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COMISSÃO ORGANIZADORA  

Pedro Béraud, Sandra Jorge e Paula Marques - Membros da Comissão Especializada de Águas 
Residuais da APDA (CEAR). 
 
 
ENQUADRAMENTO  

O setor suinícola em Portugal representa uma atividade económica relevante, contribuindo de 
forma notória para o equilíbrio da balança de pagamentos do País e fixando populações nas 
zonas onde esta atividade se insere, nomeadamente na Zona Oeste. É reconhecida como uma 
atividade com larga tradição em Portugal, muito adequada à realidade portuguesa e que tem 
vindo a tentar adaptar-se às novas exigências legais, ambientais e sociais nos locais em que se 
encontra inserida. 
 
Contudo, esta atividade industrial produz grandes caudais, fortemente contaminados com 
elevadas cargas orgânicas, sendo indispensável proceder a um adequado tratamento, no 
sentido de não obrigar as gerações futuras a resolver problemas relacionados com os impactes 
ambientais que advêm desta atividade, podendo ser inclusive um entrave ao desenvolvimento 
de outras atividades económicas regionais.  
 
Em 2007 foi elaborado pela Tutela a Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e 
Agroindustriais (ENEAPAI) para os anos 2007 - 2013, que visava permitir o desenvolvimento 
deste setor industrial, seguindo uma política de sustentabilidade para que se verificasse uma 
efetiva internalização dos custos ambientais na produção, em consonância com as crescentes 
pressões exercidas pelas populações locais.  
 
O referido documento foi elaborado em conformidade com a restante legislação nacional e da 
União Europeia, tendo seguido quatro linhas orientadoras: a) A implementação de um modelo 
institucional de conceção, construção e exploração das estações de valorização e de 
tratamento, através de entidades com reconhecida capacidade técnica; b) A adaptação de 
soluções coletivas de tratamento, sempre que tal opção se revelasse como a mais adequada; c) 
A aplicação da tarifa ao utilizador mais baixa possível, por meio das melhores soluções técnicas 
e económicas e d) Garantir o envolvimento destes setores económicos. 
 
É portanto urgente, avaliar os procedimentos existentes por forma a salvaguardar o ambiente 
e a saúde pública, não pondo em causa a sustentabilidade futura deste importante setor 
industrial. 

 
 

LOCAL 

Teatro Miguel Franco - Largo de Santana, Av. Combatentes da Grande Guerra - 2400-232 Leiria 
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PROGRAMA 
09h30 Receção de participantes 
 

10h00 SESSÃO DE ABERTURA 
Pedro Béraud (Coordenador da CEAR da APDA) 
Nelson Geada (Presidente do Conselho Diretivo 
da APDA) 
Raul Miguel de Castro (Presidente da Câmara 
Municipal de Leiria) 
Jorge Moreira da Silva (Ministro do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Energia)* 

 

10h45 Breve enquadramento do setor do tratamento 
de efluentes suinícolas e a sua importância para 
as Entidades Gestoras 
Pedro Béraud (CEAR da APDA) 

 

11h00 Pausa 
 

POSIÇÃO INSTITUCIONAL 
 

Moderador: Pedro Béraud (CEAR da APDA) 
 

11h15 Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-
Pecuários e Agro-Industriais (ENEAPAI) 
Nuno Lacasta (Agência Portuguesa do Ambiente)* 

 

11h30 Regime do exercício da atividade pecuária. 
Processo de licenciamento e eventual revisão do 
Decreto-Lei n.º 631/2009, de 9 de junho 

 Pedro Teixeira (Direção Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural)* 

 

11h45 Debate 
 

SUINICULTURA FOCO DE ATIVIDADE ECONÓMICA 
REGIONAL E POTENCIAL PROBLEMA AMBIENTAL 
 

Moderador: Sandra Jorge (CEAR da APDA) 
 

12h00 Representante do Município de Leiria 
 

12h15  Representante do Município de Alcobaça 
 

12h30  Representante do Município de Rio Maior* 
 

12h45 Debate 

 
13h00 Almoço 
 

SOLUÇÕES ATUAIS PARA O TRATAMENTO DE EFLUENTES 
SUINÍCOLAS 
 

Moderador: José Eduardo Martins (Abreu Advogados) 
 

14h30 Impactes no ambiente e incómodos às 
populações decorrentes de descargas não 
tratadas 
Representante da Quercus 

 

14h45 Dificuldades na implementação de sistemas de 
tratamento 
Representante da Consulgal* 

 

15h00 Gestão de efluentes suinícolas 
David Neves (Recilis) 

 

15h15 Pausa 
 

15h30 ETAR Norte da Simlis. Investimentos realizados e 
operacionalidade das soluções implementadas 
Gabriel Silva (SIMLIS) 

 

15h45 Tratamento de efluentes suinícolas 
António Monteiro (Engidro) 

 

16h00 Estações de Tratamento de Efluentes Suinícolas 
(ETES) da Trevo Oeste  
António Silva (Trevo Oeste)* 

 

16h15 Proposta de intervenção da CEAR da APDA no 
estudo da atual situação 
Pedro Béraud e Sandra Jorge (CEAR da APDA) 

 

16h30 Debate 
 

17h00 SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
Nelson Geada (Presidente do Conselho Diretivo 
da APDA) 
Assunção Cristas (Ministra da Agricultura e do 
Mar)* 
 

 * A confirmar 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome  Cargo  
 

Entidade  
 

Morada  Cód. Postal  
 

N.º de contribuinte (para efeitos de faturação)  Telefone  Fax  
 

E-mail  Data  Assinatura  
 

Inscrição               Pagamento 

� Membro € 100 � Numerário    
      

� Não Membro € 125 � Cheque n.º  endossado à APDA, sobre o banco  
    

           no valor de   
    

  � Transferência NIB: 0036 0282 99100000425 53 (enviar comprovativo da transferência para a APDA) 
 

Nota: O preço da inscrição inclui almoço. 
 

A inscrição poderá ser formalizada mediante o envio da ficha preenchida e respetivo pagamento para o Secretariado da APDA. 


