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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 18 de novembro de 2015 decisão favorável ao pedido de licenciamento 

ambiental do operador Lusiaves – Indústria e Comércio Agro-Alimentar, S.A. para a 

Instalação Avícola da Quinta de Ançã, tendo sido emitida a Licença Ambiental (LA) n.º 

581/0.0/2015, válida até 18 de novembro 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 
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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 favorável 
relativamente ao 

Plano de Gestão de 
Efluentes Pecuários 

(PGEP)  
 

Anexado à LA o Parecer n.º 
PAR/32/2011/DOAI 

APA/ARH-C 

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 A012583.2015.RH4 

 

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 Centro 

Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) 

favorável 
condicionada, de 

07.10.2011 

Medidas de minimização (Fase de 
Exploração): 

 21 – Utilização de todas as Melhores 
Técnicas Disponíveis (MTD) 
aplicáveis e definidas nos 
Documentos de Referência sobre 
MTD (BREF). 

 22 – Evitar a contaminação dos solos 
na área envolvente à instalação, com 
as águas provenientes da lavagem 
dos pavilhões, óleos lubrificantes, 
combustíveis e outras substancias 
poluentes. 

 24 – Deverá existir um plano de 
manutenção dos principais 
equipamentos que possam interferir 
com a qualidade das águas. 

 25 - Garantir que a limpeza da fossa 
estanque (águas residuais 
domésticas) seja efetuada pelos 
serviços camarários ou por um 
operador licenciado para o efeito, 
com periodicidade adaptada ao 
volume da fossa e ao tempo de 
retenção necessário para a 
quantidade de efluente produzido, e 
que o encaminhamento dos 
efluentes tenha um destino final 
adequado. 

 26 – Efetuar o controlo do consumo 
de água, através da instalação de 
medidor de caudal (caudalimetro), à 
saída do furo. 

 27 – Verificar periodicamente o 
sistema de abastecimento de água, 
de modo a detetarem-se perdas 
desnecessárias de água, 
possibilitando a correção de 
situações de fugas ou ruturas, num 
curto período de tempo. 

 28 – Garantir que todas as águas 
residuais produzidas sejam 
devidamente encaminhadas para as 
fossas estanques existentes e 
garantir as boas condições físicas do 
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sistema e respetiva rede de 
drenagem. 

 29 - Deverão ser efetuadas 
operações periódicas de limpeza e 
manutenção de todos os sistemas de 
drenagem, de forma a evitar a 
ocorrência de obstrução e 
consequente possibilidade de 
inundações nas áreas envolventes. 

 30 - As fossas estanques deverão 
estar protegidas da entrada de 
águas pluviais e ser de construção 
sólida de forma a evitar a saída dos 
efluentes com risco de 
contaminação do solo e das águas. 

 31 - Enviar as águas residuais e 
lamas provenientes das lavagens dos 
pavilhões para destino final 
adequado, nos termos da legislação 
aplicável. 

 32 - Efetuar a gestão de todos os 
resíduos gerados na instalação, 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. 

 33 - As camas das aves, quando da 
sua remoção das instalações 
avícolas, deverão ser imediatamente 
enviadas para destino final 
adequado, nos termos da legislação 
aplicável. 

 34 - Utilizar bebedouros eficientes e 
proceder à sua manutenção regular, 
de forma a evitar perdas e consumos 
desnecessários de água. 

 35 - Os comedouros deverão ser em 
número suficiente de maneira a 
evitar a competição e disputa entre 
as aves de que resultarão derrames 
dos alimentos sobre as camas. 

 36 - As instalações deverão ser 
concebidas e construídas de forma a 
evitar fenómenos de condensação 
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de humidade que poderão originar o 
humedecimento das camas. 

 37 - Efetuar a gestão dos cadáveres 
das aves como subprodutos da 
categoria 2, de acordo com as 
disposições do Regulamento (CE) n.º 
1774/2002, de 3 de Outubro, na sua 
atual redação, que estabelece regras 
sanitárias relativas aos subprodutos 
animais não destinados ao consumo 
humano, e de acordo com o D.L. n.º 
142/2006, de 21 de Agosto, com a 
alteração que lhe foi dada pelo D.L. 
n.º 214/2008, de 10 de Novembro. 

 38 – Na aquisição de equipamentos, 
dever-se-á exigir sempre aos 
fornecedores informações acerca da 
potência sonora, para que possam 
ser tomadas as precauções 
necessárias para evitar quaisquer 
incómodos provenientes do 
funcionamento desses 
equipamentos. 

 40 - As instalações deverão ser 
dotadas de dispositivos que 
assegurem uma boa ventilação, o 
que permitirá a secagem parcial dos 
dejetos produzidos. 

 

 

CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu de 22 de agosto de 2011 a 16 de setembro de 2011, tendo 

sido publicitada no site da APA, IP, junto da CCDR Centro e Câmara Municipal de 

Cantanhede.  

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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