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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

Identificação 

Designação do Projecto: Ampliação da Instalação Avícola da Quinta da Cruz 

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

Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Freguesia e concelho de Soure, 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: 10 de Fevereiro de 2009 
 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. Proceder à regularização das travessias das linhas de água, através da 
apresentação dos projectos à Administração da Região Hidrográfica do Centro 
(ARH Centro), e à obtenção dos respectivos títulos de utilização dos recursos 
hídricos. 

2. Cumprimento das condições constantes da presente 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, 
disponíveis no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 3, 9, 10, 30, 37, 40, 46 e 53. 

2. Efectuar a prospecção dos locais de implantação de áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, 
áreas de empréstimo), no caso de se situarem fora da área de incidência já prospectada; 

3. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas não prospectadas devido a 
visibilidade reduzida, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento; 

4. Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de 
terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), não apenas na fase de 
construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e 
desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo, pelo que se houver mais que uma frente de 
obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes; 

Dependente dos resultados obtidos no acompanhamento arqueológico, adopção de medidas de minimização 
específicas que se venham a revelar necessárias (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, 
entre outras); 

5. O local de implantação do estaleiro de obra e do parque de máquinas deverá coincidir, preferencialmente, com 
os locais utilizados na primeira fase da construção da instalação avícola da Quinta da Cruz ou em área já 
intervencionada; 

6. Efectuar os trabalhos de limpeza, preparação do terreno e a movimentação de terras no período de menor 
sensibilidade ecológica, isto é, fora do período reprodutor da maior parte das espécies, e no período de menor 
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pluviosidade; 

7. Assegurar a valorização dos resíduos de desmatação; 

8. Transplantar espécies como Lavandula stoechas subsp. luisieri Rozeira, Ulex europaeus L. subsp. europaeus, 
Quercus faginea Lam. subsp. faginea e Quercus faginea Lam. subsp. broteroi, para posterior replantação no 
processo de requalificação paisagística e ecológica da instalação;  

9. Efectuar a impermeabilização apenas das áreas estritamente necessárias (áreas de implantação dos pavilhões). 
Os caminhos de acesso deverão ser pavimentados com brita, permitindo a infiltração das águas pluviais; 

10. Na zona de estaleiro, deverão ser assinaladas e impermeabilizadas as zonas de manutenção de veículos, de 
armazenamento de matérias-primas, de armazenamento de resíduos e de armazenamento de combustíveis. 
Deverá ainda existir uma bacia de retenção, para concentração dos líquidos no caso de fugas ou derrames 
acidentais; 

11. Caso ocorra uma situação de derrame de combustível/óleo no solo, a parcela de solo contaminado deverá ser 
removida e colocada num contentor destinado aos resíduos sólidos contaminados; 

12. Deverá proceder-se à elaboração de um Plano de Circulação de Veículos, com a definição de caminhos de 
obra, permitindo a optimização dos trajectos de circulação de veículos e máquinas, devendo estes, sempre que 
possível, coincidir com os futuros caminhos de acesso entre pavilhões; 

13. Utilizar equipamentos e técnicas que controlem a produção de poeiras na fonte; 

14. Os depósitos de terras e de materiais utilizados na construção dos pavilhões e dos acessos deverão ser 
cobertos, de forma a evitar o seu arrastamento por acção do vento e da chuva; 

15. O equipamento utilizado deverá respeitar integralmente as normas e as especificações técnicas estabelecidas 
para cada caso, recomendando-se a realização de manutenção cuidada de todos os veículos e equipamentos, 
podendo ser necessária a colocação de dispositivos para redução das emissões atmosféricas; 

16. Efectuar a recolha dos efluentes resultantes da actividade humana no estaleiro em fossas estanques e enviá-los 
para tratamento em ETAR; 

17. Recolher as águas oleosas de lavagem de equipamentos em fossas estanques e enviá-las para tratamento em 
unidade própria (devidamente autorizada para a gestão de resíduos); 

18. Ao nível dos resíduos, o Plano de Controlo Ambiental deverá conter um conjunto de procedimentos que permita 
a sua gestão em conformidade com a legislação em vigor, nomeadamente para armazenamento temporário no 
local, transporte e controlo do destino final. 

19. Relativamente a aspectos construtivos, recomenda-se que todas as áreas onde possam circular águas, de 
algum modo contaminadas, deverão ser devidamente impermeabilizadas, estabelecendo-se circuitos bem 
definidos para a rede de efluentes. 

20. Deverá existir um ponto de água permanente (tanque), a localizar junto ao estaleiro, para resposta imediata e 
combate no caso de ocorrência de incêndio resultante das acções de obra; 

21. Proceder a revestimento dos taludes logo após as intervenções definitivas nessa área e ainda durante a fase de 
construção. Deverão ser utilizadas espécies adaptadas ao clima e condições da região, sem necessidades de 
rega e preferencialmente não exóticas, com estrutura radicular que permita uma eficaz estabilização dos 
taludes; 

22. Garantir que no final da fase de construção seja efectuada a recuperação paisagística, com a plantação de 
vegetação autóctone, em redor das infra-estruturas associadas à unidade avícola e nos locais afectados pela 
construção; 

 

Fase de Exploração 

23. Garantir o encaminhamento das águas residuais provenientes da lavagem dos pavilhões para as fossas 
estanques; 

24. As fossas sépticas deverão estar protegidas da entrada de águas pluviais, ser de construção sólida e estanques; 

25. As fossas sépticas devem ser inspeccionadas periodicamente, assegurando a sua correcta manutenção e bom 
funcionamento; 

26. 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 
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para a quantidade de efluente produzido; 

27. Efectuar o controlo do consumo de água, por meio de contadores e de verificação periódica do sistema de 
abastecimento de água, de modo a detectar perdas desnecessárias de água, possibilitando a correcção de 
situações de fugas ou rupturas num curto período de tempo; 

28. Assegurar a correcta gestão dos resíduos gerados na instalação avícola, em conformidade com a legislação em 
vigor, reduzindo a sua produção e assegurando um destino final adequado para cada tipo de resíduo; 

29. 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; 

30. As “camas” das aves, aquando da sua remoção das instalações avícolas, deverão ser imediatamente enviadas 
para valorização por Unidades Técnicas  de produção de fertilizantes orgânicos e correctivos orgânicos do solo, 
devidamente licenciadas para o efeito pela Direcção Geral de Veterinária, de acordo com o Decreto-Lei n.º 
122/2006, de 27 de Junho, que visa assegurar a execução e garantir o cumprimento no ordenamento jurídico 
nacional das obrigações decorrentes 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; 

31. Aquando da aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento da instalação, dever-se-á verificar as 
informações acerca da potência sonora do respectivo equipamento, para que possam ser tomadas as 
precauções necessárias para evitar quaisquer incómodos provenientes do funcionamento desses equipamentos; 

32. Efectuar a manutenção periódica do gerador existente na instalação, de modo a este funcione de forma 
correcta, optimizando os consumos de gasóleo e consequentemente, minimizando as emissões atmosféricas; 

33. Os pavilhões deverão ser dotados de dispositivos que assegurem uma boa ventilação, de forma a promover a 
secagem parcial dos dejectos produzidos, baixar a intensidade das fermentações, reduzindo-se, assim, a 
libertação de odores e as perdas de azoto por volatilização; 

34. Deverá ser definido o trajecto a efectuar até ao local da instalação, devendo optar-se pelo percurso que 
atravesse o menor número possível de zonas habitacionais; 

35. Deverá proceder-se à elaboração de um plano de gestão e manutenção dos espaços verdes, dos acessos e dos 
pavilhões, de modo a promover a conservação das espécies instaladas e a não deixar degradar 
irreversivelmente os materiais constituintes; 

36. Sempre que haja necessidade de abater exemplares arbóreos das espécies autóctones presentes (devido a 
motivos de segurança ou fitossanitários), deverá ser plantado um número igual da mesma espécie; 

37. Assegurar o cumprimento de toda a legislação florestal aplicável na área do projecto; 

38. Caso sejam verificadas situações de incomodidade por parte das populações, no que respeita à percepção de 
odores, deve ser verificada a origem da emissão e implementadas medidas correctivas adequadas. 

 
Validade da DIA: 10 de Fevereiro de 2011 

 
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) 

 
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: 

Prazos processuais  

 Início do procedimento de AIA: 30/06/2008  

 Nomeação da CA: 10/07/2008 (ofício circular da APA n.º 9710)  

 Suspensão dos prazos: 07/08/2008 a 29/09/2008 (pedido de elementos 
adicionais)  

 Conformidade do EIA: 03/10/2008  

 Consulta Pública: 20/10/2008 a 21/11/2008 (25 dias úteis)  

 Data da emissão do parecer da Comissão de Avaliação: 06/01/2009  

 Elaboração da Proposta de DIA e envio para a tutela (registo de entrada n.º 125, 
de 12.01.2009) 

 Emissão da DIA 

Procedimentos utilizados pela CA  

 Análise global do EIA, de forma a deliberar acerca da sua conformidade. 

 Solicitação de pareceres a entidades públicas com competências para a 
apreciação do projecto. 

Foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Administração Regional 
de Saúde do Centro, I.P.; Câmara Municipal de Soure; Direcção Geral de 
Veterinária. Foi recebido um parecer da Administração Regional de Saúde do 
Centro. 

 Realização de uma visita técnica ao local de implantação do projecto. 

A 17 de Novembro de 2008, a CA visitou, na presença de representantes da 
empresa proponente, a Instalação Avícola da Quinta da Cruz, em fase de 
construção, e a área destinada à ampliação. 

A CA verificou que parte da obra de ampliação já tinha sido executada e 
estava, à data, em execução, nomeadamente, a construção das plataformas 
de instalação de oito dos dezoito pavilhões contemplados pelo projecto. 

 Comunicação da situação de contra-ordenação à IGAOT, ao abrigo do n.º 2 do art. 
36.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua actual redacção. 

 Análise técnica do EIA e do seu Aditamento, integrada com as informações 
recolhidas durante a visita ao local. 

 Elaboração do Parecer Técnico Final da CA; 

 Elaboração de Proposta de DIA. 
 

Resumo do resultado da 
consulta pública: Não houve participação por parte do público. 

 

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 e na respectiva proposta da Autoridade de AIA, destacando-se de seguida 
os principais aspectos. 

O projecto de ampliação da Instalação Avícola da Quinta da Cruz visa a viabilização 
das unidades que constituem o grupo Lusiaves, em especial a unidade de incubação, 
que irá receber os ovos produzidos nesta instalação e permitirá fornecer pintos do dia 
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a várias instalações avícolas.  

Não foram estudadas alternativas de localização, uma vez que foi seleccionada uma 
área adjacente à já destinada à instalação avícola da Quinta da Cruz, no concelho de 
Soure. A opção de ampliação da instalação existente, face à opção de construção de 
uma nova instalação, foi motivada por aspectos como: as boas condições de 
acessibilidade, a proximidade às restantes unidades da Lusiaves, o bom equilíbrio 
entre o espaço edificado e o espaço verde envolvente, além da pré-existência de infra-
estruturas de base na localidade. 

Por estas razões, a opção de ampliação de uma instalação existente origina, também, 
vantagens do ponto de vista ambiental, uma vez que os impactes negativos 
associados, apesar de se acentuarem face à situação existente, possuem uma 
incidência espacial limitada. 

Durante a fase de construção do projecto, destacam-se os seguintes impactes 
potenciais: 

 As acções de movimentação de solos, decapagem, desmatação e desarborização, 
associadas às características dos solos da área de intervenção, conduzirão a um 
aumento da erosão do solo. Este facto, associado à acção dos agentes erosivos, 
poderá provocar a degradação da qualidade da água e a instabilidade dos taludes 
intervencionados. Assim, será necessário assegurar que estas intervenções não 
são efectuadas em períodos de elevada precipitação e que o revestimento dos 
taludes é efectuado logo após as intervenções. Daí a medida de minimização n.º 6 
da presente DIA. 

 A modificação da rede de drenagem e a impermeabilização do solo, decorrente da 
implantação dos pavilhões e respectivos acessos, irá alterar as actuais condições 
de escoamento superficial. Será necessário salvaguardar o encaminhamento das 
águas pluviais para as linhas de água existentes, assim como o correcto 
dimensionamento dos órgãos que interceptem estas linhas de água. Deverão, 
ainda, ser obtidos os respectivos títulos de utilização dos recursos hídricos, de 
forma a serem regularizadas as situações das travessias das linhas de água. Daí 
a medida de minimização n.º 21, bem como a condicionante n.º 1. 

 O manuseamento e o armazenamento de resíduos, combustíveis e outras 
substâncias poluentes utilizadas na obra poderão originar a contaminação dos 
solos e dos recursos hídricos, através do seu derrame acidental. Este impacte é 
considerado pouco significativo pela reduzida probabilidade de ocorrência e pelas 
reduzidas quantidades envolvidas. Contudo, para que este potencial impacte seja 
minimizado, deverão ser implementadas medidas durante a fase de obra que 
assegurem a correcta gestão dos resíduos produzidos e das substâncias 
utilizadas. Várias são as medidas que constam da presente DIA, de forma a 
acautelar o referido impacte. 

 A implantação dos pavilhões e a construção dos acessos provocará a destruição 
do coberto vegetal existente, o que implica impactes negativos e permanentes nas 
comunidades faunísticas aí existentes. Uma vez que a área a intervencionar se 
caracteriza pela existência de monoculturas de espécies vegetais 
exóticas/introduzidas, como o pinheiro-bravo e o eucalipto, prevê-se um impacte 
pouco significativo devido ao reduzido valor conservacionista dos biótopos 
existentes. Adicionalmente, a área a afectar localiza-se na continuidade de outra 
área já intervencionada e inserida numa zona com semelhante ocupação do solo. 
É também previsto um projecto de reflorestação com espécies autóctones nas 
zonas não afectadas, o que minimizará e compensará o impacte negativo. 

 As emissões provocadas pelos gases de combustão e a ressuspensão de poeiras, 
devido ao funcionamento de veículos e equipamentos, conduzirão à degradação 
da qualidade do ar local. O funcionamento dos veículos e equipamentos também 
provocará um aumento dos níveis de ruído locais. Não se prevê que estes 
impactes sejam significativos, salvaguardando, contudo, a implementação das 
medidas adequadas à sua minimização. 

 Prevê-se a geração de postos de trabalho através da contratação de mão-de-obra 
local para a execução das obras, o que implica um impacte positivo na 
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socioeconomia da região, apesar de pouco significativo e temporário. 

Durante a fase de exploração do projecto, salientam-se os seguintes impactes 
potenciais: 

 O consumo anual de cerca de 7.500 m3 de água, proveniente de captações 
subterrâneas, irá provocar um impacte negativo nos recursos hídricos, de reduzida 
significância. De forma a promover o uso eficiente deste recurso, devem ser 
implementadas as melhores técnicas disponíveis no que concerne à utilização de 
água na instalação, tanto para abeberamento das aves como para lavagens.  

 A qualidade do ar local poderá ser afectada pelas emissões provenientes do 
gerador de emergência. Contudo, devido ao seu funcionamento esporádico, este 
impacte é considerado pouco significativo.  

 A remoção das “camas” das aves no final de cada ciclo produtivo constitui a 
actividade com maior potencial de emissão de odores. Todavia, a distância entre 
as instalações e as povoações mais próximas, assim como a ocupação do solo na 
área envolvente, contribui para que se preveja a reduzida significância deste 
impacte. Caso sejam verificadas situações de incomodidade por parte das 
populações, devem ser implementadas medidas correctivas adequadas. Daí a 
medida de minimização n.º 38 constante da presente DIA. 

 A incorrecta gestão das “camas” das aves e das águas residuais das fossas 
estanques poderá provocar impactes negativos na qualidade dos solos e das 
águas, nomeadamente através da sua deposição não controlada no solo. 
Contudo, tendo em consideração os procedimentos previstos durante a 
exploração da instalação, que implicam o cumprimento das disposições legais e o 
resultado do presente procedimento de AIA e do licenciamento ambiental, este 
impacte será pouco significativo. 

 O aumento do tráfego de veículos afectos ao funcionamento da instalação 
potenciará a ocorrência de impactes negativos na qualidade de vida da população 
local – emissão de ruído, de poluentes atmosféricos, desgaste das vias públicas, 
dificuldade de circulação de veículos. Tendo em consideração as características 
da via afectada (Estrada Municipal 1119), o volume de tráfego previsto (80 
veículos/ano) e as povoações atravessadas, este impacte será pouco significativo. 

 A criação de novos postos de trabalho constitui um impacte positivo na 
socioeconomia local, assim como a manutenção dos actuais postos de trabalho 
das restantes empresas do grupo Lusiaves, beneficiadas com a ampliação desta 
instalação. 

 

Uma vez que algumas obras de ampliação já tinham sido executadas e estavam, à 
data da visita ao local, em execução, nomeadamente, a construção das plataformas de 
instalação de oito dos dezoito pavilhões contemplados pelo projecto, os principais 
impactes negativos da fase de construção do projecto já ocorreram, sem possibilidade 
da sua devida minimização, o que constitui um dos aspectos negativos com maior 
relevância deste projecto. De referir que a Autoridade de AIA comunicou tal situação à 
IGAOT,através do Ofício 6/09/GAIA, ref.ª 221, de 7/01/2009. 

A inviabilização do projecto de ampliação desta instalação avícola poderá acarretar 
prejuízos, sobretudo económicos, para o proponente. A falta de matéria-prima na 
unidade de incubação do grupo poderá comprometer o seu funcionamento e, 
consequentemente, os postos de trabalho envolvidos. Por outro lado, a aquisição de 
matéria-prima a terceiros poderá comprometer a qualidade do produto final. 

Ao nível da socioeconomia, perante as considerações atrás expostas e os efeitos 
dinamizadores da economia, traduzidos na consolidação de actividade empresarial, na 
indução de investimento privado e na valorização do solo, trata-se de um projecto de 
importância relevante, capaz de favorecer a competitividade local regional. 

É necessário ter também em consideração que a menor dependência de terceiros, 
especialmente de pequenos produtores, leva a que esta pequena economia deixe de 
ter expressão e acabe por sucumbir face aos grandes investidores. Contudo, do ponto 
de vista económico (tendo em conta o volume de vendas e as exportações), da criação 
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de empregos e da qualidade do produto final, é vantajoso incrementar a produção nas 
grandes unidades. 

Face ao exposto, uma vez que os impactes negativos decorrentes da sua exploração 
são pouco significativos e minimizáveis com a implementação das medidas adequadas 
conclui-se que o projecto de Ampliação da Instalação Avícola da Quinta da Cruz 
poderá ser aprovado, desde que cumpridas as condições constantes da presente DIA. 
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