
 

 

 

  2.º Aditamento à LICENÇA AMBIENTAL n.º 
223/1.0/2016, de 30.09.2016 

  
 

Nos termos da legislação relativa ao Regime de Emissões Industriais (REI) aplicável à 

Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), é emitido o 2.º Aditamento à Licença 

Ambiental (LA) do operador 

CEVARGADO – Alimentos Compostos, Lda. 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 502 651 261, para a instalação, 

CEVARGADO – Alimentos Compostos, Lda. 

sita em Rua António Alves Torres Júnior n.º 99, freguesia de Arcos e concelho de Vila do 

Conde. 

A Licença Ambiental é válida até 30 se setembro de 2026. 

 

Amadora, 25 de maio de 2020. 

 A Vogal do Conselho Diretivo da APA, I.P. 

 

 

 

 

                                                                  Ana Cristina Carrola 
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Este aditamento é parte integrante da Licença Ambiental (LA) n.º 
223/1.0/2016, emitida em 30 de setembro de 2016 

 

Âmbito 

O presente aditamento visa a atualização da licença ambiental (LA) n.º 223/1.0/2016, ao abrigo 

do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto (REI), na sequência da submissão 

do pedido de alteração de estabelecimento industrial (Plataforma AMA – Processo N.º 

321/2017 – 2º Pedido), através do qual o operador apresenta pedido de retificação do valor de 

capacidade instalada de produção de produto acabado, licenciada no âmbito do Diploma REI, 

não se verificando quaisquer alterações ao funcionamento da instalação mas somente um 

recálculo do valor de capacidade instalada licenciada. 

Efetivamente, tendo-se verificado valores, de produção efetivada, superiores ao valor de 

capacidade de produção de produto acabado licenciada na licença ambiental: 346 toneladas 
por dia, conduziu à necessidade de ser efetuada uma reavaliação do valor de capacidade 

produtiva instalada, referenciada à definição constante no Artigo 3.º, alínea g), subalínea i) do 

diploma REI.  

A reavaliação efetuada permitiu evidenciar o Moinho como o equipamento mais limitante da 

capacidade produtiva da fábrica.  

Foi apurado um valor global de capacidade instalada de produção de produto acabado de 

542,6 toneladas por dia.  

 

 

Alteração ao Ponto “1.2 – Atividades desenvolvidas na instalação” da LA: 

O “Quadro 3 - Atividades desenvolvidas na instalação” deverá ser substituído por: 

 

Quadro 1 – Atividades desenvolvidas na instalação  

Atividade 
Económica 

CAEREV. 3 Designação CAE 
Categoria 

PCIP 
Capacidade 
Instalada (2) 

Principal 10912 
Fabricação de alimentos para animais de 

criação (exceto para aquicultura) 
6.4 biii) (1) 

542,6 
toneladas por 

dia 

(1) Instalações destinadas ao tratamento e transformação destinados ao fabrico de produtos para a alimentação 
humana e/ou animal, a partir de matérias-primas animais e vegetais, em produtos combinados ou separados, 
com uma capacidade de produção de produto acabado, em toneladas por dia, superior a:  

          75 se A for igual ou superior a 10; e  

         [300 – (22,5 x A)] nos restantes casos,  

em que “A” é a proporção de materiais de origem animal (em percentagem do peso) da capacidade de produção 
de produto acabado. O peso das embalagens não será incluído no peso final dos produtos. 

(2) A capacidade instalada corresponde à capacidade de produção máxima de produto acabado e deve ser 
calculada para um período de laboração de 24 horas, independentemente do período efetivo de laboração da 
instalação 
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