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Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

3077.00

Área coberta (m2)

10450.00

Área total (m2)

81031.00

Localização
Localização

União de Freguesias de Aguiar da Beira e Coruche

PRÉVIAS LICENCIAMENTO

Medidas /Condições gerais a cumprir

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

1. Apresentação em sede de licenciamento da atividade da licença para realização
das obras de construção das edificações

Prévio ao ato de licenciamento

Ato de licenciamento

O proponente deverá, em fase de licenciamento, apresentar a licença de
exploração da captação de água com indicação dos valores compatíveis com as
necessidades da exploração

Prévio ao licenciamento

No ato de licenciamento

O promotor deverá garantir que a instalação é construída tendo em conta as
Melhores Técnicas Disponíveis descritas na Decisão de Execução (2017/302) da
Comissão de 15 de fevereiro de 2017, nos termos de Diretiva 2010/75/EU do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa às emissões industriais, que
estabelece as conclusões sobre as melhores técnicas disponíveis (MTD) para a
criação intensiva de aves de capoeiras ou de suínos e ainda nos BREF
transversais aplicáveis

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

Apresentação de cópia do PGEP, cópia do parecer de aprovação do PGEP emitido
pela EC ou comprovativo da sua submissão à EC, considerando a produção total
dos efluentes pecuários gerados, ou seja, para a produção de efluentes pecuários
decorrente do funcionamento dos 4 pavilhões à capacidade máxima de alojamento
proposta

Prévio ao licenciamento

Ato de licenciamento

Comunicar à Autoridade de AIA a data de início da atividade

Prévio ao início da atividade

apresentação da comunicação à AAIA
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CONSTRUÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Deverá ser dada formação aos trabalhadores, previamente à entrada em obra
sobre as boas práticas a ter durante a realização dos trabalhos, elencando o
conjunto de medidas de minimização a implementar e a sua importância

durante a execução da obra

Relatório de cumprimento da DIA

As águas de abastecimento público a fornecer aos funcionários devem cumprir
com o estipulado no DL 306/2007, de 27 de agosto

Durante a execução da obra

Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas ao ar

Medida/ Condição a cumprir

Definir e manter os locais para o correto de armazenamento temporário dos
resíduos, resultantes do normal funcionamento da atividade, e encaminha-los para
destino final adequado

Prazo de implementação

Durante a execução da obra

Demonstração do cumprimento

Relatório de cumprimento da DIA

RH_cons
Medidas / Condições a cumprir relativas a rejeição de águas residuais

Medida/ Condição a cumprir

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou,
em alternativa, recolha em tanques ou fossas estanques para posteriormente,
serem encaminhados para tratamento

Prazo de implementação

Durante a execução da obra

Demonstração do cumprimento

Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / condições a cumprir relativas a águas subterraneas

Medida/ Condição a cumprir

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à
recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto
absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou
recolha por operador licenciado

Prazo de implementação

Durante a fase de construção

Demonstração do cumprimento

Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas a resíduos

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais

PÁG.
4/9

ESTADO: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 06/06/2018

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

D20180601020787
5704-a870-1963-a010

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.

Medida/ Condição a cumprir

banais (RIB) devem ser triados e separados nas suas componentes recicláveis e,
subsequentemente, valorizados

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Durante a execução da obra

Relatório de cumprimento da DIA

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em
recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado,
preferencialmente a reciclagem

Durante a execução da obra

Relatório de cumprimento da DIA

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos
destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos

Durante a execução da obra

Relatório de cumprimento da DIA

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas
devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da
rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta
bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos

Durante a execução da obra

Relatório de cumprimento da DIA

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à
recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto
absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou
recolha por operador licenciado

durante a execução da obra

Relatório de cumprimento da DIA

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

Medida/ Condição a cumprir

4. Todas as operações que impliquem movimentação de terra (escavações,
terraplanagens, depósito e empréstimo de inertes), não apenas na fase de
construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação de
estaleiros, desmatação e limpeza do terreno, devem ser alvo de acompanhamento
arqueológico. Este deverá ser continuado e efetivo pelo que, se existir mais que
uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o
acompanhamento de todas as frentes

Prazo de implementação

durante a execução da obra

Demonstração do cumprimento

Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas a socioeconomia

Medida/ Condição a cumprir

Sempre que possível, deverá recorrer-se a mão de obra local, contratar-se
serviços e adquirir produtos em empresas locais

Prazo de implementação

durante a execução da obra

Demonstração do cumprimento

Relatório de cumprimento da DIA

EXPLORAÇÃO

Medidas / Condições gerais a cumprir

Medida/ Condição a cumprir

Manter todos os logradouros, e restantes áreas circundantes, limpas e arrumadas

Prazo de implementação

Período de vida da instalação

Demonstração do cumprimento

Relatório de cumprimento da DIA
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

As águas de abastecimento público a fornecer aos funcionários devem cumprir
com o estipulado no DL 306/2007, de 27 de agosto

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

Plantar uma cortina arbórea na estrema do aviário, em conformidade com a
legislação da defesa da floresta contra incêndios

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

RH
Controlo de lixiviados
Medidas / Condições a cumprir relativamente ao controlo dos lixiviados

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à
recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto
absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou
recolha por operador licenciado

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

Manter em funcionamento um adequado sistema de gestão de resíduos que
permita o seu correto armazenamento e encaminhamento para destino final
adequado, evitando a contaminação, não só dos recursos hídricos, mas também
dos solos

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

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

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

A fração sólida dos efluentes agropecuários não poderá ser removida dos
pavilhões avícolas se não houver disponibilidade de transporte e/ou disponibilidade
para a sua receção, em boas condições técnicas, no local de destino, em
conformidade com o PGEP, de modo a não contaminar os RH superficiais e os
subterrâneos

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

O efluente pecuário resultante da cama das aves deve ser encaminhado na sua
totalidade para valorização, para entidades licenciadas para o efeito de acordo
com a legislação em vigor

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

Resíduos
Resíduos gerados na atividade
Medidas / Condições a cumprir relativamente aos resíduos gerados na atividade
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos
destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas
devem ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da
rede de drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos,
combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta
bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à
recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto
absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou
recolha por operador licenciado

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

Todos os resíduos deverão ser recolhidos e armazenados temporariamente em
áreas impermeabilizadas, planas, protegidas da pluviosidade, do acesso de
pessoas e animais e da ação do vento, devidamente identificados de acordo com a
Decisão 2014/955/EU, de 30 de dezembro de 2014, separados nos termos do
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, e devidamente
acondicionados até destino final adequado

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

Recolha diferenciada dos cadáveres, resíduos provenientes do uso de
medicamentos e dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e envio para tratamento por
entidades acreditadas para tal

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

A documentação interna, relativa à gestão de resíduos, deve estar sempre
atualizada, nomeadamente as guias de transporte dos diferentes resíduos,
quantidades dos diferentes resíduos produzidos e comprovativos atualizados dos
recetores dos resíduos em como estes estão autorizados para o seu tratamento,
armazenagem, eliminação ou valorização

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

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

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

As ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a
execução da obra de edificação dos pavilhões

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

Encaminhamento das águas pluviais, dispersando-as, por forma a evitar
fenómenos de erosão superficial (do solo)

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

Ruido
Caraterização dos locais de medição de ruído

Local de medição

Nos recetores sensíveis mais expostos

Valor limite ou emissão específica

De acordo com o Regulamento Geral de Ruído

Unidades

Db

Medidas / Condições a cumprir relativas a biodiversidade e ou conservação da natureza
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

De forma a minimizar o impacte sobre a fauna e flora existente no local a
circulação de veículos dentro da exploração, quer na fase de construção ou na de
exploração, deverá ocorrer sempre através de caminhos pré-definidos, a
velocidades reduzidas e, caso se verifique necessário, com aspersão do
pavimento com água, tendo em vista a redução da quantidade de poeiras
levantadas pela passagem dos veículos

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

Otimizar a iluminação exterior (caso exista), de modo a minimizar a ocorrência de
“poluição luminosa”

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

Nas zonas circundantes à exploração deve haver um controlo da disseminação de
espécies invasoras, que eventualmente possam ocorrer na área durante a fase de
construção e de exploração

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

Limpeza e manutenção do coberto vegetal na envolvente dos pavilhões de forma a
evitar riscos de incêndio e promover habitats

Período de vida da instalação

Relatório de cumprimento da DIA

Medidas / Condições a cumprir relativas a socioeconomia

Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Sempre que possível, deverá recorrer-se a mão de obra local, contratar-se
serviços e adquirir produtos em empresas locais

Período de vida da instalação

Demonstração do cumprimento

Relatório de cumprimento da DIA

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

Comunicações a efetuar à Administração

Tipo de informação/Parâmetros

Relatório de caracterização do ruído

Formato de reporte

Relatório

Data de reporte

Durante o primeiro ano de
exploração

Entidade

CCDRC

ANEXOS TUA

Anexos
PÁG.
8/9

ESTADO: Emitido
DATA DO DOCUMENTO: 06/06/2018

CÓDIGO DOCUMENTO:
CÓDIGO VERIFICAÇÃO:

D20180601020787
5704-a870-1963-a010

Código

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.

Anexo

Descrição

C017666

outros004.pdf

Resumo do procedimento de AIA

C018180

PTF.pdf

Parecer Técnico Final
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