
 

 

 

 

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. 1 de 11 

 

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 julho 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 Formosa, tendo sido emitida a Licença Ambiental (LA) n.º 565/0.1/2015, 

válida até 1 de julho 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 
Centro 

 

Parecer favorável 
relativamente ao Plano 
de Gestão de Efluentes 

Pecuários (PGEP)  
 

Anexado à LA o Parecer n.º 
PAR/8/2015/DIAm 

APA/ARH-C 

Autorizações de 
Utilização dos Recursos 
Hídricos – Captações de 

Água Subterrânea 

Anexada à LA a: 

 Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos - Captação de 
Água Subterrânea n.º 
A019421.2013.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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 Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos - Captação de 
Água Subterrânea n.º 
A004182.2014.RH4. 

CCDR 
Centro 

Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) favorável 

condicionada, de 
21.04.2014 

Medidas de minimização e de compensação 
(Fase de Exploração): 

 35 - Implementar a totalidade das 
melhores técnicas disponíveis (MTD) 
aplicáveis à instalação, dispostas nos 
Documentos de Referência sobre 
Melhores Técnicas Disponíveis 
(BREF), principalmente o BREF 
específico para o setor da pecuária 
intensiva, Reference Document on 
Best Available Techniques for 
Intensive Rearing of Poultry and Pigs 
(BREF ILF), com adoção publicada no 
JOC 170, de 19 de julho de 2003. 

 41 - Efetuar a gestão dos efluentes 
pecuários (estrume e chorume) 
gerados (recolha, 
acondicionamento/armazenamento 
e encaminhamento para destino 
final adequado), de forma correta e 
em conformidade com a legislação 
em vigor e de acordo com o PGEP, 
aprovado pela DRAP Centro. 

 42 - Evitar a contaminação dos solos 
na área envolvente à instalação 
avícola através da utilização de 
tanques de decantação e condução 
conveniente das águas provenientes 
da lavagem dos pavilhões. 

 43 - Efetuar a gestão das águas 
residuais domésticas geradas 
(recolha, 
acondicionamento/armazenamento 
e encaminhamento para destino 
final adequado), de forma correta e 
em conformidade com a legislação 
em vigor. 

 44 - Efetuar a gestão da totalidade 
dos resíduos gerados (recolha, 
identificação, separação, 
acondicionamento/armazenamento 
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e encaminhamento para destino 
final adequado), de forma correta e 
em conformidade com a legislação 
em vigor, independentemente das 
quantidades produzidas e da sua 
tipologia. 

 45 - A eventual armazenagem 
temporária dos resíduos deverá ser 
efetuada em áreas 
impermeabilizadas, planas, 
protegidas da pluviosidade, do 
acesso de pessoas e animais e da 
ação do vento. Deverá ser evitada a 
sua acumulação excessiva. 

 46 - Sensibilizar os colaboradores 
para as boas práticas de gestão de 
resíduos, reforçando a necessidade 
de prevenção, promovendo políticas 
de redução, reutilização e 
reciclagem, bem como separação na 
origem. 

 47 - Efetuar a gestão dos cadáveres 
de animais gerados (recolha, 
acondicionamento/armazenamento 
e encaminhamento para destino 
final adequado), de forma correta e 
em conformidade com a legislação 
em vigor. 

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

 49 - Garantir que as fossas estão 
protegidas contra a entrada de 
águas pluviais e que são de 
construção sólida e estanque, 
devendo ser assegurada a sua 
inspeção periódica e manutenção 
adequada, com vista ao correto 
funcionamento. Deverá ser efetuado 
o registo das referidas operações. 
Estas inspeções deverão ser 
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comunicadas à CM de Pombal. 

 50 - Relativamente às fossas séticas, 
recomenda-se que estas sejam 
inspecionadas com uma 
periodicidade anual, devendo a 
descarga das lamas ser efetuada 
pelo menos de dois em dois anos. 

 52 - As captações de água 
subterrânea devem encontrar-se 
devidamente protegidas contra a 
entrada de águas pluviais e 
apresentar as necessárias condições 
de segurança. 

 53 - Na eventualidade da ocorrência 
de um derrame, com contaminação 
do solo, é necessário promover a sua 
remediação através de técnicas 
apropriadas, ou com a sua remoção 
para destino adequado. 

 54 - Implementar um plano 
periódico de manutenção e vistoria 
dos principais equipamentos que 
possam interferir com a qualidade 
das águas. 

 55 - Efetuar o controlo do consumo 
de água, por meio de contadores e 
de verificação periódica do sistema 
de abastecimento de água, de modo 
a detetar perdas desnecessárias de 
água, possibilitando a correção de 
situações de fugas ou ruturas num 
curto espaço de tempo. 

 56 - As camas das aves, quando da 
sua remoção das instalações 
avícolas, deverão ser imediatamente 
enviadas para o destino final. 

 57 - Os dispositivos de alimentação e 
bebedouros deverão funcionar de 
modo a evitar, tanto quanto 
possível, desperdícios de alimentos e 
derrames de água. 

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

 60 - Recomenda-se a utilização de 
rações adequadas que evitem a 
produção de dejetos demasiado 
aquosos, e a aplicação de material 
de camas em quantidade 
apropriada, que facilite a 
incorporação dos dejetos 
produzidos. 

 63 - Aquando da aquisição de 
equipamentos necessários ao 
funcionamento das instalações 
avícolas, dever-se-á exigir sempre 
aos fornecedores informações 
acerca da potência sonora do 
respetivo equipamento, para que 
possam ser tomadas as precauções 
necessárias para evitar quaisquer 
incómodos provenientes do 
funcionamento desses 
equipamentos. 

 66 - No que se refere às 6 caldeiras, 
as mesmas deverão possuir 
chaminés em conformidade com a 
legislação em vigor e cumprir os 
valores limite de emissão. 

 67 - As instalações deverão ser 
dotadas de dispositivos que 
assegurem uma boa ventilação, o 
que permitirá a secagem parcial dos 
dejetos das aves, diminuindo a 
intensidade das fermentações, 
reduzindo-se, assim, a libertação de 
cheiros desagradáveis e as perdas de 
azoto por volatilização. 
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CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu de 2 de fevereiro de 2015 a 27 de fevereiro de 2015, tendo 

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

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

ambiental 

Dra. Marisa 
Ferreira Antunes, 
na qualidade de 
mandatária do Sr. 
António das Neves 
Cardoso e do Sr. 
Anibal dos Santos 
Claro 

1. Existência da 
Instalação Avícola da 
Quinta Formosa a 
curta distância das 
unidades hoteleiras 
do Sr. António das 
Neves Cardoso e do 
Sr. Anibal dos Santos 
Claro. 

 
A instalação de um 
dos pavilhões objeto 
de ampliação 
encontrar-se 
localizado no 
Concelho de Leiria. 

 
 

2. Existência de odores 
e proliferação de 
insetos provenientes 
da Instalação Avícola 
da Quinta Formosa, 
impossibilita o 
funcionamento 
normal das unidades 
hoteleiras do Sr. 
António das Neves 
Cardoso e do Sr. 
Anibal dos Santos 
Claro. 

 
 
 
 
 
 
 

1. No âmbito do regime de emissões 
industriais aplicável à Prevenção e 
Controlo Integrados da Poluição (PCIP), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
127/2013, de 30 de agosto, ao abrigo 
do qual foi emitida a LA, não compete à 
APA,IP verificar questões de localização 
de instalações industriais ou pecuárias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sendo a Instalação Avícola da Quinta 
Formosa uma instalação de grande 
dimensão, tem naturalmente impactes 
sobre o ambiente resultantes da sua 
atividade, que podem ser minimizados 
com a implementação das técnicas 
identificadas como Melhores Técnicas 
Disponíveis (MTD) estabelecidas no 
Documento de Referência para 
aplicação sectorial (BREF IRPP). As MTD 
implementadas na instalação, para 
efeitos de minimização dos impactes 
resultantes da atividade da instalação, 
encontram-se descritas na LA. 

 
De referir que os odores, a ocorrerem 
de uma forma mais intensa, será na fase 
de limpeza dos pavilhões, mais 
concretamente na remoção das camas 
de aves (estrume), operação efetuada 5 
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3. A omissão do 
procedimento de 
licenciamento 
ambiental de que a 
Instalação Avícola da 
Quinta Formosa 
encontra-se junto ao 
Sistema Aquífero da 

vezes por ano. Neste caso, os estrumes 
são retirados dos pavilhões para o 
veículo que efetuará o seu transporte 
para o destino final, não existindo 
qualquer armazenamento temporário 
de estrume na instalação. 
 
Os odores provenientes do interior dos 
pavilhões poderão ser intensificados 
com a ocorrência de camas húmidas e 
deficiente ventilação. No entanto, o 
sistema de ambiente controlado, 
existente nos pavilhões, permitirá o 
controlo da temperatura e humidade 
interiores, minimizando a emissão de 
odores. 
 
Para efeitos de minimização dos 
impactes resultantes da atividade da 
instalação, a LA inclui também: 

 Medidas versando a gestão dos 
efluentes pecuários gerados 
(chorume e estrume), dos 
efluentes domésticos gerados, dos 
resíduos gerados e dos cadáveres 
de animais gerados.  

 Algumas das medidas de 
minimização e de compensação 
estabelecidas na DIA, para a fase 
de exploração.  

 
Além das incluídas na LA, da DIA 
constam outras medidas de 
minimização e de compensação, no 
sentido de minimizar os impactes 
resultantes da atividade da instalação. 
 
 

3. No pedido de licenciamento ambiental 
entregue pelo operador, não é 
necessária a referência ao sistema 
aquífero existente na área de 
intervenção da instalação avícola. Os 
elementos a apresentar no pedido de 
licença ambiental constam do artigo 35º 
do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
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Mata do Urso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Existência de um dos 
pavilhões avícolas 
encontrar-se 
instalado sobre um 
ribeiro, situação não 
refletida na planta 
apresentada pelo 
operador LUSIAVES 
– Indústria e 
Comércio Agro-
Alimentar, S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. A realização em 
2012 das últimas 
monitorizações às 
fontes pontuais 

agosto. 
 
Salienta-se no entanto que a 
probabilidade de contaminação do 
Sistema Aquífero da Mata do Urso é 
reduzida, pelo facto de não existirem 
descargas no solo de efluentes 
(chorume, estrume e águas residuais 
domésticas), resíduos e cadáveres de 
animais e pelo cumprimento quer das 
medidas incluídas na LA, quer das 
medidas de minimização e de 
compensação da DIA. Refere-se ainda 
que a DIA impõe que a água captada na 
instalação seja sujeita a um plano de 
monitorização, em termos de 
quantidade e qualidade.  
 
 

4. Do pedido de licenciamento ambiental 
entregue pelo operador, não é 
necessária a referência às linhas de 
água que atravessam a área de 
intervenção da instalação avícola. Os 
elementos a apresentar no pedido de 
licença ambiental constam do artigo 35º 
do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto. 
 
Salienta-se no entanto que esta 
situação foi considerada e analisada no 
âmbito do procedimento de Avaliação 
de Impacte Ambiental (AIA), conforme 
mencionado no Parecer Técnico Final 
(PTF) da Comissão de Avaliação (CA) do 
referido procedimento. Adicionalmente, 
na LA é feita referência à linha de água 
de cabeceira que atravessa os núcleos 
de produção 1 e 2 da Instalação Avícola 
da Quinta Formosa. 
 
 

5. Do projeto apresentado pelo operador 
a procedimento de licenciamento 
ambiental, constam 6 caldeiras 
associadas a 6 fontes pontuais 
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existentes na 
instalação, sendo 
que pelo menos 4 
das chaminés dos 
pavilhões já foram 
feitas em 2014, pelo 
que tais 
monitorizações 
encontram-se 
desatualizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(chaminés), codificadas de FF1 a FF6. 
 
De acordo com o histórico (relatórios de 
monitorização das fontes pontuais) 
existente na APA, IP e na CCDR Centro, 
as 4 fontes pontuais FF1 a FF4, 
encontram-se construídas em data 
anterior a 2012, ano em que efetuaram 
a última monitorização pontual. 
 
Da análise dos resultados dos relatórios 
de monitorização das fontes FF1 a FF4, 
verifica-se que em todas as medições de 
todos os poluentes, os caudais mássicos 
de emissão são consistentemente 
inferiores aos respetivos caudais 
mássicos mínimos fixados na Portaria 
n.º 80/2006, de 23 de janeiro, 
enquadrando-se assim no regime de 
monitorização trienal (uma vez de 3 em 
3 anos) estabelecido no n.º 4 do artigo 
19º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de 
abril.  
 
Tendo as últimas monitorizações às 
fontes FF1 a FF4 sido efetuadas durante 
2012, a próxima monitorização apenas 
terá de ser realizada em 2015, situação 
refletida na LA. 
 
Apenas a fonte pontual FF5 terá 
eventualmente sido construída em 
2014, exigindo a LA a realização de uma 
campanha de monitorização (2 
medições) durante 2015, nos termos do 
n.º 1 do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 
78/2004, de 3 de abril. 
 
À data de emissão da LA a fonte pontual 
FF6 ainda não havia sido construída, 
exigindo a LA a realização de uma 
campanha de monitorização (2 
medições) durante o seu primeiro ano 
de funcionamento, nos termos do n.º 1 
do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 
78/2004, de 3 de abril. 
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6. Pedido de 
indeferimento do 
procedimento de 
licenciamento 
ambiental, 
considerando os 
elementos 
apresentados. 

Salienta-se que as fontes pontuais FF1 a 
FF6 encontram-se associadas a 6 
caldeiras (localizadas em 4 edifícios 
dedicados), sendo que em nenhum dos 
13 pavilhões avícolas existem quaisquer 
chaminés associadas a equipamentos 
de combustão. 
 
 

6. Os fundamentos para indeferimento do 
procedimento de licenciamento 
ambiental, encontram-se estabelecidos 
nas alíneas a) a i) do n.º 6 do artigo 40º 
do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de 
agosto, verificando-se que nenhum dos 
elementos apresentados se enquadram 
nos fundamentos para o indeferimento 
do procedimento de licenciamento 
ambiental da Instalação Avícola da 
Quinta Formosa. 
 
Não havendo comentários sobre 
condições a incluir na licença ambiental, 
esta foi emitida após a emissão de 
declaração ambiental favorável 
condicionada e inclui as medidas de 
minimização e de compensação da DIA, 
pertinentes para a fase de exploração 
da instalação. 
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