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Nº TUA TUA20180820000516

REQUERENTE SONDAGENS 2000 - SONDAGENS E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS. LDA

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 504103547

ESTABELECIMENTO SONDAGENS 2000 - SONDAGENS E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS. LDA

LOCALIZAÇÃO HERDADE DA GALEGA - ECOPARQUE DO RELVÃO

CAE 01460 - Suinicultura

TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.
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Regime Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento
Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

PCIP PL20180129002323 X X

Instalação para 
criação intensiva 
de suínos com 
capacidade para 
6336 porcos de 
produção (com 
mais de 30 kg) - 
categoria 6.6 b) 
do anexo I do 
Decreto-lei n.º 
127/2013 de 30 
de agosto

20-08-
2018

18-08-
2027

- Não
Deferida 
condicionad
a

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

Norte Casal do Rodeio

Sul Estrada e Casal do Pai Poldro

Este Casais da Costa, Vale Pequeno de Baixo e Vale Pequeno de Cima

Oeste Casais das Fontainhas e Vale da Vaca

Área impermeabilizada não coberta (m2) 2800.00

Área coberta (m2) 5532.00

Área total (m2) 1276600.00

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Confrontações

Área do estabelecimento
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Localização Espaço agrícola e florestal

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Informar sobre a data de início de exploração da instalação Seis meses após a emissão da decisão 
relativa ao regime PCIP

PDA

Registar o número de horas de funcionamento anual da instalação, discriminando 
o número de horas em produção efetiva e em limpeza/manutenção (evidenciado 
as diferentes etapas de processo).

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

Registar o número e a natureza de queixas e ou reclamações recebidas. Período de exploração RAA

Localização

 

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

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

Ponto de situação do grau de implementação das Melhores Técnicas Disponíveis 
(MTD) previstas no BREF sectorial ( identificadas como implementadas ou a 
implementar no ficheiro em anexo - Anexo III - BREF IRPP) e/ou das medidas 
técnicas equivalentes; apresentar evidências da manutenção da adequada 
implementação das referidas técnicas.

Período de exploração RAA

Relativamente às MTD, previstas no BREF sectorial - BREF IRPP, que estão 
previstas implementar (vide anexo III - BREF IRPP), deve ser apresentada uma 
calendarização das ações a tomar, para o período de validade da decisão PCIP, 
clarificando as etapas e todos os procedimentos que especifiquem como o 
operador prevê alcançar a implementação das referidas MTD. Para o efeito deverá 
o operador reformular o ficheiro Excel “sistematização das MTD aplicáveis às 
instalações PCIP”, disponível no sítio da APA em Licenciamento Ambiental.

Seis meses após a emissão da decisão 
relativa ao regime PCIP PDA

Avaliar e equacionar a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), 
nos termos do preconizado no BREF IRPP, incluindo no RAA a análise a efetuar 
sobre esta matéria

Período de exploração RAA

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

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

RAA

Relativamente às MTD identificadas no anexo III como não aplicáveis deverá ser 
apresentada uma justificação técnica, consagrando alternativas ambientalmente 
equivalentes.

Seis meses após a decisão relativa ao 
regime PCIP PDA

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

Animais Efetuar o registo do nº de animais que entram na 
exploração

Período de exploração RAA

Rações Efetuar o registo do consumo de rações, expresso em 
toneladas.

Período de exploração RAA

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

Animais
Efetuar o registo sobre a produção efetiva de suínos (em 
toneladas e n.º de animais) desse ano civil, 
acompanhados das respetivas Declarações de Existência.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos

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

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

Ar

Emissões difusas
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Determinar as emissões dos parâmetros NH3, CH4 e Partículas para a atmosfera, 
para cada local de emissão, nomeadamente nos edifícios de produção e no 
sistema de retenção de efluentes pecuários

Período de exploração RAA

Sempre que possível, o operador deverá manter a crosta natural que ocorre à 
superfície das lagoas de retenção.

Período de exploração RAA

A nitreira deve ser coberta, o chão impermeabilizado e possuir um sistema de 
retenção e encaminhamento dos lixiviados, de forma a evitar a estagnação de 
águas e a libertação de odores.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente a odores

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para garantir os seguintes 
aspetos: a) manter o sistema de ventilação artificial dos pavilhões otimizado; b) 
proceder à limpeza do sistema de drenagem que encaminha o efluente pecuário 
ao sistema de retenção, nomeadamente ao nível das caixas e da tubagem; e c) 
proceder à limpeza do sistema de drenagem de águas pluviais.

Período de exploração RAA

Dar cumprimento às MTD relativas à prevenção/redução de emissões de odores, 
nomeadamente através da otimização das condições de descarga de ar de 
exaustão proveniente do alojamento animal, utilizando uma ou mais técnicas: 
aumentar a altura da saída do ar de exaustão (p. ex., acima do nível do telhado, 
colocar chaminés, desviar a saída de ar de exaustão para a cumeeira, em vez da 
parte inferior da parede), aumentar a velocidade de ventilação de saída vertical; 
colocar barreiras externas eficazes para turbulência no fluxo de ar expelido (p. ex., 
vegetação); colocar defletores nas saídas de ar que se encontrem a baixa altura 
nas paredes, para que o ar de exaustão seja dirigido p/o solo.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Registar o consumo mensal/anual de água, em m3, discriminando as finalidades 
(atividade pecuária, lavagens e consumo humano)

Período de exploração RAA

Registar o consumo específico de água (eg. m3 de água consumida/tonelada de 
animal produzido).

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas previstas na Autorização de 
Utilização dos Recursos Hídricos -Captação de Água Subterrânea nº A006128.
2018.RH5A (vide Anexo I – TURH furo)

RAA

Odores

RH

RH - Captação
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Medidas / Condições a cumprir relativamente aos piezómetros

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Apresentar um relatório síntese das análises às águas subterrâneas, de acordo 
com a monitorização prevista na DIA.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

As águas residuais domésticas devem ser encaminhadas para as fossas séticas 
existentes.

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Efetuar a gestão dos cadáveres de animais gerados (recolha, acondicionamento
/armazenamento e encaminhamento para destino final adequado), de forma 
correta e em conformidade com a legislação em vigor.

Período de exploração RAA

Os animais mortos (subprodutos de origem animal) 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.

Período de exploração RAA

Informar a APA do destino final dos cadáveres de animais gerados. Período de exploração RAA

Apresentar cópia de todas as guias de acompanhamento dos cadáveres animais, 
que comprovem o envio dos mesmos para a UTS.

Período de exploração RAA

Dar cumprimento ao parecer emitido pela entidade coordenadora sobre o PGEP. Período de exploração RAA

Registar os volumes de chorume e estrume produzidos anualmente (m3/ano). Período de exploração RAA

Indicar a quantidade anual de estrume e chorume encaminhada para os destinos 
finais aprovados em sede de parecer do PGEP.

Período de exploração RAA

As escorrências da nitreira deverão ser encaminhadas para o sistema de retenção 
de efluentes pecuários, ou seja, deve ser construída uma caleira pronunciada no 
lado em que não existe parede (topo), de forma a recolher todas as escorrências 
de águas residuais (águas pluviais contaminadas que se gerem nessa zona).

Período de exploração RAA

RH - piezómetros

Rejeição de águas residuais

Efluentes_pec

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos efluentes pecuários e ou subprodutos de origem animal 
produzidos
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

As águas pluviais devem ser separadas das águas residuais provenientes do 
processo produtivo (chorume e águas de lavagem), devendo o operador assegurar 
que não existe contaminação das águas pluviais.

Período de exploração RAA

Aquando da limpeza das lagoas, deverá ser apresentado no RAA respetivo cópia 
do Plano de Gestão de Lamas, a aprovar nos termos do disposto no Decreto-Lei n.
º 276/2009, de 2 de Outubro, descrição do processo de limpeza e destino final das 
lamas removidas.

Período de exploração RAA

As águas residuais do rodilúvio devem ser encaminhadas para o sistema de 
retenção dos efluentes pecuários.

Período de exploração RAA

Assegurar o encaminhamento de todo o efluente pecuário (EP) a destino final 
adequado (sistema de retenção de efluentes pecuários), bem como a retenção dos 
mesmos em órgãos estanques, adequadamente dimensionados e em boas 
condições de manutenção e funcionamento, garantido a inexistência de quaisquer 
descargas, escorrências e/ou infiltrações que afetem os recursos hídricos 
superficiais e/ou subterrâneos.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Promover a valorização de resíduos por fluxos ou fileiras. Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

Assegurar que nos locais de armazenamento se verifique a disposição dos 
mesmos por tipologia de resíduo e com a identificação dos códigos LER.

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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, na sua atual redação. Caso sejam registadas reclamações relativas a 
ruído; ocorram alterações na instalação que possam ter interferência direta com os 
níveis sonoros anteriormente existentes; o aumento de equipamentos com 
emissões sonoras para o exterior; o aumento do número de horas de 
funcionamento de equipamentos ou alteração da sua disposição, que faça prever o 
aumento do nível sonoro no(s) recetor(es) sensível(eis), deve ser realizada uma 
medição do ruído ambiental.

Período de exploração RAA

Resíduos

Resíduos gerados na atividade

Ruido

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

Caso da avaliação de ruído se conclua que é necessário proceder à 
implementação de medidas de minimização, deverá(ão) posteriormente ser 
efetuada(s) nova(s) caraterização(ões) de ruído, de forma a verificar o 
cumprimento dos critérios de incomodidade e de exposição máxima.

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Elaborar e submeter o plano de desativação total ou parcial da instalação para 
aprovação.

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial da instalação e 
com pelo menos 6 meses de 
antecedência.

Plano de desativação total ou parcial

Elaborar e submeter o relatório final de conclusão do plano de desativação total ou 
parcial da instalação para aprovação

Aquando da conclusão da desativação 
de acordo com o plano previamente 
aprovado

Relatório final de conclusão do plano de 
desativação total ou parcial

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

Relatório Ambiental Anual (RAA)

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

1º RAA a remeter até 30 de 
abril do ano seguinte à 
emissão da decisão PCIP. 
Seguintes até 30 de abril de 
cada ano.

APA

Registo Europeu de Emissões e Transferências de Poluentes 
(PRTR)

Formulário único (PRTR)

1º PRTR a submeter no ano 
seguinte ao início de 
exploração e seguintes em 
data a definir

APA

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

APA

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

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

APA, IGAMAOT e EC

Formato digital ou qualquer via Aquando da previsão de 
cessação definitiva total ou 

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

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

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

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

Plano de Desativação total ou parcial disponível que se mostre 
eficiente

parcial das atividades - com 6 
meses de antecedência.

APA

Relatório Final de Conclusão do Plano de Desativação total ou 
parcial

Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

Aquando da conclusão da 
desativação de acordo com o 
plano previamente aprovado

APA

Plano de Desempenho Ambiental (PDA)

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

6 meses após a decisão final 
relativa ao regime PCIP APA

Situações de incumprimento de condições do TUA
Formato digital ou qualquer via 
disponível que se mostre 
eficiente

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

APA, EC e CCDR

Código Anexo Descrição

C026236 Titulo A006128.2018.RH5A.pdf Anexo I - TURH do furo

C026237 PGEP.pdf Anexo II - Parecer relativo ao PGEP

C026245 Sistematizao MTDs.pdf Anexo III - BREF IRPP
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