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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 maio de 2015 decisão favorável ao pedido de licenciamento ambiental 

da instalação Maria Filomena Joanaz da Piedade Vieira – Exploração de Lagoa, tendo sido 

emitida a Licença Ambiental n.º 556/0.0/2015, válida até 18 de maio 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 e aprovação do 
Plano de Gestão de 
Efluentes Pecuários 

(PGEP)  
 

Anexado à LA o parecer e aprovação do 
PGEP 

APA/ARH-
TO 

Prestada informação 
relativamente à utilização 

dos recursos hídricos 

Anexada à LA a Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos - Captação de Água 
Subterrânea n.º A002369.2015.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 
Centro 

Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) favorável 

condicionada, de 
17.02.2011 

Condicionantes: 

 2 – Construção de uma nitreira, 
devidamente impermeabilizada e 
coberta; 

 4 – Substituição da fossa séptica 
com poço absorvente por uma fossa 
séptica estanque.  

Medidas de Minimização (fase de 
exploração): 

 1 - Garantir a manutenção e a 
inspeção periódica de toda a rede de 
abastecimento de água às 
instalações; 

 2 - Garantir boas condições físicas do 
sistema de recolha de efluentes 
domésticos existente e a respetiva 
rede de drenagem; 

 5 - Garantir a manutenção dos 
sistemas de fornecimento de água 
aos animais de modo a evitar 
desperdícios de água nos 
dispositivos de abeberamento; 

 6 - Proceder ao controlo do grau de 
humidade da cama dos animais, 
através da utilização de dispositivos 
e meios de uso eficiente da água 
para o abeberamento dos animais; 

 9 - Depositar o estrume em local 
impermeabilizado, de modo a evitar 
o arraste e a lixiviação dos solos; 

 10 - Armazenar os restantes resíduos 
em áreas devidamente sinalizadas e 
impermeabilizadas para o efeito, 
planas e protegidas das chuvas e da 
acção do vento, bem como do 
acesso de pessoas e animais; 

 11 - Garantir que o armazenamento 
temporário e o acondicionamento 
para o transporte dos cadáveres dos 
animais seja efetuado em boas 
condições de higiene e sem 
apresentarem um avançado estado 
de decomposição; 

 12 - Registar a origem e o destino 
dos resíduos, incluindo informação 
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sobre a operação de 
valorização/eliminação a que os 
mesmos estão sujeitos. 

 16 - Assegurar a manutenção e a 
revisão periódica dos equipamentos 
de ventilação e de refrigeração, de 
forma a evitar situações anómalas 
de emissão de ruído. 

 

 

 

CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu de 2 de fevereiro de 2015 a 20 de fevereiro de 2015, tendo 

sido publicitada no site da APA, IP, junto da CCDR LVT e Câmara Municipal de Santarém.  

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

Não foram recebidas quaisquer participações por parte do público interessado. 

 

mailto:geral@apambiente.pt

