
ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 06/04/2018

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20180309013710

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 7564-2cd5-738c-358c

PÁG. 
/1 12

Nº TUA TUA20171026000221

REQUERENTE C.A.S. Barrocas, Sociedade Agrícola, Lda

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 508772176

ESTABELECIMENTO Herdade da Figueirinha

LOCALIZAÇÃO Herdade da Figueirinha, Chancelaria,

CAE 01460 - Suinicultura

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

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

enquadramento
Data de 
Emissão

Data de 
Validade

Prorrogação 
da validade Eficácia

Sentido da 
decisão

Entidade 
Licencia

dora

AIA PL20170202001234 X X

Artigo 1.º n.º 3 
alínea a) do 

Decreto-Lei n.º 
151-B/2013, de 
31 de outubro 
Anexo I nº 23 
alínea c) do 

Decreto-Lei n.º 
151-B/2013, de 
31 de outubro

26-10-
2017

25-10-
2021

- Não
Favorável 
Condiciona

do

Comissã
o de 

Coorden
ação e 

Desenvo
lvimento 
Regional 

do 
Alentejo

PCIP PL20170202001234 X X

Criação intensiva 
de suínos com 

uma capacidade 
de 4968 lugares 
para porcos de 

engorda, incluída 
na categoria 6.6 
b do anexo I do 
Decreto-lei n.º 

127/2013 de 30 
de agosto

09-03-
2018

07-03-
2027 - Não

Favorável 
condicionad

a

Agência 
Portugu
esa do 
Ambient

e

Norte Terrenos agrícolas

Sul Terrenos agrícolas

Este Terrenos agrícolas

Oeste Suinicultura da Herdade do Cortiço.

 

ENQUADRAMENTO

SUMÁRIO

 

LOCALIZAÇÃO

Confrontações

Área do estabelecimento
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Área impermeabilizada não coberta (m2)

Área coberta (m2) 3866.03

Área total (m2)

Localização Zona Rural

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Encabeçamento máximo de 4 968 porcos de engorda 
(745,2 CN), em regime de ciclo fechado.

Período de vida da instalação Licença da exploração, obtida no processo de REAP.

Aprovação do Plano de Gestão de Efluentes 
Pecuários, em área suficiente para efetuar a 

valorização agrícola dos efluentes pecuários (17 885 
m3/ano).

Período de vida da instalação Parecer favorável da Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Alentejo.

Obtenção de Declaração de Interesse Municipal da 
Exploração Suinícola.

Período de vida da instalação Emissão pela Assembleia Municipal do Concelho de 
Alter do Chão.

Localização

 

PRÉVIAS LICENCIAMENTO

Medidas /Condições gerais a cumprir

 

EXPLORAÇÃO

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

Registar o número de horas de funcionamento anual 
da instalação, discriminando o número de horas em 

produção efetiva e em limpeza/manutenção 
(evidenciado as diferentes etapas de processo).

Período de exploração RAA

Registar o número de horas correspondente a 
situações de funcionamento deficiente ou avaria nos 

sistemas/equipamentos de retenção, drenagem, 
tratamento e ou controlo de emissões para os 

diferentes meios (emissões para o ar, produção de 
águas residuais, etc).

Período de exploração RAA

Registar os procedimentos adotados para as 
operações de manutenção e limpeza dos 

equipamentos, nomeadamente os que integram os 
processos produtivos, com indicação de data(s) ou 

período(s) em que ocorreram e do encaminhamento 
dado às substâncias geradas (matérias-primas, 

produtos, efluentes líquidos, resíduos, etc.).

Período de exploração RAA

Explicitar e registar os procedimentos de manutenção 
dos sistemas de retenção, drenagem, tratamento e 
controlo de emissões existentes na instalação, com 

indicação de data(s) ou período(s) em que ocorreram e 
do encaminhamento dado às substâncias geradas, de 

modo a permitir mantê-los a um nível de eficiência 
elevado e assegurando os respetivos períodos de 

indisponibilidade ao tempo mínimo possível.

Período de exploração RAA

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

incidente.
Período de exploração RAA

Registar os acontecimentos, respetivas consequências 
e ações corretivas, caso se verifique incumprimento 

das condições do TUA.
Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Avaliar e equacionar a implementação de um Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA), nos termos do 

preconizado no BREF IRPP, incluindo no RAA a 
análise a efetuar sobre esta matéria.

Período de exploração RAA

Requerer a atualização das condições de 
licenciamento no prazo máximo de 4 anos após a 

publicação das conclusões MTD referentes à atividade 
principal da instalação (BREF IRPP).

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

RAA

Reavaliação de necessidade de apresentação do 
Relatório de Base no caso de existirem novas 
substâncias na instalação (matérias-primas, 

subsidiárias, combustíveis e/ou outras) cuja utilização 
e/ou manuseamento, envolva e/ou provoque a 

libertação de substâncias perigosas relevantes, tendo 
em conta a possibilidade de poluição do solo e das 

águas subterrâneas no local da instalação.

Período de exploração Relatório de base

Medidas / Condições específicas a cumprir

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

Suínos Efectuar o registo do nº de animais que 
entram na exploração

Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

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

Suínos

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

animais) desse ano civil, 
acompanhados das respetivas 

Declarações de Existência

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir para as emissões difusas

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Apresentar informação detalhada sobre o programa de 
controle e monitorização de emissões difusas e ou 

fugitivas.
Período de exploração RAA

Determinar as emissões dos parâmetros NH3, CH4 
para a atmosfera, para cada local de emissão, 

nomeadamente nos edifícios de produção e no sistema 
de retenção de efluentes pecuários.

Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente a odores

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Avaliar a qualidade do ar em caso de reclamação e, se 
necessário, promover alterações que permitam reduzir 
ou eliminar a concentração de odores desagradáveis.

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Deverá dar cumprimento às MTD relativas à prevenção 
e redução de emissões de odores (vide anexo II - 

MTD)
Período de exploração RAA

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

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

Ar

Emissões difusas

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

Deverão ser adotadas todas as medidas necessárias 
para garantir os seguintes aspetos: manter o sistema 

de ventilação artifical dos pavilhões otimizado, limpeza 
do sistema de drenagem que encaminha o efluente 

pecuário ao sistema de retenção, nomeadamente ao 
nível das caixas e da tubagem e limpeza do sistema de 

drenagem de águas pluviais.

Período de exploração RAA

Manter, na lagoa de retenção, a crosta natural ou uma 
cobertura flutuante de palha cortada, tela, película, 
turfa, agregado de argila leve expandida (LECA) ou 

poliestireno expandido (PEE).

Período de exploração Relatório de cumprimento da DIA e RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Realizar ações de formação e sensibilização junto dos 
trabalhadores, sobre as operações suscetíveis de 

causar impactes ambientais negativos e as respetivas 
medidas a implementar para minimizá-los.

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Avaliar detalhadamente o grau de implementação de 
melhores técnicas disponíveis (MTD) previstas no 
BREF sectorial ( vide Anexo II - MTDs) e/ou das 

medidas técnicas equivalentes; apresentar evidências 
da manutenção da adequada implementação das 

referidas técnicas

Período de exploração Relatório de cumprimento da DIA e RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente às captações de água

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Garantir a manutenção e inspeção periódica de todas 
as estruturas ligadas à recolha, transporte, 

armazenamento e de águas, para evitar colmatações, 
obstruções e assegurar o bom funcionamento das 

mesmas.

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Monitorizar mensalmente os consumos de água, 
através do registo da água captada e/ou armazenada.

Durante as fases de exploração e desativação. Relatório de cumprimento da DIA

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

lavagens e consumo humano)
Período de exploração RAA

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

Período de exploração RAA

Dar cumprimento às condições gerais e específicas 
previstas na Autorização de Utilização dos Recursos 
Hídricos -Captação de Água Subterrânea nº A018084.

2017.RH5A

RAA

Assegurar as medidas de racionalização ao consumo 
da água, que possam ser indicadas pela ARH Tejo 

Medidas / Condições a cumprir relativamente a alterações climáticas

RH

RH - Captação
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Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

após análise do Relatório da Monitorização. Período de exploração Relatório de cumprimento da DIA e RAA

Monitorização das águas subterrâneas na rede de controlo piezométrica

Parâmetro
Valor limite de emissão 
ou emissão específica Unidade

Frequência de 
monitorização Período de referência Sistema de tratamento

No piezómetro da 
Exploração, os 

coliformes totais e 
fecais, azoto total e 

amoniacal, nitratos e 
fosfatos.

Os indicados no Decrto-
Lei nº 236/1998, de 1 de 
agosto, ou em legislação 

que lhe suceda.

A comparação legal em 
cada parâmetro.

Semestralmente

Em épocas de águas 
altas (março) e de águas 
baixas, durante as fases 

de exploração e 
desativação.

Análises e apreciações a 
incluir em Relatório de 

Monitorização.

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos piezómetros

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

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

na condição deste TUA com o código C003419
Período de exploração RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente à rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Garantir as boas condições físicas do sistema de 
recolha de efluentes domésticos, para evitar a 

ocorrência de acidentes e assegurar o destino final 
adequado para os mesmos.

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Proceder à estabilização dos taludes da lagoa de 
retenção de efluentes, instalando um sistema de 

drenagem de águas pluviais no seu perímetro.
Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

RH - piezómetros

Rejeição de águas residuais

Efluentes_pec

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



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 06/04/2018

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20180309013710

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 7564-2cd5-738c-358c

PÁG. 
/8 12

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Proceder regularmente ao corte de vegetação que se 
desenvolva em redor da lagoa de retenção de 

efluentes, para manter os taludes em boas condições 
de conservação.

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Efetuar a gestão dos cadáveres de animais gerados 
(recolha, acondicionamento/armazenamento e 

encaminhamento para destino final adequado), de 
forma correta e em conformidade com a legislação em 

vigor

Período de exploração RAA

Os animais mortos (subprodutos de origem animal) 
originados na instalação deverão ser conservados em 

locais e temperatura adequada de forma a evitar 
qualquer risco para a saúde humana ou animal, até 
serem encaminhados para destino final adequado

Período de exploração RAA

Indicar a quantidade mensal e anual de animais mortos 
(toneladas e n.º de animais) enviada para 

estabelecimento autorizado
Período de exploração RAA

Apresentar cópia de todas as guias de 
acompanhamento dos cadáveres animais, que 

comprovem o envio do mesmo para as Unidades de 
Transformação de Subprodutos

Período de exploração RAA

Dar cumprimento ao parecer emitido pela entidade 
coordenarora sobre o PGEP (vide anexo III).

Período de exploração RAA

Registar os volumes de chorume produzidos 
anualmente (m3/ano)

Período de exploração RAA

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

que não existe contaminação das águas pluviais.

Período de exploração RAA

Relativamente ao encaminhamento do efluente 
pecuário, registar: a data de envio; o destino do 

efluente pecuário; as quantidades enviadas; a data e 
método de aplicação (valorização agrícola); a cópia de 

documentação que demonstre a utilização, 
encaminhamento ou destino adequado do efluente 

pecuário produzido.

Período de exploração RAA

Aquando da limpeza das lagoas, deverá ser 
apresentado no RAA respetivo cópia do Plano de 

Gestão de Lamas, a aprovar nos termos do disposto 
no Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de Outubro, 

descrição do processo de limpeza e destino final das 
lamas removidas.

Período de exploração RAA

As águas residuais do rodóluvio devem ser 
encaminhadas para o sistema de retenção dos 

efluentes pecuários.
Período de exploração RAA

Proceder à estabilização do talude da lagoa de 
retenção, correspondente à zona de carga do 

chorume, devendo enviar registos fotográficos dessa 
reparação no 1º RAA.

6 meses após a emissão da decisão PCIP 1º RAA

Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade

Resíduos

Resíduos gerados na atividade



ESTADO: Emitido

DATA DO DOCUMENTO: 06/04/2018

Para realizar a validação do documento e comprovar que o 
documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a 
"https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título 
Único Ambiental", indique o código do documento e de 
verificação apresentados.

CÓDIGO DOCUMENTO: D20180309013710

CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 7564-2cd5-738c-358c

PÁG. 
/9 12

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Armazenar, em caso de derrames de substâncias 
poluentes ou quando se verifique a existência de 

materiais com vestígios de contaminação, os mesmos 
em locais que evitem a contaminação de solos e 

águas.

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Acondicionar todos os resíduos em locais 
impermeabilizados e em contentores próprios, tendo 
em conta a sua tipologia, bem como providenciar a 

recolha e o tratamento por empresas licenciadas para 
o efeito.

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Promover a valorização de resíduos por fluxos ou 
fileiras

Período de exploração RAA

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

acondicionados

Período de exploração RAA

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

tipologia

Período de exploração RAA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Valorizar os efluentes nas quantidades de azoto e 
fósforo que não excedam o indicado nas tabelas do 

Manual de Fertilização de Culturas do Código de Boas 
Práticas Agrícolas, ajustadas às necessidades das 

culturas e ao estado de fertilidade do solo.

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Caso da avaliação de ruído se conclua que é 
necessário proceder à implementação de medidas de 
minimização, deverá(ão) posteriormente ser efetuada
(s) nova(s) caraterização(ões) de ruído, de forma a 

verificar o cumprimento dos critérios de incomodidade 
e de exposição máxima.

Período de exploração RAA

Caso existam reclamações de ruído; alterações na 
instalação que interfiram com os níveis sonoros 

anteriormente existentes; aumento de equipamentos 
com emissões sonoras para o exterior; aumento do n.º 

de horas de funcionamento de equipamentos ou 
alteração da sua disposição, que faça prever o 

Solo e uso do solo

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao solo e uso do solo

Ruido

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

aumento do nível sonoro no(s) recetor(es) sensível
(eis), devem ser realizadas medições do ruído 

ambiental e, se necessário, implementar as medidas a 
indicar para dar cumprimento à legislação em vigor.

Período de exploração Relatório de cumprimento da DIA e RAA.

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Suspender movimentações e escavação do solo e 
subsolo quando observado algum vestígio ou achado 
arqueológico, informar de imediato a Direção Regional 

de Cultura do Alentejo e implementar as medidas 
indicadas para a salvaguarda do património.

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Implementar um mecanismo de balcão de atendimento 
ao público na Exploração e na sua página da internet, 
para prestar informações, esclarecer dúvidas e receber 
reclamações. Estas, depois de recebidas, deverão ser 

enviadas à Autoridade de AIA, acompanhadas das 
diligencias já efetuadas ou a realizar .

Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Proceder ao recrutamento trabalhadores e a empresas 
fornecedoras de bens e serviços, preferencialmente, 

no concelho de Alter do Chão.
Período de vida da instalação Relatório de cumprimento da DIA

Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

Adotar o mencionado pela Autoridade de AIA após 
aprovação do Plano de Desativação.

Durante a fase de desativação. Relatório de cumprimento da DIA

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

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

antecedência.
Plano de desativação total ou parcial

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

para aprovação

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

Relatório final de conclusão do plano de desativação 
total ou parcial

Medidas / Condições a cumprir relativas a arqueologia e ou património cultural

Medidas / Condições a cumprir relativas a socioeconomia

 

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação
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Tipo de informação/Parâmetros Formato de reporte Data de reporte Entidade

Para análise e indicação de eventuais 
medidas.

Reclamações recebidas no balcão de 
atendimento ao público.

Até ao dia seguinte. Autoridade de AIA.

Para análise e indicação de eventuais 
medidas.

Informação de algum vestígio ou 
achado arqueológico observado durante 
movimentações e escavações do solo e 

do subsolo.

No próprio dia. Direção Regional de Cultura do 
Alentejo.

Para verificação. Declaração de Interesse Municipal da 
Exploração Suinícola.

Após emissão. Autoridade de AIA.

Para efeito de Pós-Avaliação.

Relatórios do Cumprimento da DIA, 
contendo informações sobre a 

execução das medidas, condições e 
monitorização.

Anualmente, em janeiro, ou em data a 
indicar de acordo com a avaliação 

efetuada ao Relatório.
Autoridade de AIA.

Para análise e indicação de eventuais 
medidas.

Plano de Desativação da Exploração 
Suinícola.

6 meses antes do inicio da fase de 
desativação.

Autoridade de AIA.

Para análise e indicação de eventuais 
medidas.

Relatório de Monitorização da 
Qualidade das Águas Subterrâneas.

Um mês após a campanha de 
amostragem.

Autoridade de AIA.

Para análise e indicação de eventuais 
medidas.

Relatório de Monitorização da 
Quantidade das Águas Subterrâneas.

Anualmente, em janeiro. Autoridade de AIA.

Para verificação. Licença de exploração da actividade 
pecuária, no âmbito do processo REAP.

Após a emissão. Autoridade de AIA.

Para verificação. Plano de Gestão de Efluentes 
Pecuários.

Após aprovação. Autoridade de AIA.

Para análise e indicação de eventuais 
medidas.

Relatório do Património, da área de 
espalhamento contendo: a) cartografia 
à escala 1:25 000 com a localização 

das parcelas; b) pesquisa bibliográfica 
do património arqueológico e 

arquitetónico; c) se necessário, o 
resultado da prospeção arqueológica 
seletiva (de acordo com o identificado 

em b); d) avaliação de impactes e 
medidas de minimização (de acordo 

com o identificado em b e c).

Antes da aprovação do PGEP.
Direção Regional de Cultura do 

Alentejo.

Relatório Ambiental Anual (RAA)

Formato digital até 10 MB ou através de 
plataforma online de transferência de 

ficheiros para o email: 
ippc@apambiente.pt

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

APA

Registo Europeu de Emissões e 
Transferências de Poluentes (PRTR) Formulário único (PRTR)

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

data a definir
APA

Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos - MIRR

SILiAmb 31 de março do ano seguinte àquele 
que se reportam os dados

APA

Plano de Desativação total ou parcial
Formato digital ou qualquer via 

disponível que se mostre eficiente

Aquando da previsão de cessação 
definitiva total ou parcial das atividades 

- com 6 meses de antecedência.
APA

Relatório Final de Conclusão do Plano Formato digital ou qualquer via Aquando da conclusão da desativação 

 

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

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

de Desativação total ou parcial disponível que se mostre eficiente de acordo com o plano previamente 
aprovado

APA

Código Anexo Descrição

C003599 Anexo Proposta DIA.pdf Anexo Proposta DIA.

C011645 Titulo.pdf Anexo I - TURH

C011962 MTDs.pdf Anexo II - MTD

C012504 PGEP.pdf Anexo III - Parecer relativo ao PGEP
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Proposta de Declaração de Impacte Ambiental

(Anexo ao TUA)

Designação do projeto Exploração Suinícola da Herdade da Figueirinha

Fase em que se 
encontra o projeto

Projeto de execução

Tipologia do projeto Instalações de Pecuária Intensiva

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º n.º 3 alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

Anexo I nº 23 alínea c) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro

Localização Herdade da Figueirinha

Freguesia de Chancelaria no concelho de Alter do Chão

Identificação das 
áreas sensíveis

Não se verifica

Proponente C.A.S. BARROCAS - Sociedade Agrícola, SA

Campo Grande, n.º 28 - 8.º D, 1700-093 Lisboa

Entidade licenciadora Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

Autoridade de AIA Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo

Descrição sumária do 
projeto 

O projeto Exploração Suinícola da Herdade da Figueirinha:

- aumenta o efetivo para 4 968 porcos de engorda (745,2 CN);

- possui 5 pavilhões de engorda e 1 lagoa de retenção de efluentes;

- produz 17 885 m3/ano de efluentes líquidos;

- propõe 859,5 ha para espalhamento de efluentes.

São expectáveis principais impactes negativos pouco significativo nos fatores: 

- Património, pela eventual afetação de vestígios arqueológicos soterrados;

- Recursos Hídricos, pela possível afetação da qualidade da água subterrânea;

- Qualidade do ar, pela emissão de gases com efeito de estufa.

É expectável o impacte positivo pouco significativo no fator: 

- Sócio-economia, pela manutenção de 2 postos de trabalho.

Síntese do 
procedimento

- 16 de fevereiro de 2017, início do procedimento de AIA;

- 2 de março de 2017, apresentação do projeto e do EIA;

- 14 de março de 2017, pedido do 1º elementos adicionais ao EIA;

- 24 de maio de 2017, receção do 1º aditamento ao EIA;

- 1 de junho de 2017, declarada a conformidade do EIA;

- 9 de junho de 2017, visita ao projeto;

- 14 de julho de 2017, pedido do 2º pedido de elementos adicionais ao EIA;

- 15 de julho de 2017, receção do 2º aditamento ao EIA;

- 2 de agosto de 2017, receção do parecer da Câmara Municipal Alter do Chão;

- 7 de agosto de 2017, envio da Proposta de DIA e Parecer CA para Audiência
de Interessados, nos termos do artigo 121.° e seguintes do CPA.
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Síntese dos pareceres
apresentados pelas 
entidades consultadas

Foram convidados a emitir  parecer o  Instituto da Conservação da Natureza e
Floresta, sobre questões do fator Fauna e Flora, e a Câmara Municipal de Alter
do Chão, sobre questões de licenciamento do edificado da Exploração.

Apenas o Município emitiu parecer, no qual referiu que “… não vê inconveniente
na  ampliação  da  suinicultura.”  e  que “…  o  processo  de  obras  n.°  9/2015
referente à licença para a ampliação da suinicultura na Herdade da Figueirinha,
se encontra suspenso nos termos do ponto 7 do artigo 11.° do Decreto-Lei n.°
555/99,  de  16  de  dezembro,  alterado  e  republicado  pelo  Decreto-Lei  n.°
136/2014, de 09 de setembro, uma vez que a decisão final depende da decisão
de  uma  questão  que  é  da  competência  de  outro  órgão  administrativo,  a
autorização  da  ampliação  da  atividade  pecuária  a  emitir  pela  entidade
coordenadora  competente  (DRAPALentejo),  de  acordo  com o  artigo  55.°  do
Decreto-Lei  n.°  81/2013,  de  14  de  junho  (Novo  Regime  do  Exercício  da
Atividade Pecuária).”.

Síntese do resultado 
da consulta pública 

A Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, de 14 de junho a 12 de julho
de 2017, não tendo sido recebidos quaisquer pareceres nesse âmbito.

Informação sobre a 
conformidade do 
projeto com os IGT, as
servidões e restrições
de utilidade pública 

O PDM de Alter do Chão sobrepõe as construções/infraestruturas:

-  em  Espaços  Florestais  de  Produção. Verificou-se  que  a área  máxima  de
construção foi ultrapassada. Mas, segundo o regulamento do PDM, para as
instalações de apoio às atividades agrícolas  e estabelecimentos pecuários,
admite-se que esta área possa ser ultrapassada, desde que respeitados os
restantes parâmetros e seja emitida uma declaração de interesse municipal
pela Assembleia Municipal de Alter do Chão;

- em REN (não abrangem RAN) parte da lagoa de retenção de efluentes. Mas, à
luz deste regime jurídico, afigura-se uma ação compatível com os objetivos de
proteção ambiental e ecologia da REN, de acordo com a alínea d) do n.º II do
anexo II do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro.

Razões de facto e de 
direito que justificam 
a decisão

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que
os  impactes  negativos  acima  referidos  podem  ser,  na  sua  generalidade,
passíveis  de  minimização,  emite-se  decisão  favorável  condicionada  ao
cumprimento dos termos e condições impostas no Título Único de Ambiente, no
âmbito do regime jurídico de AIA.

Índice de avaliação 
ponderada dos 
impactes ambientais

Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no n.º
1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-se à
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, tendo
sido obtido um resultado de 2 , que corresponde a DIA Favorável Condicionada.
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Processo n.º: 450.10.02.02.023085.2017.RH5A

Utilização n.º: A018084.2017.RH5A

Início: 2017/11/28

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação

Código APA APA00147144

País* Portugal

Número de Identificação Fiscal* 508772176

Nome/Denominação Social* C.A.S. Barrocas, Sociedade Agrícola, Lda

Idioma Português

Morada* Campo Grande, nº 28, 8º D

Localidade* Lisboa

Código Postal 1700-093

Concelho* Lisboa

Telefones 918789995

Localização

Designação da captação Furo TURH 2012.000845.000.T.A.CA.SUB

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Herdade da Figueirinha

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Alto Alentejo / Alter do Chão / Chancelaria

Longitude -7.84554

Latitude 39.25761

Região Hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica Raia

Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 110.0

Diâmetro máximo (mm) 220.0

Profundidade do sistema de extração (m) 95.0

Cimentação anular até à profundidade de (m) 0.0

Nº ralos 1

Localização dos ralos (m) 95
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Revestimento:

Tipo PVC

Profundidade (m) 95.0

Diâmetro máximo da coluna (mm) 140.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 3.0

Caudal máximo instântaneo (l/s) 18.000

Volume máximo anual (m3) 14600.0

Mês de maior consumo julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1300

Nº horas/dia em extração 2

Nº dias/mês em extração 30

Nº meses/ano em extração 12

Finalidades

Consumo Humano

Nº pessoas a abastecer 1

Nº habitações a abastecer 0

Destino das águas residuais Sistema Individual

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Tipo de tratamento

Atividade Pecuária

Tipo de actividade pecuária Produção

REAP (Classe de atividade) Classe 1

CAE Principal 01460 : Suinicultura

CAE Secundária

Quantidade de efluentes pecuários produzidos 17885 m3/ano

Destino dos efluentes pecuários produzidos valorização agricola

Animal de espécie pecuária Suíno

Capacidade de exploração (cabeças normais) 745

Vai ser promovido tratamento à água captada |_|

Existem outras origens de água |_|

Condições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Outras Condições

1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Água Subterrânea
emitida com o código __2012.000845.000.T.A.CA.SUB__.

2ª A captação será exclusivamente utilizada para ____consumo humano e atividade pecuária____ no local supra indicado, fim que não
pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora.

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

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

5ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.

6ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano será dada por revogada a partir do momento em que a zona se mostre
servida por rede pública de abastecimento de água, de acordo com o disposto no n.º6 do artigo 69.º da Lei n.º58/2005, de 29 de
dezembro.

Anexos

Análise físico-química e bacteriológica

Determinação analítica de parâmetros
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Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:

pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.

As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.

Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:

Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.

Autocontrolo

Volume máximo mensal do mês de maior consumo

Volume 1300 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar

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

O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS 

 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.1 (Boas práticas 
agrícolas na criação 
intensiva de suínos) 

Identificar e 
implementar 
programas de 
formação para os 
trabalhadores da 
exploração 

S 

Anualmente efetua-se uma 
ação de formação relativa à 
gestão de emergências 
ambientais; à gestão de 
resíduos; à gestão dos 
efluentes pecuários 

- - 

5.1 (Boas práticas 
agrícolas na criação 
intensiva de suínos) 

Guardar os registos 
do consumo de água, 
energia e alimentos, 
da produção de 

S Esses registos são 
posteriormente utilizados no 

- - 



2 
 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

resíduos e das 
aplicações nos 
terrenos de 
fertilizantes 
inorgânicos e de 
estrume 

relatório ambiental que se 
efetua do todos os anos. 

5.1 (Boas práticas 
agrícolas na criação 
intensiva de suínos) 

Ter um 
procedimento de 
emergência para 
lidar com emissões e 
incidentes 
imprevistos 

S 
A exploração dispõe de um 
plano de emergência 
ambiental 

- - 



3 
 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.1 (Boas práticas 
agrícolas na criação 
intensiva de suínos) 

Implementar um 
programa de 
manutenção e 
reparação que 
assegure o bom 
funcionamento e a 
limpeza das 
instalações e 
equipamentos 

S 

Diariamente a suinicultura é 
limpa de acordo com o 
programa desenvolvido 

A manutenção dos 
equipamentos e 
infraestruturas é efectuada de 
acordo com as visitas de 
observação que são efectuadas  

- - 

5.1 (Boas práticas 
agrícolas na criação 
intensiva de suínos) 

Projetar a execução 
das atividades na 
própria exploração, 
tais como o 
fornecimento de 

S 

Os dias de recolha dos 
cadáveres, dos resíduos, do 
enchimento dos silos é 
programado com antecedência  

- - 



4 
 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

materiais e a 
remoção de 
produtos, resíduos e 
subprodutos 

5.1 (Boas práticas 
agrícolas na criação 
intensiva de suínos) 

Projetar uma 
adequada aplicação 
do estrume no 
terreno 

S 
Esta medida está reflectida na 
implementação do PGEP 

- - 

5.1 (Boas práticas 
agrícolas na criação 
intensiva de suínos) 

Aplicar medidas de 
gestão nutricional na 
fonte, alimentando 
os porcos com baixas 

S 

Os alimentos administrados 
têm teores de aminoácidos e 
de proteína bruta decrescentes 
desde o início até ao abate, 
uma vez que a capacidade de 
ingestão vai aumentando e as 

  



5 
 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

quantidades de 
nutrientes 

necessidades nutricionais 
variam de acordo com a fase 
de produção dos animais (são 
utilizados aminoácidos 
essenciais). 

Os alimentos administrados 
têm teores de fósforo 
decrescentes de acordo com as 
necessidades de formação e 
manutenção do esqueleto 
ósseo, utilizando fosfatos 
alimentares inorgânicos. 



6 
 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.1 (Boas práticas 
agrícolas na criação 
intensiva de suínos) 

Minimizar as 
emissões 
provenientes do 
estrume para o solo 
e águas 
subterrâneas, 
através de um 
balanço entre as 
necessidades 
previsíveis da cultura 
e o estrume a aplicar 
tendo em conta o 
fornecimento de 
azoto, fósforos e 
minerais para a 

S 

Para cada parcela de terreno a 
afectar ao PGEP são analisadas 
as necessidades de nutrientes 
das culturas instaladas, de 
forma a minimizar as perdas 
para o solo e águas 
subterrâneas   

- - 



7 
 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

cultura a partir do 
solo e da fertilização 

5.1 (Boas práticas 
agrícolas na criação 
intensiva de suínos) 

A aplicação do 
estrume no solo deve 
ter em consideração 
as características do 
solo, em particular as 
condições do solo, 
tipo de solo e 
declive, condições 
climatéricas, a rega e 
irrigação, o uso do 
solo e práticas 
agrícolas, incluindo 

S 

Para cada parcela de terreno a 
afectar ao PGEP são analisadas 
as necessidades de nutrientes 
das culturas instaladas, de 
forma a minimizar as perdas 
para o solo e águas 
subterrâneas   

- - 



8 
 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

os sistemas de 
cultura rotativos 

5.1 (Boas práticas 
agrícolas na criação 
intensiva de suínos) 

Reduzir a poluição 
para a água 
aplicando as 
seguintes medidas:- 
não aplicar o 
estrume no solo 
quando os campos 
estão saturados de 
água e inundados 

Não aplicar o 
estrume em campos 

S 

Estas medidas encontram-se 
também consubstancias na 
Portaria 631/2009 de 9 de 
Junho e ao qual o PGEP tem 
como referencial.  

Os parcelários e as áreas de 
espalhamento são 
selecionados tendo em 
consideração destas 
condicionantes.  

- - 
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MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

com declives 
pronunciados 

Não aplicar o 
estrume em solos 
adjacentes a um 
curso de água 

Espalhar o estrume 
quanto tanto 
possível antes do 
crescimento máximo 
da cultura e quando 
ocorre a absorção 
dos nutrientes 



10 
 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.1 (Boas práticas 
agrícolas na criação 
intensiva de suínos) 

Gerir o 
espalhamento do 
estrume de forma a 
reduzir os odores nas 
proximidades, 
nomeadamente 
quando existem 
vizinhos que podem 
ser afectados 

S 

O espalhamento é efectuado 
nos dias úteis. 

Em condições atmosféricas 
adversas, tais como vento 
forte, o espalhamento é 
suspenso. 

Os parcelários afectos à 
valorização agrícola 
compreendem áreas extensas 
agrícolas, com pouca ou 
nenhuma habitação próxima 

- - 
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MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.2.1 (técnicas 
nutricionais) 

Gestão nutricional 
dos alimentos 
fornecidos aos 
animais em 
exploração. 
Adequação das 
formulações às 
diferentes fases de 
produção, para 
diminuição do 
desperdício de 
nutrientes nas 
excretas 

S 

A aquisição das rações para os 
animais é com base nas 
formulações mais adequadas 
para cada estágio de 
crescimento 

- - 
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MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.2.1 (técnicas 
nutricionais) 

Administração 
faseada de 
alimentos, adotando 
dietas baseadas em 
nutrientes 
digeríveis/disponíveis 

S 

O programa alimentar é 
faseado de acordo com a idade 
e o peso do animal sendo 
neste momento composto por 
6 alimentos nos animais de 
engorda (pre-starter, starter, 
alimento ibérico I, alimento 
ibérico II, alimento ibérico III e 
alimento ibérico IV) 

  

5.2.1 (técnicas 
nutricionais) 

Utilização de dietas 
pobres em proteínas 
com suplementos de 
aminoácidos, dietas 
pobres em fósforo 

S 

Os alimentos administrados 
têm teores de aminoácidos e 
de proteína bruta decrescentes 
desde o início até ao abate, 
uma vez que a capacidade de 
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MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

com suplementos de 
fitase ou dietas 
contendo fosfatos 
alimentares 
inorgânicos de fácil 
digestão 

ingestão vai aumentando e as 
necessidades nutricionais 
variam de acordo com a fase 
de produção dos animais (são 
utilizados aminoácidos 
essenciais) 

Os alimentos administrados 
têm teores de fósforo 
decrescentes de acordo com as 
necessidades de formação e 
manutenção do esqueleto 
ósseo, utilizando fosfatos 
alimentares inorgânicos 



14 
 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.2.1 (técnicas 
nutricionais) 

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

S 
São utilizadas enzimas para 
aumentar a eficácia dos 
alimentos 
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MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.2.1 (técnicas 
nutricionais) 

Alimentação dos 
animais com dietas 
sucessivas 
(alimentação 
faseada) contendo 
teores de fósforo 
menores. Estas 
dietas deverão incluir 
fosfatos alimentares 
inorgânicos de fácil 
digestão e/ou fitase, 
a fim de garantirem o 
fornecimento de 
quantidades 

S 

Os alimentos administrados 
têm teores de fibra crescentes 
desde o início até ao abate 
através da incorporação de 
matérias-primas ricas em fibra 

Os alimentos administrados 
têm teores de aminoácidos e 
de proteína bruta decrescentes 
desde o início até ao abate, 
uma vez que a capacidade de 
ingestão vai aumentando e as 
necessidades nutricionais 
variam de acordo com a fase 
de produção dos animais (são 

  



16 
 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

suficientes de fósforo 
digerivel 

utilizados aminoácidos 
essenciais) 

Os alimentos administrados 
têm teores de fósforo 
decrescentes de acordo com as 
necessidades de formação e 
manutenção do esqueleto 
ósseo, utilizando fosfatos 
alimentares inorgânicos 

São utilizadas enzimas para 
aumentar a eficácia dos 
alimentos 



17 
 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

A formulação tem como base 
os cereais e a fonte de proteína 
principal são derivados de soja. 

5.2.2 (emissões para 
o ar provenientes da 
criação de suínos) 

Redução das 
superfícies expostas  

S 
O efluente pecuário é drenado 
para as valas  

- - 

5.2.2 (emissões para 
o ar provenientes da 
criação de suínos) 

Uso de valas com 
ripas de forma a ser 
fácil a limpeza 

S 
Uso de valas com ripas dentro 
dos pavilhões 

- - 
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MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.2.2 (emissões para 
o ar provenientes da 
criação de suínos) 

Redução das áreas 
de estrume 
responsáveis pelas 
emissões 

S 

A dimensão da lagoa, 
designadamente a 
profundidade, teve em 
consideração a redução da 
área minimizando a exposição 
do efluente  

  

5.2.2 (emissões para 
o ar provenientes da 
criação de suínos) 

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

S 
O chorume é drenado 
diretamente dos pavilhões 
para a lagoa 
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MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.2.2 (emissões para 
o ar provenientes da 
criação de suínos) 

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

n.a.   

Uma vez que não 
existe separação de 
sólido/liquido a 
montante da lagoa 
de retenção, esta 
medida não seria 
eficaz devido à 
quantidade de 
sólidos presentes 

5.2.2 (emissões para 
o ar provenientes da 
criação de suínos) 

Arrefecimento da 
superfície do 
estrume 

n.a   

Uma vez que não 
existe separação de 
sólido/liquido esta 
medida não se aplica 
sólidos presentes 



20 
 

MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.2.2 (emissões para 
o ar provenientes da 
criação de suínos) 

Utilização de 
superfícies lisas e 
fáceis de limpar 

S 

Os pavilhões têm pisos lisos, 
com ripas de forma a facilitar a 
limpeza e a promover a 
escorrência das águas de 
lavagem para a vala de 
drenagem  

  

5.2.2.2 (sistemas de 
criação para suínos – 
suínos em fase de 
recria/acabamento 
para abate) 

Sistema de pisos com 
slattes para uma 
frequente remoção 
dos chorumes 

S  
Medida implementada na fase 
de construção dos pavilhões 

- - 
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MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.2.3 (água) 

Limpeza das 
instalações dos 
animais e dos 
equipamentos com 
aparelhos de alta 
pressão depois de 
cada ciclo de 
produção (engorda) 

S 
A exploração dispõe de uma 
máquina de lavagem de alta 
pressão 

- - 

5.2.3 (água) 
Calibração periódica 
dos bebedouros para 
evitar derrames 

S É regulado automaticamente - - 
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MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.2.3 (água) 
Registo do consumo 
de água através de 
contadores 

S Efetuado mensalmente - - 

5.2.3 (água) 
Deteção e reparação 
de fugas 

S 
Visitas de observação à 
exploração 

- - 

5.2.4 (energia) 

Redução do consumo 
de energia através da 
aplicação de boas 
práticas agrícolas na 
concepção das 
instalações dos 
animais, bem como a 
operação e 
manutenção 

S 
Todos os pavilhões são 
permanentemente 
monitorizados à distância  

- - 
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MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

adequada das 
instalações e dos 
equipamentos 

5.2.4 (energia) 
Aplicação de 
ventilação natural  

S Janelas de abertura manual - - 

5.2.4 (energia) 
Utilização de luz de 
baixo consumo 
energético  

S 
Utilização de lâmpadas 
fluorescentes e LED 

- - 

5.2.5 (gestão do 
estrume) 

Projetar órgãos de 
armazenamento com 
capacidade suficiente 

S 
As lagoas têm capacidade para 
reter os efluentes produzidos 
durante 3 meses 

- - 
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MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.2.5 (gestão do 
estrume) 

Os órgãos de 
armazenamento 
devem ser 
inspeccionados 
anualmente 

S 

Mensalmente nas visitas de 
acompanhamento ambiental 
são verificados os taludes, e 
zonas limítrofes 

- - 

5.2.7 (técnicas de 
espalhamento do 
estrume de suíno) 

Aplicação por injeção 
direta no solo em 
áreas de pastagem 

S 

A exploração dispõe de um 
jopper que efectua a injeção 
direta no solo seguida de 
gradagem 

- - 
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MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.2.7 (técnicas de 
espalhamento do 
estrume de suíno) 

Incorporação do 
efluente pecuário no 
solo em menos de 4 
horas 

S 

As técnicas dependem das 
culturas e equipamentos que o 
agricultor possui. 

A CAS Barrocas apenas cede o 
jopper. 

Em regras a técnica que é 
aplicável ao espalhamento do 
chorume no solo é: 

- espalhador em banda: ao 
jopper é instalada uma 
mangueira que vai aplicando o 
chorume no solo à medida que 
o atrelado vai avançando. 

- - 
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MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

Posteriormente (nas 4 h 
seguintes) o efluente é 
incorporado 
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MTD 
Está 

implementada? 
Descrição do modo de 

implementação (1) 

Calendarização da 
implementação 

(mês.ano) / descrição 
da técnica alternativa 

implementada (Se 
pree cheu N  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

Motivo da não 
aplicabilidade (Se 

pree cheu .a.  a 
colu a MTD está 

i ple e tada? .   

BREF IRPP 

n.º atribuído de acordo 
com o BREF ou 
documento de 

conclusões MTD 

Descrição de acordo 
com o BREF 

S/N/n.a.    

5.2.6 (processamento 
do estrume na 
instalação) 

Separação sólida- 
liquido  

n.a.  - 

A exploração não 
dispõem de 
tamisador e todo o 
sistema de gestão de 
efluentes pecuários 
está dimensionado 
para a gestão apenas 
do chorume 
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