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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 setembro de 2014 decisão favorável ao pedido de licenciamento 

ambiental da instalação Queirós David & CA, Lda., tendo sido emitida a Licença Ambiental 

n.º 526/0.0/2014, válida até 19 de setembro 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 
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 na LA 

DRAP 
Norte 

 

Parecer favorável 
relativamente ao Plano 
de Gestão de Efluentes 

Pecuários (PGEP)  
 

Parecer de 04/09/2014 

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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APA/ARH-N 
Prestada informação 

relativamente à utilização 
dos recursos hídricos 

 Comunicação Prévia - Início de 
Utilização dos Recursos Hídricos n.º 
CP011493.2014.RH3; 

 Licença de Utilização dos Recursos 
Hídricos - Rejeição de Águas 
Residuais n.º L015269.2013.RH3; 

 Licença de Utilização dos Recursos 
Hídricos - Rejeição de Águas 
Residuais n.º L011576.2014.RH3. 

CCDR Norte 

Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) favorável 

condicionada, de 
14.01.2014 

Condicionantes: 

 1 – Obtenção do título de utilização 
dos Recursos Hídricos para captação 
de águas superficiais, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 
de maio; 

Medidas de Minimização (fase de 
exploração): 

 1 – Os resíduos terão 
acondicionamento em local 
adequado, em contentores 
estanques não expostos a 
intempéries; 

 2 – Utilizar lâmpadas de baixo 
consumo, colocar as usadas nas 
caixas das novas, em 
contentor/caixa de tamanho 
adequado, para se evitar que se 
partam e libertem mercúrio e 
entrega a operadores devidamente 
autorizados; 

 3 – Separação das várias frações 
com vista à valorização de cada 
resíduo. Nunca misturar resíduos de 
embalagens ou papel/cartão 
valorizáveis com resíduos de outros 
tipos; 

 4 – Todos os resíduos devem ser 
entregues a operadores autorizados 
acompanhados de Guias de 
Acompanhamento de Resíduos 
(excetuo quando são utilizados os 
serviços municipais de recolha de 
resíduos urbanos); 

 5 – Os subprodutos de origem 
animal (aves mortas, partes de 
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ovos), devem ser mantidos em 
refrigeração/congelamento, em 
equipamentos de frio, no necrotério 
e no centro de classificação de ovos 
da empresa, respetivamente, o 
transporte em atrelado próprio, com 
isolamento térmico e, a entrega a 
operadores autorizados para 
proceder à sua eliminação ou 
valorização, acompanhados da Guia 
de Acompanhamento de 
Subprodutos de Origem Animal; 

 6 – Verificação contínua das 
condições de funcionamento da 
fossa Sética; 

 10 – Utilização dos efluentes 
pecuários na fertilização de solos, 
por venda a terceiros, 
manuseamento e acondicionamento 
em locais adequados, com controlo 
das condições de saída dos efluentes 
em condições adequadas (veículos 
de transporte com carga coberta); 

 11 – Para evitar os odores, deverá 
proceder-se à extração contínua dos 
estrumes, secagem e 
armazenamento em espaço próprio, 
impermeabilizado e coberto. 

 

 

 

CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu de 19 de maio de 2014 a 16 de junho de 2014, tendo sido 

publicitada no site da APA, IP, junto da CCDR Norte e Câmara Municipal de Felgueiras.  

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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