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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 14 de março de 2014 decisão favorável ao pedido de licenciamento 

ambiental do operador Agro-Pecuária Diamantino Marto Lda., para a instalação 

AgroPecuária Diamantino Marto Lda., tendo sido emitida a Licença Ambiental 

n.º 504/0.0/2014, válida até 14 de março de 2011. 

 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA APLICÁVEIS, ATENDENDO ÀS ATIVIDADES DA INSTALAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Intensive Rearing of Poultry and Pigs (BREF IRPP) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Não existente 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

 

Nome Emissions from Storage (BREF EFS) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Não existente 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 

 

Nome Monitoring of emissions (BREF ROM) 

Decisão de Execução da 
Comissão 

Não existente 

Prazo limite de adaptação 
para instalações existentes 
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DERROGAÇÕES 

Derrogação Fundamentação Condições 

Não aplicável   

 

PARECERES PRÉVIOS 

Para emissão da decisão foram consultadas as seguintes entidades: 

Entidade Parecer emitido Incluído na LA 

DRAP-Centro 
 
 
 
 
APA (ARH-C) 

Emitido Parecer 
favorável relativamente 
ao Plano de gestão de 
efluentes pecuários 
 
Prestada informação 
relativamente à 
utilização dos recursos 
hídricos 

Anexado Parecer.  
 
 
 
 
Anexado Alvará de Licença relativamente à 
captação de água subterrânea 

 

CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu de 01 de julho a 11 de agosto de 2010, tendo sido publicitada 

na APA, junto da CCDR Centro, anúncio no jornal “Diário de Leiria”, Câmara Municipal de 

Leiria, Juntas de freguesia de Leiria, e outros: 

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

Câmara 
Municipal 
de Leiria 

1.Relativamente à água 
(consumos e emissões), o 
mesmo expressa que deveria 
constar um documento de 
garantia da manutenção e 
inspeção periódica do sistema 
de tratamento e da rede de 
drenagem de forma a garantir o 
seu eficaz funcionamento. 
Refere ainda que o promotor 
deveria ter apresentado um 
processo de tratamento de 

1.Incluído no ponto 2 e 3.1 da LA. 
Operador obteve da DRAPC parecer 
favorável relativamente à gestão dos 
seus efluentes pecuários (anexo III da 
LA). 
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efluente alternativo, uma vez 
que não detém licenças válidas 
de utilização do domínio 
hídrico, nem de espalhamento 
no solo. 
2.Para minimizar a emissão de 
odores, sugere que deverá ser 
assegurado o funcionamento 
da ETAR, recomendando-se que 
o reservatório de estrumes seja 
coberto com lona. 
3. Propõem que o promotor 
adote progressiva e cabalmente 
as medidas preventivas 
adequadas ao combate da 
poluição, designadamente 
mediante a utilização das 
melhores técnicas disponíveis.  

 
 
 
 
 
2. Operador obteve da DRAPC 
parecer favorável relativamente à 
gestão dos seus efluentes pecuários 
(anexo III da LA). Operador não 
armazena estrume (tamisados). 
 
3.Ponto 3.1 e 6 da LA. 
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