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O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 

regulamentos vigentes nas partes que lhe são aplicáveis. 
 

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, assumindo o ato 

de licenciamento ou autorização da atividade económica. 
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Confrontações 

 Norte Ribeira de Canha 
 

 Sul Herdade da Ribeira 
 

 Este Herdade da Tramagueira e Monte da Ribeira 
 

 Oeste Herdade da Casa de Bragança e do Outeiro 
 

 

Área do estabelecimento 

 Área impermeabilizada não coberta (m2) 20149,50 m2 
 

 Área coberta (m2) 11303,70 m2 
 

 Área total (m2) 759575 m2 
 

 

Localização 

 Localização Zona Rural 
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EXPLORAÇÃO 
 

Medidas/Condições gerais a cumprir 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Este TUA retifica o 
TUA000004027122019A,  assinado 
a 10/02/2020. As condições 
retificadas respeitam aos prazos de 
validade da decisão e de submissão 
da documentação. 

 - PCIP 

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 PCIP 

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 PCIP 

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 PCIP 

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

Período de Exploração RAA PCIP 

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

Período de Exploração RAA PCIP 

Registar o número e a natureza de 
queixas e ou reclamações recebidas e 
o tratamento dado (resposta ao 
reclamante e implementação de 
ações corretivas e preventivas). 

Período de Exploração RAA PCIP 

A instalação PCIP é composta por um 
núcleo 1 com a marca PTVV35B, que 
dispõe de três pavilhões distintos, e 
de um núcleo 2 com a marca 
PTVV24C, que dispõe de dois 
pavilhões, devendo o operador 
garantir que a exploração da mesma é 
efetuada em conformidade com as 
MTD do documento de referência 
MTD de aplicação setorial - BREF 
IRPP. 

Período de Exploração RAA PCIP 

 

Medidas/Condições específicas a cumprir 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Relativamente às MTD, previstas no 
BREF sectorial - BREF IRPP, que 
estão previstas implementar, 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 
ser utilizado o ficheiro Excel 
“sistematização das MTD aplicáveis às 

instalações PCIP”, disponível no sítio 
da APA em Licenciamento Ambiental. 

 Nove meses após a emissão do 
TUA  

PDA PCIP 

Ponto de situação do grau de 
implementação das Melhores 
Técnicas Disponíveis (MTD) previstas 
no BREF IRPP e/ou das medidas 
técnicas equivalentes; apresentar 
evidências da manutenção da 
adequada implementação das 
referidas técnicas. 

Período de Exploração RAA PCIP 

http://apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/Licenciamento%20Ambiental/BREF/Sistematizao%20MTDs.xlsx
http://apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/Licenciamento%20Ambiental/BREF/Sistematizao%20MTDs.xlsx
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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 PCIP 

Requerer a atualização das condições 
de licenciamento no prazo de 3 anos 
após a publicação das conclusões 
MTD referentes à atividade principal 
da instalação (BREF IRPP), com vista 
ao cumprimento do prazo de 
adaptação previsto nas conclusões 
MTD. 

3 anos após a publicação das 
Conclusões MTD 

RAA PCIP 

Todas as substâncias químicas e/ou 
de natureza orgânica devem ser 
armazenadas sobre um bacia de 
retenção, pelo que no 1º RAA devem 
ser enviadas evidências fotográficas 
desta condição, nomeadamente no 
que respeita às substâncias utilizadas 
no tratamento de água captada. 

Período de Exploração 1º RAA PCIP 

A varrascaria existente no perímetro 
da instalação PCIP, ainda que 
explorada por outra entidade jurídica, 
deve ser mantida em conformidade 
com as MTD do BREF IRPP, devendo 
todo o efluente pecuário ser 
encaminhado para o sistema de 
retenção de efluentes pecuários dos 
Núcleos 1 e 2, composto por 5 lagoas. 

Período de Exploração RAA PCIP 

 

Matérias-primas e/ou subsidiárias / produtos 

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

Matéria(s)-prima(s) e ou 
subsidiária(s) 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

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

Período de Exploração RAA PCIP 

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

Período de Exploração RAA PCIP 

 

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

Produtos intermédios e ou 
finais 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação 
Demonstração do 

cumprimento 
Regime 

Animais 
Efetuar o registo sobre a 
produção efetiva de suínos 
(em toneladas e n.º de 

Período de Exploração RAA PCIP 
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animais) desse ano civil, 
acompanhados das 
respetivas Declarações de 
Existência. 

 

Ar 

Emissões Pontuais 

Ar – Emissões difusas 

Medidas/Condições a cumprir para as emissões difusas 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

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 
(exceção para as Partículas). 

Período de Exploração RAA PCIP 

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

Período de Exploração RAA PCIP 

O operador deverá adotar as 
medidas necessárias preconizadas 
no BREF IRPP (vide MTD n.º 11), de 
forma a reduzir a produção de 
poeiras no interior de edifícios para 
os animais. 

Período de Exploração RAA PCIP 

Efetuar manutenções regulares ao 
sistema de ventilação dos pavilhões. 

Período de Exploração RAA PCIP 

 

Odores 

Medidas/Condições a cumprir relativamente a odores 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

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 (ex.: 
aumentar a altura da saída do ar de 
exaustão; colocar barreiras externas 
eficazes para turbulência no fluxo de 
ar expelido (p. ex., vegetação); 
colocar defletores nas saídas de ar 

Período de Exploração RAA PCIP 
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que se encontrem a baixa altura nas 
paredes, para que o ar de exaustão 
seja dirigido p/o solo). 
Deverão ser adotadas as medidas 
necessárias para garantir os 
seguintes aspetos: manter o sistema 
de ventilação artificial dos pavilhões 
otimizado; 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 do sistema 
de drenagem de águas pluviais. 

Período de Exploração RAA PCIP 

 

Recursos Hídricos 

Captação 

Medidas/Condições a cumprir relativamente às captações de água 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Dar cumprimento às condições 
gerais e específicas previstas nas 
Autorizações de Utilização dos 
Recursos Hídricos: 
Captação de Água Subterrânea (Furo 
1) - nº A013627.2014.RH5, de 
2014/10/21 
Captação de Água Subterrânea (Furo 
2) - A013629.2014.RH5, de 
2014/10/21; 
Captação de Água Subterrânea (Furo 
novo) - A019331.2017.RH5A, de 
2017/12/22 

Escolha um item. RAA PCIP 

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

Período de Exploração RAA PCIP 

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

Período de Exploração RAA PCIP 

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

Período de Exploração RAA PCIP 

A água para consumo humano 
(utilizada nas instalações sociais) 
deve garantir as normas de 
qualidade previstas no Decreto-Lei 
n.º 306/2007, de 27 de Agosto, e 
não pode ser proveniente das três 

Período de Exploração RAA PCIP 
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captações de água referidas na 
primeira condição deste módulo. 
A rede de abastecimento de água 
para consumo humano deve ser 
separativa, de forma a garantir as 
normas de qualidade exigidas no 
artigo 6 º do Decreto-Lei n.º 
306/2007, de 27 de Agosto. 

Período de Exploração RAA PCIP 

 

Rejeição de águas residuais 

Medidas/Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Não está autorizada qualquer 
descarga de águas residuais no solo 
e/ou linha de água. As águas 
residuais domésticas devem ser 
encaminhadas para destino 
autorizado ou, em alternativa, para o 
sistema de retenção de efluentes 
pecuários. 

No imediato RAA PCIP 

Devem ser apresentadas evidências 
fotográficas dos órgãos de retenção 
das águas residuais domésticas. 
Caso aplicável, o operador deve 
proceder ao envio de comprovativo 
do encaminhamento das mesmas a 
destino final autorizado. 

Nove meses após a emissão do 
TUA 

PDA PCIP 

 

Efluentes Pecuários 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos efluentes pecuários e ou subprodutos de origem 

animal produzidos 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

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 PCIP 

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 

Período de Exploração RAA PCIP 



 

 
 

 

 DATA 30/07/2020 

 

 PÁG. 10/15 
 

destino final adequado 
Indicar a quantidade mensal e anual 
de animais mortos (toneladas e n.º 
de animais) enviada para 
estabelecimento autorizado. 

Período de Exploração RAA PCIP 

Apresentar cópia de todas as guias 
de acompanhamento dos cadáveres 
animais, que comprovem o envio do 
mesmo para as Unidades de 
Transformação de Subprodutos. 

Período de Exploração RAA PCIP 

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

Período de Exploração RAA PCIP 

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 
afretem os recursos hídricos 
superficiais e/ou subterrâneos. 

Período de Exploração RAA PCIP 

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 sempre que necessário. 

Período de Exploração RAA PCIP 

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 PCIP 

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 PCIP 

O operador deverá apresentar 
evidências fotográficas da 

Nove meses após a emissão do 
TUA 

PDA PCIP 
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remodelação na nitreira, projeto 
esse aprovado a coberto do ofício 
APA n.º S065207-201911, de 
13/11/2019 e da caixa de visita que 
existente após a mesma.  
Relativamente ao encaminhamento 
do efluente pecuário, registar: a data 
de envio; o destino do efluente 
pecuário; as quantidades enviadas; a 
data e método de aplicação 
(valorização agrícola); a cópia de 
documentação que demonstre a 
utilização, encaminhamento ou 
destino adequado do efluente 
pecuário produzido. 

Período de Exploração RAA PCIP 

Dar cumprimento ao parecer 
emitido pela entidade coordenadora 
sobre o PGEP (vide anexo II). 

Período de Exploração RAA PCIP 

O operador é obrigado a manter o 
PGEP atualizado nos termos do n.º5 
do artigo 4º da Portaria n.º 
631/2009, de 11 de junho, devendo 
comunicar qualquer alteração na 
gestão dos efluentes pecuários no 
RAA respetivo. 

Período de Exploração RAA PCIP 

O sistema de 
retenção/armazenamento deve 
possuir capacidade suficiente para 
armazenar o chorume durante os 
períodos em que não seja possível 
espalhá-lo no solo (vide MTD n.º 
18b) do BREF IRPP). Considerando 
ainda o disposto na Portaria n.º 
631/2009, de 9 de junho, o 
operador deve garantir que o 
sistema dispõe sempre de uma folga 
mínima de 0,5 m. 

Período de Exploração RAA PCIP 

Os sistemas de lagunagem devem 
ser isolados por vedação, de forma a 
evitar a queda de pessoas ou 
animais, bem como o seu resguardo 
de acesso indevido, tal como 
disposto n.º 8 do anexo I da Portaria 
n.º 631/2009, de 9 junho. 

Período de Exploração RAA PCIP 

Assegurar um plano de emergências, 
permanentemente atualizado, para 
lidar com emissões e incidentes 
imprevistos, como a poluição de 
massas de água, conforme 
estipulado na MTD n.º 2 do BREF 
IRPP. 

Período de Exploração RAA PCIP 

Aquando da limpeza das lagoas, 
deverá ser apresentado no RAA 

Período de Exploração RAA PCIP 
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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. 

 

Resíduos 

Resíduos gerados na atividade 

 

Medidas/Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

Promover a valorização de resíduos 
por fluxos ou fileiras 

Período de Exploração RAA PCIP 

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. No 1º RAA devem 
ser apresentadas evidências 
fotográficas dos parques para 
armazenamento dos resíduos não 
perigosos e perigosos. 

Período de Exploração 1º RAA e RAA PCIP 

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 PCIP 

Sistematizar os quantitativos de 
resíduos/ LER gerados no processo 
produtivo evidenciando a etapa 
onde são produzidos. 

Período de Exploração RAA PCIP 

 

Ruído 

Medidas/Condições a cumprir relativamente ao ruído 

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

A exploração não consubstancia o 
conceito de atividade ruidosa 
permanente, conforme definido no 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Período de Exploração RAA PCIP 
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janeiro, na sua atual redação. Caso 
existam reclamações relativas a 
ruído; ocorram alterações na 
instalação que possam ter 
interferência direta com os níveis 
sonoros anteriormente existentes; o 
aumento do número de horas de 
funcionamento de equipamentos, 
que faça prever o aumento do nível 
sonoro no(s) recetor(es) sensível(eis), 
deve ser realizada uma medição de 
ruído 
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 PCIP 

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO 
Tipo de desativação 

Total, Parcial, Outro, etc. 

 

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

Medida/Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento Regime 

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 (com 6 meses de 

antecedência). 

Plano de desativação total ou 
parcial 

PCIP 

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 
PCIP 
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OBRIGAÇÕES DE 

COMUNICAÇÃO 
Comunicações a efetuar à Administração 

Tipo de informação/ 
Parâmetros 

Formato de reporte Data de reporte Entidade 

Relatório Ambiental Anual 
(RAA) 

Formato digital através 
da Plataforma SILiAmb 

Até 30 de abril de cada ano, reportando-
se às condições de exploração do ano 

anterior. 1º RAA até 30 de abril de 2021. 
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 

Até 10/11/2020. APA 

Registo Europeu de 
Emissões e Transferências 

de Poluentes (PRTR) 
Formulário único (PRTR) 

PRTR a submeter anualmente em data a 
definir 

APA 

Mapa Integrado de Registo 
de Resíduos (MIRR) 

SILiAmb 
31 de março do ano seguinte àquele que 
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Processo n.º: 450.10.02.02.017573.2014.RH5

Utilização n.º: A013627.2014.RH5

Início: 2014/10/21

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

País* Portugal

Número de Identificação fiscal* 501368051

Nome/Denominação Social* Suigranja - Sociedade Agrícola, S.A.

Morada* Casal da Granja - Várzea de Sintra

Localidade SINTRA

Código Postal 2710-252

Concelho* Sintra

Telefones 219605210/962506825

Fax 219605211

Localização

Designação da captação Furo 1 - Herdade da Confraria e Anexas

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Herdade da Confraria e Anexas

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Central / Vendas Novas / Vendas Novas

Longitude -8.40626

Latitude 38.70315

Região Hidrográfica RH5 :: Tejo

Bacia Hidrográfica 1422 :: Almansor

Sub-Bacia Hidrográfica 05TEJ1097 :: Ribeira de Canha

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água T01RH5 :: Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Tejo

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 105.0

Diâmetro máximo (mm) 350.0
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Profundidade do sistema de extração (m) 60.0

Revestimento:

Tipo PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm) 200.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 2.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 1.200

Volume máximo anual (m3) 1800.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

450

Nº horas/dia em extração 4

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 4

Finalidades

Atividades de outro tipo

Abeberamento Animal - 7000 suinos/800 bovinos

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
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12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

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

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

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

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

Condições Específicas

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

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código __Ofício n.º 4955 de 17/04/2009 - Comunicação Prévia__.

2ª A captação será exclusivamente utilizada para ____Abeberamento Animal____ no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

3ª Num raio de ______ 50 metros _____ com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e
depósitos de resíduos de qualquer natureza.

4ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 450 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.017574.2014.RH5

Utilização n.º: A013629.2014.RH5

Início: 2014/10/21

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

País* Portugal

Número de Identificação fiscal* 501368051

Nome/Denominação Social* Suigranja - Sociedade Agrícola, S.A.

Morada* Casal da Granja - Várzea de Sintra

Localidade SINTRA

Código Postal 2710-252

Concelho* Sintra

Telefones 219605210/962506825

Fax 219605211

Localização

Designação da captação Furo 2 - Herdade da Confraria e Anexas

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Herdade da Confraria e Anexas

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Central / Vendas Novas / Vendas Novas

Longitude -8.40119

Latitude 38.70548

Região Hidrográfica RH5 :: Tejo

Bacia Hidrográfica 1422 :: Almansor

Sub-Bacia Hidrográfica 05TEJ1097 :: Ribeira de Canha

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água T01RH5 :: Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Tejo

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 103.0

Diâmetro máximo (mm) 300.0
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Profundidade do sistema de extração (m) 36.0

Revestimento:

Tipo PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm) 160.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 5.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 4.000

Volume máximo anual (m3) 32000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

3000

Nº horas/dia em extração 7

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividades de outro tipo

Abeberamento Animal - 7000 suinos/800 bovinos

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
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12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

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

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

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

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

Condições Específicas

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

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código __Ofício n.º 4953 de 17/04/2009__.

2ª A captação será exclusivamente utilizada para ____Abeberamento Animal____ no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

3ª Num raio de ______ 50 metros _____ com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e
depósitos de resíduos de qualquer natureza.

4ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 3000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.025828.2017.RH5A

Utilização n.º: A019331.2017.RH5A

Início: 2017/12/22

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016383

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501368051

Nome/Denominação Social* Suigranja - Sociedade Agrícola, S.A.

Idioma Português

Morada* Casal da Granja - Várzea de Sintra

Localidade* SINTRA

Código Postal 2710-252

Concelho* Sintra

Telefones 219605210/962395401

Fax 219605211

Localização

Designação da captação captação de água

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Herdade da Confraria e Anexas

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Central / Vendas Novas / Vendas Novas

Longitude -8.40430

Latitude 38.70281

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Almansor

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 198.0

Diâmetro máximo (mm) 254.0

Profundidade do sistema de extração (m) 165.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 10.0

Nº ralos 6
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Localização dos ralos (m) 120,4 a 126.3 m; 132.2 a 138.1 m; 144 a 149.9 m; 155.8 a 161.7 m; 167.6 a 173.5 m;
179.4 a 197.1 m;

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 198.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 4.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 1.390

Volume máximo anual (m3) 14400.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1200

Nº horas/dia em extração 8

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Pecuária

Tipo de actividade pecuária Produção

REAP (Classe de atividade) Classe 1

CAE Principal 01460 : Suinicultura

CAE Secundária

Quantidade de efluentes pecuários produzidos 13000

Destino dos efluentes pecuários produzidos Valorização agricola

Animal de espécie pecuária Suíno

Capacidade de exploração (cabeças normais) 2000

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Existem outras origens de água |_|

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código __A010997.2017.RH5A__.

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 22/12/2017 pela entidade licenciadora.

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 14/08/2017, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos
aprovado pela entidade licenciadora.

4ª A captação será exclusivamente utilizada para ____Atividade Pecuária - Suinicultura____ no local supra indicado, fim que não pode
ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

5ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.

7ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza

8ª A bomba não deverá situar-se frente ao tubo ralo a fim de evitar o arrastamento de fino que poderá conduzir a um envelhecimento
prematuro da captação.

9ª O utilizador não poderá alterar as características da obra sem comunicação prévia à Agência Portuguesa do Ambiente.

10ª Os poços ou furos de captação de águas repuxantes devem ser, sempre que possível, munidos de dispositivos que impeçam o
desperdício da água.

11ª O utilizador deve implementar medidas adequadas à proteção e manutenção da captação, nomeadamente proceder de modo a que
não haja poluição química ou microbiológica da água a explorar, por águas de pior qualidade ou outras fontes poluentes e proteger
a captação, com tampa amovível e estrutura de proteção.

12ª Na tampa de proteção do furo, antes e depois de equipado, deve ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20 milímetros
com ligação a um tubo piezométrico, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhos de medida dos níveis
da água

13ª O titular fica obrigado a incluir esta captação na monitorização estabelecida pela DIA, para as restantes captações existentes na
exploração

14ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham
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Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1200 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.017573.2014.RH5

Utilização n.º: A013627.2014.RH5

Início: 2014/10/21

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

País* Portugal

Número de Identificação fiscal* 501368051

Nome/Denominação Social* Suigranja - Sociedade Agrícola, S.A.

Morada* Casal da Granja - Várzea de Sintra

Localidade SINTRA

Código Postal 2710-252

Concelho* Sintra

Telefones 219605210/962506825

Fax 219605211

Localização

Designação da captação Furo 1 - Herdade da Confraria e Anexas

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Herdade da Confraria e Anexas

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Central / Vendas Novas / Vendas Novas

Longitude -8.40626

Latitude 38.70315

Região Hidrográfica RH5 :: Tejo

Bacia Hidrográfica 1422 :: Almansor

Sub-Bacia Hidrográfica 05TEJ1097 :: Ribeira de Canha

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água T01RH5 :: Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Tejo

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 105.0

Diâmetro máximo (mm) 350.0
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Profundidade do sistema de extração (m) 60.0

Revestimento:

Tipo PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm) 200.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 2.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 1.200

Volume máximo anual (m3) 1800.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

450

Nº horas/dia em extração 4

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 4

Finalidades

Atividades de outro tipo

Abeberamento Animal - 7000 suinos/800 bovinos

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
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12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

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

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

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

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

Condições Específicas

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

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código __Ofício n.º 4955 de 17/04/2009 - Comunicação Prévia__.

2ª A captação será exclusivamente utilizada para ____Abeberamento Animal____ no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

3ª Num raio de ______ 50 metros _____ com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e
depósitos de resíduos de qualquer natureza.

4ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 450 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.017574.2014.RH5

Utilização n.º: A013629.2014.RH5

Início: 2014/10/21

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

País* Portugal

Número de Identificação fiscal* 501368051

Nome/Denominação Social* Suigranja - Sociedade Agrícola, S.A.

Morada* Casal da Granja - Várzea de Sintra

Localidade SINTRA

Código Postal 2710-252

Concelho* Sintra

Telefones 219605210/962506825

Fax 219605211

Localização

Designação da captação Furo 2 - Herdade da Confraria e Anexas

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Herdade da Confraria e Anexas

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Central / Vendas Novas / Vendas Novas

Longitude -8.40119

Latitude 38.70548

Região Hidrográfica RH5 :: Tejo

Bacia Hidrográfica 1422 :: Almansor

Sub-Bacia Hidrográfica 05TEJ1097 :: Ribeira de Canha

Tipo de massa de água SUBTERRANEA

Massa de água T01RH5 :: Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Tejo

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

Bom

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 103.0

Diâmetro máximo (mm) 300.0
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Profundidade do sistema de extração (m) 36.0

Revestimento:

Tipo PVC

Diâmetro máximo da coluna (mm) 160.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 5.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 4.000

Volume máximo anual (m3) 32000.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

3000

Nº horas/dia em extração 7

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividades de outro tipo

Abeberamento Animal - 7000 suinos/800 bovinos

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
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12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.

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

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

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

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

Condições Específicas

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

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código __Ofício n.º 4953 de 17/04/2009__.

2ª A captação será exclusivamente utilizada para ____Abeberamento Animal____ no local supra indicado, fim que não pode ser
alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

3ª Num raio de ______ 50 metros _____ com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e
depósitos de resíduos de qualquer natureza.

4ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 3000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Processo n.º: 450.10.02.02.025828.2017.RH5A

Utilização n.º: A019331.2017.RH5A

Início: 2017/12/22

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00016383

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 501368051

Nome/Denominação Social* Suigranja - Sociedade Agrícola, S.A.

Idioma Português

Morada* Casal da Granja - Várzea de Sintra

Localidade* SINTRA

Código Postal 2710-252

Concelho* Sintra

Telefones 219605210/962395401

Fax 219605211

Localização

Designação da captação captação de água

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Herdade da Confraria e Anexas

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Central / Vendas Novas / Vendas Novas

Longitude -8.40430

Latitude 38.70281

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Almansor

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Reforço

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 198.0

Diâmetro máximo (mm) 254.0

Profundidade do sistema de extração (m) 165.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 10.0

Nº ralos 6
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Localização dos ralos (m) 120,4 a 126.3 m; 132.2 a 138.1 m; 144 a 149.9 m; 155.8 a 161.7 m; 167.6 a 173.5 m;
179.4 a 197.1 m;

Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 198.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 4.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 1.390

Volume máximo anual (m3) 14400.0

Mês de maior consumo agosto

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1200

Nº horas/dia em extração 8

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Atividade Pecuária

Tipo de actividade pecuária Produção

REAP (Classe de atividade) Classe 1

CAE Principal 01460 : Suinicultura

CAE Secundária

Quantidade de efluentes pecuários produzidos 13000

Destino dos efluentes pecuários produzidos Valorização agricola

Animal de espécie pecuária Suíno

Capacidade de exploração (cabeças normais) 2000

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Existem outras origens de água |_|

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água
Subterrânea emitida com o código __A010997.2017.RH5A__.

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 22/12/2017 pela entidade licenciadora.

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 14/08/2017, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos
aprovado pela entidade licenciadora.

4ª A captação será exclusivamente utilizada para ____Atividade Pecuária - Suinicultura____ no local supra indicado, fim que não pode
ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

5ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.

7ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza

8ª A bomba não deverá situar-se frente ao tubo ralo a fim de evitar o arrastamento de fino que poderá conduzir a um envelhecimento
prematuro da captação.

9ª O utilizador não poderá alterar as características da obra sem comunicação prévia à Agência Portuguesa do Ambiente.

10ª Os poços ou furos de captação de águas repuxantes devem ser, sempre que possível, munidos de dispositivos que impeçam o
desperdício da água.

11ª O utilizador deve implementar medidas adequadas à proteção e manutenção da captação, nomeadamente proceder de modo a que
não haja poluição química ou microbiológica da água a explorar, por águas de pior qualidade ou outras fontes poluentes e proteger
a captação, com tampa amovível e estrutura de proteção.

12ª Na tampa de proteção do furo, antes e depois de equipado, deve ser aberto um orifício de diâmetro não inferior a 20 milímetros
com ligação a um tubo piezométrico, obturado por um bujão, destinado a permitir a introdução de aparelhos de medida dos níveis
da água

13ª O titular fica obrigado a incluir esta captação na monitorização estabelecida pela DIA, para as restantes captações existentes na
exploração

14ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham
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Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1200 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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 ANEXO II  

Parecer de aprovação do PGEP 
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