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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 19 de junho de 2014 decisão favorável ao pedido de licenciamento 

ambiental da instalação Norte Aves – Produção Avícola, Lda. (sita em Corujeira – Canas de 

Senhorim – Nelas), tendo sido emitida a Licença Ambiental n.º 511/0.0/2014, válida até 

19 de junho de 2023. 

 

 

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 Emissions from Storage (BREF ESB) 

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 Energy Efficiency Techniques (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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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. Os VLE estabelecidos decorreram diretamente dos preconizados nos 

documentos de referência aplicáveis à instalação. 

 

Derrogação Fundamentação Condições 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

 

PARECERES PRÉVIOS 

Para emissão da decisão foram consultadas as seguintes entidades: 

Entidade Parecer emitido Incluído na LA 

CCDR 
Centro  

Emitida DIA favorável 
condicionada a 
07.02.2013 

Condicionantes: 

 Apresentação à Autoridade de AIA de 
soluções eficazes para diminuir a 
propagação de maus cheiros; 

 Apresentação à Autoridade de AIA de 
demonstração da compatibilização de 
usos entre os existentes e a atividade 
avícola; 

 Definição da capacidade máxima de 
instalação de acordo com a DGAV; 

 Manutenção ou criação de uma área 
arborizada nunca inferior a 50% da área 
total da parcela; 

 Obtenção de parecer definito a emitir 
pela DGEG relativamente ao perímetro 
de proteção das Caldas da Felgueira; 

 Elaboração de um estudo de tráfego de 
acordo com o parecer da EP – Estradas 
de Portugal; 

 Aprovação do Plano de Gestão de 
Efluentes Pecuários pela DRAP e seu 
cumprimento; 

 Cumprimento das medidas de 
minimização. 
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CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu de 2 a 20 de dezembro de 2013, tendo sido publicitada no 

site da APA, IP, junto da CCDR Centro e Camara Municipal de Nelas. Foram recebidas 

participações no âmbito da mesma, nomeadamente: 

 Caldas da Felgueira – Termas & Spa: salientou a preocupação de, dada a 

localização dos furos da instalação avícola e a sua profundidade, haver a 

possibilidade de uma bombagem mais intensa poder modificar o perfil fisíco-

químico da água com interferências no aquífero das Caldas da Felgueira. 

 Grande Hotel das Caldas da Felgueira: referiu principalmente que, apesar das 

participações públicas decorrentes da consulta pública do processo de Avaliação 

de Impacte Ambiental, e do disposto na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

exarada por Sua Excelência o Secretário de Estado do Ambiente, em 07 de 

fevereiro de 2013, a degradação da Ribeira do Pantanha se concretizou, o que 

põe em causa a sobrevivência do Hotel no médio e longo prazo. A empresa 

apresentou fotografias demonstrativas do estado atual da referida Ribeira. 

 AZU – Associação Ambiente em Zonas Uraníferas: indicou que a instalação em 

causa encontra-se a laborar sem licença ambiental e sem licença de exploração. 

Adicionalmente salienta a existência de odores nauseabundos que incomodam a 

população, bem como a ausência de medidas eficazes no combate aos mesmos.  

 Um particular morador na zona de abrangência da instalação: salientou que os 

maus odores provenientes dos efluentes avícolas prejudicam não só os 

moradores mas também o turismo da região. 

 Câmara Municipal de Nelas: indicou que a pretensão inicial do operador de 

efetuar a descarga das águas residuais resultantes da lavagem dos pavilhões no 

coletor municipal não poderia ser autorizada, uma vez que a Câmara municipal 

não tem meio recetor para o seu tratamento, devendo por isso o operador 

encontrar solução alternativa. 
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