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REPÚBUCA 
PORTUGUESA 
GABINrn DO MINISTRO 
DO AMBIENTE EDA 
AÇÃO cuMÁnCA 

Exma. Senhora 
Dr. a Catarina Gamboa 
Chefe do Gabinete do Senhor Secretário de 
Estado dos Assuntos Parlamentares 
Palácio de São Bento 
1249-068 Lisboa 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE NOSSA REFERÊNCIA DATA 
Ofício 1339 20·04·2020 

ASSUNTO: Requerimento n. o 94/XIV/1. a, de 20 de abril de 2020, PSD 
Insistência- Exploração de suinicultura, Gandra, freguesia de Fradelos, concelho de Vila 
Nova de Famalicão 

Em resposta ao Requerimento n. o 94/XIV/1.·, de 20 de abril de 2020, apresentado pela Senhora Deputada 

Maria Gabriela Fonseca e pelos Senhores Deputados Jorge Paulo Oliveira, André Coelho Lima e Carlos 

Eduardo Reis do Grupo Parlamentar do Partido Social-Democrata (PSD), encarrega-me o Senhor Ministro 

do Ambiente e da Ação Climática de informar o seguinte: 

O projeto de "Ampliação da Exploração Pecuária da Gandra", cujo proponente é a empresa Reis & Silva, 

Lda., foi objeto de procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), no qual a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte (CCDRN) se constituiu como autoridade de AIA, nos termos 

da legislação em vigor (Decreto-Lei n. o 151-BI2013, de 31 de outubro, na redação atual), tendo, em 20 

de junho de 2018, sido emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de sentido favorável 

condicionado, entre outros, à apresentação, em sede de licenciamento, para aprovação da autoridade de 

AIA: "De um conjunto de medidas técnicas, para validação, que visem o controlo e a minimização da 

emissão de odores para o ambiente envolvente, tendo em consideração a existência de várias reclamações 

da população vizinha relacionadas com odores. A implementação das medidas que venham a ser aprovadas 

neste âmbito, deverão ser objeto de monitorização pelo proponente, nos termos que forem estabelecidos 

pela AAIA" . 

Após emissão da DIA, o processo de licenciamento seguiu os seus trâmites normais, de acordo com a 

legislação aplicável, sendo a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) a entidade com 

competências para o efeito. Nesse âmbito, foi realizada, em 4 de março de 2019, uma vistoria conjunta 

das entidades envolvidas no licenciamento, coordenada pela DRAP-N, tendo a CCDR-N participado 

enquanto autoridade de AIA, assim como outras entidades relevantes, conforme cópia do auto de vistoria 

em anexo. 
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Na sequência da referida vistoria, o proponente apresentou, em maio de 2019, via entidade licenciadora, 

documentação para efeitos de verificação do cumprimento da DIA, tendo a CCDR-N entendido que o 

suprarreferido ponto da DIA permanecia por cumprir_ O proponente foi notificado pela entidade 

licenciadora do resultado dessa apreciação em julho de 2019. 

Posteriormente, em setembro de 2019, foram apresentados pelo proponente novos elementos. Após a 

respetiva análise, a CCDR-N manteve o entendimento de que as medidas técnicas que o proponente refere 

terem já sido implementadas não se afiguram suficientes para minimizar o impacte ambiental associado 

à respetiva emissão de odores, tendo tal parecer sido transmitido ao proponente e entidade licenciadora 

em novembro de 2019; 

Em janeiro de 2020, na sequência de solicitação de audiência por parte do proponente, a autoridade de 

AIA convocou para uma reunião conjunta as entidades com competências no licenciamento da ampliação 

da exploração pecuária, designadamente a DRAP-N, a Agência Portuguesa do Ambiente, I. P, e a Câmara 

Municipal de Vila Nova de Famalicão (CMVNF). Nesta reunião, conclui-se pela necessidade de apresentação 

de documentação que demonstre o cumprimento da DIA, no que se refere às condições a verificar 

previamente ao licenciamento, uma vez que os elementos apresentados até ao momento não possibilitam 

atestar este cumprimento. Em termos de sequência dos trabalhos, ficou acordado que: 

- O proponente irá: i) revisitar todo o processo produtivo, com o objetivo de tentar identificar eventuais 

possibilidades de melhoria; ii) efetuar estudo de dispersão de odores; iii) desenvolver um estudo 

microclimático daquela área, permitindo conhecer as variações de temperatura, humidade relativa, 

pressão atmosférica, pluviosidade, direção e intensidade do vento, entre outros; iv) pôr em prática o 

mecanismo de atendimento ao público previsto na DIA; v) enviar à DRAP-N o ponto de situação atualizado 

demonstrativo do cumprimento dos termos do Titulo Único Ambiental, analisando, ponto a ponto, os 

termos previstos na DIA e na Licença Ambiental; 

- A CMVNF promoverá a articulação com a Junta de Freguesia de Fradelos e com a população, 

diligenciando, se oportuno, uma reunião com os representantes dos queixosos e as entidades; 

- A DRAP-N remeterá novos contributos às demais entidades, que se pronunciarão, com a brevidade 

possível, em razão das respetivas competências. 

,.. . 
Com os melhores cumprimentos, 1z,.mbvn ~ 

A Chefe do Gabinete 

~PA'1J 
AnaCisa - \ 
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A UTO DE VISTORIA 

Processo de Autorização Prévia (Alteração) 01152312017 de 26/07/2017 

Despacho de Homologação 

• Concordo oom o AUTO de VISTORIA. 

• Dke cumpomenlo o daposlc no M 2.' doDecreto-I.. n. ISl12013. de ,. de Junllo 

B,..~de 't"~cle20111 
A o!l!dor8 Regional 

Aos quatro dias do mês de Março de dois mil e 

dezanov , pelas dez horas e trinta minutos, nesta 

expl ração pecuãria pertencente a Reis & Silva Lda., 

s ita m Rua do Bu telo 122, freguesia de Fradelos, 

con elho de VIla Nova de Famalicào, procedeu-se à 

\; toria da exploração pecuária confonne o disposto 

nos artigos 21.° e 22° Decreto-Lei n.o 81/2013, de 

14 de Junho. Estiveram presentes os seguintes 

Técnico ,representando respectivamente: 

Direcção Regional d e Agricultura e Pesca do Norte (DRAPN) como entidade 
coordenadora 

Eduardo Tavares' 

Josê Botelho; 

Unidade de Saúde Públic de Vila Nova de FamaUcão (ACES) 

Manuel Dias; 

Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) 

Júlia Miranda; 

Cima Municipal de Vila Nova de amaUcão (CMVNF) 
João Lemos' 

Agenda Portuguesa do Ambiente (APA) 
Normando Ramos; 

Lara Carvalho; 

Julieta Ferreira; 

Miguel antos; 

Aut o ridade para as Condições do Trabalho (ACT, 
Não compareceu; 

Comissio de Coordenaç~ o e De e nvo lvimento Regional do Norte (CCDRN) 
Andreia Cabral' 

Luisa Queirós. 

o processo em avaliação refere-se à ampliação da exploração pecuãria para a instalação de 

1824 cabeças normais de suinos em regime d produção int nsiva, pretendendo- e com o 

presente auto a conclusão do processo de licenciamento de acordo com o Decreto-Lei 
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=' 8 1/2013 de 14 de Junho, que stabelece o no o regime de exer cício da actividade pecuária. 
~ 
z (NREAP). 
Z 

Q As edificações objecto da ampliação detem já o Alvará de Autorização de Utilização 28/2017 
.11 
~ emitido m 25/01/20 17 pela Cãmara Mu nicipal de Famalicão . Foi também já emitido o
.11... 

Título Único Ambiental n .o 2181221000697 .
=' ~ 
~ Visitadas as instalações pecuãrias da exploração, os técn icos presentes con sideraram o 
~'. seguinte: 
~ 
~ ... 1. 	 A CCDRN considera que não foi dado u mprim n to aos termos constantes da 

--.o 
Declaração de Impacto Ambiental, cuja verificação de cumprimento deveria ~ 

~ --... 	 ocorrer em fase pr "'yja ao licenciamento, designadamente o que se refere à... 
alínea a) do ponto 2 dos 'Elementos apr en tar em sede do liCe~ento" . j 

[)i~ P {;.o.~~ o . 
2 . 	 A APA onsidera dever ser efectuado um estudo de 8npr8esã9 de odores . Nos 

pavilhões dotados de chaminê deverão s mesmas ser alteada , desde que o 

onOitue com o quadro legislativo rela tivo ao b m-estar animal . A parede su l da 

nitreira deverá completada de foona a evitar a dispersão de odores. 

Relativamente à linha de água, deverá ser regularizada a vedação existente 

sobre o leito atentos às obrigações legais de edação da unidade impostas pela 

DGAV. 

3 . 	 A DGA recomenda o cumpr imento dos r quis itos definidos no Decreto-Lei 

13 /2003 de 28 de Junho e sua alterações. 

Face ao exposto considera -se ser de conceder u m prazo máximo d cento e oitenta dias para 

o cumprimento das condições expressas em 1 e 2 . 

A licença de exploração será actualizada após cum primento int gral da s ond ições expressas 

no presente auto. 

Por ser verdade e para constar s lavrou o presente auto qu depois de lido e ach ado 

nele intervi ram o ,---
~~ 

\\~ 61--- 11\. J ~ 
~J_~k\~ 
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conforme, vai ser assinado por qu an to 
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