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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, que 

estabelece o Regime de Emissões Industriais (REI) 

 

Foi emitido, em 09 de setembro de 2019, o Título Único de Ambiente (TUA) n.º 

TUA000005008072020A para o operador UNIOVO – Ovos e Derivados, S.A., Unipessoal, Lda. da 

instalação Instalação Avícola do Vale Gadão III tendo sido proferida decisão favorável 

condicionada à luz do regime da Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP) definido no 

Capítulo II do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que estabelece o Regime de Emissões 

Industriais (REI), e posterior Declaração de Retificação n.º 45A/2013, de 29 de outubro. 

O TUA n.º TUA000005008072020A é válido até 10 de julho de 2028. 

 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA (BREF/REF) APLICÁVEIS, ATENDENDO ÀS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NA INSTALAÇÃO 

 

 

Nome 
Reference Document on Best Available Techniques for 
Intensive Rearing of Poultry and Pigs (BREF IRPP) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Documento posterior à entrada em vigor da Diretiva Emissões 
Industriais (DEI). Foi emitida Decisão de Execução 2017/302 da 
Comissão de 15 de fevereiro de 2017. 

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 DEI. Não foi emitida 
Decisão de Execução. 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

Não aplicável 

Nome 
Reference Document on Best Available Techniques for Energy 
Efficiency (BREF ENE) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Documento anterior à entrada em vigor da DEI. Não foi emitida 
Decisão de Execução. 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

Não aplicável 
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DERROGAÇÕES 

Derrogação Fundamentação Condições 

Não foram concedidas derrogações. 

 

 

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 de 
aprovação do PGEP 

APA/ARH LVT 

Licença de Utilização dos 
Recursos Hídricos - 
Rejeição de Águas 

Residuais 

Anexada ao TUA: 

AC1: Licença de Utilização dos 
Recursos Hídricos - Rejeição de 

Águas Residuais 

Utilização n.º  

L007844.2016.RH5 

 

CONSULTA PÚBLICA 

Decorreram duas consultas públicas, a primeira foi de 28 de janeiro a 24 de fevereiro de 2020 e 

foi publicada no portal Participa, em http://participa.pt, junto da CCDR LVT e da Câmara 

Municipal da Ferreira do Zêzere. 

Participação Parecer emitido 

Forma como os 
comentários foram tidos 

em consideração no 
licenciamento ambiental 

#1 
Autor: Pedro S. Santos  

A Quercus - Associação Nacional de 
Conservação da Natureza, vem por este 
meio manifestar as sua observação sob 

os documentos publicitados para 

APA 
Informa-se que por 

lapso não foram 
anexados os 

documentos mais 
recentes resultantes do 
pedido de elementos e 

Foi realizada nova 
consulta pública 
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consulta publica atualmente em aberto. 
 
 
 

Em primeiro lugar, manifestamos a 
nossa estranheza por se estar a apreciar 
um documento elaborado em 2012, ou 

seja já com 8 anos, sendo que muito 
dificilmente os elementos presentes 

neste documento refletem as melhores 
praticas e tecnologias disponíveis como 
sendo a base do actual licenciamento 

Sequencialmente a esta primeira 
observação, constata-se igualmente que 

a DIA apresenta Medidas de 
minimização/potenciação/compensação 

que esta associação subscreve, sendo 
suposto que tais medidas estejam já 

implementadas, uma vez que data já de 
2016. 

 
Assim, estamos perante a avaliação de 
dois documentos que que à partida são 
sequenciais, mas consideramos estarem 

desfasados no tempo de análise. 
 

Exigia-se neste momento a elaboração e 
a análise de um novo projecto, onde 

fossem colocadas as melhores praticas e 
tecnologias disponíveis, no sentido de 

esta instalação poder minimizar ao 
máximo o seu impacto ambiental.  

 
Deste modo, após leitura atenta dos 
documento, somos a considerar que, 

embora os compromissos assumidos no 
RNT em relação ao vários aspectos 
ambientais, no que diz respeito às 
emissões para a atmosfera estas 

mostram-se pouco ambiciosas sendo 
necessário demostrar a sua eficiência. 

 
Neste capitulo, é imprescindíveis 

adicionarem-se medidas adicionais de 

que fundamentaram a 
realização da presente 

consulta pública. 
Atendendo ao exposto 
informa-se que irá ser 

feita uma nova 
consulta pública. Com 

os melhores 
cumprimentos. 
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redução de emissões gasosas, tal como 
a produção local de energias renovais, 

eólica e/ou solar. 
 

Nos restantes temas ambientais do RNT, 
consideramos dever ser mantida uma 
análise e monitorização permanente, 
pelo que de forma geral, deverá ser 
implementado e/ou reforçado um 

sistema de gestão ambiental certificado. 
 

Apresentamos assim a nossa 
participação, 

 
Atentamente 

 

A segunda consulta Pública decorreu de 23 de março a 20 de abril de 2020, no Portal Participa. 

Durante o período de consulta pública foram recebidas duas participações a seguir discriminada. 

Participação Parecer emitido 
Forma como os comentários foram 

tidos em consideração no 
licenciamento ambiental 

#1 
Data: 04/04/2020 

Autor: Ana Monteiro 
Comentário: “Elevado risco 

de contaminação dos 
recursos hídricos e solo por 

acção dos efluentes e 
lamas da exploração. 
Elevado consumo de 

recursos hídricos. 
Utilização de combustíveis 
fosseis com prejuízo para o 

meio ambiente 
Baixo grau de bem-estar 
animal, podendo até ser 

desrespeito total ao 
considerar um alojamento 

em jaulas verticais com 
densidade de 16 aves/jaula 

e verifique-se que nos 
próprios documentos 

facilitados pela entidade a 

Relatório da Consulta 
Pública 

APA 
Da análise das participações 

referidas, são reportadas 
situações de poluição da atividade 
avícola em geral, não se tratando 
de uma participação específica à 

instalação em questão. As 
questões elencadas serão 

devidamente acauteladas a nível 
das condicionantes a incluir no 
Título Único Ambiental (TUA) a 

emitir. 
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remoção de aves mortas só 
é realizada no final de cada 

ciclo. 
Existe uma sensação de 

desresponsabilização dos 
impactos no ambiente, 
dada a instalação da 

exploração numa região 
caracterizada por 

explorações de idêntico 
modo de produção.” 

#2 
Data: 22/04/2020 

Autor: Carolina Mesquita 
Comentário: “No último 

relatório do IPCC lê-se que 
a produção intensiva de 

aves, contribui para o 
agravamento das 

alterações climáticas. Daí 
não fazer sentido, de 

acordo com as políticas do 
Ambiente e orientação com 

os ODS, avançar com 
projectos deste tipo.” 

 

Relatório da Consulta 
Pública 
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