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NOTA INTRODUTÓRIA 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de Execução do Estabelecimento Avícola do 
Resouro de galinhas poedeiras para produção de ovos de consumo, sito em 
Resouro, freguesia de Urqueira, concelho de Ourém, dando cumprimento ao regime 
jurídico da avaliação do impacte ambiental. 

O proponente do projecto é a empresa Aviário do Resouro - Produção de Ovos, 
Lda que se dedica em exclusivo à produção e comercialização de ovos para 
consumo humano. A empresa tem sede no Resouro, 2435-690 Urqueira, com o 
NIPC 501.597.654. 

A Entidade responsável pelo licenciamento deste tipo de projecto é a Direcção Geral 
de Veterinária. 

A elaboração do EIA decorreu de Dezembro de 2005 a Junho de 2006 e foi 
realizado por uma equipa pluridisciplinar. Na sequência da apreciação pela 
Comissão de Avaliação, foram solicitados elementos adicionais, produzidos durante 
Abril de 2007, dos quais resultou também a reformulação do presente documento. 

O EIA, elaborado de acordo com a legislação em vigor, tem por objectivo analisar as 
implicações ambientais de todo o projecto, em fase de projecto de execução, no 
sentido de identificar os potenciais impactes ambientais significativos em diferentes 
descritores, indicando, sempre que aplicável, medidas de minimização e/ou 
compensação dos potenciais impactes negativos gerados pela exploração do 
projecto. 

O presente documento constitui o principal suporte à participação pública e visa 
apresentar de forma sumária e em linguagem acessível as informações mais 
relevantes contidas no EIA no que respeita ao projecto, à situação ambiental actual 
da sua área de localização e envolvente próxima e aos potenciais efeitos negativos 
sobre o ambiente natural e social identificados e, ainda, às respectivas medidas de 
mitigação propostas. 
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1. A EMPRESA 

A empresa Aviário do Resouro - Produção de Ovos, Lda. existe desde 1988, e 
dedica-se à produção e comercialização de ovos para consumo humano. 

Esta empresa teve origem há cerca de 40 anos, inicialmente em nome individual, 
ANTONIO RIBEIRO DAS NEVES GAMEIRO. 

Nos primórdios a capacidade era de 3000 aves, alojadas no solo. Em 1974, a 
exploração passou a ser feita em baterias, o que permitia maior capacidade e 
maneio facilitado. 

Em meados dos anos 80, a empresa viria a ser inscrita como produtor avícola e 
obteve autorização para instalar um centro de inspecção e classificação de ovos. 

Desde então, ocorreram várias alterações e ampliações que resultam no actual 
estabelecimento, pelo que estão incluídas na descrição do projecto. 

2. A JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO EIA 

Este estabelecimento avícola existe desde há pelo menos 2 décadas e resultou de 
duas décadas de crescimento e evolução económica, determinada pelo 
empenhamento dos responsáveis da empresa e pelo nicho de mercado associado a 
esta actividade. A sua presença representa localmente uma mais valia indiscutível 
em termos de dinâmica social e económica. 

Assim a manutenção da unidade em funcionamento enquanto suporte da actividade 
principal da empresa (produção e selecção de ovos para consumo humano), em 
total respeito pela legislação que tutela a actividade e também em matéria ambiental 
constitui um elemento chave para o desenvolvimento presente e futuro da empresa, 
tendo em conta a sua dimensão actual e as crescentes necessidades de mercado, 
bem como a adequada adaptação às actuais exigências ambientais. 

Assim, são objectivos da empresa: 

• Adequar o estabelecimento às exigências da legislação ambiental e do 
ordenamento do território em vigor; 

• Dar cumprimento à regulamentação aplicável à actividade de produção avícola 
e reunir condições para obter o seu licenciamento. 

Este estabelecimento, por ter mais de 40.000 animais, enquadra-se no Anexo II do 
Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado através do Decreto-lei 
n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e ainda no Anexo I do Decreto-Lei n.º 194/2000, de 
21 de Agosto, estando como tal abrangido por Avaliação de Impacte Ambiental e 

FTG – FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E GÁS, LDA. 3



RESUMO NÃO TÉCNICO 
 
 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO AVIÁRIO DO RESOURO  

ainda por Licença Ambiental, relativa à prevenção e controlo integrados da poluição 
(PCIP). 

No imediato, esta empresa estará em condições de avançar para o licenciamento 
ambiental do seu establecimento avícola com garantias de dar cumprimento às 
actuais exigências legais. 

3. O PROJECTO 

3.1. A Localização 

O estabelecimento avícola e a própria empresa situam-se no lugar de Resouro, na 
freguesia de Urqueira, do concelho de Ourém e distrito de Santarém (Peça 
Desenhada n.º 1). 

A propriedade onde se situa o estabelecimento confina com o aglomerado urbano do 
Resouro. O acesso externo à propriedade é feito através das EM1014 e EM1012, 
esta última que atravessa o lugar do Resouro e a partir desta por caminho local 
(asfaltado) na povoação. Dentro da propriedade, existe acesso a todos os edifícios 
embora nem todos se encontrem asfaltados (Peça Desenhada n.º 2). 

3.2. A descrição das infra-estruturas 

O estabelecimento é constituído por 3 sectores diferenciados: 

• Pavilhões de recria; 

• Pavilhões de postura de ovos de consumo; 

• Centro de Inspecção e selecção de ovos. 

Em resumo, a empresa dispõe de uma propriedade com cerca de 54.000m2, dos 
quais a área construída apresenta uma área de implantação total de 10.772,50m2 
sendo a área bruta construída de 16.195,50m2. em termos de área útil produção esta 
divide-se pela Zona de Recria, com 2.760,50m2 e pela Zona de Produção, com 
9.445m2. 

Globalmente o estabelecimento avícola ocupa cerca de 25.500m2, sendo a restante 
propriedade ocupada por terrenos incultos, com alguma arborização dispersa 
constituída por pinheiros e eucaliptos (cerca de 20.250m2), e uma parcela agrícola 
(vinha), actualmente abandonada (cerca de 8.250m2) (ver Peça desenhada n.º 3). 

O estabelecimento é constituído por 2 pavilhões de recria, 5 de postura, 1 fábrica de 
farinhas, o Centro de Inspecção e Classificação de Ovos (CICO) e, ainda as 
instalações sociais e administrativas (Peça desenhada n.º 3). A fábrica de farinha (já 
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licenciada), bem como, o CICO (em processo de licenciamento) e instalações sociais 
são projectos complementares ou subsidiários. 

Importa referir que todos estes elementos se encontram construídos e em 
exploração fazendo parte do estabelecimento. 

Actualmente a capacidade instalada é de 102.000 aves de recria e de 285.000 
galinhas poedeiras (para produção de ovos). 

3.3. O funcionamento 

A exploração é conduzida em pavilhões dedicados à recria e à postura em sistema 
de bateria/jaula. Cada pavilhão funciona autonomamente, nomeadamente com 
ambiente controlado e sistemas de alimentação e limpeza automáticos. 

O percurso produtivo resume-se em 5 etapas: Recria – Postura – Recolha de ovos 
– Inspecção e selecção – Expedição. 

RECRIA 

Aqui chegam os pintos do dia que crescem até às 16-18 semanas, altura em que 
são transferidas para os pavilhões de postura. 

No fim de cada ciclo há um período de resguardo ou vazio sanitário dos pavilhões 
nunca inferior a 3 semanas.  

POSTURA 

Quando chegam à idade produtiva, as galinhas são transferidas para os pavilhões 
de postura onde permanecem até ao fim do ciclo de vida. 

A alimentação contempla uma mistura fabricada internamente e com 
acompanhamento veterinário composta por: soja; milho; sêmea; fosfatos; cálcio 
granulado; suplementos. O armazenamento da ração produzida é efectuado em 
silos metálicos, situados estrategicamente junto aos pavilhões de produção a que 
estão ligados. 

Os pavilhões são limpos diariamente com máquina de escova e manualmente 
debaixo dos equipamentos, a lavagem a seco com pressão só acontece quando 
existe um vazio, ou seja, antes de entrar um bando novo. 

RECOLHA DE OVOS 

Os ovos são recolhido 1 vez ao dia através de sistemas automáticos, sendo 
encaminhados por esteiras rolantes até ao CICO. 

CENTRO DE INSPECÇÃO E SELECÇÃO DE OVOS 
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Neste centro é feita a triagem e selecção de ovos em várias fases, sendo depois 
embalados e colocados em paletes. 

A empresa apenas produz e comercializa ovos para consumo humano e liquido de 
ovo – resultante de ovos fissurados, partidos ou sujos. A casca de ovo resultante 
destes últimos é actualmente incorporada no alimento como fonte de cálcio. 

EXPEDIÇÃO 

A expedição é feita por via rodoviária por frota própria ou pelos próprios clientes. 

 

A produção de ovos destina-se ao abastecimento de pequenas, médias e grandes 
superfícies comerciais. 

O líquido do interior do ovo, resultante das quebras e ovos não conformes para 
comercializar, é utilizado como matéria-prima por empresas de produtos de ovo 
pasteurizado, sendo armazenado a frio e despachado semanalmente. 

3.4. Meios 

As principais matérias-primas são o alimento para as aves, que é produzido 
internamente a partir de uma mistura que inclui: Milho; Soja; Cálcio; Fosfato; 
Girassol; e aditivos. A água utilizada para beber pelos animais, é proveniente de um 
furo situado na propriedade, não havendo utilização de água da rede. 

Adicionalmente, são utilizadas caixas de cartão e embalagens, para embalagem de 
ovos para expedição. 

Em termos de energia, o abastecimento tem por base a electricidade, gás propano e 
gasóleo de aquecimento e, ainda, gasóleo rodoviário. 

O regime laboral da empresa cinge-se a um só turno, das 8.00 as 13.00 e das 14.00 
as 17.00 horas. (2.ª a 6.ª feira), estando afectos ao estabelecimento avícola em 
exclusivo apenas 3 trabalhadores. A recolha de ovos faz-se diariamente, excepto 
Domingos. 

A empresa dispõe no total de 14 trabalhadores. 

3.5. Acções de projecto consideradas 

Tendo em conta que a fase de construção está já ultrapassada, identificam-se em 
seguida as principais acções referentes ao funcionamento do estabelecimento, 
incluindo as que derivam dos projectos complementares, passíveis de induzir 
alterações no ambiente: 
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• Circulação de veículos ligeiros e pesados – entrada e saída de pessoas, 
matérias-primas e produtos. 

• Armazenamento de combustíveis (gasóleo e gás natural) 

• Trasfega de matérias-primas 

• Sistemas de ventilação dos pavilhões 

• Produção e recolha de dejectos de aves 

• Limpeza e manutenção dos pavilhões a seco 

• Funcionamento da unidade fabrico de farinhas 

• Abastecimento interno dos silos 

• Circulação de ovos nos tapetes entre os pavilhões e o CICO 

• Selecção e embalagem de ovos. 

4. O AMBIENTE ACTUAL 

Este estabelecimento encontra-se a funcionar pelo que a situação actual reflecte já 
uma área alterada e que absorveu em grande parte os impactes do crescimento do 
mesmo e das sucessivas ampliações em termos de edifícios. 

Assim, importa fazer uma descrição sumária da área do projecto e envolvente 
próxima, considerando as várias vertentes ambientais estudadas. 

Na geomorfologia, esta área caracteriza-se por apresentar extensas zonas 
aplanadas, com relevos ondulantes, que raramente passam além dos 300m de cota, 
rendilhadas por uma complexa rede hidrográfica composta, na sua maioria, por 
cursos de água com caudais variáveis ou sazonais.  

Relativamente à geologia, o projecto insere-se numa área onde afloram arenitos 
argilosos, de grão fino a médio, micáceos, de cor esbranquiçada a castanha-
avermelhada, com intercalações possantes de cascalheira ricas em seixos 
grosseiros e calhaus bem rolados. 

Ao nível dos recursos hídricos, a área de implantação do Estabelecimento Avícola 
do Resouro está inserida na Bacia Hidrográfica do Tejo, Unidade Hidrogeológica 
Orla Ocidental, mais especificamente no Sistema Aquífero de Ourém. Trata-se de 
um sistema medianamente produtivo, com coeficientes de transmissividade e 
permeabilidade baixos, sendo de destacar a zona de Caxarias, com elevado 
potencial hídrico. 
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Quanto à rede hidrográfica local é de destacar a Ribeira da Amieira, cujo leito de 
falha acomoda um caudal reduzido e variável, dependendo do tributo das linhas de 
água afluentes. 

A área afecta ao aviário do Resouro é interceptada por duas linhas de drenagem 
(em situações de escorrência das águas da chuva), que confluem para o limite Sul 
da exploração, drenando depois para a Ribeira da Amieira 

O tipo de solos predominante manifesta, na generalidade, fraco poder de retenção 
de água e uma boa permeabilidade, pouco férteis e com problemas diversos, 
designadamente de espessura, erosão e acidez, não apresentando especial aptidão. 

Do ponto de vista da freguesia onde se enquadra o projecto, a ocupação do solo 
apresenta uma ocupação predominantemente florestal (67%). A restante ocupação 
distribui-se por áreas agrícolas (14%), de incultos (12%) e urbana (7%). 

A área do projecto é contígua ao aglomerado urbano do Resouro, confinando no 
restante perímetro com floresta de produção, à base de pinheiro-bravo. Na 
envolvente apenas existem solos de maior aptidão na zona mais baixa que coincide 
com o vale da ribeira da Amieira. 

Em termos de ordenamento do território, a totalidade da área da propriedade em 
estudo, encontra-se classificada como Espaço Industrial. O estabelecimento avícola, 
já está construído e em laboração há cerca de duas décadas, sendo a recolha e a 
selecção de ovos a actividade principal do complexo avícola, enquanto que a recria 
e a produção de ovos, o escritório, a área social e a fábrica de farinhas e outros, são 
actividades complementares conexas, nos termos do n.º 1, do artigo 46.º, do 
regulamento do PDM de Ourém, pelo que, também elas, se enquadram no âmbito 
da actividade industrial principal e objecto de licenciamento industrial. Salienta-se, 
ainda, que foi intenção do PDM delimitar e preservar, na planta de ordenamento, a 
área ocupada por aquelas três actividades, pelo facto da área industrial 
corresponder, quer em forma, quer em extensão, à área aproximada da propriedade 
onde se localiza o Estabelecimento Avícola do Resouro. 

Não existem interferência directa com quaisquer condicionantes, nomeadamente 
Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional ou outras. 

No que diz respeito aos factores biológicos e ecológicos, a área não está 
integrada nem está próxima de qualquer área com estatuto de protecção (Área 
Protegida ou Rede Natura) e também não foram detectados quaisquer valores de 
particular interesse conservacionista, ao nível da flora, da vegetação, dos habitats ou 
da fauna. 
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A área de implantação do Aviário é predominantemente uma área de paisagem 
pouco diversificada pelo que se considera que apresenta uma elevada a média 
capacidade de absorção visual e uma baixa a média qualidade visual. Considerando 
que o estabelecimento avícola já se encontra em laboração, não se identificaram 
impactes significativos na fase de construção. 

A qualidade do ar da zona de implantação do projecto é boa considerando que: 

• a zona de implantação é ocupada por áreas florestais e agrícolas, que 
associada ao regime de ventos potencia a dispersão de poluentes 
atmosféricos; 

• a principal fonte de emissão de poluentes é resultante de fontes móveis 
consequência da circulação do tráfego automóvel, não sendo relevantes em 
face da intensidade de tráfego que se verifica nas vias municipais existentes na 
zona de implantação do projecto; 

• não existem na zona envolvente do projecto industrias ou outras fontes 
relevantes em termos de emissão de poluentes atmosféricos.  

No que diz respeito ao ambiente sonoro, a exploração avícola localiza-se numa 
zona que podemos caracterizar como “pouco ruidosa”, com baixa densidade 
populacional em que predomina a ocupação florestal. 

Durante o levantamento de campo não foram identificados receptores sensíveis em 
termos de locais de nidificação de espécies de interesse ecológico na área de 
influência da exploração. Contudo, destaca-se a contiguidade da instalação com a 
povoação do Resouro, nomeadamente com a ocorrência de habitações na 
proximidade da exploração. 

Na gestão de resíduos, este tipo de exploração origina principalmente dejectos das 
aves e também animais que morrem ao longo do ciclo de vida, ainda que em muito 
baixa percentagem. Também são produzidos resíduos equiparados aos resíduos 
sólidos urbanos pelos trabalhadores, nomeadamente das suas refeições. 

Em termos sócio-económicos, o estabelecimento avícola localiza-se no lugar do 
Resouro, freguesia de Urqueira, concelho de Ourém. Tendo por base os dados de 
2001, o concelho e a freguesia registavam comportamentos de certa forma 
idênticos, designadamente em termos de decréscimo, de envelhecimento e de 
rarefacção da população residente. Neste contexto e na vizinhança próxima e 
alargada do empreendimento ocorrem situações de ruralidade e reduzida 
concentração, baixas e muito baixas densidades de edificação com recurso 
predominante a moradia unifamiliar em pequena parcela ou lote. 
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Os estabelecimentos urbanos mais próximos são o Resouro (confina com o 
estabelecimento avícola), Vale das Antas (a cerca de 300m), Pederneira (a 1km), 
Amieira (a 2km) e Urqueira (sede da freguesia, a 3km) (ver peça desenhada n.º 2). 

À semelhança de outras zonas do país, a actividade agrícola está em decréscimo, 
nomeadamente na freguesia da Urqueira. Aqui predominam as pequenas 
explorações agrícolas (olival, vinha, hortaliças), distribuindo-se a produção por usos 
florestais (pinheiro, eucalipto e azinheira). 

No concelho, o sector das actividades industriais apresenta alguma vitalidade com 
destaque para os ramos da construção civil, das madeiras e mobiliário, e da 
cerâmica, para além da extracção de rochas ornamentais, pedreiras e saibreiras.  
Também o sector dos serviços tem vindo a ganhar importância como criador de 
emprego. 

Assim, o estabelecimento em estudo constitui um elemento diversificador das 
actividades económicas predominantes e que pela sua dimensão actual, constitui 
claramente um pólo de dinamização quer para a freguesia, quer para o concelho. 

Ao nível da rede viária, o concelho de Ourém dispõe de uma razoável 
acessibilidade externa (rodoviária e ferroviária), embora a rede local de estradas e 
caminhos municipais revele insuficiências. Algumas destas vias são estreitas e têm 
um traçado irregular, mais difícil na área onde se insere o estabelecimento avícola, 
apresentando por vezes deficiente qualidade de pavimento. 

Actualmente, o tráfego gerado pelo Estabelecimento Avícola do Resouro utiliza dois 
eixos viários distintos. O eixo Resouro – Urqueira – Cercal – Fátima – A1 e o eixo 
Resouro – Pederneira - Albergaria dos Doze – Pombal – A1 (auto-estrada), 
consoante tenham o sentido Sul ou Norte, conforme planta em anexo. 

Ao nível do património, a análise efectuada – bibliográfica e toponímica – permitiu 
identificar indícios que apontam para uma ocupação que privilegia a margem direita 
da Ribeira da Amieira. Esta ocupação é maioritariamente de cronologia pré-histórica. 
Esta preferência parece ser confirmada pelo resultado dos trabalhos de campo 
realizados, que não permitiram a identificação de qualquer vestígio arqueológico. 
Todavia há a considerar que cerca de 90% da área de incidência directa do projecto 
apresenta nula visibilidade do solo, quer devido a factores antrópicos (construções), 
quer devido a factores de ordem natural (vegetação). 

5. OS PRINCIPAIS EFEITOS NO AMBIENTE 

A presente avaliação ambiental destinou-se a diagnosticar situações gravosas para 
o ambiente, decorrentes da construção e passíveis de correcção ou minimização e à 
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avaliação efectiva das alterações produzidas na fase de exploração, propondo-se 
sempre que adequado um conjunto de medidas capazes de evitar, minimizar ou 
compensar os seus efeitos. 

Em seguida enumeram-se apenas os impactes mais significativos para os 
descritores estudados, bem como as respectivas medidas propostas. 

Geologia e Geomorfologia 
As principais alterações produziram-se durante a construção, com as consequentes 
movimentações de terras, ainda que os impactes resultantes fossem localizados e 
de pouco significado. No entanto, durante a elaboração deste estudo, foi verificada a 
existência de alguns taludes com inclinações excessivas passíveis de sofrer erosão. 

Neste caso propõe-se a sua suavização ou revestimento vegetal. 

Recursos hídricos 
As principais alterações são a ocupação e impermeabilização das áreas de edifícios 
e a alteração da rede de drenagem natural, escorrências das áreas pavimentadas 
com eventuais poluentes, contribuindo localmente para a degradação da qualidade 
das águas. Este impacte é negativo e de magnitude baixa e pouco significativo. 

Face à ausência de saneamento básico na zona, as águas residuais domésticas são 
encaminhadas para fossa séptica com poço absorvente. 

No entanto, foram preconizadas algumas medidas de minimização, nomeadamente 
de manutenção adequada e de prevenção e também de separação das águas 
pluviais das áreas pavimentadas e encaminhamento para um sistema de retenção, 
que permita uma redução de alguns poluentes antes da descarga. Este sistema 
permitirá ainda prevenir a escorrência de eventuais derrames acidentais de 
substâncias poluentes. 

Solos e uso actual e ordenamento do território 
Neste sentido, e dado que o aviário se encontra em laboração e o presente projecto 
não prevê a implantação de novas instalações, ampliações, ou reestruturações, não 
se prevêem impactes na continuação da exploração do estabelecimento avícola do 
Resouro. 

O estabelecimento enquadra-se na tipologia definida pelo PDM de Ourém. 

Factores biológicos e ecológicos e paisagem 
Não são previsíveis impactes na fauna e flora local e da envolvente próxima. Ao 
nível da paisagem considera-se que os impactes serão negativos e pouco 
significativos, dado a boa capacidade de absorção visual do local onde se encontra 
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inserido. A sua presença apenas é sentida nas imediações da área de implantação 
do aviário. 

No entanto, é possível melhorar o arranjo visual da propriedade e a sua integração 
paisagística na envolvente, através do tratamento vegetal das áreas livres e não 
pavimentadas, contribuindo para a valorização geral de toda a zona. 

Qualidade do ar 
A este nível poderá haver alguma degradação geral da qualidade do ar devido à 
libertação de odores, poeiras e poluentes, com algum significado local potenciado 
pela proximidade de habitações e por condições atmosféricas particulares.  

Com o objectivo de minimizar algumas destas situações, foram propostas algumas 
medidas especialmente ao nível da limpeza e manutenção dos sistemas de 
ventilação, zonas de descarga e circulação de veículos, bem como a aspersão dos 
caminhos não asfaltados em período seco prolongado. 

Ambiente sonoro 
Foram identificadas as principais fontes de ruído bem como avaliados 
genericamente os impactes de cada uma delas: 

Quadro 1 – Quadro de identificação e avaliação das fontes de ruído identificadas. 

Fontes de Ruído 
Identificadas 

Origem
Duração ou 
persistência 

Magnitude Significância 

Circulação de Veículos. Directo Esporádico Baixa 
Pouco 

significativo 

Equipamento de ventilação. Directo Permanentes Médio 
Pouco 

Significativo 

Trasfega de Matéria-Prima. Directo Esporádico Alto Significativo 

Unidade de Moagem Directo Esporádico Alto 
Muito 

Significativo 

Passadeiras de Transporte Directo Esporádico Baixa 
Pouco 

significativo 

Das medições efectuadas, conclui-se que apenas na envolvente próxima à fábrica 
de farinhas se registam valores acrescidos quanto ao critério da incomodidade. O 
critério de exposição máxima é respeitado em todos os locais. 
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Relativamente aos sistemas de ventilação, não se considera relevante a o acréscimo 
de poluição sonora, embora no caso dos pavilhões 3 e 4 haja uma proximidade 
destes ao limite da propriedade e também a algumas habitações. 

Face a esta análise foram propostas medidas de isolamento acústico na fábrica de 
farinhas e implementação de cortinas arbóreas no limite da propriedade, junto aos 
pavilhões 3 e 4. 

Em termos de monitorização, não se propõe no imediato um plano de monitorização 
mas sim uma reavaliação da situação após implementação das medidas propostas, 
considerando para tal os parâmetros, locais de medição e metodologia seguida para 
o presente EIA, com as adaptações decorrentes de novas directrizes legais. 

Gestão de resíduos 
Considerando a elevada produção de dejectos de aves, a sua utilização para 
valorização agrícola, traduz-se num impacte positivo. 

Por outro lado, verificou-se a deposição de alguns resíduos de construção na 
propriedade e não remoção de dejectos de aves na cave de um edifício, actualmente 
sem utilização, pelo que foram propostas medidas visando uma atenção especial a 
essas situações e à sua correcção. 

Sócio-economia 
Este estabelecimento pela sua dimensão e modo de funcionamento potencia e 
diversifica a especialização económica local, numa zona pouco favorecida. 

Analisada a proximidade a edifícios de habitação, verificou-se que mesmo ao nível 
da qualidade do ar e do ruído não é criada interferência importante e passível de 
degradar a qualidade de vida das pessoas que aí habitam. Mesmo assim, foram 
propostas várias medidas com vista à prevenção e minimização de qualquer 
interferência ainda que pontual. 

Em termos de funcionamento interno, foram propostas várias medidas tendentes a 
melhorar a organização e segurança interna e a recepção de agentes externos, 
nomeadamente na sinalização, vedação e separação de zonas de circulação 
automóvel e pedonal. 

Rede viária 
Dos trajectos utilizados, o trajecto para Sul é claramente predominante por 
corresponder à origem de matérias-primas e aos destinos preferenciais de produtos, 
sendo o sentido Norte residual. 

Os estabelecimentos humanos directamente interferidos pela circulação do trânsito 
gerado por este projecto, são o Resouro, a Urqueira e o Cercal. Diariamente (2.ª a 
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6.ª feira) e em média é gerado um tráfego de cerca de 5 veículos pesados e 1 ligeiro 
misto. No entanto, não se detectaram impactes negativos importantes decorrentes 
das travessias das povoações, quer em termos das actividades económicas aí 
instaladas quer em termos do dia a dia das populações, quer em termos da 
segurança na própria circulação local. 

Património 
Neste descritor e dado que o aviário se encontra em laboração e o presente projecto 
não prevê a implantação de novas instalações, ampliações, ou reestruturações, não 
se prevêem impactes na continuação da exploração do estabelecimento avícola do 
Resouro. 

 

Importa ainda referir, que analisada a actividade desenvolvida neste 
estabelecimento, as matérias-primas utilizadas e os produtos gerados, não é 
previsível a existência de riscos importantes para a segurança, quer interna dos 
trabalhadores, quer externa para a população vizinha. 

Ainda nesta matéria, o controlo e cuidados no acesso de pessoas estranhas e forma 
de exploração com ambiente controlado, não existem elementos de risco para a 
saúde pública. 

Relativamente à fase de desactivação, verifica-se que a evolução deste 
estabelecimento vem apontando no sentido de um crescimento gradual e 
economicamente sustentado, assente na ampliação e modernização das instalações 
e equipamentos. Também o tipo de actividade desenvolvida, por estar ligada à área 
alimentar, ou seja, um bem de primeira necessidade faz prever a sua perpetuação 
por tempo indeterminado. Apenas em condições extremas e de difícil previsibilidade 
(Perda de mercado, pandemia ou situações similares, alteração profunda do sistema 
de exploração) poderá determinar um encerramento abrupto e não previsto, a 
curto/médio prazo. 

Assim, considerando um cenário único correspondente ao desmantelamento de toda 
a instalação (demolição dos edifícios e de pavimentos, retirada de todos os materiais 
e modelação do terreno) e reposição das condições originais na medida do possível, 
conclui-se que não seriam previsíveis novos impactes significativos na maioria dos 
descritores. 

O impacte negativo mais importante seria sem dúvida ao nível social e económico, 
dado tratar-se de uma zona marcadamente rural com baixa oferta de emprego, e 
portanto pouco atractiva para a fixação de população. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projecto insere-se num território marcadamente rural e com baixa dinâmica 
social e económica, representando o mesmo, actualmente, uma unidade de 
referência local (apesar de ser uma empresa de cariz familiar) com uma dimensão 
de exploração e um volume de negócios relevante. 

A contiguidade com a povoação do Resouro constituiu à partida a questão mais 
sensível, tendo por isso havido particular cuidado com as vertentes ar ambiente, 
ruído e resíduos, verificando-se no entanto que não são previsíveis impactes muito 
significativos. 

De forma geral, foi possível reunir ou produzir a informação suficiente para a 
elaboração do estudo e consolidação da avaliação de impactes efectuada. 

Por último, refira-se a importância da manutenção deste estabelecimento em 
funcionamento e da adequação ambiental face aos normativos legais em vigor, com 
consequências positivas quer no desenvolvimento económico e social da própria 
empresa, quer indirectamente no meio social em que está inserida. 

Não obstante a ausência de impactes negativos muito significativos, foram propostas 
um conjunto de medidas preventivas ou de minimização, considerando-se não haver 
necessidade de proceder à monitorização sistemática de nenhuma das vertentes 
ambientais consideradas. 
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Peça desenhada 3 – Levantamento esquemático da propriedade com identificação dos vários elementos 

construídos e do zonamento do estabelecimento e respectivas ocupações ou usos. 
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