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Declaração de Impacte Ambiental 

 

Identificação 

Designação do Projecto: Instalação Avícola da Quinta da Charneca 

Tipologia de Projecto: 
Instalações de pecuária 
intensiva. Caso geral: ≥ 40 
000 galinhas 

Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Freguesia de Lavos, Concelho de Figueira da Foz, Distrito de Coimbra 

Proponente: Lusiaves – Indústria e Comércio Agro-Alimentar, S.A. 

Entidade licenciadora: Direcção-Geral de Veterinária 

Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 26/09/2008 
 

 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada Decisão: 
 

 

Condicionantes da DIA: 

 À verificação do enquadramento do projecto no novo PDM da Figueira da Foz, 
actualmente em revisão; 

 Cumprimento das condições constantes da presente Proposta de DIA, sem 
prejuízo das condições que vierem a ser impostas na Licença Ambiental a emitir. 

 
Outras 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: 15, 40, 41, 45 a 48. 
2. Proceder ao acompanhamento arqueológico integral de todas as operações com impacte no solo e subsolo que 

impliquem escavação ou movimentação de terras;  
3. Após a desmatação, efectuar a prospecção de todas as áreas que anteriormente apresentaram visibilidade 

reduzida ou muito reduzida; 
4. Proceder à prospecção das áreas de implantação do estaleiro, de depósito de terras ou de empréstimo e 

caminhos de acesso, caso anteriormente não tenham sido prospectadas; 
5. Assegurar a valorização dos resíduos de desmatação; 
6. Assegurar o cumprimento de toda a legislação florestal aplicável na área do projecto; 
7. Proceder à integração e recuperação paisagística do local intervencionado, utilizando espécies autóctones. 
 
Fase de Exploração 
8. As fossas sépticas deverão estar protegidas da entrada de águas pluviais, ser de construção sólida e estanques; 
9. O despejo das fossas sépticas deve ser efectuado pelos serviços camarários ou por operador licenciado através 

de viatura limpa-fossas, com periodicidade adaptada ao volume das fossas e tempo de retenção necessário 
para a quantidade de efluente produzido; 

10. As aves mortas e os resíduos das “camas” das aves devem ser geridos como subprodutos da categoria 2, de 
acordo com as disposições do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, de 3 de Outubro, com a alteração de redacção 
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 808/2003, de 12 de Maio, que estabelece regras sanitárias relativas 
aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano; 

11. As “camas” das aves, aquando da sua remoção das instalações avícolas, deverão ser imediatamente enviadas 
para valorização por empresas produtoras de adubos, devidamente licenciadas para o efeito; 
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12. No caso de haver deposição temporária das “camas” das aves no exterior dos pavilhões, estes locais devem ser 
impermeabilizados e protegidos das águas pluviais. Estas áreas devem possuir uma zona de retenção dos 
lixiviados produzidos, que serão posteriormente encaminhados para a fossa séptica mais próxima; 

13. Proceder à correcta gestão de todos os resíduos produzidos, encaminhando-os para o destino final adequado à 
sua tipologia; 

 
Validade da DIA: 26/09/2010 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Entidade Licenciadora 

 

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) 
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ANEXO 
 
 

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

Prazos processuais  

 Início do procedimento de AIA: 03/03/2008  
 Nomeação da CA: 11/03/2008 (ofício circular da APA nº 3288)  
 Suspensão dos prazos: 08/04/2008 a 09/05/2008 (pedido de elementos 

adicionais)  
 Conformidade do EIA: 16/05/2008  
 Consulta Pública: 06/06/2008 a 11/07/2008 (25 dias úteis)  
 Data da emissão do parecer da Comissão de Avaliação: 20/08/2008 
 Emissão da DIA: Setembro de 2008 

Procedimentos utilizados pela CA  

 Análise global do EIA e avaliação da sua conformidade, tendo em consideração as 
disposições do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual 
redacção, e do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril; 

 Solicitação de informação complementar ao proponente, no sentido de serem 
clarificadas algumas questões; 

 Apreciação dos elementos adicionais, resultando na deliberação da CA sobre a 
conformidade do EIA; 

 Promoção da Consulta Pública; 
 Análise sectorial do EIA; 
 Realização de uma visita ao local do projecto, no dia 11 de Julho de 2008, com a 

presença do proponente e dos representantes da CA; 
 Análise dos resultados da Consulta Pública; 
 Análise técnica do EIA, com o objectivo de avaliar os impactes do projecto e a 

possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados;  
 Elaboração do Parecer Final da CA; 
 Elaboração de Proposta de DIA e envio para a tutela. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

Durante o período em que decorreu a Consulta Pública foram recebidos dois 
pareceres, um de cada uma das seguintes entidades: 
 Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF); 
 Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). 

A DGRF alerta para o cumprimento do seguinte: 
- o disposto no Decreto-Lei nº 173/88, de 17 de Maio e no Decreto-Lei nº 174/88, de 

17 de Maio, quando ocorre o corte prematuro de exemplares de Pinheiro bravo em 
áreas superiores a 2 ha ou de eucalipto em áreas superiores a 1ha e, ainda, 
estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores; 

- o disposto na Portaria 103/2006 de 6 de Fevereiro, o qual refere que o corte de 
resinosas se encontra sujeito às restrições impostas para o controlo e erradicação 
do nemátodo da madeira do Pinheiro; 

- o disposto no Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho, no caso de coincidir 
com áreas ocupadas por Sobreiros e/ou Azinheiras, espécies protegidas; 

- o disposto no nº 11 do Art 15º do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho, o qual 
contempla medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta contra Incêndios. 
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Tendo presente que a matéria prima que a Instalação Avícola produzirá terá como 
destino o Centro de Abate e no sentido de salvaguardar a qualidade dos recursos 
hídricos (superficiais e subterrâneos) e dos solos, bem como a manutenção da 
actividade agrícola nas áreas circundantes do projecto, nomeadamente nas do 
Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego (AHBM), a DGADR propõe as 
seguintes medidas: 
- um programa de monitorização da qualidade da água à saída da estação de 

tratamento do Centro de Abate, com intervalos de monitorização rigorosos; 
- uma fiscalização efectiva do funcionamento da estação de tratamento; 
- a identificação de eventuais situações de funcionamento de estruturas e by-pass e 

sua justificação. 
 
Apreciação da CA: 
Relativamente às questões colocadas na consulta pública, esclarece a CA que o 
Centro de Abate que se localiza na Marinha das Ondas é uma instalação abrangida 
pelo regime de prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP) e, como tal, tem 
uma licença ambiental (LA n.º 49/2006, de 11 de Dezembro) e já tem um programa de 
monitorização da qualidade da água à saída da estação de tratamento. Por outro lado 
esta instalação e o seu desempenho ambiental é acompanhado no âmbito deste 
licenciamento e é inspeccionada pela IGAOT. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A Instalação Avícola da Quinta da Charneca, avaliada em fase de projecto de 
execução, visa a viabilização da indústria de transformação da Lusiaves, 
nomeadamente o Centro de Abate desta empresa. Esta instalação encontra-se 
dimensionada para uma capacidade de 1.120.000 frangos, distribuídos por 14 
pavilhões. 
Face às características do local de implantação do projecto, de características 
predominantemente industriais e sem receptores sensíveis nas proximidades 
imediatas, não se prevê a afectação do ambiente sonoro e da qualidade do ar.  
Em relação aos factores ambientais Recursos Hídricos e Solos, não são esperados 
impactes que possam pôr em causa a viabilidade do projecto.  
Ao nível da Socioeconomia, perante as considerações atrás expostas e os efeitos 
dinamizadores da economia, traduzidos na consolidação de actividade empresarial, 
indução de investimento privado e a valorização do solo, trata-se de um projecto de 
importância relevante, capaz de favorecer a competitividade local e regional. 
No que respeita ao Património, a implementação das medidas de minimização 
permitem colmatar a análise efectuada e salvaguardar a existência de eventuais 
ocorrências. 
Relativamente ao Ordenamento do Território, uma vez que a área de implantação da 
instalação está classificada como “Espaços Industriais I”, e dado que a instalação 
avícola em análise se inclui nas actividades pecuárias, conclui-se que o presente 
projecto não é compatível com as disposições do PDM da Figueira da Foz. Contudo, a 
Câmara Municipal da Figueira da Foz emitiu uma declaração em que refere que o PDM 
está a ser alterado e que esta alteração permitirá compatibilizar o projecto com este 
plano, uma vez que o PDM revisto acomodará a possibilidade de desenvolver uma 
instalação deste tipo no espaço previsto para o projecto 
Face ao exposto, uma vez que não são previstos impactes ambientais significativos 
que inviabilizem o projecto, o projecto poderá licenciar-se desde que se verifique o seu 
enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial a entrar em vigor e desde que o 
mesmo dê cumprimento às medidas de minimização constantes da presente DIA. 
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