
 
 

 

 3.º Aditamento à LICENÇA AMBIENTAL n.º 408 / 0.0 / 2011, 

de 9 de junho 
  

 

Nos termos da legislação relativa ao Regime Emissões Industriais aplicável à Prevenção e 

Controlo Integrados da Poluição, é emitido o 3.º Aditamento à Licença Ambiental (LA) do 

operador 

Quinta da Pelagorda – Sociedade Avícola, Lda. 

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 509 899 684, para a 

instalação 

Exploração Avícola da Quinta da Pelagorda 

 
sita em Quinta da Pelagorda – Silvã de Baixo, freguesia de Romã e concelho de Satão, 

para o exercício da atividade de 
 

Criação intensiva de aves de capoeira (frangos de carne) 

 

incluída na categoria 6.6a do Anexo I do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e 

classificada com a CAErev3  n.º 01470 (Avicultura), de acordo com as condições fixadas 

no presente documento. 

 

A Licença Ambiental é válida até 9 de junho de 2020 

 

 

Alfragide, 24 de maio de 2018 

 

O Presidente do conselho diretivo da APA, I.P. 

 

 

 

Nuno Lacasta 



3.º Aditamento à LA n.º 408/0.0/2011 
 

Página 2 de 3 

 

 

Este aditamento é parte integrante da Licença Ambiental (LA) 
n.º 408/0.0/2011 de 9 de junho 

 

Âmbito 

Este aditamento é emitido na sequência de alteração ao regime de monitorização das 
emissões gasosas para a fonte pontual FF1. 

Considerando que foram efetuadas 2 medições na primeira campanha de monitorização no 
ano civil de 2013 com um intervalo mínimo de 2 meses, de acordo com o estabelecido no ponto 
2.2.1.4. da referida LA, bem como uma medição posterior durante o ano civil de 2016 e 
atendendo a que os valores obtidos para os caudais mássicos de emissão foram 
consistentemente inferiores aos limiares mássicos mínimos fixados na Portaria nº 80/2016, de 
23 de janeiro, o presente aditamento estabelece que a monitorização da fonte pontual passe a 
ser enquadrada no regime de monitorização trienal (1 vez de 3 em 3 anos) conforme previsto 
no nº 4 do art. 19º do Decreto-Lei nº 78/2004 de 3 de abril. 

 

No ponto 2.2.1.1 deve ler-se: 

2.2.1.1 – Pontos de emissão 

Considerando os elementos integrados em sede de licenciamento, as emissões de poluentes 
para a atmosfera geradas na instalação, encontram-se associadas à fonte de emissão pontual 
identificada no Quadro 8. 

 
Quadro 8- Caracterização da fonte de emissão pontual 

Código Equipamento 
associado Atividade/ processo 

Potência 
Térmica 
(kWth) 

Regime 
Emissão 

Altura da 
chaminé 

acima do nível 
do solo (m) 

FF1 
Caldeira a 
biomassa  

Sistema de aquecimento 
do pavilhão 580 Descontínuo 10(a) 

(a) Atendendo à natureza qualitativa e quantitativa dos efluentes emitidos e respetivos caudais 
mássicos associados, tendo em consideração os processos afetos à fonte e também os 
obstáculos existentes na sua envolvente, considera-se que a altura da chaminé FF1 é 
adequada à correta dispersão dos poluentes, uma vez que está de acordo com o disposto no 
Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril e com o procedimento de cálculo estabelecido na 
Portaria n.º 263/2005, de 17 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 38/2005, 
de 16 de Maio. 

No ponto 2.2.1.4 deve ler-se: 

2.2.1.4 – Monitorização 

 
Quadro 9 – Valores Limite de Emissão (VLE) e Frequência de Monitorização para a Fonte FF1 

(Caldeira a biomassa para aquecimento do pavilhão) 

Parâmetro VLE (1) 
(mg/Nm3) 

Frequência da 
monitorização 

Compostos orgánicos voláteis (COV), expressos em C 200 

(2)  Óxidos de azoto (NOx), expresso em NO2 650 

Partículas Totais em Suspensão (PTS) 150 
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(1) Os VLE dos poluentes atmosféricos são expressos em mg/Nm3, referidos às condições normalizadas de 

pressão (101,3 kPa), temperatura (273,15 K) e gás seco. Todos os valores limite de emissão (VLE) referem-
se a um teor de O2 de 11%.  

 
(2) Uma medição de 3 em 3 anos (regime trienal), devendo a próxima monitorização ocorrer durante o ano civil 

de 2019. 

Tratando-se de monitorização pontual enquadrada no nº 4 do artigo 19º do Decreto-Lei nº 
78/2004, de 3 de abril (1 vez de 3 em 3 anos) a exigência de cumprimento do VLE respetivo 
não se aplica, de acordo com o art.º. 27º do referido diploma 

Se se verificar um aumento dos caudais mássicos dos poluentes emitidos para valores 
superiores aos limiares mássicos mínimos constantes na Portaria nº 80/2006, de 23 de janeiro, 
a frequência de monitorização deverá passar a ser efetuada 2 vezes por ano. 

A monitorização deve ser realizada nas condições de funcionamento normal da instalação e 
deve ser representativa dessas condições. 

Deverá ser dado cumprimento às disposições constantes no n.º 4 do artigo 23.º e n.º 3 do 
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril.  

De acordo com o previsto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, a 
comunicação dos resultados deverá ser efetuada à CCDR competente, até um máximo de 60 
dias após a sua realização e deverá conter toda a informação constante do Anexo II desta LA. 

Em termos gerais, todos os equipamentos de monitorização, de medição ou amostragem, 
deverão ser operados, calibrados e mantidos, de acordo com as recomendações expressas 
pelos seus fabricantes nos respetivos manuais de operação. Os equipamentos de 
monitorização das emissões para atmosfera deverão ser submetidos a um controlo 
metrológico, com uma periodicidade anual, de acordo com o disposto no artigo 28º do Decreto-
Lei n.º 78/2004, de 3 de abril.  

Se for verificada alguma situação de incumprimento em qualquer das medições efetuadas, 
devem ser adotadas de imediato medidas corretivas adequadas após as quais deverá ser 
efetuada uma nova avaliação da conformidade da fonte pontual.  

Deve também ser cumprido o estipulado no ponto 4 desta licença (Acidentes e emergências). 

No que respeita ao controlo das emissões difusas para a atmosfera, o operador deverá atender 
às medidas especiais para minimização das emissões difusas preconizadas no artigo 10º do 
Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril, na sua atual redação.  

Conforme indicado no ponto 6.2 desta LA, deverão ser determinadas através de fatores de 
emissão, as emissões de poluentes para cada local de emissão, designadamente em cada um 
dos pavilhões avícolas, nomeadamente amoníaco (NH3), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e 
partículas (PM10).   
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