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Assunto: Decreto-Lei nº 127/2013 de 30 de agosto - Regime de Emissões 

Industriais (REI) aplicável à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

– Pedido de não abrangência PCIP por diminuição de capacidade 

instalada 

Operador: Sociedade Avícola Avarela, Lda. 

Instalação: Carvalhos de S. João 

Localização: Óbidos – A-dos-Carvalhos 

 

Com referência ao assunto em epígrafe, cumpre-nos informar que esta Agência emite parecer 

favorável sobre o pedido de não abrangência pelo Regime de Emissões Industriais aplicável à 

prevenção e controlo integrados da poluição para a instalação identificada em assunto, por se 

ter constatado que com a diminuição da capacidade instalada, a mesma não ultrapassa o limiar 

PCIP, atendendo à densidade mínima prevista na tabela 1.3 do “Documento de referência das 

melhores técnicas disponíveis (MTD) para a criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos- 

BREF IRPP” -58 kg/m2 -, à área útil de produção proposta no pedido -6 453 m2- e ao valor de 

peso mínimo vivo de 10 kg/peru, conforme definido na referida tabela 1.3 do BREF IRPP. 

Nos termos da alínea b) do nº 2 do art.º 22º do diploma REI, a situação de diminuição da 

capacidade instalada para valor inferior ao limiar de abrangência previsto no Anexo I do diploma 

REI, determina a caducidade da respetiva licença ambiental (TUA20190208000055 emitido em 

08-02-2019), sem prejuízo de serem acauteladas eventuais implicações nos demais regimes 

ambientais. 
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Acresce sublinhar que caso ocorram alterações na instalação com relevância para a presente 

decisão, a mesma será reavaliada no âmbito da aplicação do Regime PCIP. 

 

  

 

 Com os melhores cumprimentos, 

 

 

A Diretora do Departamento de Gestão 

e Licenciamento Ambiental da APA, I. P., 

 

 
 

      

Maria Julieta Ferreira 
(No uso das competências delegadas 

pelo Despacho n.º 4/PRES/2017, de 20 de junho 2017) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


