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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 Herdade Defesa e Barros. 

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 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 Alentejo (DRAP Alentejo) - 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 Casa Sarmento, S.A 

Instalação Herdade Defesa e Barros 

NIPC 501105808 

Morada Herdade da Defesa de Barros 

1.1.2 – Localização da Instalação  

Quadro 2 – Caraterísticas e localização geográfica 

Coordenadas do ponto médio da instalação (M; P) (m) (1) 235440;229560 

Tipo de localização da instalação Zona Rural 

Áreas (m2) 

Área total 6.827.000 

Área coberta 5.622 

Área impermeabilizada (não coberta) 11.492 

Área não impermeabilizada nem coberta 6.809.886 
(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. 

http://www.apambiente.pt/
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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 6.6c 900 porcas 

536,3 
Cabeças 
Normais 
(CN) (1) 

1 Corresponde a 900 porcas em regime de produção de leitões com 455 lugares para porcos de engorda, com a marca de exploração. 

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 

Licença de Utilização 
de Recursos Hídricos 
para a captação de 

Água Subterrânea n.º. 
ARHT/1602.10/T/A.CA

.F., de 15.06.2010 
Licença de Utilização 
de Recursos Hídricos 
para a captação de 

Água Subterrânea n.º. 
ARHT/1604.10/T/A.CA

.F., de 15.06.2010 

Autoridade 
competente: APA 

(ARH-Tejo e Oeste) 
Integrado no Anexo 

III 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: 
DRAPALT 

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. 
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1.4 – Validade  

Esta Licença Ambiental é válida por um período de 9 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. 

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 agrícola que comporta vários Núcleos de Produção (NP) de 
animais. A instalação é composta por dois núcleos para suínos, em regime intensivo:  

 NP1 – composto por 1 pavilhão de multiplicação, 1 pavilhão de gestação e um pavilhão 
de engorda, para 400 porcas reprodutoras, para produção de porcos para abate, em 
ciclo fechado, dispondo de 455 lugares (porcos de engorda com mais de 30 kg). 

 NP2 – composto por 1 pavilhão de inseminação e gestação, por 1 pavilhão de 
maternidade e recrias, 1 pavilhão de futuras reprodutoras e enfermaria e o anexo dos 
varrascos, para 500 porcas reprodutoras, para a produção de leitões para abate. 

Os outros dois núcleos (NP3 e NP4) são utilizados para criação de bovinos e ovinos, em 
regime extensivo. 

De referir que o pavilhão de engorda é composto por 4 salas de engorda, com capacidade para 
70 porcos, e 5 parques de acabamento, com capacidade para alojar 35 animais. 

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

2.1.1 – Matérias-primas e produtos 

A ração para animais é adquirida a terceiros e para efeitos de armazenamento desta existem 
os seguintes silos:  

 3 silos com capacidade de 7,5 t afetos ao NP1; 
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 1 silo de 14 t e 2 silos de 8,4 t,  afetos ao NP2.  

O fornecimento de alimento aos animais é efetuado de forma totalmente automática e o 
consumo anual é de cerca de 1500 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 duas captações de água 
subterrâneas (AC1 e AC2), identificadas no Quadro 5.  

A água para abastecimento da atividade pecuária deve ser proveniente da captação AC1 e 
conduzida a depósito (s) independente (s) do utilizado para a água para consumo humano 
(balneários, sanitários e habitações da pecuária) que provém da captação AC2. 

O operador deverá proceder no imediato à construção de uma rede de abastecimento de água 
para consumo humano independente da rede utilizada para a atividade pecuária. 

Segundo dados do projeto, a água é desinfetada por cloragem e depois distribuída para os 
pavilhões e para os parques de animais. São consumidos cerca de 9591 m3/ano. 

Quadro 5 – Ponto de captação de água subterrânea 

Código 
da 

captação 

Tipo de 
captação/ 

função 

Autorizações de Utilização dos 
Recursos Hídricos para Captação de 

Água Subterrânea 
Finalidades 

AC1 Furo vertical 
com 68 m 

ARHT/1602.10/T/A.CA.F.,de 15.06.2010 Rega e 
pecuária 

AC2 Furo vertical 
com 60 m 

ARHT/1604.10/T/A.CA.F.,de 15.06.2010 Consumo 
humano 

A água para consumo humano (uso doméstico e todo o uso no processo industrial que 
implique o contacto direto e indireto com produtos ou substâncias destinadas ao consumo 
humano, de acordo com a alínea ii) do art.º 2º do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto), 
deve cumprir com as normas de qualidade previstas no artigo 6º do referido Decreto-Lei. 

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 III). 

Deverão ser instalados de imediato contadores com totalizador em cada captação de água. 

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 

185.000 kWh (40 
Tep/ano)1 - - Atividade da 

instalação 

GPL 6175 l (4,1 Tep/ano) 2 depósitos de 
4480 l cada. 

(2) Caldeira Roca 110 
kw (3) 

(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) Enquadram-se na Classe B2 do anexo III do Decreto-lei n.º 217/2012, de 9 de outubro. 
(3) Equipamentos excluídos do âmbito de aplicação do DL n.º 39/2018, de 11 de junho. 
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O pavilhão de maternidades e recria possui um sistema de aquecimento central, cujo 
aquecimento provem da caldeira de marca Roca. 

2.2 – Emissões  

2.2.1 – Emissões para o ar 

Na instalação existem 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) Os caminhos não asfaltados são regados e regularizados com tout-venant nas zonas 
mais problemáticas; 

b) Os pavilhões são devidamente ventilados, ou seja, as paredes possuem ventiladores 
que extraem o ar viciado do interior, forçando a entrada de ar fresco através de 
janelas na parede contrária (as janelas possuem um sistema de abertura automática 
coordenada com os ventiladores em função da temperatura interior). 

c) O transporte e espalhamento do efluente não é efetuado ao fim de semana. 

d) A alimentação dos animais é efetuada tendo em consideração dietas que, para além 
de permitirem uma maior eficácia na produção, permitem diminuir as emissões de 
GEE. 

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 que existem nos dois 
núcleos (NP1 e NP2), são armazenadas em duas fossas séticas estanques, sendo 
posteriormente encaminhadas para o sistema de retenção. 

Na instalação existem dois sistemas de retenção de efluentes pecuários, um por cada núcleo 
de produção. 

O chorume produzido nos dois núcleos (NP1 e NP2), no total de cerca de 10412 m3/ano, é 
retido nas valas existentes sob o pavimento, sendo posteriormente, após abertura das 
comportas, encaminhado por gravidade poço de receção e daí bombeado para o tamisador. A 
fração sólida do chorume é descarregada e armazenada nas nitreiras com capacidade de 110 
m3, sendo depois retirados para aplicação agrícola. A fase líquida drena para o sistema de 
lagunagem implantado. 

O sistema de retenção de efluentes pecuários do NP1 é constituído por:  

 Poço de receção (equipado com agitador mecânico e bomba submersível) com um 
volume útil de 25m3; 

 Separador de sólidos (tambor rotativo); 

 1ªLagoa com área superficial de 1200m2 e profundidade útil de 3m; 

 2ªLagoa com área superficial de 800m2 e profundidade útil de 3m; 

 3ªLagoa com área superficial de 600m2, e profundidade útil de 3m; 
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 4ªLagoa com área superficial de 2000m2 e profundidade útil de 1,5m; 

 5ªLagoa com área superficial de 1200m2 e profundidade útil de 1,5m. 

Por sua vez, o sistema de retenção de efluentes pecuários do NP2 é constituído por:  

 Poço de receção (equipado com agitador mecânico e bomba submersível) com um 
volume útil de 25m3; 

 Separador de sólidos (tambor rotativo); 

 1ªLagoa com área superficial de 1200m2 e profundidade útil de 3m; 

 2ªLagoa com área superficial de 800m2 e profundidade útil de 3m; 

 3ªLagoa com área superficial de 600 m2, e profundidade útil de 3 m; 

 4ªLagoa com área superficial de 2450 m2 e profundidade útil de 1,5m; 

 4ªLagoa com área superficial de 1500 m2 e profundidade útil de 1,5m. 

A exploração possui assim uma capacidade de armazenamento de efluentes pecuários na 
ordem dos 25175 m3 (considerando os dois sistemas). Tendo em conta o volume de efluentes 
pecuários (10412 m3/ano), conclui-se que o tempo de retenção é superior aos 3 meses 
exigidos pela Portaria GEP. 

Os sólidos, após secagem e estabilização, serão incorporados em solos agrícolas. 

As escorrências das duas nitreiras 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. 

As águas pluviais devem ser separadas das águas residuais provenientes do processo 
produtivo, devendo o operador assegurar que não existe contaminação das águas pluviais.  

O operador deverá ainda adotar, no prazo máximo de 3 meses após a emissão desta licença 
ambiental, as seguintes medidas de correção e apresentar no 1º RAA comprovativo da 
execução das mesmas: 

1. Em ambos os NP deve ser garantida a total cobertura das nitreiras, que deverá ser 
efetuada com recurso a estruturas fixas, não sendo admissível o uso de lona ou 
material equivalente. 

2. Em ambos os NP, devem ser removidas todas as antigas estruturas existentes a 
jusante dos sistemas de lagunagem, que se encontravam associadas à descarga de 
efluentes, para o meio hídrico. 

3. Proceder à estabilização do talude e alteração da forma de descarga entre as lagoas 
4º e 5º do NP1, já que se verifica a existência de erosão regressiva, o que pode levar 
ao deslizamento e consequente rotura do talude da 4.ª lagoa. 

4. Remover as tubagens espalhadas pelo coroamento das lagoas, que não se encontram 
em uso. 

5. A construção de barreiras físicas nas confluências das águas de lavagem dos 
pavilhões com as águas pluviais que se geram na superfície impermeabilizada que 
existe a circundar os pavilhões. 

6. As águas residuais do rodolúvio devem ser encaminhadas para fossa estanque e daí 
para o sistema de retenção dos efluentes pecuários. 

O operador deverá ainda garantir, durante a vigência da exploração da instalação, os 
seguintes procedimentos: 

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

8. Garantir regularmente o corte da vegetação que se desenvolve em redor do sistema 
de retenção de forma a manter os taludes em boas condições de manutenção e de 
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conservação, incluindo a execução de proteções à descarga nas tubagens 
interlagunares. 

9. Assegurar, no que respeita aos sistemas de retenção, uma folga capaz de suportar a 
pluviosidade máxima observada em vinte e quatro horas nos últimos 10 anos na 
região, ou em alternativa 0,5 metros. 

10. Garantir a manutenção e a inspeção periódica de todas as estruturas ligadas à 
recolha/drenagem de águas residuais, de modo a evitar colmatações e obstruções 
das mesmas.  

11. Proceder à instalação de algerozes nos beirados dos telhados de forma a retirar águas 
pluviais que possam afluir ao sistema de retenção. 

12. Assegurar a construção e manutenção de uma rede de drenagem de águas pluviais 
que circunde os sistemas de retenção. 

2.2.2.2 – Pontos de Emissão e Monitorização 

As águas pluviais provenientes das escorrências da precipitação nos pavilhões e restantes 
edifícios são encaminhadas naturalmente para o ponto caracterizado no quadro seguinte. 

Quadro 7 – Ponto de descarga de águas pluviais 
Ponto 

de 
emissão 

Coordenadas (1) 
Tipo Origem Meio recetor Regime de 

descarga M (m) P (m) 

EH1 (2) (2) Pluviais 

Escorrências da 
precipitação nos 

pavilhões e 
restantes edifícios 

Linha de água – 
afluente da Ribeira 

Grande 
Descontínuo 

(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. 

(2) A declarar no RAA referente a 2019. 

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 DRAPALT (vide Anexo IV). 

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. 

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. 
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2.3 – Subprodutos e Resíduos 

2.3.1 – Armazenamento temporário 

O armazenamento temporário dos resíduos produzidos na instalação deverá cumprir as 
seguintes condições: 

- 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 8. 
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Quadro 8 – Parque/zona de armazenamento temporário de resíduos e subprodutos animais 
gerados na instalação 

 

Código PA1 PA2 

Área total (m2) 12 56,65 

Área coberta (m2) 12 10,40 

Área impermeabilizada 
(m2) 

12 56,65 

Vedado S N 

Sistema de drenagem N S 

Bacia de retenção N N 

Resíduos 
armazenados 

Resíduos perigosos 
LER 18 02 02 

Resíduos não perigosos 
LER 15 01 01 
LER 15 01 07 

Estrume (tamisados) 

Acondicionamento Depósito próprio para o efeito Sob o pavimento. 

Observações No armazém no NP1 e na zona de 
arrumos no NP2 2 nitreiras, uma por cada NP 

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 em 2 necrotérios, com 
condições controladas de climatização, que se encontram localizados junto da entrada da 
exploração. 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. 
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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).  

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. 

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.  

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 

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), 
identificadas no anexo II desta licença ambiental, e estabelecidas no documento Conclusões 
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sobre as Melhores Técnicas Disponíveis1 (MTD) para a criação intensiva de aves de 
capoeira ou de suínos, estabelecidas pela Decisão de Execução (UE) 2017/302 da 
Comissão, de 15 de fevereiro de 2017, nos termos da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e disponível em http://eippcb.jrc.es. 

3.2 – Medidas a implementar 

De acordo com o projeto apresentado pelo operador, algumas das MTD previstas no 
documento já se encontram em avaliação quanto à sua implementação (vide anexo II), 
salientando-se a necessidade do operador 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. 

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. 

A adoção das técnicas consideradas MTD pelo documento 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. 

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 9, 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 9 – 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 

                                                 
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.es/
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A notificação a enviar às diversas entidades deve incluir a informação constante no quadro 10. 
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. 

Quadro 10– 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 11. 

Quadro 11 – 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 11, deve ser integrado como parte do RAA, 
um relatório síntese, o qual deve contemplar a informação indicada no Quadro 12. 

Quadro 12 – 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 de submissão na plataforma SILiAmb, 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 reportar-se ao ano civil de 2019. 

O RAA deverá ser organizado da forma evidenciada no Quadro 13. 

Quadro 13 – 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 metas do PDA, 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) 
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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.  

Adicionalmente, no 1º RAA deverão ser apresentadas evidências que comprovem (p.ex. 
fotografias, faturas referentes ao pagamento de obras realizadas) a implementação das 
medidas previstas no ponto 2.2.2.1 da LA. 

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.  
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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: 

 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 relatório síntese compreendendo: 

- Ponto de situação no que respeita à implementação das MTD referidas no anexo II 
(vide ponto 3.2). 

- Informação quanto à adoção de novas MTD, decorrente do acompanhamento dos 
diferentes BREF aplicáveis à instalação. 

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).  



 

Página 18 de 23 

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. 

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 14. 

Quadro 14 – 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. 



 

Página 19 de 23 

 

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 Alentejo   – 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  

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  

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  

SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente  

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 4 trabalhadores, está dimensionada para um efetivo de 
900 porcas em regime de produção de leitões e ciclo fechado. O processo produtivo da 
exploração realiza-se de acordo com o fluxograma seguinte: 
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Anexo II – MTD implementadas e/ou a implementar 
 
 



n.º atribuído de 

acordo com o BREF 

ou documento 

Conclusões MTD

MTD implementada?
Descrição do modo de implementação ou Motivo da não 

aplicabilidade ou Descrição da técnica alternativa implementada

Calendarização da 

implementação 

(mês.ano)

MTD 1. A avaliar

Será avaliada a possibilidade de incorporar as caracteristicas 
enunciadas, face às especificidades da pecuária. Algumas das 
caracteristicas, de uma forma geral, já se encontram 
implementadas mas carecem de análise e aperfeiçoamento 
para uma eventual aplicação de um sistema de gestão 
ambiental (SGA).

1. 1.

1. 2.

1. 3.

1. 4.

1. 4. a)

1. 4. b)

1. 4. c)

formação, sensibilização e competência,

comunicação,

A fim de melhorar o desempenho ambiental geral das explorações, a MTD 

consiste em aplicar e respeitar um sistema de gestão ambiental (SGA) que 

incorpore todas as características seguintes:

Compromisso dos órgãos de gestão, incluindo a administração de topo;

Definição, pela administração, de uma política ambiental que inclua a melhoria 
contínua do desempenho ambiental da instalação;

Planeamento e estabelecimento dos procedimentos, objetivos e metas 
necessários, em conjugação com planeamento financeiro e investimento;

Aplicação de procedimentos, com especial ênfase para:

estrutura e responsabilidade,

ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS - Conclusões MTD

BREF - Criação Intensiva de aves de capoeira e de suínos (IRPP) | Data de adoção: 02/2017 | Versão: 06.10.2017

Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD

1. CONCLUSÕES GERAIS SOBRE AS MTD

1.1. Sistemas de gestão ambiental (SGA)



1. 4. d)

1. 4. e)

1. 4. f)

1. 4. g)

1. 4. h)

1. 4. i)

1. 5.

1. 5. a)

1. 5. b)

1. 5. c)

1. 5. d)

1. 6.

1. 7.

1. 8.

1. 9.

1. 10. Não aplicável
A pecuária não é considerada uma atividade ruidosa. Em caso 
de reclamação relativo a perturbação sonora junto de recetores 
sensíveis será efetuada uma monitorização do ruído.

1. 11. Não aplivável

A exploração pecuária produz os odores caracteristicos de 
uma atividade desta natureza. Caso venham a existir 
reclamações de incomodidade relativo à produção de odores, 
será realizada monitorização para o efeito.

Dezembro de 2022

Aplicação de um plano de gestão do ruído (cf. MTD 9);

Aplicação de um plano de gestão de odores (cf. MTD 12).

Auditorias internas ou externas independentes (quando exequível), a fim de 
determinar se o SGA está ou não em conformidade com as disposições 
planeadas e se foi corretamente aplicado e mantido;

Revisão do SGA e da continuidade da sua adequabilidade, aptidão e eficácia pela 
administração de topo;

Acompanhamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas;

Consideração dos impactos ambientais decorrentes do desmantelamento final da 
instalação na fase de conceção de uma nova instalação e ao longo da sua vida 
operacional;

Realização regular de avaliações comparativas setoriais (p. ex., documento de 
referência setorial do Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria — EMAS).

Especificamente para o setor de criação intensiva de aves de capoeira ou de 
suínos, as MTD consistem igualmente em incorporar no SGA as seguintes 
características:

preparação e resposta em situações de emergência,

salvaguarda do cumprimento da legislação ambiental.

Verificação do desempenho ambiental e adoção de medidas corretivas, com 
especial destaque para:

monitorização e medição (ver também relatório de referência elaborado pelo 
JRC sobre monitorização das emissões de instalações abrangidas pela DEI — 
ROM),

medidas preventivas e corretivas,

manutenção de registos,

envolvimento dos trabalhadores,

documentação,

controlo eficaz do processo,

programas de manutenção,



MTD 2.

2. a)

2. a) i. Sim
O transporte é realizado na frequência minima indispensável 
para o adequado funcionamento da pecuária.

2. a) ii. Sim
A distância entre a pecuária e os recetores sensíveis é a 
adequada.

2. a) iii. Sim
São tidas em consideração as condições climáticas 
predominantes.

2. a) iv. Sim
A pecuária tem potencial capacidade de desenvolvimento 
futuro.

2. a) v. Sim
É evitada a contaminação da água, mantendo-se a envolvente 
da pecuária limpa.

2. b)

2. b) i. A avaliar
Será avaliado o tipo de formação adequado para os 
funcionários, face às diversas áreas associadas ao 
funcionamento da pecuária.

2. b) ii. A avaliar Será avaliada a formação adequada para o efeito.

2. b) iii. Sim
O responsável pela pecuária reune frequentemente com 
restantes funcionários para planeamento de atividades

2. b) iv. A avaliar
Será avaliado o tipo de formação adequado para os 
funcionários face a gestão de emergências.

Dezembro de 2022

2. b) v. A implementar
 Está a ser implementado um sistema interno para executar as 
manutenções e reparações necessárias.

2. c) A avaliar
Apesar da verificação regular dos orgãos de armazenamento 
será avaliado um plano de emergência para lidar com 
possíveis imprevistos

Dezembro de 2022

2. c) i. A implementar
Existem plantas, mas ainda não está implementado um plano 
da exploração neste âmbito.

2. c) ii. A avaliar Serão avaliados os planos necessários.

2. c) iii. A avaliar Serão avaliados os equipamentos necessários.

planos de ação para responder a certas contingências (p. ex., incêndios, fugas 
ou colapso de instalações de armazenamento de chorume, escorrência 
descontrolada das pilhas de estrume, derramamentos de óleo),
equipamento disponível para tratamento de incidentes de poluição (p. ex., 
equipamento para obstrução de drenos, valas de represamento, divisórias de 
separação para derrames de óleo).

transporte e espalhamento de estrume no solo

planeamento de atividades

planeamento e gestão de emergências

reparação e manutenção dos equipamentos

Preparar um plano de emergência para lidar com emissões e incidentes 
imprevistos, como a poluição de massas de água. Pode incluir:

plano da exploração, indicando os sistemas de drenagem e as fontes de 
água/efluentes,

assegurar uma distância adequada aos recetores sensiveis que exijam 
protecção

ter em conta as condições climáticas predominantes (po ex. vento e 
precipitação)

ter em conta a potencial capacidade de desenvolvimento futuro da exploração

evitar a contaminação da água

Educar e formar o pessoal, especialmente em relação a:

regulamentação aplicável, criação de animais, sanidade e bem-estar animal, 
gestão do estrume, segurança dos trabalhadores

1.2 Boas práticas de gestão interna

A fim de evitar ou reduzir o impacto ambiental e melhorar o desempenho 

global, a MTD consiste em utilizar todas as técnicas a seguir indicadas.

Localização adequada da instalação/exploração e organização das atividades em 
termos de espaço, a fim de:

reduzir o transporte de animais e de materiais (incluindo estrume)



2. d) Sim
É efetuada uma verificação periódica, no interior e exterior, 
pelo responsável da pecuária para identificar, reparar, manter 
e/ou substituir estruturas ou equipamentos.

2. d) i. Sim

2. d) ii. Sim

2. d) iii. Sim

2. d) iv. Sim

2. d) v. Sim

2. d) vi. Sim

2. e) Sim
Os animais mortos e restos dos partos são armazenados no 
necrotério até recolha por empresa credenciada para o efeito.

MTD 3.

3. a) Sim
Através do controlo da formulação dos alimentos fornecidos 
aos animais, tenta-se reduzir a proteína bruta ao mínimo 
indispensável para cada fase da produção.

3. b) Sim
A alimentação é adequada a cada animal e adaptada às 
necessidades específicas do período de produção

3. c) Não aplicável

3. d) A implementar
Estudar-se-ão as alternativas existentes no mercado para ir de 
encontro a esta questão.

Redução do teor de proteína bruta mediante um regime alimentar com valor 
equilibrado de azoto, tendo em conta as necessidades de energia e de 
aminoácidos digeríveis.

Alimentação multifaseada com uma dieta adaptada às necessidades específicas 
do período de produção.

Adição de quantidades controladas de aminoácidos essenciais a uma dieta pobre 
em proteína bruta.

Utilizar aditivos autorizados para alimentação animal que tenham em vista reduzir 
o azoto total excretado.

sistema de ventilação e sensores de temperatura,

silos e equipamentos de transporte (p. ex., válvulas, tubos),

sistemas de limpeza do ar (p. ex., através de inspeções regulares). Pode 
incluir a limpeza da exploração e o controlo de pragas.

Armazenar os animais mortos de modo a evitar ou reduzir emissões.

1.3 Gestão nutricional

A fim de reduzir a quantidade total de azoto excretado e, consequentemente, 

as emissões de amoníaco, satisfazendo simultaneamente as necessidades 

nutricionais dos animais, a MTD consiste em preparar uma dieta e uma 

estratégia nutricional que incluam uma das técnicas ou combinações das 

técnicas que se seguem.

Verificar, reparar e manter regularmente estruturas e equipamento, como:

instalações de armazenamento de chorume, de modo a detetar sinais de 
danos, degradação ou fugas,

bombas de chorume, misturadores, separadores, irrigadores,

sistemas de abastecimento de alimentos e de água,



MTD 4.

4. a) Sim
A alimentação é adequada a cada animal e adaptada às 
necessidades específicas do período de produção

4. b) A implementar
Estudar-se-ão as alternativas existentes no mercado para ir de 
encontro a esta questão.

4. c) A avaliar Avaliar-se-ão as possibilidades disponíveis.

MTD 5.

5. a) A implementar Registo de consumo de água anual. Janeiro de 2019

5. b) Sim
É efetuada uma verificação periódica, nas tubagens de água 
no interior e exterior dos pavilhões, pelo responsável da 
pecuária, para detectar e reparar possíveis fugas de água.

5. c) Sim
É utilizado um equipamento de alta pressão para a limpeza 
dos parques de alojamento de animais.

5. d) Sim
Os bebedouros são diferenciados e estão calibrados de acordo 
com os animais que os utilizam.

5. e) Não aplicável A calibração é fixa e depende da tetina utilizada.

5. f) A avaliar
Está-se a estudar a melhor solução para implementar a 
reutilização das águas pluviais.

MTD 6.

6. a) Sim É um objectivo primordial para a boa sanidade da exploração.

6. b) Sim
É minimizada a utilização de água. Nas lavagens é utilizada 
máquina de pressão.

Manter tão reduzida quanto possível a extensão de zonas sujas.

Minimizar a utilização de água.

Utilizar equipamentos de limpeza de alta pressão para a limpeza do alojamento 
dos animais e dos equipamentos.

Selecionar e utilizar equipamento adequado (p. ex., bebedouros de tetinas, 
bebedouros redondos, recipientes de água) para uma categoria de animal 
específica, garantindo simultaneamente a disponibilidade de água (ad 

libitum ).Selecionar e utilizar equipamento adequado (p. ex., bebedouros de 

tetinas, bebedouros redondos, recipientes de água) para uma categoria de 

animal específica, garantindo simultaneamente a disponibilidade de água 

(ad libitum ).

Verificar e, se necessário, ajustar regularmente a calibração do equipamento de 
abeberamento.

Reutilização de águas pluviais não contaminadas, como água para limpeza.

1.5.   Emissões de águas residuais

Para reduzir a produção de águas residuais, a MTD consiste em recorrer a 

uma combinação das técnicas que se seguem.

Utilizar aditivos autorizados para alimentação animal que tenham em vista reduzir 
o fósforo total excretado (p. ex., fitase).

Utilização de fosfatos inorgânicos altamente digeríveis para a substituição parcial 
de fontes convencionais de fósforo nos alimentos.

1.4.   Utilização eficiente da água

Para uma utilização eficiente da água, a MTD consiste em utilizar uma 

combinação das técnicas que se seguem.

Manter um registo do consumo de água.

Detetar e reparar fugas de água.

A fim de reduzir o fósforo total excretado, satisfazendo, ao mesmo tempo, as 

necessidades nutricionais dos animais, a MTD consiste em preparar uma dieta 

e uma estratégia nutricional que incluam uma das técnicas ou combinações 

Alimentação multifaseada com uma dieta adaptada às necessidades específicas 
do período de produção.



6. c) Não

MTD 7.

7. a) Sim As águas residuais são armazenadas em lagoas de retenção.

7. b) Não

7. c) Sim
As águas da última lagoa são utilizadas para valorização 
agrícola, através de espalhamento com cisterna.

MTD 8.

8. a) Sim
Os sistemas de aquecimento e ventilação existem e são de 
elevada eficiência.

8. b) Não

8. c) Sim
As paredes são isoladas até a 1,10m do chão. O pavimento e 
o tecto encontram-se igualmente isolados.

8. d) Não

8. e) Não aplicável A pecuária não utiliza permutadores de calor.

8. e) 1.

8. e) 2.

8. e) 3.

8. f) Não aplicável Não são utilizadas bombas de calor para recuperação de calor

8. g) Não aplicável
O chão da pecuária não pode ser aquecido porque possui 
valas de armazenamento de chorume sob os parques

8. f) Sim
É utilizada ventilação natural em detrimento da ventilação 
forçada sempre que a qualidade do ar interior o permita.

MTD 9. Não aplicável A pecuária não é uma atividade ruidosa.

9. i.

9. ii.

Recuperação de calor com chão aquecido e arrefecido com cama (sistema de 
cobertura combinada).

Utilizar ventilação natural.

1.7.   Emissões de ruído

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de ruído, a 

MTD consiste em criar e aplicar um plano de gestão de ruído como parte 

integrante do sistema de gestão ambiental (cf. MTD 1) que inclua os seguintes 

protocolo com medidas e cronogramas apropriados,

protocolo de monitorização do ruído,

Utilização de dispositivos de iluminação eficientes em termos energéticos.

Utilização de permutadores de calor. Pode utilizar-se um dos seguintes sistemas:

ar-ar;

ar-água;

ar-solo

Utilização de bombas de calor para recuperação de calor.

Espalhamento de águas residuais no solo através, p. ex., de sistemas de 
irrigação, como aspersores, pulverizadores com tração, cisternas, aparelhos com 
tubos injetores.

1.6.   Utilização eficiente da energia

Para uma utilização eficiente da energia na exploração, a MTD consiste em 

utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

Sistemas de aquecimento/arrefecimento e de ventilação de elevada eficiência.

Otimização da gestão e dos sistemas de aquecimento/arrefecimento e de 
ventilação, em especial quando são utilizados sistemas de limpeza do ar.

Isolamento das paredes, do pavimento e/ou dos tetos do alojamento dos animais.

Separar águas pluviais não contaminadas do fluxo de águas residuais que 
necessitam de tratamento.

A fim de reduzir as emissões provenientes das águas residuais para o meio 

hídrico, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das 

técnicas que se seguem.

Drenar águas residuais para um recipiente específico ou para uma instalação de 
armazenamento de chorume.

Tratar as águas residuais.



9. iii.

9. iv.

9. v.

MTD 10.

10. a) Sim
A distância entre a pecuária e os recetores sensíveis é a 
adequada.

10. b)

10. c)

10. d)

10. e)

10. f)

MTD 11.

11. a)

11. a) 1.

11. a)  2.

11. a) 3. Não

11. a) 4.

11. a) 5.

11. a) 6.

11. b) A avaliar
Analisar os equipamentos existentes no mercado e verificar a 
possibilidade da sua implementação.

Dezembro de 2022

11. b) 1.

Conceber e utilizar o sistema de ventilação a baixas velocidades dentro do 
alojamento.

Reduzir a concentração de poeiras no interior dos alojamentos utilizando uma das 
seguintes técnicas:

Nebulização com água;

Reduzir a produção de poeiras no interior de edifícios para animais. Para este 
efeito, pode utilizar-se uma combinação das seguintes técnicas:

Material de cama mais espesso (p. ex., em vez de palha cortada, utilizar palha 
longa ou aparas de madeira);
Mudar as camas utilizando uma técnica que levante pouca poeira (p. ex., à 
mão);
Aplicar alimentação ad libitum;

Utilizar alimentos húmidos ou granulados ou acrescentar matérias-primas 
gordurosas ou agentes aglutinantes aos sistemas de alimentos secos;

Utilizar filtros de poeiras nos depósitos de alimentos secos que são 
reabastecidos de forma pneumática;

Medidas operacionais.

Equipamento pouco ruidoso.

Equipamento de controlo do ruído.

Redução de ruído.

1.8.   Emissões de poeiras

Para reduzir as emissões de poeiras de cada alojamento animal, a MTD 

consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das técnicas que se 

seguem.

protocolo de resposta a ocorrências de ruído identificadas,
programa de redução do ruído, concebido para, p. ex., identificar a(s) fonte(s), 
monitorizar as emissões de ruído, caracterizar os contributos das fontes e aplicar 
medidas de redução e/ou eliminação,

análise do historial de ocorrências de ruído e soluções aplicadas e divulgação de 
conhecimentos em matéria de ocorrências de ruído.

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de ruído, a 

MTD consiste em utilizar a uma das técnicas ou combinações das técnicas 

que se seguem.

Assegurar uma distância adequada entre as instalações/explorações e os 
recetores sensíveis.

Localização do equipamento.



11. b) 2.

11. b) 3.

11. c) A avaliar
Analisar os equipamentos existentes no mercado e verificar a 
possibilidade da sua implementação.

Dezembro de 2022

11. c) 1.

11. c) 2.

11. c) 3.

11. c) 4.

11. c) 5.

11. c) 6.

11. c) 7. Biofiltro.

Coletor de água;

Filtro seco;

Depurador a água;

Depurador a ácido por via húmida;

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento);

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;

Pulverização com óleo;

Ionização.

Tratamento do ar de exaustão através de sistemas de tratamento de ar, como:



MTD 12. Não aplicável
A exploração pecuária produz os odores característicos de 
atividades desta natureza.

12. i.

12. ii.

12. iii.

12. iv.

12. v.

MTD 13.

13. a) Sim
A distância entre a pecuária e os recetores sensíveis está 
assegurada.

13. b)

13. b) i. Sim
Os parques de alojamento de animais são frequentemente 
limpos.

13. b) ii.

13. b) iii.

13. b) iv.

13. b) v.

13. b) vi.

reduzir a superfície emissora do estrume (p. ex., utilizando ripas de metal ou 
plástico, canais com superfície reduzida de estrume exposto),

remover frequentemente o estrume para uma instalação de armazenamento 
externa e coberta,

reduzir a temperatura do estrume (p. ex., pelo arrefecimento de chorume) e do 
espaço interior,

diminuir o fluxo e a velocidade do ar sobre as superfícies de estrume,

manter o material de cama seco e em condições aeróbias, nos sistemas com 
camas.

programa de prevenção e eliminação de odores, concebido para, p. ex., 
identificar a(s) fonte(s), monitorizar as emissões de odores (cf. MTD 26), 
caracterizar os contributos das fontes e pôr em prática medidas de eliminação 

análise do historial de ocorrências de odores e soluções aplicadas e divulgação 
de conhecimentos sobre ocorrência de odores.

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de odores 

e/ou o impacto de uma exploração em termos de odores, a MTD consiste em 

utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

Assegurar uma distância adequada entre a exploração/instalação e os recetores 
sensíveis.

Utilizar alojamentos nos quais se aplique um dos seguintes princípios ou uma 
combinação dos mesmos:

manter os animais e pavimentos secos e limpos (p. ex., evitar derramar 
alimentos e evitar dejeções em zonas de repouso ou pavimentos parcialmente 
ripados),

1.9.   Emissões de odores

Para evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de odores de 

uma exploração, a MTD consiste em criar, aplicar e rever regularmente um 

plano de gestão de odores, como parte integrante do sistema de gestão 

ambiental (cf. MTD 1), que inclua os seguintes elementos:

protocolo com medidas e cronogramas adequados,

protocolo para monitorização de odores,

protocolo para resposta a ocorrências de odores incómodos,



13. c)

13. c) i.

13. c) ii. Sim
Sempre que necessário é aumentada a velocidade de 
ventilação de saída vertical

13. c) iii.

13. c) iv.

13. c) v.

13. c) vi.

13. d) Não aplicável
Não se conhecem equipamentos para a limpeza do ar das 
suiniculturas.  

13. d) 1.

13. d) 2.

13. d) 3.

13. e)

13. e) 1.

13. e) 2. Não aplicável

A pecuária já existe e possui todas as infraestruturas 
necessárias ao seu funcionamento. De futuro e na 
necessidade de realizar modificações nas infraestruturas de 
armazenamento será tido em consideração as medidas 
destinadas a reduzir a velocidade do vento.

13. e) 3.

13. f)

13. f) 1. Sim
Os efluentes líquidos sofrem arejamento nas lagoas de 
decantação.

13. f) 2.

13. f) 3. Sim Este processo ocorre no fundo das lagoas de decantação.

13. g)
Utilizar uma das seguintes técnicas ou combinações de técnicas para o 
espalhamento do estrume no solo:

Localizar a instalação de armazenamento levando em conta a direção 
predominante do vento e/ou adotar medidas destinadas a reduzir a velocidade 
do vento em torno da instalação de armazenamento (p. ex., árvores, barreiras 
naturais);

Minimizar a agitação de chorume.

Tratar o estrume por uma das seguintes técnicas, de modo a minimizar as emissões 
de odores durante o seu espalhamento no solo (ou antes deste):

Digestão aeróbia (arejamento) do chorume;

Compostagem do estrume sólido;

Digestão anaeróbia.

Utilizar um sistema de limpeza de ar, p. ex.:

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento);

Biofiltro;

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases.

Utilizar uma das seguintes técnicas ou combinações de técnicas para o 
armazenamento de estrume:

Durante o armazenamento, cobrir o chorume ou estrume sólido;

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 da saída vertical,

colocar barreiras externas eficazes para gerar 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 para o solo,

colocar as saídas do ar de exaustão do lado do alojamento contrário ao do 
recetor sensível,

alinhar o eixo superior de um edifício com ventilação natural de forma 
transversal à direção predominante do vento.

Otimizar as condições de descarga de ar de exaustão proveniente do alojamento 
animal utilizando uma das técnicas ou combinações de técnicas que se seguem:



13. g) 1.

13. g) 2. Sim
O estrume é incorporado sempre que necessário e o mais 
rapidamente possível.

MTD 14.

14. a) Sim
O armazenamento do estrume é realizado em pilha, o que 
reduz a proporção da área de superfície emissora e o volume 
da pilha de estrume sólido.

14. b)

14. c)

MTD 15.

15. a) Sim

A nitreira onde o estrume é armazenado é semelhante a um 
armazém, possui pavimento impermeabilizado, cobertura no 
separador de sólidos, paredes em betão com 1,80m de altura e 
uma vala para as escorrências

15. b)

15. c)

15. d) Sim
A nitreira possui capacidade de armazenamento de estrume 
superior a 3 meses, para quando não é possível espalhá-lo no 
solo.

15. e)

MTD 16.

16. a)

16. a) 1. Não aplicável

Selecionar uma instalação de armazenamento com capacidade suficiente para 
armazenar o estrume sólido durante os períodos em que não seja possível 
espalhá-lo no solo.
Armazenar no campo o estrume sólido em pilhas, colocadas longe de águas de 
superfície e de cursos de água subterrâneos que possam ser contaminados por 
escorrências do estrume.

1.11. Emissões provenientes do armazenamento de chorume

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes de 

instalações de armazenamento de chorume, a MTD consiste em utilizar uma 

combinação das técnicas que se seguem.

Conceção e gestão adequada da instalação de armazenamento de chorume 
utilizando uma combinação das técnicas que se seguem:

Reduzir a proporção entre a área da superfície emissora e o volume de chorume 
na instalação de armazenamento;

Cobrir as pilhas de estrume sólido.

Armazenar o estrume sólido seco num armazém.

A fim de evitar ou, quando tal não for praticável, reduzir as emissões para o 

solo e para a água provenientes do armazenamento de estrume sólido, a MTD 

consiste em utilizar uma combinação das técnicas que se seguem, dando-lhes 

prioridade segundo a ordem de enumeração.

Armazenar o estrume sólido seco num armazém

Utilizar um silo de betão para armazenar o estrume sólido

Armazenar o estrume sólido em locais com pavimentos sólidos e impermeáveis 
que possuam sistema de drenagem e reservatório para as escorrências.

Espalhador em banda, injetor pouco profundo ou injetor profundo para o 
espalhamento do chorume no solo;

Incorporar o estrume o mais rapidamente possível.

1.10. Emissões provenientes do armazenamento do estrume sólido

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes do 

armazenamento de estrume sólido, a MTD consiste em utilizar uma das 

técnicas ou combinações das técnicas que se seguem.

Reduzir a proporção entre a área da superfície emissora e o volume da pilha de 
estrume sólido.



16. a) 2. Sim
Será mantida uma margem entre o bordo da lagoa e a 
superficie da linha de água, cerca de 0,5m, para reduzir as 
trocas de ar na superfície.

16. a) 3.

16. b)

16. b) 1.

16. b) 2.

16. b) 3. Sim Será mantida a crosta natural.

16. b) 3. i.

16. b) 3. ii.

16. b) 3. iii.

16. b) 3. iv.

16. b) 3. v.

16. b) 3. vi. Sim Será mantida a crosta natural

16. b) 3. vii.

16. c) Não aplicável
O dimensionamento do sistema de gestão dos efluentes 
pecuários existente não contempla a acidificação do chorume.

palha

Acidificação do chorume.

péletes de plástico

materiais finos a granel

coberturas de proteção flexíveis e flutuantes

placas de plástico geométricas

coberturas de proteção de ar insuflado

crosta natural

Reduzir a velocidade do vento e as trocas de ar na superfície do chorume, 
operando a instalação de armazenamento de chorume abaixo da sua capacidade 
máxima;

Minimizar a agitação de chorume.
Cobrir o tanque de chorume. Para este efeito, pode utilizar-se uma das seguintes 
técnicas:

Cobertura de proteção rígida;

Coberturas de proteção flexíveis;

Coberturas de proteção flutuantes, como, p. ex.:



MTD 17.

17. a)

17. b)

17. b) i.

17. b) ii.

17. b) iii. Sim Será mantida a crosta natural

17. b) iv.

MTD 18. Sim O chorume é armazenado em lagoas de retenção.

18. a)

18. b) Sim
As lagoas possuem capacidade de retenção superior a 3 
meses.

18. c)

18. d) Sim
O chorume é armazenado em lagoas impermeabilizadas com 
tela no fundo e nas paredes.

18. e)

18. f)

MTD 19.

19. a)

19. a) i.

19. a) ii. Sim
A pecuária possui um tamisador que separa o chorume em 
efluente líquido e sólido.

19. a) iii.

19. a) iv.

19. a) v.

Separação mecânica do chorume. Inclui, p. ex.:

prensa separadora de parafuso

separador de decantação centrífuga

coagulação e floculação

separação por peneira

filtro-prensa

Construir instalações e utilizar equipamentos para recolha e transferência de 
chorume resistentes a fugas (p. ex., poços, canais, drenos, centrais de 
bombagem).

Armazenar o chorume em lagoas com revestimento (base e paredes) 
impermeável: p. ex., argila ou plástico (revestimento simples ou duplo).

Instalar um sistema de deteção de fugas constituído, p. ex., por uma 
geomembrana, uma camada drenante e sistema de drenagem de tubos.

Verificar a integridade estrutural das instalações de armazenamento pelo menos 
uma vez por ano.

1.12 Tratamento de estrume na exploração

Nos casos em que o tratamento do estrume tem lugar na exploração, a fim de 

reduzir as emissões de azoto, fósforo, odores e agentes patogénicos 

microbianos para o ar e para a água e facilitar o armazenamento de estrume 

e/ou o seu espalhamento no solo, a MTD consiste em tratar o estrume 

mediante a aplicação de uma das técnicas ou combinações das técnicas que 

se seguem.

materiais finos a granel

crosta natural

palha

A fim de evitar as emissões para o solo e para a água provenientes da recolha 

e da canalização de chorume e de instalações de armazenamento de chorume 

e/ou instalações de armazenamento natural de chorume (lagoas), a MTD 

Utilizar instalações de armazenamento resistentes a fatores mecânicos, químicos 
e térmicos.
Selecionar uma instalação de armazenamento com capacidade suficiente para 
armazenar o chorume durante os períodos em que não seja possível espalhá-lo 
no solo.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes de 

instalações de armazenamento natural de chorume (lagoas), a MTD consiste 

em utilizar uma combinação das técnicas que se seguem.

Minimizar a agitação do chorume.

Usar uma proteção flexível e/ou flutuante na lagoa de chorume, p. ex.:

chapas de plástico flexíveis



19. b)

19. c)

19. d)

19. e)

19. f)

MTD 20. Sim Todas as técnicas são utilizadas sempre que possível.

20. a)

20. a) i.

20. a) ii.

20. a) iii.

20. a) iv.

20. a) v.

20. b)

20. b) 1.

20. b) 2.

20. c)

20. c) 1.

20. c) 2.

20. c) 3.

20. d)

20. e)

20. f)

20. g)

as condições do solo (p. ex., saturação de água ou compactação) conjugadas 
com o declive do terreno e/ou as condições de drenagem sejam de tal 
natureza que o risco de escorrência ou drenagem seja alto

as escorrências podem ser previstas em função das previsões de chuva.

Adaptar a taxa de espalhamento do estrume tendo em conta o teor de azoto e de 
fósforo do estrume, além das características do solo (p. ex., teor de nutrientes), as 
necessidades das culturas sazonais e as condições meteorológicas ou as 

Espalhar o estrume em consonância com as carências de nutrientes das culturas.

Verificar regularmente os campos onde foram efetuados os espalhamentos de 
modo a identificar quaisquer sinais de escorrências e responder adequadamente 
quando necessário.

Assegurar acesso adequado à instalação de armazenamento de estrume e verificar 
que não há derrames durante o carregamento.

os recursos hídricos e as zonas de águas protegidas

Manter distância suficiente entre os terrenos onde se espalha o estrume (mantendo 
uma faixa de terreno não tratado) e:

zonas onde há risco de escorrência para a água, como cursos de água, 
nascentes, furos, etc.
propriedades vizinhas (incluindo sebes).

Evitar o espalhamento do estrume quando o risco de escorrência é significativo. Em 
especial, o estrume não é aplicado quando:

o campo está inundado, gelado ou coberto de neve

A fim de evitar ou, quando tal não for possível, reduzir as emissões de azoto, 

fósforo e agentes patogénicos microbianos para o solo e para a água em 

resultado do espalhamento do estrume no solo, a MTD consiste em utilizar 

Avaliar os terrenos que vão receber o estrume, para identificar os riscos de 
escorrência, tendo em conta:

o tipo de solo, as condições e o declive do terreno

as condições climáticas

a drenagem e a irrigação do terreno

a rotação das culturas

Digestão anaeróbia do estrume numa instalação a biogás.

Utilização de um túnel externo para secar o estrume.

Digestão aeróbia (arejamento) do chorume.

Nitrificação e desnitrificação do chorume.

Compostagem de estrume sólido.

1.13 Espalhamento do estrume no solo



20. h)

MTD 21.

21. a) Sim
O chorume é diluído com as águas de lavagem. As técnicas 
utilizadas no espalhamento do chorume são as que permitem 
uma redução das emissões de amoníaco

21. b)

21. b) 1.

21. b) 2.

21. c)

21. d)

21. e)

MTD 22. Sim O estrume é espalhado o mais rapidamente possível.

MTD 23. Sim

A pecuária possui implementadas diversas MTD para a 
redução das emissões de amoníaco. A monitorização 
estimada, anual, realizada e reportada no PRTR reflecte o 
resultado da implementação das MTD.

Injetor pouco profundo (regos abertos).

Injetor profundo (regos fechados).

Acidificação do chorume.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes do 

espalhamento do estrume no solo, a MTD consiste em incorporar o estrume 

no solo o mais rapidamente possível. (Intervalo de tempo associado às MTD 

1.14 Emissões de todo o processo de produção

A fim de reduzir as emissões de amoníaco provenientes do processo de 

produção para a criação de suínos (incluindo porcas) ou de aves de capoeira, 

a MTD consiste em estimar ou calcular uma redução de emissões de 

amoníaco do processo de produção utilizando as MTD aplicadas na 

exploração.

Verificar se o equipamento de espalhamento de estrume está em boas condições 
de funcionamento e ajustado para uma taxa de aplicação adequada.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes do 

espalhamento de chorume no solo, a MTD consiste em utilizar uma das 

técnicas ou combinações das técnicas que se seguem.

Diluição do chorume, seguida de técnicas como, p. ex., sistemas de irrigação a 
baixa pressão.

Espalhador em banda, mediante a aplicação de uma das seguintes técnicas:

Mangueira

Coluna.



MTD 24.

24. a)

24. b) A implementar
Será realizada uma análise do estrume de 4 em 4 anos para 
estimar o teor de azoto total e de fósforo total.

MTD 25.

25. a)

25. b)

25. c) Sim
Anualmente e no âmbito do PRTR, é monitorizada a emissão 
de gases para a atmosfera do estrume e chorume produzido 
pela pecuária.

MTD 26. Sim
É realizada uma monitorização estimada, anual, da quantidade 
de emissões de odores para o ar, através do parâmetro de 
amoníaco, e reportada no âmbito do PRTR.

MTD 27. Sim
É realizada uma monitorização estimada, anual, da quantidade 
de emissões de poeiras produzidas e reportada no âmbito do 
PRTR.

27. a)

27. b) Sim
É realizada uma monitorização estimada, anual, da quantidade 
de emissões de poeiras produzidas e reportada no âmbito do 
PRTR.

MTD 28. Não aplicável

As técnicas recomendadas na presente MTD, envolvem 
equipamento que são técnica e economicamente inviáveis. 
Contudo é realizada uma monitorização estimada, anual, da 
quantidade de emissões de amoniaco produzidas e reportadas 
no âmbito do PRTR.

28. a)

A MTD consiste em monitorizar as emissões de amoníaco, poeiras e/ou 

odores de cada alojamento para animais que possua sistema de limpeza de ar, 

utilizando uma das seguintes técnicas, com, pelo menos, a frequência 

indicada.

Verificação do desempenho do sistema de limpeza de ar recorrendo à medição 
do amoníaco, de odores e/ou de poeiras em condições práticas da exploração e 
seguindo um protocolo de medição e os métodos das normas EN ou outros 
métodos (normas ISO, normas nacionais ou internacionais) que garantam dados 
de qualidade científica equivalente.

Cálculo, recorrendo à medição da concentração de amoníaco e da taxa de 
ventilação, utilizando métodos de normas ISO, normas nacionais ou 
internacionais ou outros métodos que garantam dados de qualidade científica 
equivalente.

Estimativa, recorrendo à utilização de fatores de emissão.

A MTD consiste em monitorizar periodicamente as emissões de odores para o 

ar.

A MTD consiste em monitorizar as emissões de poeiras de cada alojamento 

para animais utilizando uma das seguintes técnicas com, pelo menos, a 

frequência indicada.
Cálculo, recorrendo à medição da concentração de poeiras e da taxa de 
ventilação utilizando métodos de normas EN ou outros (normas ISO, normas 
nacionais ou internacionais) que garantam dados de qualidade científica 
equivalente.

Estimativa, recorrendo à utilização de fatores de emissão.

1.15 Monitorização das emissões e parâmetros do processo

A MTD consiste em monitorizar o azoto total e o fósforo total excretado no 

estrume utilizando uma das seguintes técnicas, com, pelo menos, a 

frequência indicada.
Cálculo, recorrendo a um balanço de massas de azoto e de fósforo, baseado na 
ingestão de alimentos, no teor de proteína bruta da dieta, no fósforo total e no 
rendimento do animal.
Estimativa do teor de azoto total e de fósforo total do estrume, recorrendo à 
análise do estrume

A MTD consiste em monitorizar o azoto total e o fósforo total excretado no 

estrume utilizando uma das seguintes técnicas, com, pelo menos, a 

frequência indicada.
Estimativa, recorrendo a um balanço de massas baseado nas excreções e no 
azoto total (ou azoto amoniacal total) presente em cada fase de gestão do 
estrume.



28. b)

MTD 29.

29. a) A implementar A empresa registará os consumos de água anuais Janeiro de 2019

29. b) A implementar
A empresa arquivará as faturas que reflectem os consumos 
anuais de energia eléctrica

Janeiro de 2019

29. c) A implementar
A empresa regista, sempre que houver, consumo de 
combustível anual

Janeiro de 2019

29. d) Sim
A empresa regista as entradas e saídas de animais, incluindo 
nascimentos e mortes

29. e) A implementar A empresa registará os consumos de alimento anuais Janeiro de 2019

29. f) A implementar
A empresa registará as saídas do chorume e estrume da 
pecuária

Janeiro de 2019

MTD 30.

30. a)

30. a) i)

30. a) ii) Sim
A remoção de chorume do interior dos pavilhões é efetuada 
com frequência para o exterior. É separado e posteriormente 
encaminhado para as lagoas e para a nitreira.

30. a) iii)

30. a) iv)

30. a) 0.

30. a) 0. i. Sim
É avaliado com regularidade o tipo de alimentação a fornecer 
aos animais de acordo com as necessidades

30. a) 0. ii.

30. a) 0. iii.

30. a) 0. iv.

Uma fossa profunda (no caso de os pavimentos serem total ou parcialmente 
ripados) apenas quando combinada com uma medida de mitigação adicional: p. 
ex.:

combinação de técnicas de gestão nutricional

sistema de limpeza de ar

redução do pH do chorume,

arrefecimento do chorume.

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos 

alojamentos de suínos, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou 

combinações das técnicas que se seguem. (Consultar VEA às MTD no BREF)

Uma das seguintes técnicas, que aplicam um dos seguintes princípios ou uma 
combinação deles:

reduzir a superfície emissora de amoníaco

aumentar a frequência de remoção de chorume (estrume) para um local de 
armazenamento externo

separar a urina das fezes

manter limpas e secas as camas para animais

Consumo de combustível.

Número de entradas e saídas de animais, incluindo nascimentos e mortes, 
sempre que pertinente.

Consumo de alimentos.

Produção de estrume.

2. CONCLUSÕES MTD PARA A CRIAÇÃO INTENSIVA DE SUÍNOS

2.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos de suínos

Controlar a eficácia do sistema de limpeza de ar (p. ex., através do registo 
contínuo dos parâmetros de funcionamento ou através da utilização de sistemas 
de alarme).

A MTD consiste em monitorizar os seguintes parâmetros do processo pelo 

menos uma vez por ano.

Consumo de água.

Consumo de energia elétrica.



30. a) 1.

30. a) 2.

30. a) 3.

30. a) 4.

30. a) 5.

30. a) 6.

30. a) 7.

30. a) 8.

30. a) 9.

30 a) 10.

30. a) 11.

30. a) 12.

30. a) 13.

30. a) 14.

30. a) 15.

30. a) 16.

30. b)

Tapete transportador de estrume em forma de «V» (no caso de pavimentos 
parcialmente ripados).

Combinação dos canais de água e de estrume (no caso de pavimento totalmente 
ripado).

Beco exterior coberto com material de cama (no caso de pavimentos de betão 
maciço).

Arrefecimento do chorume.

Sistema de fluxo de palha (no caso de pavimentos de betão maciço).

Pavimento convexo com canais separados para água e estrume (no caso de 
celas parcialmente ripadas).

Celas com palha com produção combinada de estrume (chorume e estrume 
sólido).

Compartimentos de alimentação//descanso em pavimento sólido (no caso de 
celas com pavimentos revestidos de material de cama).

Bacia de recolha de estrume (no caso de pavimentos total ou parcialmente 
ripados).

Recolha de estrume em água.

Paredes inclinadas no canal de estrume (no caso dos pavimentos total ou 
parcialmente ripados).

Raspador para remoção frequente do chorume (no caso dos pavimentos total ou 
parcialmente ripados).

Remoção regular do chorume por lavagem (no caso dos pavimentos total ou 
parcialmente ripados).

Fossa de estrume com dimensões reduzidas (no caso de pavimento parcialmente 
ripado).

Sistema de cama completa (no caso de pavimentos de betão maciço).

Casotas/cabanas (no caso de pavimentos parcialmente ripados).

Sistema de vácuo para remoção frequente do chorume (no caso dos pavimentos 
total ou parcialmente ripados).



30. c)

30. c) 1.

30. c) 2.

30. c) 3.

30. d)

30. e)

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento).

Acidificação do chorume.

Utilizar boias no canal do estrume.

Utilização de um sistema de limpeza de ar: p. ex.:  

Depurador a ácido por via húmida;



MTD 31. Não aplicável A exploração pecuária possui apenas suínos.

31. a)

31. a) i.

31. a) ii.

31. b)

31. b) 0.

31. b) 0. i.

31. b) 0. ii

31. b) 1.

31. b) 2.

31. b) 3.

31. b) 4.

31. b) 5.

31. c)

31. c) 1.

31. c) 2.

31. c) 3.

Tapetes transportadores de estrume (no caso de aviários).

Secagem do material de cama por ar forçado proveniente do interior do recinto 
(no caso de pavimentos sólidos com camas espessas).

Utilização de um sistema de limpeza de ar: p. ex.:

Depurador a ácido por via húmida;

Sistema de limpeza de ar de duas ou três fases;

Depurador biológico (ou filtro biológico de gotejamento).

Sistema de ventilação forçada e remoção pouco frequente de estrume (no caso 
de camas espessas com fossa para estrume), apenas quando combinado com 
uma medida de mitigação adicional: p. ex.:

elevado teor de matéria seca do estrume

sistema de limpeza de ar

Tapete transportador de estrume ou raspador (no caso de camas espessas com 
fossa para estrume).

Secagem do estrume por ar forçado fornecido por tubos (no caso de camas 
espessas com fossa para estrume).

Secagem do estrume por ar forçado proveniente do solo perfurado (no caso de 
camas espessas com fossa para estrume).

3.1.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamentos para galinhas poedeiras, frangos de carne 

reprodutores ou frangas

A fim de reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos 

alojamentos para galinhas poedeiras, frangos de carne reprodutores ou 

frangas, a MTD consiste em utilizar uma das técnicas ou combinações das 

técnicas que se seguem. (VEA à MTD no BREF)

Remoção de estrume por tapete transportador (gaiolas melhoradas ou não), pelo 
menos:

uma vez por semana, com secagem por ar, ou

duas vezes por semana, sem secagem por ar

Em caso de sistemas sem gaiolas:

3. Conclusões MTD para criação intensiva de aves e capoeira

3.1 Emissões de amoníaco provenientes de alojamento de aves de capoeira
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ANEXO III – Autorizações de utilização dos recursos hídricos 

 

 

 Captações de água 

 

 

 AC1 - Licença de Utilização de Recursos Hídricos para a captação de Água 
Subterrânea n.º ARHT/1602.10/T/A.CA.F., de 15.06.2010 

 AC2 - Licença de Utilização de Recursos Hídricos para a captação de Água 
Subterrânea n.º ARHT/1604.10/T/A.CA.F., de 15.06.2010 
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ANEXO IV - Parecer relativo ao plano de gestão dos efluentes pecuários 

 

Parecer da DRAP Alentejo e respetivos anexos com vista assegurar o cumprimento das 
normas técnicas aplicáveis à gestão dos efluentes pecuários, conforme o disposto na Portaria 
n.º 631/2009, de 9 de Junho. 
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