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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Identificação

Designação do Projecto: Exploração Suinícola “Malhada de Carinos”  

Tipologia de Projecto: Agricultura e Pecuária 
Fase em que se encontra 

o Projecto:
Projecto de Execução 

Localização: Freguesia de Cuba, Concelho de Cuba, Distrito de Beja 

Proponente: Sociedade Agro-Pecuária Xerês, Lda 

Entidade licenciadora: Direcção-Geral de Veterinária 

Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 2 de Junho de 2008 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

Condicionantes: 

1. Obtenção de parecer prévio favorável da Comissão Regional da Reserva Agrícola, 
para utilização não agrícola de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional 
(RAN), nos termos do n.º1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º196/89, de 14 de Junho, 
na sua redacção actual; 

2. Obtenção de parecer favorável da Direcção Regional de Agricultura sobre as 
áreas para valorização agrícola; 

3. Cumprimento das medidas de minimização, programas de monitorização e 
elementos a entregar em sede de licenciamento, constantes na presente DIA. 

Elementos a entregar em 
sede de licenciamento 

Apresentar à Autoridade de AIA 

 Cópia dos Planos de Gestão de Subprodutos e Gestão de Resíduos, aprovados 
pela Direcção Geral de Veterinária; 

Cópia dos pareceres da Comissão Regional da Reserva Agrícola e da Direcção 
Regional de Agricultura

Condições para licenciamento ou autorização do projecto:

Medidas de minimização:

Fase de Construção

1. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 
disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 2, 9, 12, 13, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 41, 
43, 44, 45, 49, 50, 51 e 54.  

2. Privilegiar o mercado local no recrutamento de mão-de-obra; 

3. Impermeabilizar as lagoas com tela ou argila, de forma a garantir a manutenção da qualidade das águas 
subterrâneas; 

4. Vedar o sistema de retenção de águas residuais; 

5. Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações com impacte no solo, 
nomeadamente, na fase de construção, decapagem e escavação. 

6. As obras de Recuperação e Integração Paisagística deverão seguir o faseamento da obra geral, devendo 
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estabelecer-se as seguintes orientações para a execução das acções de requalificação paisagística: 

- as áreas afectas aos estaleiros da obra deverão ser integrados paisagisticamente, assim que se inicie o 
processo de desmantelamento; 

- as acções de recuperação paisagística dos caminhos deverão efectuar-se após o término da sua 
utilização, de forma a prevenir os fenómenos erosivos; 

- a recuperação da topografia original do leito e das margens da linha de água; 

- a recuperação da vegetação ripícola que tenha sido afectada através da plantação e/ou sementeira de 
espécies adaptadas. 

7. As espécies arbóreas e arbustivas a utilizar nos Planos de Plantação do Plano de Recuperação Paisagística 
(PRP) deverão ser, preferencialmente, as características da região ou seja, a vegetação a utilizar deve estar de 
acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro, que regulamenta a introdução de 
espécies não indígenas da flora e da fauna em espaço rural. 

8. Realizar a decapagem e efectuar o armazenamento da camada de terra viva em pargas de secção trapezoidal, 
com altura média de 2 m e coroamento côncavo de 0,3 m de largura, para permitir uma boa infiltração de água, 
e minorar a compactação do solo e permitir um suficiente arejamento. 

9. Na fase de escavação, os materiais a levar a depósito devem ser armazenados, de forma a que os taludes não 
excedam a inclinação de 2H:1V, e a altura dos depósitos não exceda os 2m. 

10. Os acessos à obra existentes, troços a beneficiar e a construir, temporários e definitivos, deverão ser 
seleccionados previamente ao início da obra.  

Fase de exploração

11. Proibir o enterramento dos cadáveres dos animais; 

12. Efectuar a gestão dos subprodutos animais - cadáveres de animais - de modo a não provocar danos para o 
ambiente ou para a saúde humana e animal, nomeadamente quanto ao armazenamento temporário desses 
materiais no local de produção e às suas posteriores aplicações, de acordo com as regras sanitárias relativas 
aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano, definidas no Regulamento (CE) nº 1774/2002, 
do Parlamento europeu e do Conselho, de 3 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE) nº 808/2003, de 12 
de Maio. 

13. Verificar regularmente o estado de conservação do sistema de retenção bem como das canalizações; 

14. Proceder regularmente ao corte e vegetação que se desenvolverá em redor do sistema de retenção; 

15. Armazenar os sólidos provenientes do separador em local apropriado, sendo as escorrências conduzidas para 
o sistema de retenção de águas residuais; 

16. Proceder à valorização agrícola dos efluentes líquidos e sólidos tamisados (chorume), em áreas licenciadas 
para o efeito, tendo em conta o Código das Boas Práticas Agrícolas e a legislação em vigor, designadamente o 
Decreto-Lei nº 118/2006, de 21 de Junho; 

17. Durante o revolvimento do solo associado às operações de espalhamento, sempre que se verifique a 
ocorrência de elementos patrimoniais arqueológicos e de acordo com a legislação em vigor, deverá ser 
contactada a entidade da tutela; 

18. Proibir o transporte e espalhamento do efluente tratado ao fim-de-semana, minimizando os impactes a nível 
social devido aos odores produzidos; 

19. Efectuar a gestão cuidada das extracções de água subterrânea de forma a evitar excessivos rebaixamentos do 
nível freático, que possam alterar o sentido de fluxo de água subterrânea a nível local; 

20. Os pavilhões deverão ser devidamente ventilados de forma a reduzir os níveis de amoníaco e H2S, evitando a 
formação de odores; 

21. Minimizar os impactes ao nível social – ruído e maus odores - associados ao transporte dos animais vivos, 
especialmente quando sejam atravessados aglomerados populacionais;  

22. Criar mecanismos de atendimento ao público que permitam a recolha e encaminhamento de reclamações, 
sugestões e esclarecimentos. 

Fase de Desactivação

23. Garantir o efectivo desmantelamento, limpeza e recuperação paisagística de todas as áreas afectas à 
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exploração suinícola; 

24. Efectuar o desmantelamento e remoção das instalações e equipamentos, na fase de desactivação, procedendo 
às necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou reciclado ou, 
na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado; 

25. Garantir que todas as áreas afectadas pelas actividades associadas à exploração são devidamente 
recuperadas para que exista, no mais curto espaço de tempo, uma ligação formal entre a área intervencionada 
e a paisagem envolvente. 

Programas de Monitorização

1. Monitorização do Efluente 

Parâmetros: Azoto total 

Locais de Amostragem: Na Lagoa onde retirar o efluente 

Técnicas, Métodos Analíticos e Equipamentos necessários: A colheita deve obedecer às normas técnicas e 
cuidados específicos de manuseamento e acondicionamento usuais neste tipo de procedimentos; As análises físico-
químicas deverão ser efectuadas por um laboratório certificado pelo IPQ para os parâmetros seleccionados. 

Frequência de Amostragem: campanhas semestrais; 

Duração do Programa: fase de exploração do projecto; 

Medidas de Gestão Ambiental: Revisão do dimensionamento do sistema de retenção 

Validade da DIA: 2 de Junho de 2010 

Entidade de verificação da 
DIA: 

Autoridade de AIA 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005)

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão.
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ANEXO 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

Resumo do procedimento de AIA:

 Entrada do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) na APA: 25/09/2007 

 Análise da Conformidade do EIA – solicitação, ao abrigo do n.º 5 do artigo 13º do 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 
197/2005, de 8 de Novembro, de elementos adicionais ao Relatório ao nível do 
Projecto, Recursos Hídricos, Qualidade do Ar, Ordenamento do Território, bem 
como a reformulação do RNT. Estes elementos foram solicitados ao proponente 
através dos ofícios 1212/07/GAIA e 1246/07/GAIA; 

 Análise dos elementos remetidos pelo proponente tendo-se considerado que a 
informação contida no Aditamento e no RNT reformulado dava resposta, no geral, 
às questões formuladas pelo que foi declarada a conformidade em 22/01/2008; 

 Solicitação de Pareceres Específicos a Entidades Externas, com competência na 
apreciação do projecto, nomeadamente à DGV, Direcção Regional de Saúde do 
Alentejo, Instituto da Meteorologia (IM) e Direcção Regional de Agricultura do 
Alentejo. Os pareceres recebidos, que se encontram em anexo (Anexo 2), foram 
analisados e integrados no presente parecer, sempre que se considerou 
pertinente; 

 De acordo com os pareceres recebidos: 

- O Instituto da Meteorologia considera suficiente a caracterização e avaliação 
climática apresentada no EIA, salientando, no entanto que o EIA deveria ter 
recorrido a dados mais recentes, existentes naquele Instituto; 

- O Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas – Direcção de 
Serviços de Agricultura e Pescas – refere que aquela Direcção Regional nada tem 
a opor à remodelação das instalações existentes e à construção de novos 
pavilhões na localização proposta; 

- A Administração Regional de Saúde do Alentejo – Sub-Região de Saúde de Beja 
– refere um conjunto de medidas e o cumprimento de legislação, a impor ao 
proponente, quer para a fase de construção quer para a fase de exploração, que 
garantam que as alterações propostas não pressuponham incómodos para os 
moradores dos aglomerados vizinhos, nem para o ambiente, em defesa da saúde 
pública; 

 Realização de uma visita ao local, efectuada no dia 14 de Março de 2008, onde 
estiveram presentes, para além da CA, o proponente do projecto e equipa 
consultora;

 Realização da Consulta Pública, que decorreu durante 25 dias úteis, com início no 
dia 11/02/2008 e o seu termo no dia 14/03/2008; 

 Elaboração de Parecer Técnico e proposta de medidas de minimização e de 
monitorização, que inclui os previstos no EIA e Aditamentos ao EIA, com as 
alterações introduzidas pela CA. 

 Elaboração da proposta de DIA e envio para a tutela a 2 de Maio de 2008. 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

Não houve participação por parte do público. 
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Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão:

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (CA) e na respectiva proposta da autoridade de AIA, destacando-se de 
seguida os principais aspectos. 

O projecto consiste na remodelação interior dos edifícios existentes e na construção 
de três novos edifícios e duas lagoas, situando-se na Herdade Malhada de Carinos, 
na freguesia e concelho de Cuba, no Distrito de Beja. 

O objectivo do projecto é aumentar o efectivo reprodutor da exploração de 400 para 
900 porcas em ciclo fechado, no sentido de dar resposta às solicitações do mercado, 
numa lógica de desenvolvimento da actividade. 

Da avaliação efectuada, não foram identificados importantes impactes negativos. 

No que se refere aos efluentes líquidos e aos sólidos tamisados, deverá proceder-se à 
sua valorização agrícola, em áreas licenciadas para o efeito, tendo em conta o Código 
das Boas Práticas Agrícolas. 

Relativamente aos cadáveres dos animais, deverá ser efectuada a gestão desses 
subprodutos, de modo a não provocar danos para o ambiente ou para a saúde 
humana e animal, nomeadamente quanto ao armazenamento temporário desses 
materiais no local de produção e às suas posteriores aplicações, de acordo com as 
regras sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados ao consumo 
humano, definidas no Regulamento (CE) nº 1774/2002, do Parlamento europeu e do 
Conselho, de 3 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE) nº 808/2003, de 12 de 
Maio.

Face ao exposto e ponderados os factores em presença, resulta que o projecto da 
Exploração Suinícola “Malhada de Carinos” poderá ser aprovado, desde que sejam 
cumpridas as condições constantes da presente DIA. 


