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Disponibilização de informação ao público, em cumprimento do Art.º 18.º do 

Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de Retificação 

n.º 45A/2013, de 29 de outubro 

 

Foi emitida a 1 de setembro de 2015 decisão favorável ao pedido de licenciamento 

ambiental do operador José batista Carvalho & Filhos, Lda. para a Instalação Avícola do 

Vale das Colmeias, tendo sido emitida a Licença Ambiental (LA) n.º 573/0.0/2015, válida 

até 1 de setembro de 2025. 

 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA APLICÁVEIS, ATENDENDO ÀS ATIVIDADES DA INSTALAÇÃO 

 

 

 

 

 

Nome 
Reference Document on Best Available Techniques for 
Intensive Rearing of Poultry and Pigs (BREF IRPP) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Documento anterior à entrada em vigor da Diretiva 
Emissões Industriais. Ainda não foi emitida Decisão de 
Execução 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

Não aplicável 

Nome 
Reference Document on Best Available Techniques on 
Emissions from Storage (BREF EFS) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Documento anterior à entrada em vigor da Diretiva 
Emissões Industriais. Ainda não foi emitida Decisão de 
Execução 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

Não aplicável 

Nome 
Reference Document on the General Principles of 
Monitoring (BREF MON) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Documento anterior à entrada em vigor da Diretiva 
Emissões Industriais. Ainda não foi emitida Decisão de 
Execução 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

Não aplicável 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora 

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

Pág. 2 de 4 

 

 

 

DERROGAÇÕES 

Não foram concedidas derrogações, nos termos do n.º 6 do art.º 30.º do Decreto-Lei 

n.º 127/2013, de 30 de agosto, e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de 

outubro.  

 

Derrogação Fundamentação Condições 

Não aplicável   

 

 

 

PARECERES PRÉVIOS 

Para emissão da decisão foram consultadas as seguintes entidades: 

Entidade Parecer emitido Incluído ou considerado na LA 

DRAP LVT 
 

Parecer e aprovação 
do Plano de Gestão de 

Efluentes Pecuários 
(PGEP)  

 

Anexado à LA o parecer e aprovação do 
PGEP 

APA/ARH-TO 

Autorização de 
Utilização dos 

Recursos Hídricos – 
Captação de Água 

Subterrânea 

Anexada à LA a Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos - Captação de Água 
Subterrânea n.º A018866.2013.RH5. 

 

Nome 
Reference Document on Best Available Techniques for 
Energy Efficiency (BREF ENE) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Documento anterior à entrada em vigor da Diretiva 
Emissões Industriais. Ainda não foi emitida Decisão de 
Execução 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

Não aplicável 
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CCDR LVT 

Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) 

favorável 
condicionada, de 

23.05.2014 

Medidas de minimização (Fase de 
Exploração): 

 2 – Após a aprovação do PGEP pela 
autoridade competente o 
proponente é obrigado à sua 
manutenção atualizada nos termos 
do Anexo IV da Portaria n.º 
631/2009 de 9 de junho. 

 7 – Utilização de coberturas 
adequadas aquando do transporte 
de estrumes de modo a evitar 
derrame e dispersão de odores. 

 8 – Instalar, à boca do furo, 
equipamento de medida (contador) 
do volume de água captado. 

 11 – Garantir as boas condições 
físicas do sistema de recolha de 
efluentes domésticos existente no 
sentido de evitar a ocorrência de 
eventuais acidentes. 

 13 - As fossas deverão ser esvaziadas 
por uma entidade habilitada para o 
efeito, devendo manter-se em 
arquivo os comprovativos com coma 
quantidade e respetivo destino final. 

 14 – Efetuar a gestão dos resíduos 
gerados nas instalações avícolas de 
forma correta, e em conformidade 
com a legislação em vigor, reduzindo 
a sua produção e assegurando um 
destino final adequado para cada 
tipo de resíduo. 

 18 - Nas infraestruturas devem ser 
mantidas as boas condições de 
limpeza e ventilação de modo a 
evitar a propagação de odores. 

 19 – Deverá ser garantida a 
formação contínua dos funcionários, 
no sentido de conhecerem os meios 
e métodos de prevenção de riscos e 
de atuações face a situações de 
emergência.  
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CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu de 9 de fevereiro de 2015 a 6 de março de 2015, tendo sido 

publicitada no site da APA, IP, junto da CCDR LVT e Câmara Municipal de Rio Maior.  

Participação Parecer emitido Forma como os comentários foram tidos 
em consideração no licenciamento 

ambiental 

Não foram recebidas quaisquer participações por parte do público interessado. 
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