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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
Identificação

Designação do Projecto: Agropecuária Campino 

Tipologia de Projecto: Anexo II – ponto 1, e) Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Herdade Dona Joana de Cima, freguesia de Nossa Senhora da Expectação, concelho 
de Campo Maior, distrito de Portalegre 

Proponente: Agropecuária Campino, Lda. 
Entidade licenciadora: Direcção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo 

Autoridade de AIA: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo (CCDR-A) Data: 16 de Novembro de 2010 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. Assegurar um encabeçamento máximo de 1 164 Cabeças Normais (CN) e de 8,4 
CN/ha, em regime de estabulação permanente. 

2. Cumprimento do disposto no n.º 3 do art.º 4.º da Portaria n.º 638/2009, de 9 de 
Junho, nomeadamente no que respeita à distância mínima regulamentada das 
novas instalações pecuárias, ou da ampliação das existentes, relativamente à 
extrema da propriedade. 

3. Obter parecer favorável junto da Direcção Regional Agrícola e Pescas do Alentejo 
(DRAP-A), relativamente ao Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP), 
conforme a proposta apresentada em Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA), e de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, 
e na Portaria n.º 631/2009, de 9 de Junho. 

4. Obter título de utilização do domínio hídrico, junto da Administração da Região 
Hidrográfica (ARH) do Alentejo, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 
Maio, e da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, caso as acções associadas ao uso, 
ocupação e transformação do solo na área de intervenção impliquem a utilização 
dos recursos hídricos. 

5. A presente DIA não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros 
pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor, 
como sejam as entidades com competências específicas nas áreas sujeitas a 
condicionantes e servidões. 

6. Concretização integral das medidas de minimização, dos planos de monitorização e 
da entrega de elementos em sede de licenciamento do projecto, constantes da 
presente DIA. 

 

Elementos a entregar 
junto da Autoridade de 
AIA em sede de 
licenciamento: 

1. PGEP nos termos constantes da condicionante n.º 3 da presente DIA. 

2. Plano de Gestão de Resíduos, conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 
5 de Setembro, e demais legislação em matéria de resíduos, devendo conter as 
medidas e procedimentos a adoptar em matéria de gestão de resíduos (produção, 
armazenagem temporária e destino final) para todas as fases do projecto. 

3. Plano de Gestão de Subprodutos animais aprovado pela Direcção Geral de 
Veterinária (DGV) ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, de 3 de Outubro, 
e posteriormente revisto pelo Regulamento (CE) n.º 1069/2009, de 21 de Outubro, 
aplicável a partir de 4 de Março de 2011, o qual deve já incluir os subprodutos 
resultantes do funcionamento da maternidade e geridos no âmbito deste diploma. 
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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: 4, 7 a 11, 14 a 20, 23 a 25, 27, 28 a 33, 37, 
38, 40 a 47, 48, 49, 50.   

2. Utilizar materiais de construção permeáveis nas zonas de circulação e pavimentos. 
3. Vedar as áreas em redor das lagoas de efluentes.  
4. Criar um parque de resíduos devidamente impermeabilizado, com cobertura e com sistema de retenção, para 

armazenamento temporário de embalagens, madeira, resíduos de construção e de demolição e outros 
contaminados com substâncias perigosas. 

5. Aplicar no calendário de execução da obra as restrições temporais, nomeadamente as adequadas a situações 
susceptíveis de causar a afectação de espécies de aves estepárias de interesse para a conservação da natureza, 
sobretudo aquelas com estatuto de protecção. 

6. Interditar a deposição de equipamentos ou de qualquer tipo de materiais em uso ou fora de uso, nas zonas 
providas de solos aráveis. 

7. Cingir aos acessos existentes a circulação de veículos de transporte de mercadorias e/ou de pessoal. 
8. Efectuar o acompanhamento arqueológico permanente e efectivo dos trabalhos de escavação das fundações 

para a implantação dos novos edifícios, bem como de quaisquer outros trabalhos que envolvam o revolvimento e 
a remoção de solos. 

9. Suspender os trabalhos da obra caso se verifique o aparecimento de vestígios arqueológicos, devendo o 
arqueólogo comunicar de imediato a ocorrência ao Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
Arqueológico (IGESPAR) de modo a determinar as medidas de minimização a implementar. Os elementos 
patrimoniais identificados no decurso dos trabalhos de construção e de acompanhamento devem ser devidamente 
salvaguardados e sinalizados. 

Fase de exploração 
10. Manter um conjunto de práticas, pecuárias e agrícolas, compatíveis com o aumento da biodiversidade na 

exploração e na área envolvente, nomeadamente as seguintes:  
a. O espalhamento de chorume e estrume devem ser efectuados tendo em consideração as restrições 

temporais relacionadas com a reprodução da fauna, entre 15 de Março e 30 de Junho;  
b. Cerca de 10% da área de produção vegetal, tem de ser mantida com culturas arvenses ou em pousio 

(podendo haver rotação), com corte em Março. Estas zonas devem, na medida do possível, serem contínuas, 
em zonas com menor perturbação e afastadas das estradas. Sugere-se a implementação destas culturas nas 
áreas exteriores aos pivots, até à linha de água designada por Barranco do Vale da Joana. 

11. Manter a vegetação espontânea ao longo das linhas de água, em pelo menos 10 m, mesmo que temporárias ou 
as transformadas em valas de drenagem. 

12. Efectuar uma utilização racional da água subterrânea, reduzindo ao mínimo indispensável o seu uso e evitando 
desperdícios. 

13. Verificar, por ensaios de estanquicidade, os sistemas de canalização de água (estado das tubagens, válvulas e 
torneiras) e inspeccionar o estado de conservação dos bebedouros e respectivas bóias de nível, procedendo à 
imediata substituição de componentes que estejam a permitir perdas (derrames) de água. 

14. Aceder aos resultados das análises periódicas efectuadas à água de rega pela Associação dos Beneficiários do 
Caia – Perímetro de Rega do Caia, obtendo um conhecimento atempado da adequabilidade desta água para o 
fim a que se destina. 

15. Promover o diálogo com a Associação dos Beneficiários do Caia, no sentido da adopção de medidas concretas 
para a resolução de eventuais situações relacionadas com o excesso de metais pesados ou de elementos 
vestigiais na água de rega que possam surgir durante a vida útil da exploração. 

16. Assegurar a integridade das infra-estruturas do Aproveitamento Hidroagrícola do Caia, localizadas na envolvente 
da exploração agropecuária. 

17. Proceder à manutenção das infra-estruturas de recolha e armazenamento dos estrumes e chorumes, de forma a 
garantir a sua impermeabilidade e estanquicidade. 

18. Proteger as infra-estruturas de armazenamento dos estrumes e chorumes das águas pluviais (por exemplo 
coberturas de lona amovíveis), de forma a evitar escorrências a partir dos estrumes e o aumento do volume de 
chorumes armazenados. 
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19. Cobrir os silos para impedir a entrada da água da chuva.  
20. Assegurar a recolha e encaminhamento de eventuais escorrências dos silos para as estruturas de 

armazenamento dos chorumes. 
21. Instalar um sistema de remoção de sólidos em suspensão (separação mecânica de sólido/líquido) dos chorumes. 
22. Recuperar os solos contaminados em resultado do estabulamento ao ar livre, efectuando plantações sem 

recursos a fertilização. 
23. Implementar os Planos de Fertilização. 
24. Optar pelos produtos que representem reduzidos riscos para o ambiente e de acordo com a Listagem de Produtos 

Fitofarmacêuticos com Autorização de Venda em Portugal. 
25. Aderir ao sistema de informação do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas, do Ministério da Agricultura, que 

indicam para cada região, mediante a observação da evolução das pragas e infestantes, os produtos 
fitofarmacêuticos mais aconselháveis e as datas mais apropriadas para a sua aplicação. 

26. Assegurar a preservação dos caminhos públicos e demais servidões de uso público que atravessam a herdade. 
27. Manter o piso húmido ou mesmo pavimentado.  
28. Efectuar a manutenção e revisão periódica das máquinas e equipamentos considerados de natureza ruidosa. 
29. Racionalizar/optimizar a utilização dos veículos pesados. 
30. Reduzir a velocidade dos veículos pesados aquando do atravessamento de zonas habitadas. 
31. Optimizar a gestão da distribuição da matéria-prima de modo a minimizar o número de viagens efectuadas por 

veículos pesados de mercadoria. 
32. Armazenar os resíduos enquanto aguardam transporte para o seu destino final no parque de resíduos 

devidamente impermeabilizado, coberto e com sistema de retenção. 
33. Evitar o depósito de resíduos junto à rede hidrográfica e junto à rede de rega. 
34. Armazenar os resíduos de óleos, lubrificantes, tintas e outros produtos na oficina, em piso impermeabilizado, em 

recipientes adequados e estanques. 

Fase de desactivação 
35. Implementar o Plano de Desactivação, a submeter à aprovação da Autoridade de AIA antes do início da fase de 

desactivação. 
36. Proceder ao desmantelamento dos pavilhões e dos edifícios de apoio, incluindo a remoção dos maciços de 

fundação e outras infra-estruturas, devendo todos os materiais resultantes ser devidamente expedidos do local, 
de acordo com as normas em vigor no âmbito da gestão de resíduos, assegurando a reabilitação dos solos 
intervencionados. 

37. Evitar o período da Primavera/Verão para efectuar a demolição das infra-estruturas e a sua remoção (período de 
crescimento vegetativo e de reprodução para a fauna). 

38. Reposição da capacidade agrológica nos terrenos. 
39. Utilizar espécies vegetais na recuperação paisagística, que sejam autóctones e criem condições para o retorno e 

fixação das espécies faunísticas, isto num cenário de desactivação da exploração. 
Plano Geral de Monitorização:

1. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

a) Parâmetros a monitorizar 

 Qualidade da água subterrânea, de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, que estabelece o 
regime da qualidade da água destinada a consumo humano. 

 Consumo de água subterrânea. 

b) Local de amostragem 

Furos de captação de água subterrânea existentes na área do projecto. 

c) Frequência e período de amostragem 

 Semestral, para qualidade da água. 

 Constante, para consumo da água. 

d) Métodos de amostragem 
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 Recolha de amostras de água dos furos, em recipientes adequados, de acordo com as instruções do laboratório. 
Metodologia de análise definidas no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. 

 Consumo de acordo com as licenças de captação. 

e) Critérios de avaliação de desempenho 

Controlo de rotina da qualidade da água conforme definido no Anexo II do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. 

 f) Duração 

Tempo de vida útil do projecto. 

2. SOLOS 

a) Parâmetros a monitorizar 

 Impermeabilidade e estanquicidade das infra-estruturas de recolha e armazenamento dos efluentes pecuários; 

 Plano de Fertilização. 

b) Local de amostragem 

 Placas de estrume; 

 Lagoas de chorume; 

 Fossas de recolha dos chorumes; 

 Silos; 

 Armazém de matérias-primas; 

 Solos onde são aplicados os espalhamentos de efluentes pecuários. 

c) Frequência e período de amostragem 

Semestral. 

d) Métodos de amostragem 

 Inspecção visual do estado das infra-estruturas de recolha e armazenamento dos efluentes pecuários, tendo em 
vista a detecção de fendas ou fissuras que permitam a passagem de efluentes para os solos. 

 Avaliação das disponibilidades e carências dos solos em nutrientes e do potencial fertilizante dos efluentes 
pecuários resultantes da exploração. 

e) Critérios de avaliação de desempenho 

 Total impermeabilidade e estanquicidade das infra-estruturas de recolha e armazenamento dos efluentes 
pecuários; 

 O Plano de Fertilização deve referir as quantidades de nutrientes a adicionar aos solos, mediante as 
necessidades das culturas, as épocas do ano mais indicadas para o fazer e as técnicas mais adequadas de 
aplicação. Quando a área de solo disponível para o espalhamento dos efluentes pecuários não for suficiente 
para proceder ao espalhamento da totalidade dos efluentes produzidos na exploração, mediante as quantidades 
de nutrientes recomendadas nos planos de fertilização, os efluentes em excesso devem ser expedidos da 
exploração, nos termos do Decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, e do Decreto-lei n.º 122/2006, de 27 de 
Junho. 

f) Duração 

Tempo de vida útil do projecto. 

3. RUÍDO  

a) Parâmetros a monitorizar 

 Nível sonoro médio de longa duração (Lden e Ln); 

 Critério de incomodidade. 



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

 

 
Pág. 5 de 9 

 
 

Rua de O Século, 51 1200-433 Lisboa Telefones: 21 323 25 00 Fax: 21 323 16 58 
 

b) Local de amostragem 

Junto aos receptores sensíveis, sempre que ocorram reclamações ou sempre que se verifique uma alteração 
substancial na exploração (por exemplo, alteração de máquinas e equipamentos). 

c) Frequência e período de amostragem 

Sempre que existir uma alteração substancial na exploração (por exemplo, alteração de máquinas e equipamentos). 

d) Métodos de amostragem 

De acordo com a metodologia definida no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, e NP 1730 de 1996. 

e) Critérios de avaliação de desempenho 

Cumprimento dos valores limite de exposição e critério de incomodidade definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
Janeiro. 

f) Duração 

Tempo de vida útil do projecto. 

4. RESÍDUOS E SUBPRODUTOS ANIMAIS 

a) Parâmetros a monitorizar 

 Registo mensal da produção de resíduos (incluir na produção de chorume e de estrume); 

 Registo mensal da produção de subprodutos animais; 

 Envio de resíduos para operadores licenciados; 

 Emissão de guia de acompanhamento de resíduos (GAR) e controlo do prazo de recepção da terceira via; 

 Emissão da guia de acompanhamento de resíduos de construção e demolição (RCD). 

b) Frequência e período de amostragem 

 Pagamento anual da taxa de registo, em cada um dos anos subsequentes, no mês da inscrição. 

 Preencher anualmente os mapas de registo até ao termo do mês de Março seguinte a cada ano. 

 Controlar o prazo de recepção da terceira via da GAR, ao fim de 30 dias, de recepção de resíduos no 
destinatário.   

c) Critérios de avaliação de desempenho 

Cumprimento da legislação aplicável em vigor. 

 d) Duração 

Tempo de vida útil do projecto. 
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Validade da DIA: 16 de Novembro de 2012 
 

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 932/2010 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 14/01/2010) 

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo do 
resultado da consulta pública; 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 conteúdo do procedimento de AIA 

 Início do procedimento de AIA em 12-03-2010. 

 A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-
A), enquanto Autoridade de AIA, nomeou a respectiva Comissão de Avaliação 
(CA), composta por seis elementos, nomeadamente dois elementos da CCDR-A, 
um da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Alentejo, um do Instituto 
de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), um do 
Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) e um da 
Direcção Geral de Veterinária (DGV). 

 A CA solicitou elementos sob a forma de Aditamento ao Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) e ao Resumo Não Técnico (RNT) em 15-04-2010. 

 O proponente solicitou prorrogação do prazo de entrega do Aditamento ao EIA. 

 O Aditamento ao EIA e ao RNT reformulado foram recepcionados em 07-07-
2010. 

 A Declaração de Conformidade foi emitida em 09-07-2010. 

 A Consulta Pública decorreu durante 25 dias úteis, de 26-07-2010 a 27-08-2010. 

 Foram solicitados pareceres a entidades externas em 12-08-2010. 

 A visita da CA ao local do projecto ocorreu em 21-09-2010. 

 Conclusão do Parecer Técnico Final da CA. 

 Preparação da proposta de DIA e envio para a tutela (registo de entrada n.º 5757, 
de 4 de Novembro de 2010). 

 Emissão da DIA. 

Resumo dos pareceres externos 

No âmbito do disposto na alínea b) do n.º 7 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, 
de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro, foram solicitados pareceres externos, os quais foram integrados no parecer 
da CA e dos quais se apresentam os seguintes resumos: 

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR): 

Esta Direcção-Geral emitiu parecer favorável sobre o projecto em análise, referindo: “é 
autorizada a inutilização temporária de solos para as referidas construções, uma vez 
que se tratam de construções com finalidade única e exclusivamente agrícola, 
conforme dispõe o artigo n.º 95.º do Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de Julho, com a 
nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 82/2002, de 6 de Abril, e no estrito 
cumprimento do que se encontra estipulado no Regulamento do Plano Director 
Municipal (PDM) de Campo Maior, relativo ao Espaço em que a pretensão se insere.” 

Esta entidade recomenda também diversas medidas mitigadoras, nomeadamente no 
que se refere à fase de instalação do projecto, visando assegurar a integridade das 
infra-estruturas do Aproveitamento Hidroagrícola do Caia, localizadas na envolvente da 
exploração agropecuária.  

Note-se que o projecto das instalações agropecuárias que foi analisado pela 
DGADR não implica directamente com as referidas infra-estruturas, contudo na 
fase de construção deve ser tido em consideração a existência das referidas infra-
estruturas na envolvente da área de intervenção do projecto e a necessidade da 
sua preservação. 

Câmara Municipal de Campo Maior: 
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A autarquia refere não existir inconveniente na emissão de parecer favorável ao 
projecto em apreço. 

Administração de Saúde da Região Alentejo (ARS Alentejo):  

A ARS Alentejo informa que não há qualquer inconveniente de ordem sanitária 
relativamente ao projecto em avaliação, porém esta entidade recomenda ter em 
consideração as situações que possam gerar contaminação dos recursos hídricos. 

A presente proposta de DIA tomou em consideração todas as posições expressas 
nos pareceres externos recebidos. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: Não foram recebidos pareceres no âmbito da Consulta Pública. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A presente proposta de 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. 

A “Agropecuária Campino” trata-se de uma exploração de bovinos de leite intensiva, 
com uma área total de 91,4 ha, sendo que 88 ha se destinam à produção de forragens 
para alimentação do efectivo e pastoreio. Para além desta área, o proponente 
arrendou mais 50 ha de área agricultável destinada ao cultivo de milho de regadio, 
para silagem, o que perfaz um total de área útil para produção de forragens de 138 ha. 

Actualmente a exploração tem um efectivo total de 834 bovinos em regime de 
estabulação semi-permanente, onde parte do efectivo bovino permanece numa área 
exterior vedada, contudo a maior parte do efectivo encontra-se estabulado em 
pavilhões. A agropecuária é composta por três pavilhões, uma sala de ordenha em 
carrossel, uma sala de frio, um pavilhão de matérias-primas, dois silos em betão, uma 
oficina, duas lagoas de chorume, ocupando uma área total de aproximadamente 2,1 ha 
(incluindo a área do pavimento exterior).  

A “Agropecuária Campino” encontra-se em exploração desde 1998, no entanto visando 
um aumento do número de efectivos bovinos, de 834 para 1 280, afigura-se necessária 
a construção de novas infra-estruturas, de modo a suportar este acréscimo uma vez 
que as instalações actuais não são suficientes para o efeito.  

Como tal, o presente projecto procura obter o licenciamento da exploração, ao abrigo 
do Regime do Exercício da Actividade Pecuária (REAP) estabelecido no Decreto-Lei 
n.º 214/2008, de 10 de Novembro, para um efectivo de aproximadamente 1 280 
bovinos, a que corresponde um encabeçamento de 8,4 CN/ha, em regime de 
estabulação permanente. Assim, afigura-se necessária a construção de um pavilhão e 
aumentar parte de outro já existente, duas placas de betão para estrume e dois silos 
em betão, perfazendo uma área aproximada a construir de 1,1 ha. 

Considerando o tipo de actividade, as condições de funcionamento actuais do 
estabelecimento e os factores ambientais em presença, da avaliação efectuada, 
conclui-se que, na generalidade, não são expectáveis impactes negativos de especial 
relevância.  

O projecto em apreço insere-se em “Espaço agrícola”, “Espaço agro-florestal” e 
“Espaço silvo-pastoril”, segundo a Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal 
(PDM) de Campo Maior. Refere-se ainda que a área do projecto incide integralmente 
sobre o Sítio de Interesse Comunitário (SIC) do Caia e a cerca de 3 km a Sudoeste da 
Zona de Protecção Especial (ZPE) Campo Maior. 

Durante a fase de construção, as acções de remoção do coberto vegetal, 
movimentação de terras e a circulação de pessoas e máquinas, com consequente 
degradação da vegetação e modificação do seu ciclo de vida, gera um impacto 
negativo, directo, mas de baixa significância, ao nível do factor recursos biológicos, 
visto tratarem-se apenas de obras de ampliação de uma exploração já existente e pelo 
facto de não terem sido identificados valores naturais de especial interesse na área do 
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projecto.  

Importa destacar que, inserindo-se a pretensão em área afecta à Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), o promotor obteve já parecer favorável junto da Entidade Regional da 
RAN. 

Relativamente à Reserva Ecológica Nacional (REN), refere-se que a área do projecto 
intercepta os sistemas ecológicos “Linhas de água” e “Zonas ameaçadas por cheias”, 
na envolvência ao ribeiro que demarca o limite da propriedade a nascente. Contudo, 
não se prevê a sua afectação, estando esta linha de água devidamente 
salvaguardada.   

Na fase de exploração, conclui-se que poderão ocorrer impactes significativos ao nível 
dos solos, em resultado da aplicação de efluentes pecuários como fertilizantes nos 
solos da exploração. Contudo estes impactes são passíveis de minimização através da 
aplicação das medidas de minimização e dos elementos a entregar junto da 
Autoridade de AIA em sede de licenciamento, constantes da presente DIA.  

Em síntese, considera-se que o projecto não possui condicionantes ambientais que 
coloquem em questão o seu funcionamento de um modo sustentável. Os impactes 
negativos afiguram-se minimizáveis mediante a implementação dos códigos de boas 
práticas existentes para o tipo de actividade em apreço, das medidas de minimização e 
dos planos de monitorização constantes da presente DIA. 

Face ao exposto e ponderados os factores em presença, conclui-se que o projecto da 
“Agropecuária Campino” poderá ser aprovado desde que cumpridas todas as 
condições constantes da presente DIA. 
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