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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 dezembro de 2014 decisão favorável ao pedido de licenciamento 

ambiental da instalação VALOVO II, tendo sido emitida a Licença Ambiental n.º 

537/0.0/2014, válida até 18 de dezembro de 2024. 

 

 

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: 

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 

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/91/2014/DIAm 

APA/ARH-C 
Prestada informação 

relativamente à utilização 
dos recursos hídricos 

Anexada à LA a: 

 Autorização de Utilização dos Recursos 
Hídricos - Captação de Água 
Subterrânea n.º A014214.2014.RH4; 

 Autorização de Utilização dos Recursos 
Hídricos - Captação de Água 
Subterrânea n.º A011862.2014.RH4; 

 Licença de Utilização dos Recursos 
Hídricos - Captação de Água Superficial 
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n.º L013600.2014.RH4 

CCDR 
Centro 

Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) favorável 

condicionada, de 
20.06.2014 

Consideradas na LA as seguintes: 
Condicionantes: 

 Cumprimento de Plano de Gestão de 
Efluentes Pecuários (PGEP), aprovado 
pela DRAP Centro, para todos os 
efluentes pecuários gerados na 
instalação (estrume e chorume 
proveniente das lavagens dos 
pavilhões). 

 Obtenção de Autorização de Utilização 
dos Recursos Hídricos para a captação 
de água subterrânea AC1 (furo) 
existente na instalação de forma a 
contemplar todas as finalidades 
aplicáveis (abeberamento animal e 
lavagens/desinfeções dos pavilhões) e 
volumes necessários anuais e mensais 
decorrentes do funcionamento dos 4 
pavilhões à capacidade máxima de 
alojamento. 

 Adequação da Autorização de 
Utilização dos Recursos Hídricos – 
Captação de Água Subterrânea n.º 
A001618.2013.RH4 (emitida pela 
APA/ARH Centro para o poço AC2 
existente na instalação), de forma a 
contemplar todas as finalidades 
aplicáveis (abeberamento animal e 
lavagens/desinfeções dos pavilhões) e 
volumes necessários anuais e mensais 
decorrentes do funcionamento dos 4 
pavilhões à capacidade máxima de 
alojamento. 

 Adequação da Licença de Utilização dos 
Recursos Hídricos – Captação de Água 
Superficial n.º L001620.2013.RH4 
(emitida pela APA/ARH Centro para a 
captação superficial AC3), de forma a 
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contemplar todas as finalidades 
aplicáveis (abeberamento animal e 
lavagens/desinfeções dos pavilhões) e 
volumes necessários anuais e mensais 
decorrentes do funcionamento dos 4 
pavilhões à capacidade máxima de 
alojamento. 

Medidas de Minimização (fase de 
exploração): 

 2 - Implementação da totalidade das 
Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) 
aplicáveis à instalação, dispostas no 
nos Documentos de Referência sobre 
MTD (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; 

 3 – Assegurar que não há mistura de 
água da rede pública, com a água 
proveniente das captações 
particulares; 

 4 – Caso se verifique a pretensão de 
utilizar a água da rede pública para 
abeberamento animal e 
lavagens/desinfeções (em caso de 
avaria/falha do abastecimento 
particular), deverá estar prevista uma 
rede independente da rede particular 
de água, para evitar contaminação da 
rede pública de abastecimento, e ser 
solicitado um contrato para uso 
industrial; 

 5 - Garantir a manutenção e inspeção 
periódica de toda a rede de 
abastecimento de água às instalações, 
incluindo o sistema de fornecimento de 
água aos animais, efetuando o controlo 
do consumo de água, de modo a 
detetar perdas desnecessárias e 
possibilitar a correção de situações de 
fugas ou ruturas num curto período de 
tempo; 
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 6 - Encaminhar todas as águas residuais 
domésticas e chorume produzidos nas 
instalações para as respetivas fossas 
séticas existentes, e garantir as boas 
condições físicas dos sistemas de 
drenagem, armazenamento e 
tratamento de águas residuais 
domésticas e chorume. 

 7 - Garantir a periodicidade adequada 
de trasfega das lamas das fossas das 
águas residuais domésticas para 
entidade licenciada; 

 8 - Manter em funcionamento um 
adequado sistema de gestão de 
resíduos que permita o seu correto 
armazenamento e encaminhamento 
para destino final adequado, evitando 
a contaminação, não só dos recursos 
hídricos, mas também dos solos; 

 9 - Melhoria contínua da rede de 
drenagem de águas pluviais, de modo a 
evitar a contaminação destas águas 
com eventuais resíduos, 
nomeadamente oriundos do tapete de 
estrumes; 

 10 - Manutenção adequada do 
armazém do estrume, de modo a 
evitar, essencialmente, a entrada de 
águas pluviais e consequentes 
escorrências; 

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

 17 - Sempre que necessário, deverá ser 
efetuada a cobertura dos veículos de 
transporte; 

 19 - Utilizar equipamento em 
conformidade com o disposto na 
legislação em vigor, relativa ao 
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CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu de 15 de outubro de 2014 a 11 de novembro de 2014, tendo 

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

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

Não foram recebidas quaisquer participações por parte do público interessado. 

 

Regulamento das Emissões Sonoras 
para o Ambiente do Equipamento para 
Utilização no Exterior; 

 24 - Efetuar a gestão da totalidade dos 
resíduos gerados (recolha, 
identificação, separação, 
acondicionamento/armazenamento 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; 

 25 - Armazenagem dos resíduos nos 
locais definidos para esse efeito, em 
zonas protegidas do acesso de pessoas 
e animais e da ação do vento; 

 28 – Efetuar o registo dos dados de 
produção de resíduos na instalação 
avícola na plataforma do Sistema 
Integrado de Registo da Agência 
Portuguesa do Ambiente (SIRAPA); 

 30 - 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.  
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