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CALENDARIZAÇÃO DA OBRA 

 

Requerente: Matias e Vale, Lda. 

Morada: Rua da Fonte dos Namorados, Lote 5 

3660-532 São Pedro do Sul 

Local da obra: Lugar do Picoto - Caria 

3670-190 S. Miguel do Mato 

 

 

Ana Margarida Antunes Ferreira, Arquiteta, contribuinte fiscal n.º 252490932, com morada na Urb. Quinta 

do Promotor, lote 4, 3020-487 Coimbra, inscrito na Ordem dos Arquitetos sob o nº 24255, ao serviço do 

Atelier 3670 - Engenharia e Arquitetura com sede na Rua Dr. Amorim Girão n.º12 em Fataunços, declara, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto- 

Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro e conforme o Anexo I, alínea g), da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, 

estimar a duração da à obra de Remodelação/Regularização e Ampliação de Granja Avícola, localizada no 

lugar do Picoto em Caria - Vouzela, cujo licenciamento foi requerido por Matias e Vale Lda., em 16 meses. 

 

Planeamento 

 

 

 

 

Vouzela, Janeiro de 2019 

 

__________________________________________________ 

Ana Margarida Ferreira, arq. (AO 24255) 

ATIVIDADES | MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trab. preparatórios, 

demolições, escavações 

e fundações 

 

x 

 

x 

              

Estrutura betão armado x x x x             

Estrutura metálica   x x x x           

Paredes    x x x x          

Cobertura      x x x x        

Revestimentos        x x x x      

Vãos          x x x x    

Acabamentos            x x x x x 

Pinturas            x x x x x 

Diversos           x x x x x x 
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ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

 

Requerente: Matias e Vale, Lda. 

Morada: Rua da Fonte dos Namorados, Lote 5 

3660-532 São Pedro do Sul 

Local da obra: Lugar do Picoto - Caria 

3670-190 S. Miguel do Mato 

 

 

Ana Margarida Antunes Ferreira, Arquiteta, contribuinte fiscal n.º 252490932, com morada na Urb. Quinta 

do Promotor, lote 4, 3020-487 Coimbra, inscrito na Ordem dos Arquitetos sob o nº 24255, ao serviço do 

Atelier 3670 - Engenharia e Arquitetura com sede na Rua Dr. Amorim Girão n.º12 em Fataunços, declara, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto- 

Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro e conforme o Anexo I, alínea h), da Portaria 113/2015, de 22 de Abril, 

estimar o custo da à obra de Remodelação/Regularização e Ampliação de Granja Avícola, localizada no 

lugar do Picoto em Caria - Vouzela, cujo licenciamento foi requerido por Matias e Vale Lda., de 

532.495,43€ (quinhentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco euros e quarenta e três 

cêntimos), conforme quadro anexo. 

 

PAVILHÃO M2 PREÇO P/M2 TOTAL 

5 1.107,40 126,88 140.506,90€ 

6 2.089,00 126,88 265.052,32€ 

Zona técnica 187,20 126,88 23.751,94€ 

Armazém Biomassa 213,60 126,88 27.101,57€ 

Habitação 229,00 317,21 72.641,09€ 

Anexo habitação 21,70 158,60 3.441,62€ 

   532.495,43€ 

 

 

 

Vouzela, Janeiro de 2019 

 

__________________________________________________ 

Ana Margarida Ferreira, arq. (AO 24255) 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO ARQUITECTURA 

(conforme o Anexo III, da Portaria 113/2015, de 22 de abril) 

 

Ana Margarida Antunes Ferreira, Arquiteta, contribuinte fiscal n.º 252490932, com morada na Urb. Quinta 

do Promotor, lote 4, 3020-487 Coimbra, inscrito na Ordem dos Arquitetos sob o nº 24255, ao serviço do 

Atelier 3670 - Engenharia e Arquitetura com sede na Rua Dr. Amorim Girão n.º12 em Fataunços, declara, 

para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação 

que lhe foi conferida pelo Decreto- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro, que o projeto de Arquitetura de que 

é autora, relativo à obra de Remodelação/Regularização e Ampliação de Granja Avícola, localizada no lugar 

do Picoto em Caria - Vouzela, cujo licenciamento foi requerido por Matias e Vale Lda. com sede na Rua da 

Fonte dos Namorados, Lote 5, 3660-532 São Pedro do Sul, observa as normas legais e regulamentares 

aplicáveis, designadamente o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, com a redação conferida pelo 

Decreto- Lei n.º 136/2014, de 9 de Setembro e está conforme com os planos municipais ou intermunicipais 

de ordenamento do território aplicáveis à pretensão. 

 

 

 

Vouzela, Janeiro de 2019 

 

___________________________________________________________________________ 

Ana Margarida Ferreira, arq. (AO 24255) 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE COMPATIBILIDADE ENTRE PAPEL E FORMATO DIGITAL 

 

Ana Margarida Antunes Ferreira, Arquiteta, contribuinte fiscal n.º 252490932, com morada na Urb. Quinta 

do Promotor, lote 4, 3020-487 Coimbra, inscrito na Ordem dos Arquitetos sob o nº 24255, ao serviço do 

Atelier 3670 - Engenharia e Arquitetura com sede na Rua Dr. Amorim Girão n.º12 em Fataunços, declara, 

relativamente ao projeto de Arquitetura de que é autora, relativo à obra de Remodelação/Regularização e 

Ampliação de Granja Avícola, localizada no lugar do Picoto em Caria - Vouzela, cujo licenciamento foi 

requerido por Matias e Vale Lda. com sede na Rua da Fonte dos Namorados, Lote 5, 3660-532 São Pedro 

do Sul, que os elementos entregues em formato digital são iguais aos entregues em papel. 

 

 

 

 

 

Vouzela, Janeiro de 2019 

 

__________________________________________________ 

Ana Margarida Ferreira 
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CERTIDÃO PROFISSIONAL – ORDEM DOS ARQUITECTOS 
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DECLARAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL 
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1 - ÁREA OBJETO DO PEDIDO E ENQUADRAMENTO 

A presente memória descritiva e refere-se à Remodelação/Regularização e ampliação de granja avícola, 

localizada no lugar do Picoto em Caria – Vouzela, dos quais são proprietários Matias e Vale, Lda, NIPC 

510440363, com sede na Rua da Fonte dos Namorados, Lote 5 em São Pedro do Sul, 3660-532 São Pedro 

do Sul. 

 

O requerente é proprietário de vários prédios rústicos e urbanos, com denominação no Picoto, Costa, 

Figueiras e Valas do Ribeiro, situados em Caria e Quintela, na freguesia de Queirã e São Miguel do Mato, 

com área total de 59.322,60 m², que se juntam ao processo e para os quais se pretende 

emparcelar/unificar. 

 

Localização (Google Earth) - Coordenadas GPS (Latitude - 40°42'06.10"N/ Longitude - 8° 01'46.45"W) 

 

 

FIGURA 1 – Localização da Granja Avícola Matias e Vale  

 

 

A exploração existente foi edificada entre os anos de 2003 e 2005, e verificam-se os seguintes registos: 

• Pavilhão 3 e 4 - Alvará de obras de construção nº318/2003 (processo de obras Nº01/2003/211); 

• Pavilhão 3 e 4 - Licença de utilização nº 101/2004 
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• Pavilhão 1 e 2 - Alvará de obras de construção 265/2005 (processo de obras Nº01/2005/74); 

Posteriormente foram executadas mais obras na Granja Avícola, que não tiveram qualquer tipo 

licenciamento e ou aprovação, edifícios que se pretendem agora legalizar com apresentação do presente de 

licenciamento. 

 

• Pavilhão 1 e 2 – O edifício possui Alvará de obras de construção 265/2005 (processo de obras 

Nº01/2005/74), com área bruta de construção aprovada de 1.920,00 m2, contudo foi realizada 

uma ampliação de 232.50 m2, onde se pretende agora efetuar o filtro sanitário e instalar ventilação 

forçada nas fachadas, de acordo com os desenhos apresentados. 

• Pavilhão 3 e 4 – O edifício possui licença de utilização, pelo que se apresentam telas finais com as 

alterações efetuadas. 

• Pavilhão 5 – Foi construído um pavilhão com uma área bruta de construção de 1.107,40 m2, sem 

que tivesse havido qualquer tipo de licenciamento ou aprovação do projeto de arquitetura, edifício 

que se pretende agora legalizar, com apresentação de Telas Finais; 

• Armazém de Biomassa - Foi construído um armazém de Biomassa, com uma área bruta de 

construção de 400,80 m2, sem que tivesse havido qualquer tipo de licenciamento ou aprovação do 

projeto de arquitetura. Pretende-se agora que o mesmo seja “dividido” em Área técnica e 

deslocado para o meio do Pavilhão 3 e 4, e o restante pavilhão (dora avante designado por 

Pavilhão de Biomassa) será deslocado para outra área, por forma a que seja possível a construção 

de um novo pavilhão, ao qual se dá o nome de pavilhão 6; 

• Pavilhão 6 – Pretende-se construir um pavilhão para uso como pavilhão, para a exploração de 

frango em regime de produção intensivo de interior, com uma área bruta de construção de 

2.089,00 m2, para o qual se apresenta projeto de arquitetura. 

 

Pretende-se assim com o presente processo, regularizar os pavilhões já construídos, com a apresentação 

de telas finais do edificado existente, alterar a localização do armazém de biomassa, construir um novo 

pavilhão e dotar os pavilhões existentes de melhores condições de salubridade, com reformulação das 

entradas de ar, ou seja, instalar ventilação forçada nos pavilhões. Pretende-se ainda criar um filtro sanitário, 

na entrada da exploração e reformular a zona administrativa de apoio.   

2 - ENQUADRAMENTO NOS PLANOS TERRITORIAIS APLICÁVEIS 

Em matéria de planeamento e ordenamento a área de intervenção do projeto localiza-se no território do 

concelho de Vouzela, que dispõe de PDM eficaz, através da sua 1.ª Revisão publicada pelo Aviso n.º 

17229/2012, publicado no DR n.º 250, II Série, em 27 de dezembro de 2012. 

De acordo com a estrutura definida na Planta de Ordenamento (Anexo Cartográfico – Extrato da Carta de 

Ordenamento) toda a propriedade e respetiva instalação inserem-se em solo rural, especificamente em 

Espaço Florestal de Produção. 

Relativamente às disposições regulamentares aplicáveis, o artigo 7.º da revisão do PDM de Vouzela 

estabelece que o solo rural é “aquele para o qual é reconhecida vocação para as atividades agrícolas, 

pecuárias, florestais ou minerais” (sublinhado nosso), pelo que a presente pretensão se enquadra 

perfeitamente nos usos preferenciais do solo rural. 

O artigo 16.º do regulamento define como “Áreas florestais de produção” as correspondentes a “zonas com 

aptidão florestal, ocupadas por povoamentos florestais, atualmente dominados por espécies de pinheiro 

bravo e eucalipto (…)”. No n.º 3 do artigo 17.º refere-se que “Sem prejuízo dos regimes jurídicos das 

servidões administrativas e restrições de utilidade pública e outras condicionantes previstas na lei e no 

presente regulamento, poderá ser viabilizado como uso compatível instalações pecuárias, equipamentos e 
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infraestruturas públicas, edificações para habitação, atividades industriais ou armazenagem relacionadas 

com a transformação de produtos agrícolas, pecuários e florestais e unidades industriais e serviços não 

compatíveis com o espaço urbano, desde que assegurados os aspetos ambientais, a inserção paisagística, 

os acessos viários e a segurança contra incêndios”. 

Assim sendo, as intervenções permitidas para esta classe de espaço ficam condicionadas a: 

a) Assegurar os aspetos ambientais, inserção paisagística, os acessos viários e a segurança contra 

incêndios. 

Conforme analisado noutros fatores ambientais do presente relatório, a ocupação atual salvaguarda um 

adequado enquadramento urbanístico, paisagístico e ambiental.   

Em relação aos acessos viários, estas disposições são asseguradas pelo operador em articulação com as 

infraestruturas disponíveis. 

Em matéria de segurança contra incêndios, o projeto deverá conformar-se com as disposições do PMDFCI 

de Vouzela, em matéria de ocupação, faixas de gestão de combustível e características construtivas dos 

edifícios com resistência ao fogo. 

Importa ainda referir que atualmente só o pavilhão 5 não apresenta qualquer licenciamento, enquanto os 

restantes possuem alvará de construção (Pavilhão 1 e 2) e de utilização (pavilhão 3 e 4). O pavilhão 6 que 

se pretende ainda construir será licenciado conjuntamente com o pavilhão 5. 

Assim, importa salientar que o edificado existente está consolidado e é compatível com o uso florestal 

envolvente, sem prejuízo de salvaguardar a gestão de combustível nas faixas disponíveis até à estrema do 

terreno. 

No artigo 18.º do regulamento do PDM, é estabelecido o “Regime de edificabilidade” para esta classe de 

espaço, designadamente que:  

 “1 - A edificabilidade quando permitida, fica sujeita aos parâmetros constantes nos Anexos A e B”. 

Sobre este aspeto importa referir que o Regulamento admite instalações pecuárias em espaços florestais de 

produção, e com base no quadro regulamentar do Anexo A deve cumprir os parâmetros a aplicar a avicultura 

em regime intensivo definidos no Anexo B. 

Considerando as características da exploração em estudo, o Anexo B estabelece que: 

 

Quadro 6.1.4.1 – Parâmetros a aplicar no presente projeto (Avicultura – Regime intensivo). 

Área coberta 

Distância ao Espaço 

Urbano 

Classes Nota 

Índice máximo de 

construção 

> 5.000 200 Agrícola e Florestal (1) 0,20 

(1) – Desde que cumprindo os regimes da REN e RAN 

 

Em matéria de distância ao Espaço Urbano mais próximo verifica-se que o mesmo é de cerca de 210m à 

estrema mais próxima da propriedade, pelo que é cumprida claramente. 

Como confirmaremos adiante, o projeto não interfere com áreas de REN e/ou RAN. 

O presente projeto insere-se numa propriedade de 5,832ha, ou seja, 58.320m2 e contempla (depois de 

concluir ampliação proposta), no total a seguinte ocupação: 

 

 
ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO 

(M
2
) 

ÁREA BRUTA DE 

CONSTRUÇÃO 

(M
2
) 

ÁREA ÚTIL 

PRODUÇÃO 

(M
2
) 

PÉ 

DIREITO 

(M) 

CICLOS/ANO 

CAPACIDADE 

INSTALADA (N.º 

AVES) 

EFETIVO 

TOTAL 7.088,30 8.050,70 6.784,60 --- --- 168.000 1.008.00 
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Face ao exposto, verifica-se que o índice máximo de construção proposto é de 0,135, logo ainda muito 

longe do máximo estipulado em PDM que é de 0,20.  

 

“2 - As edificações permitidas ficam ainda condicionadas à seguinte regulamentação: 

a) O acesso viário, o abastecimento de água, a drenagem de efluentes e o abastecimento de energia elétrica 

caso não exista ligação às redes públicas, são asseguradas por sistema autónomo, cuja construção e 

manutenção ficam a cargo dos interessados, a menos que estes suportem o custo da extensão das redes 

públicas, se ela for autorizada;” 

A propriedade é servida por acessos viários externos através de caminhos florestais em terra batida, 

adequados às necessidades, com ligação à rede viária municipal. Possui já sistemas autónomos de 

abastecimento de água (captação subterrânea própria), saneamento e possui ainda ligação à rede elétrica 

pública para abastecimento de eletricidade. 

“b) É proibido o lançamento de efluentes diretamente em linhas de água, sem que seja previamente 

assegurado o seu tratamento e não é permitida a drenagem de quaisquer efluentes que contenham 

substâncias poluidoras diretamente na rede hidrográfica.” 

Conforme descrito, no ponto 5.5 a instalação possui uma rede própria de saneamento, para águas residuais 

domésticas, e rede de drenagem e retenção de efluentes pecuários líquidos (chorume), geridos no âmbito 

do PGEP. 

“3 - No caso de ampliações, quando possível, é permitido um acréscimo de 20 % da área de implantação.” 

Não aplicável. Os elementos edificados existentes não sofrerão ampliações, havendo lugar a 2 novos 

pavilhões (pavilhão 5 a legalizar e pavilhão 6 a construir) que integram o pólo avícola. 

“4 - Sem prejuízo de distâncias superiores fixadas em legislação específica, os afastamentos frontal, laterais 

e posterior das edificações aos respetivos limites da parcela são no mínimo 10 metros.” 

O presente projeto cumpre o afastamento mínimo em todas as estremas. 

 

Face ao exposto, o presente projeto está em conformidade com as disposições cartográficas e 

regulamentares do PDM de Vouzela, atualmente em vigor. 

 

3 - ICNF | Sistema nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios 

No que concerne ao procedimento sujeitos a controlo prévio previstos no RJUE em conformidade com o 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios Enquadramento, relativamente ao Decreto Lei 

124/2006, de 28 de junho, na redação introduzida pela Lei nº76/2017, de 17 de agosto, pretendesse 

enquadrar a pretensão do requerente, com a operação urbanística de legalizar o pavilhão 5, alterar a 

localização do Armazém de biomassa e construir um novo pavilhão 6 (Instalação Pecuária). 

Os extratos das cartas referentes ao PMDFCI, seguem em anexo com o processo. 

• Carta de Perigosidade de incêndios Florestais; 

• Carta de Perímetros Florestais; 

• Carta de áreas ardidas por ano, últimos 10 anos; 

• Carta de ocupação do solo; 

• Carta DFCI 
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3.1. Medidas a adotar relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e nos 

respetivos acessos (alínea b) do nº3 artigo 16.º) 

Relativamente as medidas adotar relativas à contenção de possíveis fontes de ignição por parte do 

requerente, passasse a referir: 

- Será criada uma faixa pavimentada com o mínimo de 1m de largura, circundando todo o edifício. 

- Serão criados pontos de água circundantes a todo o edifício. 

- Os materiais a usar na construção do edifício serão betão armado nas fundações, pilares e asnas em 

estrutura metálica, e revestimentos de fachada e cobertura com painel sandwich. 

- Deverão ainda ser previstas as limpezas previstas no ANEXO do Decreto Lei 124/2006, de 28 de junho, na 

sua atual redação. 

Adicionalmente, existem ainda as medidas à contenção de possíveis fontes de ignição por parte do 

Município de Vouzela e ou Estado, que poderão de ser implementadas de acordo com a presente lei, das 

quais não daremos conta. 

3.2. Enquadramento da operação urbanística, se situa ou confina com o espaço florestal (alínea a) do nº3 

artigo 16.º) 

O prédio onde se pretende efetuar a edificação, situa-se em solo rural, especificamente em Espaço Florestal 

de Produção, definida na carta de perigosidade de incêndios florestais, com perigosidade média e alta.  

 

  
Nota 1 - Os pavilhões 5 e 6 e Armazém de Biomassa situam-se em zona de perigosidade Média.  

Nota 2 – Os pavilhões licenciados situam-se em zona de perigosidade Alta. 

 

Segundo Decreto Lei 124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação, a solicitação a emissão de parecer 

previsto no n.º 3 do artigo 16, “A construção de novos edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas são permitidas fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na cartografia de 

perigosidade de incêndio rural definida em PMDFCI como de média, baixa e muito baixa perigosidade, 

desde que cumpram, cumulativamente, os seguintes condicionalismos” 

a) Garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade, numa faixa de 

proteção nunca inferior a 50m, quando confinantes com terrenos ocupados por floresta, matos, ou 

pastagens naturais, ou a dimensão definida no PMDFCI respetivo, quando inseridas, ou confinantes 

com outras ocupações; 

b) Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e 

respetivos acessos; 

c) Existência de parecer vinculativo do ICNF, solicitado pela câmara municipal; 
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É ainda importante referir o n.º 4 do mesmo artigo: “Para efeitos do disposto no número anterior, quando a 

faixa de proteção integre rede secundária ou primária estabelecida, infraestrutura viárias ou plano de água, a 

área destas pode ser contabilizada na distância mínima exigida para aquela faixa de proteção.” 

Face a implantação proposta, definimos uma faixa de proteção mínima de 50.00 m a partir do perímetro 

exterior das paredes, consultar desenhos anexos, folha A02, e podemos verificar que todas as distancias a 

extremidade do limite da propriedade são superiores ao exigido. 

3.3. Classe de perigosidade onde se insere a operação urbanística e quais as distâncias às extremas da 

propriedade referente à faixa de proteção medida a partir da alvenaria exterior da edificação (alínea a) do nº3 

artigo 16.º) 

 

Classe de perigosidade: Média 

Distâncias a extrema da propriedade - Pavilhão 5, Pavilhão e e Armazém da Biomassa 

Norte – 51,72 m *** Nascente – 60,64 m*** Sul – 54.27 m *** Poente – 88.00 m *** 

***Nota – As distâncias indicadas, são as situações mais desfavoráveis. 
 

3.4. Faixa de proteção relativamente a rede secundária ou primária estabelecida, infraestruturas viárias ou 

planos de água, e se cumpre a distância mínima exigida para aquela faixa de proteção (nº 4 artigo 16.º) 
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4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1 - Considerações Gerais 

O presente projeto consiste na regularização da capacidade instalada de 118.000 aves da Granja Avícola 

Matias e Vale, já existente e em pleno funcionamento, e ampliação para 168.000 aves, onde atualmente se 

desenvolve a atividade de produção intensiva de frangos de carne.  

A Granja Avícola insere-se numa propriedade do promotor com área total de 5,932ha, sita no lugar de 

Picoto, freguesia de Queirã, concelho de Vouzela e distrito de Viseu, em território integrado na NUT II - 

Região Centro e NUT III – Viseu Dão Lafões. 

4.2 - Infraestruturas construídas 

A Granja Avícola é formada atualmente por 5 pavilhões, um dos quais com 2 pisos produtivos e, apresenta 

uma área útil total de produção de 4.757,00 m2.  

Construtivamente todos os pavilhões foram executados num sistema de estrutura metálica constituído por 

pilares e asnas em ferro, apoiados em fundações de sapatas e vigas lintel em betão armado. As paredes 

exteriores executadas em bloco de cimento, revestidas a massa projetada e pintadas na cor clara. O 

pavimento será em material lavável, impermeável, antiderrapante, com espessura de 6 a 8cm de betão no 

traço 1:4:8 (cimento, areia, brita), revestido com 2 cm de espessura de argamassa 1:4 (cimento e areia) 

acabado com material apropriado à utilização específica. 

A cobertura será realizada em painéis sandwich e a caixilharia exterior utilizar-se-á alumínio lacado. 

Esta exploração apresenta-se esquematicamente na Figura 2 e nos quadros seguintes. 

 

 

 

Figura 2 – Esquema de implantação da exploração avícola. 
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Quadro 1 – Síntese das características dos pavilhões e habitação funcionários e anexo 

 

PAVILHÃO 
PIS

OS 

ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO 

(M
2
) 

ÁREA BRUTA DE 

CONSTRUÇÃO 

(M
2
) 

ÁREA ÚTIL 

PRODUÇÃO (M
2
) 

PÉ 

DIREITO 

(M) 

CICLOS/ANO 

CAPACIDADE 

INSTALADA 

(N.º AVES) 

EFETIVO 

1 

2 1.189,10 2151.50* 

925,70 3,00 6 23.000 138.000 

2 925,70 3,00 6 23.000 138.000 

3 1 

2.051,30 2.051,30 

930,60 3,20 6 23.000 138.000 

4 1 930,60 3,20 6 23.000 138.000 

5 1 1.107,40 1.107,40 1.044,40 3,00 6 26.000 156.000 

Área 

técnica** 
1 187,20 187,20    

 
 

Armazém** 1 213,60 213,60 --- --- --- --- --- 

Habitação 2 229,00 229,00 --- --- --- --- --- 

Anexo  21,70 21,70      

         

TOTAL 4.999,30 5.961,70 4.757,00 --- --- 118.000 708.000 

 

Notas: 

* Rés do chão – 962.40 m2 | Andar 1189.10 m2 

** Armazém de biomassa – O edifício encontrasse executado, sem alvará de obras e ou licença de utilização, contudo será dividido 

em dois edifícios, uma parte servirá para a zona técnica e outra parte para o armazém da Biomassa. Ambos possuem novas 

localizações, conforme indicado na plantas das peças desenhadas. 

 

De acordo com os critérios versados no Novo Regime do Exercício da Atividade Pecuária, Decreto-Lei n.º 

81/2013, de 14 de Junho, a atividade pecuária é constituída por um único Núcleo de Produção (designado, 

doravante, somente por NP). Este NP tem uma capacidade instalada de 708 Cabeças Normais (doravante, 

designadas, somente, por CN). 

 

A exploração possui uma capacidade útil coberta de alojamento para produção superior a 2.500 m
2

, pelo 

que de acordo com a alínea a), do número 5, do artigo 3.º, da Portaria 637/2009, de 9 de junho a 

exploração é considerada uma atividade pecuária de Classe 1.  

Todo o perímetro do terreno afeto à exploração avícola está vedado com vedação composta por rede de 

arame apropriada com cerca de 1,5m de altura, integrando a respetiva barreira sanitária da exploração. Em 

boa parte do perímetro, associada a esta vedação existe uma cortina arbórea/arbustiva, que garante o bom 

isolamento da exploração. 

Sempre que compatível com as condições de prevenção e segurança contra incêndios florestais, poderá 

promover-se algum reforço da cortina arbórea no referido perímetro, especialmente nas zonas de contacto 

com acessos externos à exploração. 

4.3 - Infraestruturas a Construir 

O presente projeto prevê a construção de um novo pavilhão de 1 piso para 50.000 aves), localizado “entre 

as construções existentes”, com uma área de 2.089 m
2

 (115,00 x 18,00 m), ampliando a capacidade 

instalada para 168.000 aves (1.008 CN). 
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Quadro 2 – Síntese das características do pavilhão 6. 

PAVILHÃO PISOS 

ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO 

(M
2
) 

ÁREA BRUTA DE 

CONSTRUÇÃO 

(M
2
) 

ÁREA ÚTIL 

PRODUÇÃO 

(M
2
) 

PÉ 

DIREITO 

(M) 

CICLOS/

ANO 

CAPACIDADE 

INSTALADA (N.º 

AVES) 

EFETIVO 

6 1 
2.089,00 

(115,0 x 18,0) 
2.089,00 2.027,60 3,20 6 50.000 300.000 

TOTAL 2.089,00 2.089,00 2.027,60 3,20 6 50.000 300.000 

4.4 - Infraestruturas existentes e a construir 

De seguida apresenta-se o quadro com as áreas do existente e a construir. 

 

Quadro 3 – Síntese das características dos pavilhões e casa de apoio existentes. 

PAVILHÃO 
PIS

OS 

ÁREA DE 

IMPLANTAÇÃO 

(M
2
) 

ÁREA BRUTA DE 

CONSTRUÇÃO 

(M
2
) 

ÁREA ÚTIL 

PRODUÇÃO (M
2
) 

PÉ 

DIREITO 

(M) 

CICLOS/ANO 

CAPACIDADE 

INSTALADA 

(N.º AVES) 

EFETIVO 

1 

2 1.189,10 2151.50 

925,70 3,00 6 23.000 138.000 

2 925,70 3,00 6 23.000 138.000 

3 1 

2.051,30 2.051,30 

930,60 3,20 6 23.000 138.000 

4 1 930,60 3,20 6 23.000 138.000 

5 1 1.107,40 1.107,40 1.044,40 3,00 6 26.000 156.000 

Área 

técnica** 
1 187,20 187,20    

 
 

Armazém** 1 213,60 213,60 --- --- --- --- --- 

Habitação 2 229,00 229,00 --- --- --- --- --- 

Anexo  21,70 21,70      

6 1 2.089,00 2.089,00 2.027,60 3,20 6 50.000 300.000 

TOTAL 7.088,30 8.050,70 6.784,60 --- --- 168.000 1.008.00 

5 – QUADRO SINÓPTICO 

Características gerais da proposta Existente Proposto 

 uni[m
2
] [m³] uni[m

2
] [m³] 

Área do terreno  59.322,60 m² 59.322,60 m² 

Área da exploração 30.675,00 m² 30.675,00 m² 

Área de implantação dos prédios 4.999,30 m² 7.088,30 m² 

Área impermeabilizada total (edifícios e outros) 5.366,90 m² 7.514,90 m² 

Área descoberta 54.323,30 m²  52.234,30 m² 

Área bruta de construção total 5.961,70 m² 8.050,70 m² 

 - Pavilhão 1 962,40 m² 962,40 m² 

 - Pavilhão 2 1.189,10 m² 1.189,10 m² 

 - Pavilhão 3 e 4 2.051,30 m² 2.051,30 m² 

 - Pavilhão 5 1.107,40 m² 1.107,40 m² 

 - Pavilhão Biomassa (Situação atual)***** 400,80 m² - 
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 - Área técnica  187,20 m² 

 - Armazém Biomassa  213,60 m² 

 - Habitação dos funcionários 229,00 m² 229,00 m² 

 - Anexo da habitação  21,70 m² 21,70 m² 

 - Pavilhão 6 -- 2.089,00 m² 

Volumetria da reconstrução  17.601,00 m³ 24225,00 m³ 

Cércea máxima (Pavilhão 1 e 2) 7,52 m 7,52 m 

Pisos abaixo da cota de soleira (Pavilhão 1 e 2) 1 1 

Pisos acima da cota de soleira (Pavilhão 1 e 2) 1 1 

Pisos abaixo da cota de soleira (Outros edifícios) 0 0 

Pisos acima da cota de soleira (Outros edifícios) 1 1 

Uso Aviários, habitação, armazém e anexos 

Área útil produção 4.757,00 m² 6.784,60 m² 

Índice ocupação do solo 0.084 0.119 

Índice de construção do solo 0.10 0.136 

Índice de impermeabilização 0.090 0.127 

*****Nota – O pavilhão de biomassa atual, será dividido em dois pavilhões, um para a área técnica e outro 

para o pavilhão da Biomassa. 

6 – PROCESSO PRODUTIVO 

Este núcleo de produção totalizará assim uma área total para produção de 6.784,60 m
2

, com capacidade 

instalada total de 168.000 aves. 

Previsão das produções anuais 

Atendendo à capacidade instalada, aos ciclos produtivos esperados (6 ciclos) e à mortalidade acumulada 

em cada ciclo os dados técnicos da exploração são os seguintes: 

Área útil de produção (total): 6.784,60 m
2 

 

Densidade de aves: 25 aves por m
2

 (33kg.pv/m
2

) – peso médio vivo de 1,35kg 

Capacidade instalada (n.º aves): 168.000 aves 

Duração média do ciclo: 34 dias 

Produção média anual: 987.840 frangos em espécie 

Produção por ciclo ou bando: 164.640 frangos em espécie 

Período de vazio sanitário entre cada ciclo de produção: 21 dias. 

 

 

Maneio/Criação 

Em média serão efetuados seis ciclos produtivos em cada ano, com a duração média de 34 dias cada ciclo, 

em regime de produção integrada. As aves são enviadas para o matadouro do integrador após cada ciclo 

produtivo. As aves dão entrada e saída em simultâneo, para cada pavilhão, praticando a técnica “tudo 

dentro, tudo fora”.  

Cada ciclo inicia-se com a preparação dos pavilhões de acordo com o procedimento que a seguir se 

apresenta, findo o qual as aves, com cerca de um dia (aves do dia), dão entrada nos pavilhões onde 

permanecem até ao final do ciclo, sendo criadas de acordo com os princípios técnicos expressos no 

Manual das Boas Práticas para a Criação de Aves: 
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1. Transporte e espalhamento do material de cama (Biomassa – serrim e/ou aparas de madeira) para o 

interior dos pavilhões; 

2. Colocação dos bebedouros; 

3. Colocação dos termómetros; 

4. Acionamento do sistema de comedouros automático;  

5. Verificação do funcionamento de todos os sistemas e regulação da temperatura.  

A alimentação é efetuada por linhas de comedouros automáticos, abastecidos por silos de armazenamento 

de ração contíguos aos pavilhões (um por pavilhão). O abeberamento é garantido por bebedouros de pipeta. 

A iluminação dos pavilhões é assegurada pela existência de janelas em ambas as paredes laterais dos 

pavilhões e através de lâmpadas fluorescentes que são acionadas quando a iluminação natural não é 

suficiente. 

 

Sistema de regulação da temperatura  

É fundamental manter uma temperatura adequada no interior dos pavilhões de forma a otimizar o processo 

metabólico das aves e, por consequência, o processo produtivo.  

Neste intuito, existem nas paredes laterais janelas de tela de lona verticais, cuja abertura é regulada em 

função das necessidades de ventilação no interior dos pavilhões e são auxiliadas por ventiladores axiais de 

parede para ventilação forçada. Estas são protegidas por redes de malha de modo a impedir o acesso de 

outras aves e/ou animais. 

O aquecimento das instalações é efetuado com recurso a caldeiras de biomassa (1 por pavilhão) com 

potência inferior a 100 kW térmicos de modo a atingir a zona de conforto térmico das aves em função da 

idade das mesmas e de modo a otimizar o processo metabólico. 

 

 

Desinfeção e limpeza dos pavilhões 

Após cada ciclo produtivo, os pavilhões são limpos a seco e no final lavados e desinfetados, de acordo com 

o procedimento que a seguir se descreve, seguindo-se um período de vazio sanitário, por períodos de 

aproximadamente duas semanas: 

1. Esvaziamento das tremonhas e comedouros; 

2. Remoção a seco do estrume avícola (camas de aves e dejetos) e varrimento; 

3. Lavagem com recurso a equipamento de alta pressão; 

4. Limpeza do sistema de condução de água; 

5. Desinfeção das instalações com auxílio de equipamento de pulverização. Nesta operação utilizam-

se diferentes desinfetantes (em alternância) com o objetivo de evitar o desenvolvimento de 

resistências; 

6. Desinsetização, realizada no período de Primavera e Verão; 

7. Esvaziamento dos silos, caso se verifique a existência de sobras de ração, e lavagem e/ou 

fumigação dos mesmos para prevenir o aparecimento de micotoxicoses. 

Refira-se ainda que na antecâmara de cada pavilhão, através da qual é efetuado o acesso ao interior, existe 

um pedilúvio para desinfeção do calçado, sempre que são efetuados acessos de/e para o interior dos 

pavilhões. 

 

Monitorização 

Durante todo o ciclo as criações são sujeitas à inspeção periódica de diversos parâmetros no intuito de 

assegurar o melhor desempenho do processo produtivo. Por conseguinte, são inspecionadas com 

regularidade as infraestruturas e o respetivo funcionamento bem como os comedouros e bebedouros. Estas 

operações são efetuadas pelo funcionário da instalação que verifica frequentemente o peso e a mortalidade 

das criações para avaliar o estado de desenvolvimento das aves que, na eventualidade de ocorrência de 
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qualquer anomalia no bando, são imediatamente comunicadas ao assistente técnico e ao médico veterinário 

responsável para avaliar se há necessidade de efetuar algum tratamento e qual o tratamento mais indicado. 

 

Mortalidade 

As criações de frango de engorda apresentam, regra geral, mortalidades baixas, ocorrendo, 

maioritariamente, nos primeiros dias do ciclo produtivo. Estima-se uma mortalidade acumulada máxima 

(desde o inicio até ao final do ciclo) em cerca de 2% do total do bando. Os cadáveres de aves são 

recolhidos diariamente e colocados numa arca frigorífica e, posteriormente, enviados para a Unidade de 

Transformação de Subprodutos (UTS) da Savinor – Sociedade Avícola do Norte, S.A., sita em Covelas, 

Trofa. 

 

Tratamentos fitossanitários 

Sem prejuízo de tratamentos pontuais e extraordinários, administrados normalmente através da ração de 

alimento, as criações são as sujeitas a um maneio sanitário que consiste num programa de vacinação. As 

vacinas são administradas através da água para abeberamento. 

Todos os medicamentos veterinários e vacinas são armazenados na instalação da Avicasal (empresa 

integradora do mesmo grupo) e quando necessário são levados pela responsável técnica de gestão de 

produção, para administração imediata. Não obstante, existe na exploração um espaço dedicado para 

armazenamento temporário de medicamentos, a saber um armário fechado incluindo uma prateleira 

devidamente identificada para “medicamentos não conformes”, situado na casa de habitação existente. As 

vacinas sempre que necessário são armazenadas num frigorífico situado na mesma casa de habitação desta 

exploração. Assim, salvaguardam-se as adequadas condições para armazenamento interno de 

medicamentos e vacinas na exploração. 

 

Sucintamente o ciclo produtivo pode ser esquematizado de acordo com o fluxograma seguinte:  

 

 

Figura 3 – Fluxograma do processo produtivo da actividade avícola. 

Preparação dos pavilhões 

Receção de aves do dia 

Maneio/Criação 

• Abeberamento 

• Ração 

• Tratamentos  
fitossanitários 

Apanha 

Expedição 

Lavagem e desinfeção  dos 
pavilhões 

Vazio sanitário 

Monitorização 

• Controlo veterinário 

• Rastreabilidade 

• Controlo técnico dos 
bandos 
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No fim de cada ciclo, é feita a limpeza com retirada das camas, lavagem e desinfeção da área de produção e 

respetivos equipamentos, seguindo-se um vazio sanitário de 21 dias, até à entrada de novo bando. Neste 

plano de produção estão previstos 6 ciclos de produção anuais. 

A exploração implica a alimentação e abeberamento das aves, iluminação e climatização do pavilhão, a que 

se associam consumos de ração, água e energia. Ao longo do ciclo ocorre a produção de subprodutos, 

decorrentes da morte de aves e camas de aves com dejetos sendo estes últimos retirados apenas no final 

do ciclo produtivo. As aves mortas são retiradas diariamente pelos colaboradores da exploração e 

armazenadas em arca congeladora, sendo posteriormente encaminhadas para uma Unidade de 

Transformação de Subprodutos, devidamente licenciada, para adequado processamento. 

7 - Infraestruturas Básicas e águas residuais 

Na exploração, utiliza-se em termos energéticos eletricidade, biomassa e gasóleo: 

 

Eletricidade – abastecimento dos autómatos de alimentação, abeberamento, ventilação e nebulização, para 

além da iluminação da Exploração, prevendo-se um consumo anual de 181.500 kWh; 

Biomassa (serrim e estilha) – consumo de 806,4 ton/ano para abastecimento das caldeiras de aquecimento 

das áreas produtivas; 

 

Gasóleo – gerador de emergência. Valor anual não estimado. 

 

O abastecimento de água ao Núcleo de Produção faz-se por meio de captação num furo existente na 

instalação. A água é encaminhada através de tubagem em PVC para 1 reservatório. Deste a água é 

encaminhada por meio de tubagem PVC para os pavilhões onde é fornecida aos sistemas de abeberamento 

de cada pavilhão.  

Estima-se um consumo anual na ordem dos 9.154,35 m
3

 por ano, sendo que 98% do consumo 

corresponde ao abeberamento das aves. Em termos de tratamento, a água será objeto de desinfeção. 

As necessidades de água para abeberamento das aves estimam-se aproximadamente em 24,72 m
3

/dia e 

cerca de 0,08 m
3

/dia para consumo humano e, ainda, cerca de 81,42 m
3

/ano para lavagens dos pavilhões e 

cerca de 33 m
3

/ano para “outros” (sistema de nebulização dos pavilhões e aro de desinfeção).  

O consumo total anual, foi estimado em 9.155 m
3

 que corresponde a um consumo médio mensal de 763 

m
3

 e diário de 25 m
3

.  

A produção estimada de águas residuais (provenientes da lavagem) será de 81,42 m
3

/ano, e a produção 

estimada de águas residuais domésticas (instalações sanitárias) será de 12,82 m
3

/ano. 

As águas residuais produzidas (provenientes da lavagem) na instalação serão conduzidas para fossa séptica 

estanque, onde são sujeitas a retenção e em seguida serão encaminhadas para valorização agrícola por 

terceiros. Relativamente às águas residuais produzidas no edifício administrativo e instalações sanitárias, 

estas são conduzidas para outra fossa séptica estanque e serão recolhidas e encaminhadas para ETAR 

municipal.  

A descarga das águas residuais tratadas deverá obedecer aos requisitos de qualidade definidos por lei, em 

cumprimento dos valores limites de emissão. 

Importa ainda referir que a produção de águas residuais, será esporádica para as águas de lavagem, 

ocorrendo apenas 6 vezes por ano, coincidindo com a saída dos bandos, e a fossa séptica está devidamente 

dimensionada para o adequado tratamento das mesmas. 

O mesmo se passará com a fossa séptica das instalações sanitárias, prevendo-se uma produção de baixo 

volume, uma vez que se verifica atualmente apenas a existência de dois postos de trabalho. 

 

Fossa ED1 

Fossa séptica bicompartimentada estanque afeta ao Núcleo de Produção para receção das águas residuais 

provenientes das lavagens dos pavilhões, com a capacidade útil de 42 m
3

. A utilização de cada pavilhão é 

individualizada, pelo que não se prevê a lavagem simultânea de pavilhões, permitindo assim a partilha da 

fossa séptica. 
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Fossa ED2 

Fossa séptica estanque junto às instalações sanitárias do bloco dos Pavilhões 3 e 4 do Núcleo de Produção, 

para receção e armazenamento temporário de águas residuais domésticas provenientes das instalações 

sanitárias. Esta fossa tem a capacidade mínima de 6,0 m
3

. 

 

Fossa ED3 

Fossa séptica estanque do filtro sanitário a construir no topo do edifício dos pavilhãos 1 e 2 do Núcleo de 

Produção, para receção e armazenamento temporário de águas residuais domésticas provenientes das 

instalações sanitárias e balneário. Esta fossa tem a capacidade mínima de 6,0 m
3

. 

 

Fossa ES1 

Fossa séptica com poço absorvente junto à casa de habitação, para receção e armazenamento temporário 

de águas residuais domésticas da mesma. Esta fossa tem a capacidade mínima de 6,0 m
3

. 

8 - Matérias-primas e Subsidiárias 

É administrada às aves uma mistura de alimentos compostos, pré-fabricada, que chega à instalação através 

de camiões cisternas e depois transposta para os silos de cada pavilhão. A ração é fornecida pela empresa 

externa e é administrada em função da idade das aves: 

• Dos 0 aos 14 dias: A-104; 

• Dos 15 dias a 2 a 3 dias anteriores ao abate: A-115; 

• 2 a 3 últimos dias da criação: A-116. 

De acordo com as tipologias das quantidades consumidas em cada dia do ciclo, pode estimar-se que sejam 

consumidas anualmente cerca de 3.242 ton de mistura de alimentos compostos para alimentação das aves. 

Nos pavilhões 1 a 4, junto a cada pavilhão existe 1 silo de 12 ton de ração para abastecimento das 

respetivas áreas produtivas. Nos pavilhões 5 e 6 (previsto) existirão 2 silos de 12 ton e 15 ton 

respetivamente. Globalmente, o armazenamento de ração será feito assim em 8 silos metálicos (6 silos de 

12t e 2 silos de 15t) de capacidade, situados junto de cada pavilhão, totalizando 102 ton.  

O fornecimento de ração a cada área produtiva faz-se a partir dos silos por meio de tubagem dedicada aos 

sistemas de alimentação no interior de cada pavilhão. 

9 - Resíduos e Subprodutos 

No Quadro 4 apresentam-se os subprodutos gerados no estabelecimento e respetiva gestão. 

 

QUADRO 4 – Gestão de Subprodutos produzidos no estabelecimento. 

CAT. DESIGNAÇÃO 
QUANT./ 

ANO 

QUANT./ 

BANDO 
DESTINO TRANSPORTE 

LOCAL DE 

ARMAZENAMENTO 

TEMPORÁRIO 

2 

Estrume 

(camas de 

aves) 

751,17 ton 125,19 ton Euroguano Euroguano Não aplicável 

2 

Chorume 

(águas de 

lavagem) 

81,42 m
3
 13,57 m

3
 Terceiros Terceiros 

ED1: Fossa séptica 

estanque com 

capacidade para 42m
3 

2 
Aves 

mortas 
5,04 ton 0,84 ton Savinor Savinor 

Próprio (arca 

congeladora) 
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O estrume e o chorume, considerados como Subprodutos de Origem Animal de Categoria 2 têm como 

destino unidade técnica de gestão de efluentes pecuários externa (Euroguano) e, valorização agrícola por 

terceiros, respetivamente. 

Relativamente ao chorume este permanece na fossa por um período mínimo de 60 dias período após o qual 

é utilizado em fertirrigação, ou seja, valorização agrícola por terceiros. 

Em matéria de cadáveres de aves prevêem-se que ocorram cerca de 3.360 óbitos por bando, ou cerca de 

0,84 t/bando. Estes são recolhidos diariamente e o seu armazenamento temporário é efetuado numa arca 

congeladora sendo, posteriormente, encaminhado para a Unidade de Transformação de Subprodutos (UTS) 

da Savinor – Sociedade Avícola do Norte, S.A., sita em Covelas, Trofa, através de viaturas externas, 

devidamente autorizadas, sendo preenchidas as guias de acompanhamento de subprodutos de origem 

animal ou guias de transporte, conforme legalmente aplicável. 

 

No Quadro 5 apresentam-se os resíduos gerados no estabelecimento e respetiva gestão. 

 

 

 

 

QUADRO 5 – Gestão de Resíduos produzidos no estabelecimento. 

Código LER Designação Origem Quantidade Unidade Destino final 

10 01 01 

Cinzas, escórias e poeiras de 

caldeiras 

Caldeiras de aquecimento 2,8 ton/ano Nutrofertil 

15 01 06 

Embalagens PUV’s e MV’s 

Cuidados veterinários 0,02 ton/ano Avicasal 

Embalagens de vidro de 

PUV’s e MV’s 

15 01 10(*) 

Produtos de Uso Veterinário 

com efeito Biocida 

Desinfeção dos pavilhões e 

veículos 

0,02 ton/ano Avicasal 

15 02 03 

Resíduos de vestuário de 

proteção 

Áreas produtivas 0,002 ton/ano Planalto Beirão 

20 01 21(*) Lâmpadas fluorescentes Iluminação do pavilhão 0,002 ton/ano Avicasal 

20 03 01 

Outros resíduos urbanos e 

equiparados, incluindo 

mistura de resíduos 

Instalações 

complementares da 

exploração 

0,702 ton/ano Planalto Beirão 

 

No topo sul do edifício dos pavilhões 1 e 2, foi segregada uma área dedicada para o parque de resíduos 

para o armazenamento temporário dos resíduos produzidos, sendo utilizados contentores dedicados por 

resíduo. No topo Norte do armazém de biomassa encontra-se outro parque de armazenamento temporário 

de resíduos (PA2) para as cinzas resultantes da queima de biomassa (100101). Para os cadáveres existe já 

uma arca congeladora. 

10 - Emissões atmosféricas 

Cada um dos pavilhões existentes e a construir tem associado uma caldeira/fornalha/gerador de ar quente, 

com potência térmica inferior a 100 kWth cada, para aquecimento de ar que posteriormente é insuflado no 

interior do pavilhão, para otimização do conforto térmico das aves. 

Com efeito, existem 6 fontes fixas de emissão pontual. 

 

11 - Quadro de pessoal da empresa 

O regime laboral da empresa é de um só turno, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 horas (2.ª a 6.ª 

feira). A empresa dispõe atualmente de 2 trabalhadores. 
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QUADRO 6 – Colaboradores da empresa e sua distribuição. 

Período Descrição 
Turno 

H M Total 

Dias da semana 

Período 
9h às 18h  

(13h-14h almoço) 

N.º Horas 8 

Administrativos 0 0 0 

Fabris 1 1 2 

Outros 0 0 0 

 

 

12 – OMISSÕES 

Em tudo o omisso nesta memória descritiva aplicar-se-á a legislação em vigor, nomeadamente o 

Regulamento Geral das edificações Urbanas, regulamentação municipal e regras da boa construção. 

 

 

Vouzela, Janeiro de 2019 

__________________________________________________ 

Ana Margarida Ferreira, arq. (AO 24255)
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Alvará de obras de Construção N.265/2005 (Referente ao pavilhão 1 e 2) 
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Alvará de obras de Construção N.318/2003 (Referente ao pavilhão 3 e 4) 
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Licença de Utilização N.101/2004 (Referente ao pavilhão 3 e 4) 

 

 

 


