis à atividade desenvolvida pela instalação 

Regime jurídico 
Identificação do 

documento 
Observações 

Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho (que 
estabelece as condições gerais para o exercício das 
atividades pecuárias) 

Diploma NREAP - 

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

Autorização de Utilização 
dos Recursos Hídricos - 

Captação de Água 
Subterrânea 

A001630.2019.RH4A, de 
30.01.2019 

Autoridade 
competente: APA 

(ARH-C) 

 Integrados no 
Anexo II desta LA 

Decreto-Lei n.º 142/2006, de 27 de julho, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 174/2015, de 25 de 
agosto, que criou o Sistema Nacional de Informação e 
Registo Animal. 

A instalação é aderente ao 
SIRCA 

- 

Portaria n.º 636/2009, de 9 de Junho (que estabelece 
as normas regulamentares aplicáveis à atividade de 
detenção e produção pecuária ou atividades 
complementares de animais da espécie suína, nas 
explorações e nos núcleos de produção de suínos 
(NPS), bem como nos entrepostos e nos centros de 
agrupamento para suínos) 

- - 

Portaria n.º 631/2009, de 9 de Junho que estabelece as 
normas regulamentares 
a que obedece a gestão dos efluentes das atividades 
pecuárias (GEP) 

Parecer favorável e 
aprovação do Plano de 

Gestão de Efluentes 
Pecuários (PGEP) 

Autoridade 
competente: DRAP-

C 

Integrado no Anexo 
III desta LA 

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

categoria PRTR 
7)a)ii) 

A instalação poderá apresentar ainda enquadramento no âmbito de outros diplomas ainda que não referidos na LA. 



 

Nova redação do ponto 2.1.2.1 – Consumos e caracterização da captação 

 

A água utilizada para consumo de água é proveniente da rede pública. É previsto um consumo total de água de cerca 
de 270 m3/ano. 

A água para abastecimento da instalação é proveniente de um furo de captação de água subterrânea, propriedade da 
Montalvo – Pecuária e Turismo, SA, existindo para o efeito uma Declaração de utilização de recursos hídricos de 
utilizadores da captação não proprietários (vide anexo II), e tem como finalidade o abeberamento dos animais, 
lavagens e rega. Estão associados 2 tanques térreos de armazenamento e tratamento da água com capacidade para 
70m3 cada, e existe 1 reservatório elevado de água para abeberamento com 20m3. 

Quadro 5 – Ponto de captação de água subterrânea 

Código da 
captação 

Tipo de captação/ 
função 

Autorizações de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de 
Água Subterrânea 

AC1 Furo vertical A001630.2019.RH4A 

Do Anexo II consta a autorização de utilização dos recursos hídricos para captação de água subterrânea, onde 
constam as condições impostas. 

Nova redação do ponto 2.1.2.2 – Monitorização 

O operador deve dispor de um medidor de caudal, com totalizador, que permita conhecer os volumes totais de água 
extraídos da captação, afetos à atividade da exploração pecuária.  

 



 

ANEXO II – Autorização de utilização dos recursos hídricos para captação de água subterrânea 

 
 

 AC1 – Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
A001630.2019.RH4A, de 30.01.2019. 
 

 Declaração de utilização de recursos hídricos de utilizadores da captação não proprietários. 

 



Processo n.º: 450.10.02.02.001822.2019.RH4A

Utilização n.º: A001630.2019.RH4A

Início: 2019/01/30

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00018818

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501920919

Nome/Denominação Social* Montalvo, Pecuária e Turismo, SA.

Idioma Português

Morada* Montalvo - Mira

Localidade* Mira

Código Postal 3070-076

Concelho* Mira

Telefones 231451161

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_|

Localização

Designação da captação Furo AC2

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Montalvo

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Baixo Mondego / Mira / Mira

Longitude -8.725490

Latitude 40.391136

Região Hidrográfica Vouga, Mondego e Lis

Bacia Hidrográfica Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica

Tipo de massa de água

Massa de água

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

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Perfuração:

Método Rotopercussão

1/5 -
A001630.2019.RH4A



Profundidade (m) 267.0

Diâmetro máximo (mm) 330.0

Profundidade do sistema de extração (m) 100.0

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 20.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 200.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 30.0

Volume máximo anual (m3) 70000.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

10000

Finalidades

Rega

Área total a regar (ha) 27.2300

Área atual a regar (ha) 27.2300

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Outras origens de água para rega Outra

Tipo de tratamento

Finalidade da rega

Finalidade da rega

Agrícola

Especificação das culturas

Tipo de cultura Tipo de rega

Milho Pivot

Atividade Pecuária

Tipo de actividade pecuária Produção

REAP (Classe de atividade) Classe 1

CAE Principal 01460 : Suinicultura

Quantidade de efluentes pecuários produzidos efluente 11517 m3 e 1428 t estrume

Destino dos efluentes pecuários produzidos Valorização agrícola

Animal de espécie pecuária Suíno

Capacidade de exploração (cabeças normais) 715

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Existem outras origens de água |X|

Origens de água Furo AC1
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Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17ª O titular obriga-se a 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.

18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Condições Específicas

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

Outras Condições

1ª Com base nos elementos apresentados, os dados referidos no Anexo para pesquisa de águas subterrâneas e por não haver
conhecimento de reclamações, propõe-se o deferimento.

Anexos

Análise físico-química e bacteriológica
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Determinação analítica de parâmetros

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

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

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

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

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

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 10000 (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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