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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 45-A/2013, de 29 de outubro 

 

Foi emitida a 14 de dezembro de 2015 decisão favorável ao pedido de licença ambiental da 

instalação São Geraldo - Herdade Cordeiros do Mato (sita em Silveiras; Montemor-o-Novo), 

tendo sido emitida a Licença Ambiental n.º 587/0.0/2015, válida até 14 de dezembro de 

2022. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA APLICÁVEIS, ATENDENDO ÀS ATIVIDADES DA INSTALAÇÃO 

 

 

 

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.  

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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PARECERES PRÉVIOS 

Para emissão da decisão foram consultadas as seguintes entidades: 

Entidade Parecer emitido Incluído na LA 

DRAP-ALT 

 

 

 

Emitido Parecer 

favorável relativamente 

ao Plano de gestão de 

efluentes pecuários 

Anexado Parecer.  

 

 

 

 

CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu de 3 a 30 de setembro de 2014, tendo sido publicitada na 

APA, junto da CCDR ALT, e Câmara Municipal de Montemor-o-Novo: 

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

CM de 

Montemor-

o-Novo 

O parecer alerta 

para vários 

aspetos, entre os 

quais se destaca, a 

necessidade da 

valorização 

agrícola dos 

efluentes 

pecuários respeitar 

Regulamento 

Municipal de 

Explorações 

Suinícolas. Refere 

ainda que os 

tamisados deverão 

ser armazenados 

em local 

impermeabilizado 

e coberto. 

Com o licenciamento da atividade no âmbito do 

REAP, a instalação tem agora um plano de gestão 

dos seus efluentes pecuários, aprovado pela 

DRAPALT (em anexo à licença), que obriga o 

operador a dar resposta ao preconizado na 

Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, 

nomeadamente no âmbito da recolha, 

armazenamento, transporte e valorização agrícola 

dos seus efluentes pecuários. 

Com a abrangência da instalação pelo regime de 

prevenção e controlo integrados da poluição, fica 

o operador obrigado, conforme definido na LA, ao 

controlo e aplicação de várias medidas/técnicas, 

nomeadamente algumas técnicas que visam 

garantir o bom funcionamento dos vários sistemas 

da instalação, nomeadamente de retenção dos 

efluentes pecuários.  

Está previsto na LA que o operador armazene os 

tamisados devidamente (local impermeabilizado e 

coberto). 

A LA salienta que o operador deverá dar 

cumprimento às medidas definidas na Declaração 

de Impacte Ambiental emitida para a instalação, a 

qual apresenta algumas condicionantes e medidas 

de minimização que vão de encontro às 

preocupações da CM. 

 


