
 

 

1.º Aditamento à Licença Ambiental 

N.º 654/0.0/2017, de 6 de março de 2017 

 

Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), é emitido 

o 1.º Aditamento à Licença Ambiental do operador 

 

José Pereira Vilhena da Costa. 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 116 907 177, para a instalação 

 

Exploração suinícola do Monte Novo da Azinheirinha. 

sita na freguesia de São Bartolomeu da Serra e concelho de Santiago do Cacém. 

 

 

A licença ambiental é válida até 6 de março de 2024. 

 

 

Amadora, 4 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 654/0.0/2017, de 6 de março de 
2017. 
 
 

Âmbito:  

Atualização das condições de exploração dos efluentes pecuários, decorrente da aprovação pela DRAP Alentejo do 1º 

aditamento ao PGEP. 

 
 

Nova redação do ponto 2.2.2.1 – Sistema de retenção dos efluentes pecuários  

 

Na instalação são gerados dois tipos de efluentes líquidos, designadamente, águas residuais domésticas e águas 

residuais industriais.  

As águas residuais domésticas são encaminhadas para uma fossa sética estanque e daí para o sistema de retenção de 

efluentes pecuários. 

O chorume produzido nos diversos pavilhões (estima-se cerca de 10420 m3/ano) é retido nas valas existentes sob o 

pavimento, sendo posteriormente encaminhado por gravidade para o tanque de receção e daí bombeado para as sete 

lagoas de retenção. 

O sistema de retenção de efluentes pecuários (vide ponto 2 do anexo I) é constituído por:  

 1 tanque de receção, com agitador, de volume útil de 45m3; 

 7 lagoas de retenção com as características: 

o 1ª lagoa: volume útil de 1 456 m3; 

o 2ª lagoa: volume útil de 3 144 m3; 

o 3ª lagoa: volume útil de 1 612 m3; 

o 4ª lagoa: volume útil de 1 334 m3; 

o 5ª lagoa: volume útil de 1 334 m3; 

o 6ª lagoa: volume útil de 5 899 m3. 

o 7ª lagoa: volume útil de 2000 m3. 

A exploração possui uma capacidade de armazenamento de efluentes pecuários na ordem dos 16.824 m3, divididos 

pela fossa de receção com 45 m3 e as sete lagoas com 17.107 m3. Tendo em conta a capacidade das lagoas e o 

volume de águas residuais produzidas, o tempo de retenção será superior a 365 dias. 

O efluente depois de tratado é bombeado para uma pequena cisterna e posteriormente o seu espalhamento é 

efetuado de forma homogénea, de modo a garantir a uniformidade da aplicação. 



 

Tal como exarado no DIA de 31 de março de 2016, o operador deve garantir que os taludes das lagoas de 

estabilização estejam nas melhores condições de estabilidade, pelo que deve proceder à manutenção periódica dos 

mesmos, de forma a evitar problemas de fugas de efluentes. 

Deste modo, deverá proceder, regularmente, ao corte da vegetação que se desenvolve nos coroamentos e nos 

taludes exteriores das lagoas de retenção de efluentes, bem como proceder à sua manutenção, com vista a evitar 

problemas de estabilidade nos taludes / coroamentos e, por outro lado, permitir uma inspeção do sistema de 

retenção de efluentes sempre que necessário No RAA deverão ser apresentadas evidências fotográficas relativas a 

esta condição. 

O operador deverá ainda: 

 manter uma vedação adequada, em redor das lagoas de retenção de efluentes pecuários, com vista a evitar 

eventuais problemas para pessoas e animais, apresentando no RAA evidências fotográficas da sua 

manutenção; e 

 garantir que o sistema de retenção/armazenamento possui capacidade suficiente para armazenar o chorume 

durante os períodos em que não seja possível espalhá-lo no solo, conforme diretrizes do documento de 

referencia setorial - BREF IRPP e Portaria GEP, devendo, para o efeito, apresentar no RAA evidências da 

existência de uma folga mínima de 0,5 m. 

As águas pluviais são infiltradas no solo ou são conduzidas para o sistema de drenagem natural de águas pluviais. 



 

 

Novo ANEXO III - Parecer relativo ao plano de gestão dos efluentes pecuários 
 

 Parecer da DRAP Alentejo e respetivos anexos com vista assegurar o cumprimento das normas 

técnicas aplicáveis à gestão dos efluentes pecuários, conforme o disposto na Portaria n.º 631/2009, 

de 9 de Junho. 
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Assinado digitalmente por
ANTÓNIO PEDRO DUARTE
MARQUES

Data: 2020.08.10 09:49:44 +01:00

Motivo: O Chefe de divisão

Autor: António Pedro Duarte
Marques / DLCP/DSC/GDR
Data: 10-08-2020 09:49:30

Despacho:
Concordo. Aprove-se o PGEP.
Informar a ARH e o promotor.
__________

Assinado digitalmente por MARIA
TERESA POSSIDÓNIO SANTOS

Data: 2020.08.11 11:37:44 +01:00

Motivo: Diretora de Serviços de Controlo
Local: DRAPAL

Autor: MARIA TERESA POSSIDONIO
SANTOS / DSC/GDR
Data: 11-08-2020 11:37:34

Despacho:
O PGEP cumpre os requisitos do Anexo
IV da Portaria nº 631/2009, 9 junho.
                                  APROVADO
__________
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O PGEP – Plano de Gestão de Efluentes Pecuários apresentado refere-se ao processo de 
licenciamento de uma exploração pecuária intensiva de suínos-porco recria/acabamento 
(20kg – 110kg PV) pertencente a José Pereira Vilhena da Costa. – Monte Novo da 
Azinheirinha, São Bartolomeu da Serra – Santiago do Cacém. 
 
Nº de processo: 009397/01/AL 
 
Identificação do Requerente / Titular 
Nome/Designação Social: José Pereira Vilhena da Costa 
Morada/Sede Social: Rua 25 de Abril, nº 36 
Código Postal: 7540 321 São Bartolomeu da Serra 
NIF: 116907177                                                                     NIFAP: 100024 
 
Identificação da Atividade / Exploração Pecuária 
Denominação: Monte Novo da Azinheirinha                             NRE: 4045820 
Localização (concelho/freguesia/local): Santiago do Cacém, S. Bartolomeu da 
Serra/Azinheirinha 
 

Elementos constituintes do PGEP Assinalar 
(X) 

a) A descrição, com base no sistema de informação parcelar (iSIP), da(s) 
unidade(s) de produção consideradas e das parcelas do requerente ou de 
terceiros destinadas à valorização agrícola do efluente pecuário ou dos 
fertilizantes orgânicos que contenham SPOAT 

x 

b) A descrição dos processos e das estruturas de recolha, redução, 
armazenamento, transporte, tratamento e transformação ou eliminação dos 
efluentes pecuários 

x 

c) A identificação do sistema de registos a adotar que reporte as operações de 
manutenção, de monitorização e de suporte à elaboração de relatórios anuais 
quando aplicável 

x 

d) A estimativa das quantidades de efluentes pecuários a serem produzidos pela 
atividade pecuária e as estimativas de efluentes que resultam da pluviosidade 
sobre os parques, bem como das águas de lavagens, dos materiais de camas 
utilizados, etc. 

x 
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e) Descrição / indicação / identificação dos destinos previstos para os efluentes 
pecuários, com estimativa das respetivas quantidades 

x 

f) Estimativa da quantidade de efluentes pecuários a serem valorizados na 
exploração, em função das opções culturais previstas nos solos considerados no 
PGEP. 
 
 
 

x 

___________________________________________________________________ 

Resumo dos dados validados: 

1 NP – Suínos – 4000 Porcos recria/acabamento (20kg – 110kg PV) 

 Nº de CN: 600          

Quantidade efluente a valorizar: 10 420 m3 Chorume 

Ndisp (kg): 19 200 

Área total (ha): 262,35 

Capacidade de armazenamento: 16 824 m3 Chorume 

Produção média mensal: 868,3 m3 Chorume 

Produção nos meses de espalhamento interdito: 868,3x3 meses = 2 604,9 m3 Chorume 

 

Parecer Técnico: 

O Plano de Gestão de Efluentes Pecuários agora apresentado constitui uma alteração ao 

aprovado em 04-07-2016, mantendo-se inalterável a área destinada à valorização agrícola. 

 

A alteração visa a atualização do sistema de retenção de efluentes pecuários, que consta do 

PGEP e da Licença Ambiental nº 654/0.0/2017 aprovados, e que diz respeito à desativação 

do separador de sólidos e consequentemente da nitreira. 

 

Este procedimento vai alterar o tipo de efluente pecuário e as quantidades produzidas, i é, 

deixa de haver produção de tamisado e passa a haver uma produção total de chorume de 

10 420 m3/ano. 
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A capacidade de armazenagem assegura a produção de chorume de 3 meses e a distribuição 

de efluentes não é efetuada nos meses de maior pluviosidade, (Novembro, Dezembro e 

Janeiro). 

 

A quantidade de azoto aplicável nas culturas não ultrapassa os valores de referência. 

Propõe-se nova aprovação, uma vez que o plano continua a reunir todas as condições para 

que possa obter parecer favorável, devendo-se informar o requerente a ARHALT e a APA.  

 

Assinatura do técnico: Maria do Rosário Rato 

 
 
 
À consideração superior  
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