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Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais (REI), é 
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incluída na categoria 6.6b 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, e classificada com a CAErev3  

n.º 01460 (Suinicultura), 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, retificado pela Declaração de Retificação n.º 45 A/2013, de 29 de outubro, relativo ao 
regime de emissões industriais aplicável à prevenção e controlo integrados da poluição (REI), 
para a instalação Sociedade Agro-Pecuária de Aguçadoura, Lda. 

A instalação deverá ser explorada e mantida de acordo com as condições estabelecidas nesta 
LA. 

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

Os relatórios periódicos a elaborar pelo operador (ver ponto 6), nomeadamente 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 do Norte (DRAP Norte) - e análise por parte da Agência Portuguesa do 
Ambiente I.P. (APA, IP). 

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

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

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

1.1 – Identificação e Localização  

1.1.1 – Identificação  

Quadro 1 – Dados de identificação 

Operador Sociedade Agro-Pecuária de Aguçadoura, Lda 

Instalação Sociedade Agro-Pecuária de Aguçadoura, Lda 

NIPC 500 676 054 

Morada 

Rua Manuel José Moreira 

Lugar das Pedras Brancas 

4570-366 Laúndos (Póvoa do Varzim) 

1.1.2 – Localização da Instalação  

Quadro 2 – Caraterísticas e localização geográfica 

Localização 41º26´N; 8º 43 O` 

Tipo de localização da instalação Zona Rural 

Áreas (m2) 

Área total 100.100 

Área coberta 3.701,51 

Área impermeabilizada (não coberta) 9.850 

Área não impermeabilizada nem coberta 86.548 

http://www.apambiente.pt/
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(1) Coordenadas M e P, expressas em metros, lidas na correspondente carta militar à escala 1:25000, no sistema de projeção Transverse 
Mercator, Datum de Lisboa, tendo como origem das coordenadas o Ponto Fictício. 

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 01460 Suinicultura 6.6b 2492 lugares para 
porcos de engorda 

762,2 
Cabeças 
Normais 

(CN)  
1 Marca de exploração atribuída AX02A. 

1.3 – Articulação com outros regimes jurídicos  

Quadro 4 – 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 
A007251.2018.RH2  

Autoridade 
competente: APA 

(ARH-Norte) 
Integrado no Anexo 

II desta LA 

Decreto-Lei n.º 142/2006, de 27 de Julho, na sua 
atual redação, que estabelece as normas de 
funcionamento do sistema de recolha de cadáveres 
de animais mortos na exploração (SIRCA) 

 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: DRAPN 
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 

 
Abrangência pela 
categoria PRTR 

7)a)ii) 

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

1.4 – Validade  

Esta Licença Ambiental é válida por um período de 7 anos, exceto se ocorrer durante, o seu 
prazo de vigência, alguma das situações previstas no artigo 19.º no Decreto-Lei n.º 127/2013, de 
30 de agosto, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro, que motive a sua 
renovação. 
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O pedido de renovação ou alteração terá de 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 instalação deve ser operada de forma a serem aplicadas todas as regras de boas práticas e 
medidas de minimização das emissões durante as fases de arranque e paragens, 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 do sistema de 
retenção/tratamento de águas residuais domésticas, da gestão dos subprodutos (efluentes 
pecuários e cadáveres de animais), do armazenamento de subprodutos e resíduos e da 
manutenção de equipamentos (nomeadamente 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.  

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).  

Em caso da ocorrência de acidente com origem na operação da instalação deverá ser efetuado 
o previsto no ponto 4 da licença (Prevenção e controlo de emergências/ Gestão de situações de 
emergência). 

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

2.1 – Gestão de Recursos e Utilidades 

Trata-se de uma exploração em ciclo fechado, composta por 11 maternidades, 11 
compartimentos para a recria, 9 compartimentos para a engorda, duas salas de gestação, 1 sala 
de varrascos, uma sala de quarentena e uma enfermaria. 

A idade média dos animas à saída da exploração é de 182,5 dias, sendo o peso médio à saída 
de aproximadamente 110 kg.  

Todas as instalações funcionam em regime “all in – all out”. Após o seu vazio, serão lavadas e 
desinfetadas, permanecendo em vazio sanitário, de cerca de 7 dias. 

2.1.1 – Matérias-primas e produtos 

A produção anual prevista pelo operador é de 11.000 porcos em acabamento, sendo ainda 
vendidas, em média, 170 porcas de refugo. A ração para animais é adquirida a terceiros e para 
efeitos de armazenamento desta 9 silos verticais com uma capacidade total de 96t. 

O fornecimento de alimento aos animais é efetuado de forma totalmente automática e o consumo 
anual é de cerca de 4975 toneladas.  

Qualquer alteração decorrente de modificação das matérias-primas ou 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. 

2.1.2 – Águas de abastecimento 

A água para abastecimento da exploração é proveniente de uma captação de água subterrânea 
(AC1), identificada no Quadro 5. A água é desinfetada com cloro e depois distribuída para os 
parques de animais. É estimado um consumo de água de cerca de 12.000 m3/ano. 
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Quadro 5 – Ponto de captação de água subterrânea 

Código 
da 

captação 

Tipo de 
captação/ 

função 
Localização 

Autorizações de Utilização 
dos Recursos Hídricos para 

Captação de Água 
Subterrânea 

Finalidades 

AC1 Furo 
vertical 

Longitude -8.72760 

Latitude  41.44536 

A007251.2018.RH2.,de 
16.05.2018 

Atividade 
pecuária e 
consumo 
humano 

A água para consumo humano deve cumprir com as normas de qualidade previstas no artigo 
6º do referido Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto. 

Caso haja alguma alteração ao regime de exploração da captação deverá a mesma ser 
comunicada à APA. 

2.1.2.2 – Monitorização 

O autocontrolo deve ser realizado em conformidade com o descrito nas Licenças de Utilização 
dos Recursos Hídricos (vide Anexo II). 

Deverão ser mantidos registos relativos aos consumos de água da instalação, em conformidade 
com o mencionado no Ponto 6.2 (Relatório Ambiental Anual), desta LA.  

2.1.3 – Energia 

Quadro 6 – Consumos de Energia 

Tipo de 
combustível Consumo anual 

Capacidade de 
armazenamento 

Licenciamento 
de depósitos Destino/Utilização 

Energia 
Elétrica 

289.750 kWh (10,71 
Tep1/ano) - - Atividade da 

instalação 

(1) Tep – Toneladas equivalente de petróleo. Para as conversões de unidades de energia foram utilizados os 
fatores de conversão constantes do Despacho 17313/2008, publicado no D.R. n.º 122, II Série, de 2008.06.26. 

2.2 – Emissões  

2.2.1 – Emissões para o ar 

2.2.1.1 – Pontos de Emissão  

Na instalação existem ainda pontos de emissões difusas para a atmosfera com origem nas 
atividades desenvolvidas, provenientes da estabulação, do metabolismo dos animais e da 
armazenagem, do sistema de retenção de efluentes pecuários e no fluxo de veículos que 
acedem à exploração. 

O operador identificou as seguintes medidas para minimizar as emissões difusas para a 
atmosfera: 

a) Adoção de um separador de sólidos que permite retirar parte da carga orgânica sólida 
previamente ao tratamento na fase\ liquida; 

b) Os pavilhões são devidamente ventilados, ou seja, a ventilação é forçada 
automaticamente, com controladores de temperatura de última geração e sistema de 
alarmes; 

c) Assegurado um plano de limpeza e manutenção periódica dos alojamentos dos 
animais. 
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2.2.1.2 - Monitorização  

Deverão ser determinadas as emissões difusas de amoníaco e metano para a atmosfera, para 
cada local de emissão, nomeadamente nos edifícios de produção e no sistema de retenção de 
efluentes pecuários. 

2.2.2 – Emissões de Águas Residuais, Pluviais e Efluentes Pecuários 

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

2.2.2.1 – Sistema de retenção dos efluentes pecuários 

As águas residuais domésticas provenientes das instalações sociais são encaminhadas para o 
sistema de retenção. 

A limpeza dos parques dos animais é efetuada no final de cada ciclo de produção com retirada 
dos animais e esvaziamento das valas e sempre que se encontra no limite da sua capacidade. 

O chorume produzido na exploração, de cerca de 9854,7m3/ano, é retido nas valas existentes 
sob o pavimento, sendo posteriormente, após abertura das comportas, encaminhado por 
gravidade para o poço de receção e daí bombeado para o tamisador. A fração sólida do chorume, 
na ordem dos 985,47 m3/ano, é descarregada e armazenada na nitreira com capacidade de 
263,3 m3, sendo depois retirados para aplicação agrícola. A fase líquida drena para o sistema de 
lagunagem implantado. 

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

 Poço de receção (equipado com agitador mecânico e bomba submersível) com um 
volume útil de 29m3; 

 Separador de sólidos (tambor rotativo); 

 1 Lagoa, com volume útil de 282,2 m3, e 1,8 m de profundidade útil; 

 1 Lagoa, com volume útil de 273,3 m3, e 1,6 m de profundidade útil; 

 1 Lagoa, com volume útil de 1854,8 m3, e 1,4 m de profundidade útil; 

 1 Lagoa, com volume útil de 1513,6m3, e 1,6 m de profundidade útil. 

 1 Lagoa, com volume útil de 844,8 m3, e 1,6 m de profundidade útil. 

 1 tanque de betão, com volume útil de 217,1 m3, e 1,5 m de profundidade útil 

A exploração possui assim uma capacidade de armazenamento de efluentes pecuários na 
ordem dos 4985,9 m3 (considerando o sistema de lagunagem). Tendo em conta a capacidade 
das lagoas e o volume de efluentes pecuários, conclui-se que o tempo de retenção é superior 
aos 3 meses exigidos pela Portaria GEP. 

O efluente contido no sistema de retenção é bombeado para cisterna procedendo-se 
posteriormente o seu espalhamento, o qual deverá ser efetuado de forma homogénea, de modo 
a garantir a uniformidade da aplicação. 

Os sólidos, após estabilização, são depois incorporados no solo, como fertilizante orgânico. 

A nitreira deve ser coberta, o piso em betão e as escorrências deverão ser encaminhadas para 
o sistema de retenção de efluentes pecuários. O operador não se encontra autorizado pela 
APA,I.P. a efetuar a descarga destas escorrências para a linha de água e/ou solo, nos termos 
do n.º 2 do Artigo 57º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio não poderá ocorrer rejeição 
de efluentes para os recursos hídricos. 

As águas contaminadas do rodilúvio devem ser encaminhadas para o sistema de retenção de 
efluentes pecuários. Caso não seja possível enviá-las diretamente, deve ser construída uma 
fossa estanque para as reter e posteriormente, sempre que necessário, devem ser recolhidas 
para o sistema de retenção. 

As águas pluviais devem ser separadas das águas residuais provenientes do processo 
produtivo, devendo o operador assegurar que não existe contaminação das águas pluviais. 
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Sempre que as águas pluviais sejam contaminadas por efluente pecuário devem ser enviadas 
para o sistema de retenção. 

Regularmente, o operador deverá: 

a) proceder à limpeza do sistema de drenagem que encaminha o efluente pecuário ao 
sistema de retenção, nomeadamente ao nível das caixas e da tubagem; 

b) ao corte de eventual vegetação que se desenvolva nos taludes das lagoas de 
armazenamento e reparar as fissuras existentes nos mesmos; 

a) proceder à avaliação do estado de impermeabilização das lagoas de retenção, devendo 
o operador proceder à manutenção/conservação da impermeabilização. 

2.2.2.2 – Pontos de Emissão e Monitorização 

As águas pluviais provenientes das escorrências da precipitação nos pavilhões e restantes 
edifícios são encaminhadas, através de caleiras, naturalmente para o solo. 

O operador pretende proceder ao espalhamento no solo, para valorização agrícola, dos efluentes 
pecuários produzidos. O destino dos efluentes pecuários provenientes do sistema de retenção 
de efluentes pecuários é realizado tendo em consideração as condições definidas no parecer 
emitido pela DRAPN (em Anexo III). 

O operador é obrigado a manter o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) atualizado 
nos termos do ponto 5 do artigo 4.º da Portaria GEP. 

O operador deverá assegurar o encaminhamento dos efluentes a destino final adequado, bem 
como a retenção dos mesmos em órgãos estanques, adequadamente dimensionados e em boas 
condições de manutenção e funcionamento, garantindo a inexistência de quaisquer descargas, 
escorrências e/ou infiltrações que afetem os recursos hídricos superficiais e/ou subterrâneos. 

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

2.2.3 – Ruído  

O ruído na instalação provém da atividade dos animais nos parques, do equipamento do 
sistema automático de alimentação e da circulação das viaturas pesadas para transporte da 
ração e dos animais. 

De acordo com os elementos apresentados em sede de licenciamento ambiental, a instalação 
não consubstancia o conceito de atividade ruidosa permanente, conforme definido na alínea a) 
do artigo do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, pela 
inexistência de recetores sensíveis na sua proximidade. 

No caso de serem utilizados equipamentos de exterior abrangidos pelo Decreto-lei n.º 
221/2006, de 8 de novembro, o operador deve ter em conta as regras em matéria de emissões 
sonoras de equipamento para utilização no exterior. 

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 – Subprodutos e Resíduos 

2.3.1 – Armazenamento temporário 

O armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação deverá cumprir as 
seguintes condições: 
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- Deverá ser efetuado de forma a não provocar qualquer dano para o ambiente nem para 
a saúde humana e de forma a evitar a possibilidade de derrame, incêndio ou explosão, 
devendo ser respeitadas as condições de segurança relativas às características que 
conferem perigosidade ao (s) resíduo (s) e que estão, regra geral, associadas com as 
características de perigo da substância (ou mistura de substâncias) perigosa (s) 
presentes no (s) resíduo (s) em questão; 

- Os locais destinados a esse efeito deverão, encontrar-se devidamente protegidos, 
sendo prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames de modo a 
evitar a possibilidade de dispersão, devendo ser tomadas as medidas necessárias à 
minimização dos riscos de contaminação de solos e águas; 

- O armazenamento de resíduos deve ter em consideração a classificação do resíduo em 
termos da LER, as suas características físicas e químicas, bem como as características 
que lhe conferem perigosidade; 

- Os dispositivos de armazenamento deverão ter um rótulo indelével onde conste a 
identificação dos resíduos, de acordo com a LER, e a classe de perigosidade quando 
possível, o local de produção, as características que lhe conferem perigosidade, e a 
indicação de nível de quantidade;  

- Os resíduos devem ser armazenados de forma que seja, sempre possível e em qualquer 
altura, detetar derrames e fugas; 

- Deve ser assegurada a adequada ventilação dos locais de armazenagem; 

- Deverá ser dada especial atenção, entre outros aspetos, à resistência, estado de 
conservação e capacidade de contenção das embalagens em que os resíduos são 
acondicionados/armazenados, bem como às questões relacionadas com o 
empilhamento dessas embalagens (ex: bidões); 

- O armazenamento temporário de resíduos em contentores, barricas, bidões ou outros 
em altura não deverá ultrapassar as 3 paletes, devendo as pilhas ser arrumadas de 
forma a permitir a circulação entre si e em relação às paredes da instalação. 

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

Na instalação estão identificados locais de armazenamento temporário de resíduos perigosos 
e não perigosos, conforme identificado no Quadro 7. 

Quadro 7 – Parque/zona de armazenamento temporário de resíduos e subprodutos animais 
gerados na instalação 

 

Código PA1 PA2 

Área total (m2) 10 43 

Área coberta (m2) 10 43 

Área impermeabilizada 
(m2) 

10 43 

Vedado S S 

Sistema de drenagem S S 

Bacia de retenção N N 
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Resíduos 
armazenados 

Resíduos não perigosos 
LER 20 03 01 
LER 15 01 06 

Resíduos perigosos 
LER 18 02 02 

Acondicionamento Sacos de plástico Embalagem compósita. 

Observações Localizado no escritório Localizado na enfermaria 

O armazenamento temporário de subprodutos de origem animal deverá ser efetuado de acordo 
com o disposto no Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 
21 de outubro, que define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos 
derivados não destinados ao consumo humano. 

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.  

Em situação alguma poderão existir animais mortos fora do local identificado para o seu 
armazenamento temporário, não podendo em situação alguma existir animais mortos não 
acondicionados. 

O armazenamento temporário de cadáveres animais é realizado num necrotério, com condições 
controladas de climatização. Os cadáveres posteriormente são encaminhados para uma 
Unidade de Transformação de Subprodutos (UTS).  

Em caso de alterações aos locais de armazenamento temporário de resíduos deverá o operador 
apresentar memória descritiva sobre as ações implementadas, assim como planta (s), à escala 
adequada e devidamente legendada (s), evidenciando as obras realizadas. 

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 no artigo 32º do Decreto-
Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. 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. 

A valorização agrícola de lamas das lagoas de retenção, só poderá ser realizada no 
cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de Outubro, com autorização da 
Direção Regional de Agricultura e Pescas competente. 

2.3.2 – Transporte 

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 
Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER).  

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 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. 
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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. 

2.3.3 – Monitorização e Controlo  

O operador deverá assegurar a correta gestão dos subprodutos gerados na instalação (efluente 
pecuário e animais mortos) conforme o exigido pela entidade competente (DRAP Alentejo).  

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 devidamente aprovados pela autoridade competente no âmbito do Decreto-Lei 
n.º 122/2006, de 27 de junho (estabelecimentos aprovados nos termos do Regulamento (EU) n.º 
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). Neste sentido, deverão ser 
asseguradas todas as medidas necessárias à correta gestão deste subproduto, através do seu 
encaminhamento para os supra referidos estabelecimentos, devendo ser privilegiado o princípio 
da proximidade.  

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.  
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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, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de 
junho.  

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 
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’s Utilizadas e Medidas a Implementar  

3.1 – MTD implementadas e a implementar 

O funcionamento da atividade prevê, de acordo com o projeto apresentado pelo operador, a 
aplicação de algumas das técnicas identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) 
estabelecidas no Documento de Referência no âmbito PCIP para aplicação sectorial, Reference 
Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (com adopção 
publicada no JOC 170, de 19 de Julho de 2003, designadamente as que constam no Quadro A 
(vide anexo IV). 

Em virtude da Decisão de Execução (UE) 2017/302 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2017 ter 
estabelecido, nos termos da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, as 
Conclusões sobre as Melhores Técnicas Disponíveis1 (MTD) para a criação intensiva de 
aves de capoeira ou de suínos, o operador deve proceder à implementação das MTD previstas 
neste documento, no prazo máximo de 4 anos após a publicação da referida decisão, e solicitar 
a atualização da LA, tal como preconizado no n.º7 do artigo 19º do diploma REI. 

Refere-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. 

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

 Reference Document on the General Principles of Monitoring, Comissão Europeia (Julho 
de 2003); 

 Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, 
Comissão Europeia (Julho de 2006). 

A adoção das técnicas consideradas MTD pelos Documentos de Referência, que sejam 
adequadas à instalação e para as quais os elementos de projeto não evidenciam a sua utilização, 
deverá ser sistematizada no RAA, bem como incluída na análise e calendário de implementação 
das várias medidas (ver ponto 6.2). Para eventuais técnicas, referidas nos Documentos de 
Referência, aplicáveis à instalação mas não implementadas, deverá o operador apresentar a 
fundamentação desse facto, tomando por base nomeadamente as especificidades técnicas dos 
processos desenvolvidos. 

  

                                                 

1 As conclusões MTD referem-se a um documento que contém as partes do documento de referência MTD, no qual são expostas as 
conclusões a respeito das MTD, a sua descrição, as informações necessárias para avaliar a sua aplicabilidade, os valores de emissão 
associados às melhores técnicas disponíveis, as medidas de monitorização associadas, os níveis de consumo associados e, se adequado, 
medidas relevantes para a reabilitação do local.  

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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Ainda no âmbito da avaliação das MTD a adotar deverá o operador equacionar também a 
implementação na instalação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), incluindo no PDA a 
análise a efetuar sobre esta matéria. Nesta análise deverão ser identificados, de entre o conjunto 
de aspetos característicos de um SGA, aqueles já implementados na instalação, devendo ser 
equacionada a implementação dos restantes aspetos inerentes a um SGA, nomeadamente: 

- Definição de uma política ambiental para a instalação ao nível mais elevado da sua 
administração; 

- Planificação e definição dos procedimentos necessários (objetivos e metas); 

- Aplicação dos procedimentos definidos de forma a atingir os objetivos e as metas propostos; 
- Avaliação do desempenho da instalação, após implementação das medidas de ação 

inicialmente propostas, e adoção de eventuais medidas corretivas necessárias; 

- Revisão do SGA pelos mais altos responsáveis da instalação. 

Complementarmente podem ser equacionados os três aspetos seguintes:  

- Análise e validação do SGA por um organismo de certificação acreditado ou verificador 
externo; 

- Preparação e publicação de uma declaração ambiental que descreva todos os aspetos 
ambientais significativos da instalação; 

- Implementação e adesão a um SGA internacionalmente aceite, como o EMAS ou a EN ISO 
14001:1996. 

4 – Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de 
emergência 

Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento desta licença, nomeadamente nas 
situações tipificadas no Quadro 8, o operador deverá: 

a) Informar a EC e 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. 

d) Caso o acidente, incidente ou incumprimento esteja associado a uma descarga não 
conforme para o sistema de drenagem coletivo, o procedimento de notificação indicado 
no parágrafo anterior, além das entidades referidas, incluirá, adicionalmente, a entidade 
gestora do sistema coletivo de drenagem, sem prejuízo das condições específicas em 
matéria de “situações de emergência” e/ou “descargas não conformes” eventualmente 
impostas pela referida entidade. 

Quadro 8 – Situações de que obrigam a notificação 

1 - Falha técnica detetada nos equipamentos de produção ou nos sistemas de redução da poluição 

2 - Disfunção ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorização, passíveis de conduzir a 
perdas de controlo dos sistemas de redução da poluição 

3 - Falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilização, drenagem ou retenção 

4 – Falha técnica nos sistemas de redução/tratamento de emissões existentes na instalação 

5 - Libertação não programada para a atmosfera, água, solo ou coletor de terceiros, por outras 
causas, nomeadamente falha humana e/ou causas externas à instalação (de origem natural ou 
humana) 

6 - Registo de emissão que não cumpra com os requisitos desta licença 

A notificação a enviar às diversas entidades deve incluir a informação constante no Quadro 9. 
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. 
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Quadro 9 – 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; 

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 dando 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 10. 

Quadro 10 – 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, devendo ser guardado o registo da resposta a cada queixa.  

Relativamente às queixas mencionadas no Quadro 10, deve ser integrado como parte do RAA, 
um relatório síntese, o qual deve contemplar a informação indicada no Quadro 11. 

Quadro 11 – 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  

Da análise à avaliação apresentada, tendo em conta as substâncias presentes, quantidades, 
medidas de contenção e prevenção de derrames considera-se que o risco de contaminação do 
solo e águas subterrâneas em situação de operação normal da instalação é mínimo. 

Assim, a instalação está em condições de lhe ser concedida a dispensa de apresentação de 
relatório de base, por se considerar que não se aplica o n.º 1 do 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. 

Salienta-se que decisão sobre a dispensa de apresentação do relatório de base deverá ser 
reavaliada sempre que sejam efetuadas alterações à instalação que impliquem a alteração do 
risco de contaminação de solos e águas subterrâneas, devendo o operador apresentar nova 
avaliação à APA sempre que tal aconteça. 

Uma vez que não é exigida a elaboração do relatório de base, em fase de desativação da 
instalação aplica-se o preconizado no n.º 8 do Art.º 42.º, do já referido Decreto-Lei.  

6.2 – Relatório Ambiental Anual 

O operador deve enviar à APA através do e-mail ippc@apambiente.pt (máximo de 10 Mb por 
e-mail), o 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 deverá ser entregue até dia 30 de abril de 2019. 

O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no Quadro 12. 

Quadro 12 – 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, retenção, tratamento e controlo e pontos 
de emissão (quando aplicável) 

Ponto de situação relativamente à monitorização, com apresentação da informação de forma 
sistematizada das monitorizações efetuadas 

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

Síntese de reclamações apresentadas 

Ponto de situação relativamente à execução das MTD previstas para esse ano 

Sempre que possível os dados devem ser apresentados na forma de quadros e tabelas, não 
sendo necessário enviar cópias de relatórios de ensaio e monitorizações que tenham sido ou 
venham a ser enviados a outros serviços do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 
Território (nomeadamente relatórios de monitorização em contínuo ou outros). No entanto, caso 
o operador opte por enviar esses dados, os mesmos deverão ser apresentados em anexo ao 
RAA, devidamente organizado. 

Adicionalmente, e relativamente a cada uma das secções da LA abaixo indicadas, deverá ser 
incluída no RAA a informação a seguir solicitada: 

Condições operacionais de exploração (vide Ponto 2 da LA) 

No RAA deverão ser incluídos relatórios síntese dos procedimentos adotados para as operações 
de manutenção e limpeza dos equipamentos que integram o processo produtivo da atividade 
PCIP (pavilhões suinícolas e equipamentos associados), com indicação de data (s) ou período 
(s) em que ocorreram e do encaminhamento dado aos subprodutos e/ou resíduos gerados.  

Matérias-primas e subprodutos (vide Ponto 2.1.1) 

mailto:ippc@apambiente.pt
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O RAA a elaborar pelo operador devem constar os dados sobre a produção efetiva de suínos 
(em toneladas e n.º de animais) desse ano civil, acompanhados das respetivas Declarações das 
Existências, bem como as entradas de matérias-primas (consumo de rações), expressas em 
toneladas. 

Águas de abastecimento (vide Ponto 2.1.2) 

No RAA devem ser incluídos relatórios síntese compreendendo:  

 As leituras mensais verificadas no contador de água e os respetivos volumes de água 
extraídos (em m3/mês); 

 Indicação do consumo de água da atividade suinícola; 

 Indicação do consumo específico de água (em m3 de água consumida/ tonelada de animal 
produzido). 

Energia (vide Ponto 2.1.3) 

No RAA devem ser incluídos relatórios síntese dos consumos mensais de energia elétrica, bem 
como relatórios síntese dos consumos específicos mensais de energia elétrica (em tep/animal 
produzido). Deverá ainda ser efetuada explicitação da forma de cálculo dos valores 
apresentados.  

Emissões para o ar (vide Ponto 2.2.1) 

No RAA deverão ser apresentados registos das determinações efetuadas relativas às emissões 
difusas de amoníaco e metano para a atmosfera, e eventuais medidas implementadas. 

Emissões de Águas Residuais, Pluviais e Efluentes Pecuários (vide Ponto 2.2.2) 

O operador deverá incluir no RAA a quantidade anual de efluente pecuário produzido. 

Relativamente ao encaminhamento do efluente pecuário, o operador deve incluir em cada RAA 
(para cada encaminhamento) informação relativa a: 

 Data de envio; 

 Destino do efluente pecuário; 

 Quantidades enviadas; 

 Data e método de aplicação (valorização agrícola); 

 Cópia de documentação que demonstre a utilização, encaminhamento ou destino 
adequado do efluente pecuário produzido.  

Ruído (vide Ponto 2.2.3) 

Em caso de reclamação, o operador deverá efetuar uma avaliação acústica do ruido ambiente e 
enviar no RAA respetivo uma cópia do relatório do ensaio acústico. 

Na sequência das medições de ruído ambiente, caso se verifique necessária a implementação 
de medidas de minimização, deverá posteriormente ser efetuada nova medição de ruído, de 
forma a verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima. 
Relatórios síntese destas novas avaliações deverão igualmente ser incluídos no RAA. 

Subprodutos e Resíduos -> Armazenamento temporário (vide Ponto 2.3.1) 

Em caso de alterações aos locais de armazenamento temporário de resíduos deverá o operador 
no RAA respetivo apresentar memória descritiva sobre as ações implementadas, assim como 
planta(s), a escala adequada e devidamente legendada(s), evidenciando as obras realizadas. 

Caso se verifique haver armazenamento temporário por períodos superiores a um ano deverá 
ser efetuado no RAA respetivo, ponto de situação deste licenciamento específico, com 
apresentação dos devidos elementos comprovativos.  

Subprodutos e Resíduos -> Monitorização e Controlo (vide Ponto 2.3.3) 

Um relatório síntese dos registos de resíduos produzidos na instalação, com a seguinte 
informação deve ser integrado como parte do RAA: 
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 A quantidade e o tipo de resíduos produzidos na instalação, segundo a classificação da 
Lista Europeia de Resíduos – LER (publicada pela Decisão 2014/955/EU), bem como o 
período de armazenamento a que o mesmo é sujeito na instalação; 

 Destino dos resíduos, incluindo informação sobre a operação de valorização/ eliminação 
a que os mesmos irão ser sujeitos; 

 Aquando da limpeza das lagoas, deverá ser apresentado no RAA a descrição do processo 
de limpeza, quantificação dos volumes de lamas removidas, composição qualitativa e 
destino final. 

Os registos devem ser mantidos na instalação durante um período mínimo de 5 anos, devendo 
estar disponíveis para inspeção das autoridades competentes em qualquer altura. 

Relativamente aos cadáveres de animais originados na instalação, deve incluir no RAA: 

 Informação sobre a quantidade de cadáveres de animais originada e enviada para 
Unidades de Transformação de Subprodutos (toneladas/ano e n.º animais/ano); 

 Cópia de todas as guias de acompanhamento deste subproduto, que comprovem o envio 
do mesmo para as Unidades de Transformação de Subprodutos. 

Sempre que se verificarem alterações ao (s) mercado (s) consumidor (es) dos produtos 
produzidos pela instalação, que conduzam à colocação de produtos embalados no mercado 
nacional, deverá o operador dar essa indicação no RAA correspondente, devendo igualmente 
evidenciar as ações realizadas ou em curso (e respetiva calendarização) com vista ao 
cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro, na sua atual 
redação, e na Portaria n.º 29-B/98, de 15 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 158/2015, de 29 
de maio. 

MTD Utilizadas e Medidas a Implementar (vide Ponto 3) 

Cada RAA deverá incluir um relatório síntese do estado de implementação das MTD previstas 
implementar, e descritas pelo operador aquando o pedido de LA (vide quadro A do anexo III), 
mencionando ainda eventuais constrangimentos na aplicação das MTD. 

Prevenção e controlo de acidentes/Gestão de situações de emergência (vide Ponto 4) 

Um relatório síntese dos acontecimentos, respetivas consequências e ações corretivas, deve ser 
integrado como parte do Relatório Ambiental Anual (RAA). 

Gestão de informação/Registos, documentação e formação (vide Ponto 5) 

Uma síntese do número e da natureza das queixas recebidas deve ser incluída no Relatório 
Ambiental Anual (RAA). 

Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva (vide ponto 7)  

 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 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.  

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. 
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7 – Encerramento e desmantelamento/Desativação definitiva 

Deverá ser elaborado 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 este 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 13. 

Quadro 13 – 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 tais 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 Relatório Ambiental Anual (RAA) correspondente. Em cada 
caso concreto, e em função 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. 
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Abreviaturas 
 
APA     – Agência Portuguesa do Ambiente  

BREF   – Best Available Technologies (BAT) Reference  

CAE     – Código das Atividades Económicas  

CCDR  – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional  

CN       – Cabeças Normais  

DRAP ALT   – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 

EC       – Entidade Coordenadora  

EMAS  – Sistema Comunitário de Eco gestão e Auditoria  

GEP     – Gestão de Efluentes Pecuários  

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

INCM   – Imprensa Nacional Casa da Moeda  

JOC     – Jornal Oficial da Comunidade  

LA        – Licença Ambiental  

LER     – Lista Europeia de Resíduos  

MTD    – Melhores Técnicas Disponíveis  

MV       – Medicamentos Veterinários  

NIPC    – Número de Identificação de Pessoa Coletiva  

NP        – Núcleo de Produção  

PCIP    – Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

PGEP  – Plano de Gestão de Efluentes Pecuários 

PGBHT – Plano de gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo 

PRTR  – Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes  

PUV    – Produtos de Utilização Veterinária  

RAA    – Relatório Ambiental Anual  

REAP  – Regime de Exercício da Atividade Pecuária  

SGA    – Sistema de Gestão Ambiental  

SIGREM – Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens de Medicamentos  

SIRAPA – Sistema Integrado de Resisto da Agência Portuguesa do Ambiente  

SIRER – Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos  

Tep      – Toneladas equivalente de petróleo  

TURH  – Título de Utilização de Recursos Hídricos  

UTS     – Unidade de Transformação de Subprodutos  
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ANEXO I – Exploração da atividade industrial 

1. Descrição do processo produtivo 

A exploração de suínos é operada por 12 funcionários e está dimensionada para um efetivo 
animal de 2970 porcos de engorda, 622 porcas reprodutoras e 8 varrascos, em regime de 
produção intensiva. O processo produtivo da exploração realiza-se de acordo com o fluxograma 
seguinte: 
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ANEXO II – Autorizações de utilização dos recursos hídricos 
 

 

 Captações de água 

 

 

 Furo vertical (AC1) - Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de 
Água Subterrânea A007251.2018.RH2, de 16.05.2018 
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ANEXO III - Parecer relativo ao plano de gestão dos efluentes pecuários 

 

Parecer da DRAP Norte 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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ANEXO IV – MTD implementadas 

 

Quadro A 



n.º atribuído 

(pode não 

estar de acordo 

com o 

documento 

BREF)

MTD implementada? Descrição do modo de implementação

1.

1. a) Sim

1. b) Sim

1. c) Sim

1. d) A avaliar

1. e) Sim

1. f)

1. g) Não aplicável

2. Sim

3. A avaliar

4. Sim

5.

5. a)

5. a) i. Sim

5. a) ii. Sim

5. a) iii. Sim

5. a) iv. Sim

5. b) Sim

5. c) Sim

5. d) Sim

6.

6. a) Sim

6. b) Sim

7. Sim

8. Sim

9. Sim

10. Sim

11.

ANEXO IV – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS

BREF - Criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos (IRPP)| Data de adoção: 07/2003

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

5.1 BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS NA EXPLORAÇÃO INTENSIVA DE SUÍNOS PARA RECRIA E ACABAMENTO E DE AVES DE CAPOEIRA

Em todas as instalações abrangidas pelo BREF IRPP, é MTD  a aplicação de todos os seguintes pontos:

Projetar uma adequada aplicação do estrume no terreno (apenas quando a aplicação é efetuada na instalação;

Aplicar medidas nutricionais à alimentação de suínos e aves que apresentem baixo teor de nutrientes.

Minimizar as emissões de estrume para o solo e águas subterrâneas, compensando a quantidade de estrume com os requisitos previstos da cultura (nitrogénio e fósforo, e o 
abastecimento de minerais para a cultura do solo e da fertilização).

Conhecer as caracteristicas do terreno na aplicação do estrume.

Reduzir a poluição das águas aplicando todos os seguintes pontos:

Não aplicar estrume quando o terreno se encontra:

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;

Guardar registos das aplicações nos terrenos de fertilizantes inorgânicos e de estrume (apenas quando a aplicação é efetuada na área da instalação);

Possuir 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;

Espalhando o estrume o mais próximo possível antes do crescimento do crescimento máximo da cultura e da absorção de nutrientes.

Gerir a distribuição de estrume pelo terreno de modo a reduzir o odor tendo em conta a vizinhança susceptivel de ser afetada, executando todas as técnicas seguintes:

Espalhar o estrume de dia, quando é menos provável que haja pessoas em casa, evitando  fins-de-semana e  feriados 

Considerar a direcção do vento face à localização das casas vizinhas.

5.2 CRIAÇÃO INTENSIVA DE SUÍNOS

5.2.1 Técnicas nutricionais

Saturado

Inundado

Congelado

Coberto de neve

Não aplicar estrume em terrenos abruptamente inclinados

Não aplicar estrume em terrenos adjacentes a linhas de água, deixando um intervalo de terreno sem aplicação de estrume.

5.2.2 Emissões para a atmosfera dos sistemas de criação de suínos

Reduzir as emissões de amoníaco para a atmosfera aplicando todos ou alguns dos seguintes principíos: 

5.2.1.1 Técnicas nutricionais aplicadas à excreção de azoto

Administrar faseadamente alimentos, adotando dietas baseadas em nutrientes digeríveis/disponíveis.

Utilizar dietas pobres em proteínas com suplementos de aminoácidos, dietas pobres em fósforo com suplementos de fitase ou dietas contendo fosfatos alimentares inorgânicos de 
fácil digestão;

Utilizar determinados aditivos alimentares, como as enzimas, podendo aumentar a eficácia dos alimentos, na medida em que melhoram a retenção dos nutrientes e reduzem a 
quantidade de nutrientes presentes no estrume,

5.2.1.2 Técnicas nutricionais aplicadas à excreção de fósforo

Alimentar os animais com dietas sucessivas (alimentação faseada) contendo teores de fósforo menores devendo estas incluir fosfatos alimentares inorgânicos de fácil digestão e/ou 
fitase, a fim de garantirem o fornecimento de quantidades suficientes de fósforo digerível.



11. a)

11. b)

11. c)

11. d)

11. e) Sim

12.

12. a)

12. b)

12. c) Sim

12. d)

12. e)

12. f)

12. g)

12. h)

12. i)

13.

13. a)

13. b)

13. c) Sim

13. d)

13. e)

13. e)

13. f)

13. g)

13. h)

13. i)

13. j)

13. k)

13. l)

14.

14. a) Sim

14. b)

14. c)

14. d)

14. e)

14. f)

14. g)

14. h)

Redução das áreas de estrume responsáveis pelas emissões;

Remoção do estrume (chorume) da fossa para um depósito de chorume externo;

Aplicação de tratamento adicional, como o arejamento, para obter líquido de lavagens;

Arrefecimento da superfície do estrume;

Pavimentos total ou parcialmente ripados, com calhas/tubos de descarga por debaixo, sendo as descargas feitas com chorume fresco ou arejado;

Pavimentos parcialmente ripados, com uma fossa de recolha de dejectos líquidos de dimensões reduzidas por debaixo;

Pavimentos parcialmente ripados, com dispositivo de arrefecimentona superfície do estrume;

Pavimentos parcialmente ripados, com raspador de estrume;

Pavimento de betão corrido, totalmente coberto com material de cama;

Pavimento de betão corrido, com palha e alimentadores electrónicos.

Utilização de superfícies (por exemplo, de ripas e valas de estrume) lisas e fáceis de limpar.

5.2.2.1 Sistemas de criação de suínos: Porcas na fase de acasalamento/gestação

Aplicar um ou mais dos seguintes sistemas de criação para porcas na fase de acasalamento/gestação:

Pavimentos totalmente ripados, ventilação artificial e fossa de recolha subjacente a grande profundidade (nota: este é o sistema de referência);

Pavimentos total ou parcialmente ripados, com sistema de vácuo por debaixo para remoção frequente do chorume;

Pavimentos total ou parcialmente ripados, com valas de descarga sob o pavimento, sendo as descargas feitas com chorume fresco ou arejado;

Pavimentos parcialmente ripados, com uma fossa de recolha de dejectos líquidos de dimensões reduzidas por debaixo;

Pavimentos parcialmente ripados, com dispositivo de arrefecimento na superfície do estrume;

Pavimentos parcialmente ripados, com raspador de estrume;

Pavimentos parcialmente ripados, com um pavimento central corrido convexo ou um pavimento corrido inclinado na frente da cela, um canal para estrume com paredes laterais oblíquas e uma 

fossa de recolha de dejectos líquidos em declive;

Pavimentos parcialmente ripados, com uma fossa de recolha de dejectos líquidos de dimensões reduzidas, incluindo paredes oblíquas e um sistema de vácuo;

Pavimento parcialmente ripado, com remoção rápida do chorume e parque exterior coberto com material de cama;

5.2.2.2 Sistemas de criação para suínos: Suínos em fase de recria /acabamento para abate

Aplicar um ou mais dos seguintes sistemas de criação para os suínos em fase de recria/acabamento para abate:

Pavimentos totalmente ripados, ventilação artificial e fossa de recolha de grande profundidade por debaixo (nota: este é o sistema de referência);

Pavimentos total ou parcialmente ripados, com sistema de vácuo por debaixo para remoção frequente do chorume;

Pavimentos total ou parcialmente ripados, com valas de descarga por debaixo, sendo as descargas feitas com chorume fresco ou arejado;

Pavimentos total ou parcialmente ripados, com calhas/tubos de descarga por debaixo, sendo as descargas feitas com chorume fresco ou arejado;

Celas de parto com pavimentos totalmente ripados e uma tábua sobre uma superfície em declive por debaixo;

Celas de parto com pavimentos totalmente ripados e com um canal combinado para a água e para o estrume por debaixo;

Celas de parto com pavimentos totalmente ripados e com um sistema de descarga com calhas para estrume por debaixo;

Celas de parto com pavimentos totalmente ripados e com uma bacia para estrume por debaixo;

Celas de parto com pavimentos totalmente ripados e com dispositivo de arrefecimento na superfície do estrume;

Celas de parto com pavimentos parcialmente ripados;

Pavimento parcialmente ripado, de “divisão” coberta;
Pavimento de betão corrido, totalmente coberto com material de cama e clima exterior;

Pavimento de betão corrido, com parque exterior coberto de material de cama e com um sistema de fluxo da palha.

5.2.2.3 Sistemas de criação de suínos: Porcas em lactação

Aplicar um ou mais dos seguintes sistemas de criação para as porcas em lactação:

Celas de parto com pavimentos totalmente ripados e com uma fossa de recolha por debaixo (que é a referência);

Celas de parto com pavimentos parcialmente ripados e com raspador de estrume.



15.

15. a) Sim

15. b)

15. c)

16.

16. a) Sim

16. b)

16. c)

16. d)

16. e)

16. f)

16. g)

16. h)

16. i)

16. j)

16. k)

16. l)

16. m)

16. n)

17.

17. a)

17. b)

17. c)

17. d)

17. e)

17. f)

18.

18. a) Sim Máquina de pressão em cada ciclo "all in, al out"

18. b) Sim 2 em 2 meses (aferição)

18. c) Sim

18. d) Sim Inspeção visual diária

19. Sim

20.

20. a) Sim

20. b) Sim

20. c) Sim

20. d) Sim Utilização de lâmpadas LED

21. Sim

22.

22. a) Sim

Aplicar um ou mais dos seguintes sistemas de criação de leitões desmamados:

Celas ou celas em plano elevado com pavimentos totalmente ripados e com uma fossa de recolha por debaixo (referência);

Celas ou celas em plano elevado com pavimentos total ou parcialmente ripados e um sistema de vácuo para remoção frequente do chorume;

Celas ou celas em plano elevado com pavimentos totalmente ripados e um pavimento de betão em declive para separar as fezes e a urina;

Celas ou celas em plano elevado com pavimentos totalmente ripados e uma fossa de recolha de dejectos líquidos com raspador;

Celas ou celas em plano elevado com pavimentos total ou parcialmente ripados e calhas/tubos de descarga por debaixo, sendo as descargas feitas com chorume fresco ou arejado;

Aplicar à cela de parto com um pavimento totalmente ripado de ferro ou plástico:

Um canal combinado para a água e o estrume, ou;

Um sistema de descarga com calhas de estrume, ou;

Uma bacia de estrume por debaixo.

5.2.2.4 Sistemas de criação de suínos: Leitões desmamados

Celas com pavimentos parcialmente ripados e com dispositivo de arrefecimento na superfície do estrume;

Pavimentos parcialmente ripados com ripas triangulares e de“divisão” coberta;
Pavimentos contínuos de betão com palha e ventilação natural.

É necessária a aplicação de celas:

Em plano elevado com pavimento total ou parcialmente ripado e um sistema de vácuo para remoção frequente do chorume, ou

Em plano elevado com pavimento totalmente ripado, sob o qual existe um pavimento de betão em declive para separar as fezes e a urina, ou

Celas com pavimentos parcialmente ripados; sistema com dois climas;

Celas com pavimentos parcialmente ripados e um pavimento corrido em declive ou convexo;

Celas com pavimentos parcialmente ripados, com uma fossa de recolha de dejectos líquidos pouco profunda e um canal para água potável contaminada;

Celas com pavimentos parcialmente ripados, ripas de ferro triangulares e uma vala de estrume com calhas;

Celas com pavimentos parcialmente ripados e com raspador de estrume;

Celas com pavimentos parcialmente ripados, ripas de ferro triangulares e canal de estrume com parede(s) latera(l)(is) em declive;

Limpeza das instalações dos animais e dos equipamentos com aparelhos de alta pressão depois de cada ciclo de produção ou de cada ninhada. Nas instalações dos suínos, a água das limpezas 

entra normalmente no sistema de chorume, pelo que é importante encontrar um equilíbrio entre a limpeza e a redução do consumo de água ao estritamente necessário;

Calibração periódica dos bebedouros para evitar derrames;

Registo do consumo de água através de contadores;

Deteção e reparação de fugas

5.2.4 Energia para sistemas de criação de suínos

Para a redução do consumo de energia é MTD a aplicação de boas práticas agrícolas na concepção das instalações dos animais, bem como a operação e a manutenção adequada 
das instalações e dos equipamentos.

Com pavimento parcialmente ripado (sistema com dois climas), ou

Com pavimento parcialmente ripado de ferro ou plástico e pavimento corrido convexo em declive, ou

Com pavimento parcialmente ripado de metal ou plástico, uma fossa de recolha de dejectos líquidos pouco profundo e um canal para água potável contaminada, ou

Com pavimento parcialmente ripado, tiras de ferro triangulares e vala de estrume com paredes laterais em declive.

5.2.3 Água para sistemas de criação de suínos

É considerado MTD reduzir o consumo de água mediante a execução das seguintes tarefas:

Conceção de instalações de armazenamento de 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.

No caso de uma pilha de estrume de suínos, situada sempre no mesmo sítio, nas instalações ou no campo, é considerada MTD:

Aplicação de um pavimento de betão, com um sistema de recolha e um reservatório para o líquido de escorrimento, bem como

Nas instalações de suínos, é MTD reduzir o consumo de energia através da aplicação de todos seguintes pontos:

Aplicação de ventilação natural sempre que possível, o que implica uma concepção adequada do edifício e das celas (por exemplo, microclima nas celas) e o estudo do espaço a nível das 

direcções predominantes do vento para melhorar o fluxo de ar (apenas para novas instalações);

No caso de instalações ventiladas mecanicamente: optimização da concepção do sistema de ventilação de cada edifício para obter um bom controlo da temperatura e alcançar taxas de 

ventilação mínimas no Inverno

No caso de instalações ventiladas mecanicamente: inspecção e limpeza frequentes das valas e dos ventiladores para evitar resistências nos sistemas de ventilação, e;

Utilização de luz de baixo consumo energético

5.2.5. Armazenamento de estrume em sistemas de criação de suínos



22. b)

23.

23. a)

23. b)

23. c)

23. d)

23. e)

24.

24. a)

24. b)

Sim

25.

25. a) Não

25. b) Sim Crosta natural

26.

27. Sim PGEP

Construção das novas áreas de armazenamento de estrume em locais onde menos incomodem as pessoas com sensibilidade aos odores desagradáveis, depois de equacionada a distância que 

os separa das pessoas e a direcção predominante do vento.

Armazenamento de chorume

A MTD consiste em cobrir os reservatórios de chorume utilizando uma das seguintes opções:

Uma tampa rígida, um telhado ou uma estrutura do estilo tenda, ou;

Uma cobertura flutuante, como, por exemplo, palha cortada, crosta natural, tela, película, turfa, agregado de argila leve expandida (LECA) ou poliestireno expandido (PEE).

Armazenamento de chorume em lagoas

A MTD relativa ao armazenamento de chorume de suínos num reservatório de betão ou de aço implica a existência do seguinte conjunto de equipamentos e medidas:

Um reservatório estável para resistir a prováveis influências mecânicas, térmicas e químicas;

A base e as paredes do reservatório são impermeáveis e estão protegidas contra a corrosão;

Esvaziamento periódico do depósito para inspecção e manutenção, de preferência todos os anos;

Utilização de válvulas duplas em todas as saídas do armazenamento providas de válvulas;

Agitação do chorume imediatamente antes do esvaziamento do tanque para, por exemplo, aplicação no solo.

5.2.7 Espalhamento no solo do estrume produzido pelos suínos  
(nota: As MTD relativas à gestão do espalhamento do estrume já foram abordadas no capítulo 5.1)

As conclusões sobre as MTD são apresentadas na tabela 5.4 do BREF IRPP. Os níveis alcançados são específicos para cada situ, e serve apenas para ilustrar as potenciais reduções.

As lagoas para armazenamento do chorume são tão viáveis como os reservatórios, desde que seja grantido que as paredes e a base estão impermeabilizadas (material argiloso ou plástico), em 
combinação com a deteção de fugas e provisões para a sua cobertura.

A MTD consiste em cobrir as lagoas de chorume utilizando uma das seguintes opções:

Cobertura de plástico, ou;

Cobertura flutuante, como palha cortada, LECA ou crosta natural.

5.2.6 Processamento nas explorações do estrume produzido pelos suínos

Em geral, o processamento interno de estrume só é MTD em determinadas circunstâncias (ou seja, é uma MTD condicional). As condições do processamento de estrume na 
exploração pecuária que determinam se a técnica é uma MTD prendem-se com a disponibilidade de terreno, o excesso ou a escassez local de nutrientes, o apoio técnico, as 
possibilidades de comercialização da energia ecológica e as regulamentações locais.

Armazenamento de chorume em reservatórios


