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Assunto: Aplicação do Decreto-lei n.º 127/2013 de 30 de agosto (diploma REI) 

Caducidade da Licença Ambiental n.º 289/2009, de 24 de março, da instalação Suipec Agro-Pecuária, 

Lda. sita em Outeiro da Cortiçada, Rio Maior 

 

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se essa Direção Regional que a 

Licença Ambiental n.º 289/2009 caducou em 24 de março de 2019, não tendo o 

operador da instalação solicitado a renovação da mesma nesta Agência, nos termos 

previstos no artigo 21º do diploma REI. 

Tendo presente as competências dessa Direção Regional, somos a solicitar o ponto 

de situação relativo à exploração da instalação, salientando desde já que o 

funcionamento de uma instalação, abrangida pelo diploma REI, sem a licença 

prevista, constituí uma contra ordenação muito grave, à luz do disposto na aliena a) 

do n.º 1 do artigo 111º do diploma REI.  

Por último, e caso a instalação continue a desenvolver a atividade de criação intensiva 

prevista na categoria 6.6b) do anexo I do diploma REI, devem Vexas notificar o 

operador para o mesmo submeter um novo pedido de LA no módulo LUA, que 

funciona a partir da plataforma eletrónica SILiAmb – Sistema Integrado de 

Licenciamento do Ambiente, alojada no portal da APA, nos termos previstos no artigo 

35º do diploma REI, conjugado com o disposto no artigo 12º do Decreto-Lei n.º 

75/2015, de 11 de maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º 30/2015, de 

18 de junho. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

A Diretora do Departamento de Gestão 

e Licenciamento Ambiental da APA, I. P., 

 

 
Maria Julieta Ferreira 

(No uso das competências delegadas 

pelo Despacho n.º 4/PRES/2017, de 20 de junho 2017) 
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