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Nº TUA TUA20210504000180

REQUERENTE Herdade Reguenguinho de Baixo,Lda

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 514495693

ESTABELECIMENTO HERDADE REGUENGUINHO DE BAIXO

LOCALIZAÇÃO CERCAL

CAE

01460 - Suinicultura

02200 - Exploração florestal 
02300 - Extração de cortiça, resina e apanha de outros produtos florestais, exceto 
madeira

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

O presente TUA consubstancia-se no indeferimento do pedido de licenciamento, por não 
estarem garantidos os requisitos definidos na legislação específica aplicável.

DADOS GERAIS

CONTEÚDOS TUA

ENQUADRAMENTO LOCALIZAÇÃO

ANEXOS TUA
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Regime

Nº Processo Aplicáveis Solicitados
Indicador de 

enquadramento

Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

PCIP PL20191202001725 X X

Criação intensiva 
de suínos, 
incluída na 
categoria 6.6 c) 
do anexo I do 
Diploma REI

04-05-
2021

- - Não Indeferida

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient
e

 

ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa
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Norte Reguenguinho de Cima

Sul Abertas

Este Bandarro e Laginha

Oeste Refróias

Área impermeabilizada não coberta (m2) 227,50

Área coberta (m2) 5 664,50

Área total (m2) 12 036,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Localização

Código Ficheiro Descrição

T000006 Fundamentos.pdf Fundamentos do Indeferimento

LOC1.7 - Localização

 

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos



 
 

 

FUNDAMENTOS 

 

Tendo presente o exposto nos pareceres da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 

(e-mail de 4 de março de 2021) e da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (Ref. 

68/DSAVRA/2021, de 21/01/2021), do conhecimento de Vexas., verifica-se que o procedimento 

de Licença Ambiental não reúne as condições para tramitar, uma vez que o projeto a licenciar 

tem uma capacidade instalada superior à declarada por Vexas no módulo LUA, podendo assim 

estarem comprometidos outros regimes ambientais, decorrentes da alteração do efetivo a 

licenciar, designadamente de 897 lugares para 1141 lugares (para porcas). 

Neste sentido, esta Agência propõe o indeferimento do pedido de LA em apreço, com o 

consequente encerramento do processo, nos termos da alíneas h) e i) do artigo 40º do Decreto-

lei n.º 127/2013, de 30 de agosto. 
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