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1. INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em epígrafe, relativo a um projeto de execução, foi remetido pela 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte para a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), que se constitui como Autoridade de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro (regime jurídico de AIA – RJAIA). 

O projeto tem enquadramento na alínea e) do ponto 1 “Instalações de pecuária intensiva”, do anexo II 

do citado diploma, referente a uma capacidade ≥ 500 bovinos (caso geral), e o proponente é a 

Agrolandeiro, Lda., exploração pecuária de produção intensiva. 

De acordo com o disposto no ponto 1 do Artigo n.º 9 do Decreto-Lei citado, a Autoridade de AIA, que 

preside à Comissão de Avaliação (CA), convocou os seguintes organismos para integrarem a Comissão: 

– Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-N), ao abrigo da alínea d); 

– Agência Portuguesa do Ambiente (Administração da Região Hidrográfica do Norte – ARH-N), 

conforme disposto no n.º 6 do artigo 1º do Regulamento das Comissões de Avaliação de Impacte 

Ambiental (RCAIA); 

– Direção Serviços Veterinários da Região do Norte (DSV-RN), de acordo com o estipulado no 

n.º 7 do artigo 1º do RCAIA; e 

– Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), na qualidade de entidade 

licenciadora do projeto, conforme disposto no n.º 8 do artigo 1º do RCAIA. 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA/ARH-N) está representada na CA pela Sra. Eng.ª Maria João 

Magalhães (ARH-N), a DRC-N pela Sra. Dra. Anabela Lebre, a DSV-RN pelo Sr. Dr. Mário Alberto 

Almada Nunes, que, por motivos de aposentação, foi substituído pela Sra. Dra. Júlia Miranda, e a  

DRAP-N fez-se representar pelo Sr. Dr. Manuel Mouta Faria. 

A CCDR-N está representada na CA, para além da Sra. Eng.ª Andreia Duborjal Cabral, que preside à 

Comissão, pelos técnicos Sra. Arqt.ª Alexandra Duborjal Cabral, Sra. Arqt.ª Irene Rodrigues, Sr. Eng.º 

Luís Santos, Sra. Eng.ª Maria Manuel Figueiredo, Sr. Eng.º Miguel Catarino, Sra. Eng.ª Patrícia Barbedo, 

Sra. Dr.ª Rita Ramos e Sr. Dr. Rui Fonseca. 
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Dando cumprimento ao disposto na alínea f) do ponto 5 do Artigo 9º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 

de maio, com a redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, o presente 

documento traduz a informação recolhida pela CA e pretende avaliar se o EIA cumpre os requisitos 

estabelecidos no Anexo III do diploma citado, bem como o estipulado nos Anexos II e III da Portaria  

n.º 330/2001, de 2 de abril. 

 

Tendo em consideração que o procedimento teve início a 25 de outubro de 2012, a apreciação da 

conformidade do EIA teria de ocorrer até ao dia 6 de dezembro de 2012. No entanto, e ao abrigo do 

ponto 5 do Artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 maio, com a redação que lhe é conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, houve suspensão do prazo no âmbito da avaliação da 

conformidade do EIA, através da solicitação de elementos adicionais (ofício que constitui anexo ao 

presente parecer) no dia 21 de novembro de 2012, tendo decorrido 19 dias úteis do prazo estipulado. 

Os elementos mencionados foram recebidos a 29 de janeiro de 2013, pelo que a data limite para 

avaliação de conformidade passou para o dia 13 de fevereiro de 2013 e a data de conclusão do 

procedimento para dia 25 de junho de 2013. Verificando-se que o Aditamento ao EIA preenchia 

genericamente os requisitos solicitados, foi emitida, no dia 11 de fevereiro de 2013, a Declaração de 

Conformidade do EIA, que foi remetida à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (em 

anexo). 

Ao abrigo do n.º 6 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 maio, com a redação que lhe é 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, aquando da declaração de conformidade 

do EIA, foi ainda solicitado novo pedido de elementos adicionais (ofício que constitui anexo ao presente 

parecer) no dia 11 de fevereiro de 2013. 

O 2º Aditamento ao EIA foi recebido a 19 de março de 2013. 

No âmbito da presente avaliação foi solicitado parecer à Câmara Municipal de Barcelos (CMB), ao 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF) e à Entidade Regional do Norte da 

Reserva Agrícola Nacional (ERN-RAN), tendo todas as entidades prestado resposta em tempo útil 

(pareceres em anexo).  

A CA efetuou uma visita ao local no dia 3 de abril de 2013, tendo sido acompanhada por representantes 

da instalação agropecuária e respetivos consultores. 
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Nesta visita ao projeto foi possível constatar, tal como referido no EIA, que a instalação agropecuária 

estava em pleno funcionamento. 

Tal constatação foi comunicada à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território (IGAMAOT), nos termos do disposto no ponto 1 do artigo 36º do RJAIA 

(ofício em anexo). 

Durante a visita técnica foi igualmente possível observar intervenções realizadas em áreas afetas à 

Reserva Ecológica Nacional (REN), que consistiram na alteração do relevo para entubamento de um 

troço da linha de água junto ao limite sul da propriedade e na escavação de uma área adjacente, 

anteriormente florestada com pinhal e eucaliptal. 

Estas ações, correspondentes à escavação e destruição de revestimento vegetal em área de dimensão 

considerável, não incluídas nas ações necessárias ao normal e regular desenvolvimento das operações 

culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações correntes de condução e exploração dos 

espaços florestais, nos termos das alíneas d) e e) do nº 1 do artigo 20º do RJREN, assim como o 

aquedutamento de linha de água já mencionado anteriormente, são interditas em REN. 

Observou-se ainda uma charca em REN, não autorizada ou sujeita a comunicação prévia, nos termos do 

regime jurídico da REN. 

Face ao observado na visita da CA e ao teor dos pareceres emitidos pelas entidades externas à CA, 

foram solicitados esclarecimentos complementares a 6 de maio de 2013, ao abrigo do n.º 6 do artigo 

13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 maio, com a redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei n.º 

197/2005, de 8 de novembro (comunicação em anexo). 

Entretanto, tendo a equipa responsável pelo EIA detetado incorreções no 2.º Aditamento ao EIA, 

apresentou os devidos esclarecimentos à AAIA no dia 7 de maio de 2013 (3.º Aditamento ao EIA). 

A resposta aos esclarecimentos complementares solicitados foi apresentada em 14 de maio de 2013 (4.º 

Aditamento ao EIA). 

Após análise dos elementos referidos e reunião plenária da CA realizada em 16 de maio de 2013, 

entendeu-se continuar por esclarecer alguns aspetos, imprescindíveis para a emissão de parecer técnico 

final devidamente informado, tendo sido solicitado novo esclarecimento, em 16 de maio de 2013, ao 

abrigo do n.º 6 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 maio, com a redação que lhe é conferida 

pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro (comunicação em anexo). Este Aditamento ao EIA 

(5.º) foi recebido a 17 de maio de 2013. 
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A Consulta do Público decorreu entre os dias 25 de fevereiro e 25 de março de 2013, num total de 21 

dias úteis de consulta. Durante este período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão, 

reclamação e/ou solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço. 

Não obstante, tendo-se constatado que a nota de envio e o EIA indicavam como localização do projeto 

unicamente a freguesia de Silveiros, quando a agropecuária também está inserida na freguesia de 

Viatodos (ambas pertencentes ao concelho de Barcelos), tal como esclarecido no 4.º Aditamento ao 

EIA, foi espoletada nova Consulta Pública, com início a 14 de maio de 2013 e término a 11 de junho de 

2013, num total de 20 dias úteis. Durante este segundo período de Consulta Pública também não foi 

rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto 

da Agrolandeiro, Lda. 

A taxa devida pelo procedimento de AIA, nos moldes do disposto na alínea h) do n.º 2 do Artigo 7.º do 

RJAIA, e conforme estabelecido pela Portaria n.º 1102/2007, de 7 de setembro, com as alterações 

produzidas pela Portaria nº 1067/2009, de 18 de setembro, foi liquidada em tempo útil. 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O presente EIA consiste na avaliação dos efeitos sobre o meio ambiente, resultantes da necessidade de 

licenciamento (“regularização” sensu REAP – Regime do Exercício da Atividade Pecuária) da instalação 

agropecuária Agrolandeiro, Lda., imposta pelo Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de novembro, revogado 

pelo decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de Junho (NREAP – novo regime do exercício da atividade 

pecuária). 

A instalação em estudo localiza-se nas freguesias de Silveiros e Viatodos, concelho de Barcelos (ver 

planta de localização em anexo), tendo o terreno 28 ha. O acesso efetua-se através da EN 204, ao 

quilómetro 29,100. 

Este projeto está sujeito a AIA por enquadramento na alínea e), do ponto 1 “Instalações de pecuária 

intensiva”, do anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação que lhe é conferida 

pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro. 

O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado pela empresa Profico Ambiente e ordenamento, Lda., no 

período compreendido entre maio e agosto de 2012. 
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Descrição Sumária do Projeto 

Tal como referido anteriormente, a instalação agropecuária Agrolandeiro, Lda. já se encontra em 

funcionamento desde 1998, nunca tendo sido licenciada. Inicialmente, a instalação possuía apenas uma 

área de 700m2 e albergava entre 150 a 200 animais.  

Com a necessidade crescente do mercado, foram-se construindo mais pavilhões de modo a ampliar a 

capacidade da instalação.  

Os últimos edifícios a serem construídos ficaram concluídos no início de 2012, passando a capacidade da 

instalação de 499 para 1.000 animais, correspondendo à capacidade máxima instalada da instalação a 

licenciar: recria de 1.000 novilhos até 24 meses de idade – 600 Cabeças Normais. 

De acordo com o EIA, a exploração é classificada como de produção intensiva, isto é, trata-se de um 

sistema onde os bovinos são alojados, com reduzido recurso a pastoreio no seu processo produtivo. É 

ainda classificada, de acordo com o tipo de produção ou orientação zootécnica, como unidade de recria 

e/ou acabamento, ou seja, tem por objetivo unicamente a recria e/ou acabamento de animais para 

posterior abate, que ocorre no matadouro Carnes Landeiro, S.A., pertencente ao mesmo grupo, 

localizado a cerca de 750m desta instalação pecuária. 

Tal como referido, a agropecuária tem capacidade para alojar 1000 novilho(a)s de engorda. Os animais 

estão alojados em parques, tendo sempre à sua disposição alimentos compostos, alimentos fibrosos e 

água para abeberamento, fornecida através de dispositivos automáticos de fornecimento de água, 

efetuando-se de igual modo a lavagem periódica dos parques com sistema de recolha de efluentes.  

As instalações são divididas em 5 edifícios, a saber (ver figura seguinte):  

• Edifício A, com 691 m2, destinado a balneários, arrumos e barracão de alfaias agrícolas;  

• Edifício B, com 2.862 m2, destinado a estábulos de animais, com respetiva zona de circulação, 

nitreira, cais e armazenamento de ração. Neste edifício estão alojados cerca de 300 animais;  

• Edifício C, com 1.792 m2, destinado a estábulos de animais, com respetiva zona de circulação, 

nitreira e cais. Neste edifício estão alojados cerca de 200 animais;  
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• Edifício D, com 218 m2 cobertos e zona a descoberto com 1.490 m2, com área de circulação. Na 

zona descoberta os animais têm acesso a manjedoura e bebedouro. Este edifício tem capacidade 

para 200 animais;  

• Edifício E, com 520 m2 cobertos e zona a descoberto com 6 830 m2, e com capacidade para 300 

animais.  

 
Planta da instalação Agropecuária (fonte: EIA). 

 

A entrada dos animais na exploração efetua-se de modo a que ocupem parques seguidos, de forma a 

facilitar o seu maneio, sendo os novilhos identificados através de marca auricular própria. Procede-se a 

um exame físico e documental dos animais de acordo com a proveniência, dos editais da Direção-Geral 

de Veterinária (DGV) e demais legislação em vigor. É fornecido alimento de adaptação ou, se possível, o 

mesmo alimento composto que anteriormente consumiam. Seguidamente procede-se à desparasitação 

interna e externa dos animais, de acordo com prescrição do Médico Veterinário responsável, com 

desparasitante homologado pela DGV e de acordo com o estatuto sanitário dos animais. São ainda 

levadas a cabo ações profiláticas. 
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Os equipamentos existentes na instalação asseguram as condições de controlo zootécnico e higieno-

sanitário dos animais e das instalações adequadas ao número, grupo etário e espécie alojada que 

permita: proceder à carga e descarga dos animais dos veículos de transporte; o abeberamento e a 

alimentação regular de todos os animais presentes na instalação; assegurar a proteção dos animais de 

eventuais condições climatéricas adversas e de possíveis predadores; a contenção e maneio dos efetivos 

e a realização das ações de controlo sanitário ou zootécnico dos animais.  

A instalação possui uma barreira sanitária, constituída por vedação, vestiário, cais de carga e armazéns e 

silos para armazenagem de alimentos.  

Dispõe ainda de sistema de abastecimento de água que assegura a lavagem das instalações e de água com 

qualidade adequada para o abastecimento dos animais e está dotada de sistema de recolha e drenagem 

dos efluentes pecuários (apenas estrume) constituídos por coletores fechados (nitreiras), para 

reservatórios ou sistemas adequados de gestão de efluentes, situados fora da barreira sanitária.  

Não existe praticamente a produção de efluentes líquidos (chorumes), sendo as águas das lavagens das 

camas encaminhadas para as nitreiras. 

A capacidade total das nitreiras é de 2479,4 t de estrume, prevendo-se construir uma nova nitreira com 

a capacidade de 420 t.  

Como atividade subsidiária realiza-se a cultura de forrageiras e de milho, sendo parte da forragem 

consumida na exploração. Nos campos agrícolas, regados por aspersão, é aplicado o estrume produzido, 

fertilizantes e pesticidas.  

 

Em termos conclusivos, considera-se que a “Descrição do Projeto” deste EIA, se encontra relativamente 

detalhada e esclarecedora, apresentando os dados necessários para se compreender as distintas fases e 

principais ações do projeto. 

 

 

3. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

A CA entende que, com base no EIA, nos elementos adicionais, nos pareceres recebidos, nos resultados 

da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de reconhecimento ao local de implantação, foi 
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reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do Projeto.  

No seguimento do descrito no capítulo anterior, e atendendo às características e enquadramento do 

Projeto, destacam-se seguidamente os principais aspetos relativos aos descritores tidos como 

fundamentais. 

 

3.1. Geomorfologia, Geologia e Sismotectónica 

Caracterização da situação de referência 

Geologia 

Segundo o EIA, a caracterização geológica da área em estudo foi realizada com base na Folha 9-A (Póvoa 

de Varzim) da Carta Geológica de Portugal (1:50.000) e em reconhecimento de campo superficial. 

O EIA refere que a área em estudo se integra na Zona Centro Ibérica, num maciço granítico, onde 

afloram rochas graníticas monzoníticas, predominantemente biotíticas, tratando-se de um granito 

porfiroide, de grão grosseiro ou grosseiro a médio. 

De um modo geral, o maciço granítico da área de estudo parece apresentar o perfil de alteração típico 

de regiões temperadas, onde se verifica apenas a degradação mecânica, tornando-o vulnerável aos 

agentes mecânicos de erosão e transporte, e consequentemente mais friável. Na área de estudo, o 

maciço granítico apresenta-se alterado e friável e em estado de solo residual. 

É referido que não foram identificadas quaisquer ocorrências com características geológicas de interesse 

ou especial relevância na área de estudo. 

 

Sismicidade e Neotectónica 

Relativamente à sismicidade, o EIA refere que, segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica 

e atual) observada em Portugal Continental (IM, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), a área do 

projeto apresenta uma intensidade sísmica máxima de grau VI, que corresponde a sismos de intensidade 

“bastante forte”. E de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e 

Pontes (RSAEEP, 1983), insere-se na zona sísmica D, considerada a zona de menor sismicidade das 

quatro em que Portugal Continental se encontra classificado. 
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O EIA refere também que, segundo a Carta Neotectónica de Portugal (SGP, 1988), a área em estudo 

não se encontra afetada por estruturas tectónicas com atividade recente. 

 

Geomorfologia 

O EIA refere que a área de estudo se localiza em terrenos graníticos na vertente da margem direita da 

bacia hidrográfica do rio Este, no concelho de Barcelos, numa área ligeiramente inclinada para leste, a 

cerca de 17 km da faixa litoral. No setor poente, a altitude ronda 110 m junto à EN 204 e no setor 

nascente a altitude ronda 90 m. 

A rede hidrográfica é incipiente na área de estudo, não tendo praticamente expressão morfológica na 

maior parte da área afeta ao projeto, destacando-se uma pequena linha de água, com direção 

aproximadamente WSW-ENE, que acompanha o limite sul da propriedade. 

É referido ainda que a área de estudo se encontra artificializada, com as instalações de aparcamento de 

gado e culturas de forragens para os animais da exploração. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Segundo o EIA, não se identificaram impactes na área do projeto que possam ter sido causados pela 

construção das infraestruturas da exploração agropecuária. 

Durante a fase de exploração não se prevê a realização de ações que envolvam escavações, aterros ou 

qualquer alteração da morfologia local, considerando-se que não ocorrerão impactes na geologia e 

geomorfologia. 

 

Medidas de minimização 

O EIA não apresenta medidas de minimização, face à ausência de impactes. 

Contudo, recomenda a manutenção das boas condições de drenagem da propriedade agrícola, por 

forma a evitar ravinamentos e consequente arrastamento de solos para a rede hidrográfica. 
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Conclusão 

De acordo com o atestado na visita da CA ao local, o projeto encontra-se implementado e em 

funcionamento. 

Assim, considera-se que a caracterização da situação de referência efetuada, apesar de pouco 

pormenorizada, é adequada ao projeto em causa e que, efetivamente, não se identificam impactes para a 

fase de exploração. 

Quanto à recomendação efetuada no capítulo das medidas mitigadoras, considera-se que não é aplicável 

aos descritores em análise. 

Face ao exposto, emite-se parecer favorável referente aos fatores ambientais em análise. 

 

3.2. Solos e Capacidade de Uso do Solo 

Caracterização da situação de referência 

De acordo com o EIA, a unidade pedológica predominante na área em questão são os solos litólicos 

húmicos e apresentam pouco da estrutura da rocha original, não devendo ter textura mais ligeira do que 

arenosa-franca, em que o horizonte A é húmico, com elevada percentagem de matéria orgânica.  

Os solos em questão, encontram-se intervencionados, quer pela ocupação com infraestruturas da 

exploração agropecuária, que com o cultivo de milho e aveia. 

Relativamente às potencialidades e limitações agrícolas e florestais, o EIA refere que os solos da área em 

estudo pertencem essencialmente à classe de capacidade de uso A – de utilização agrícola, e à classe de 

capacidade de uso F – de utilização florestal, junto aos limites sul e norte. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Segundo o EIA, a utilização de fertilizantes no solo agrícola, desde que devidamente quantificada e 

regrada, em acordo com o “Código de Boas Práticas Agrícolas”, não constitui um impacte negativo na 

qualidade dos mesmos. 
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Os efluentes produzidos são canalizados para nitreiras, produzindo-se apenas estrume e não existindo, 

por isso, chorumes, eliminando-se assim a sua drenagem e infiltração nos solos. 

De acordo com os esclarecimentos adicionais, as nitreiras estão dimensionadas para suportarem a 

produção dos efluentes durante 5 meses, quando não é possível efetuar os espalhamentos. Na situação 

mais desfavorável, o tempo entre aplicações seria de 7 meses, pois o estrume é espalhado entre 

abril/maio e setembro/outubro, e de modo a precaver estas situações, está prevista a construção de 

mais uma nitreira, permitindo o armazenamento durante 6 meses. O proponente informa que nunca 

ocorreu a necessidade de armazenar o efluente por 7 meses, pois, normalmente, procede-se à sua 

aplicação no solo entre 3 a 4 meses. Mais informa que a capacidade de armazenamento está 

demonstrada no plano de gestão de efluentes pecuários, apresentado na DRAP-N, para aprovação. 

Relativamente ao coletor que transporta o efluente tratado produzido na empresa “Carnes Landeiro”, 

situada a norte da área em estudo, o EIA refere que, uma eventual rutura, devido a acidente, poderia 

provocar a contaminação do solo. Contudo, este impacte é considerado muito pouco provável, uma vez 

que o trecho final do circuito é impermeabilizado, encontrando-se a rejeição na linha de água a cerca de 

300 m a nascente das lagoas, e o circuito de rejeição à saída das lagoas está equipado com um medidor 

de caudal, permitindo identificar eventuais ruturas. No entanto, já no âmbito dos esclarecimentos 

complementares, apresentados em maio de 2013, o proponente informou que a empresa “Carnes 

Landeiro” procedeu à alteração do ponto de descarga do seu efluente tratado, deixando de ser 

transportado por coletor (já que esse coletor atravessava terrenos que não pertencem nem à empresa 

“Carnes Landeiro” nem ao proponente) para passar a ser transportado, para as lagoas de 

armazenamento, através de camião cisterna, desde que a utilização do efluente tratado para rega seja 

autorizada. Assim sendo, o impacte anteriormente identificado relativamente ao transporte por coletor 

deste efluente tratado, deixa de ser aplicável. 

 

Medidas de minimização 

Como medida de minimização de impactes, o EIA refere que os fertilizantes aplicados nos solos para o 

seu melhoramento devem ser quantificados e utilizados de acordo quer com o “Código de Boas Práticas 

Agrícolas”, quer com o “Plano de Gestão de Efluentes Pecuários”, a aprovar pela DRAP-N, devendo ser 

avaliada a sua composição a nível físico-químico e microbiológico, para que a sua aplicação seja realizada 

com critério adequado à satisfação das necessidades das culturas de forragens. 
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Plano de monitorização 

Para a fase de exploração, foi proposto um Plano de Monitorização contemplando análises aos efluentes 

pecuários produzidos, com o objetivo de conhecer as características físico-químicas dos estrumes 

produzidos de modo a permitir aferir se as quantidades de azoto total a aplicar ao solo são as 

adequadas.  

Para este efeito será efetuada duas vezes por ano a caracterização físico-química do estrume produzido 

e os parâmetros a monitorizar serão os teores de azoto total, fósforo e matéria orgânica.   

Caso os valores obtidos demonstrem uma certa regularidade, pelo menos durante dois anos, considera-

se desnecessário proceder à sua monitorização nos anos subsequentes, a menos que se verifiquem 

alterações a nível do funcionamento da instalação.  

As amostras a analisar devem ser o mais representativas possível do estrume a aplicar aos solos, pelo 

que devem ser recolhidas nas nitreiras imediatamente antes de abril/maio e setembro/outubro, de forma 

a permitir calcular a quantidade adequada de estrume a aplicar ao terreno e culturas em causa.  

As amostras devem ser enviadas para laboratório acreditado devidamente preservadas (de acordo com 

os procedimentos que venham a ser definidos pela entidade responsável pela determinação).  

A atividade pecuária deve assegurar que os efluentes pecuários apenas sejam encaminhados, tratados e 

enviados para destino final, através de um dos procedimentos previstos. É ainda obrigado a submeter à 

aprovação da Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) territorialmente competente o 

respetivo Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP), encontrando-se, ainda, obrigado a manter o 

PGEP permanentemente atualizado. 

 

Conclusão 

Face ao exposto, e de acordo com os elementos apresentados no EIA do Projeto da “Instalação 

Agropecuária da Agrolandeiro, Lda.” e respetivos aditamentos, emite-se parecer favorável ao descritor 

“Solos e Capacidade de Usos de Solo”, condicionado ao cumprimento da medida de minimização 

anteriormente descrita e à implementação do Plano de monitorização supra. 
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3.3. Recursos Hídricos 

Tal como referido anteriormente, as instalações dispõem de um sistema de abastecimento de água e 

estão dotadas de um sistema de recolha e drenagem de efluentes pecuários (apenas estrume) 

constituídos por coletores fechados (nitreiras) para reservatórios ou sistemas adequados de gestão de 

efluentes. A água consumida na instalação pecuária é proveniente de um furo, sendo esta de  

12.600 m3/ano.  

Segundo o EIA, não existe praticamente a produção de efluentes líquidos (chorumes), sendo as águas 

das lavagens das camas encaminhadas para as nitreiras. 

As camas dos animais são limpas através de raspagem. As nitreiras são limpas quando se encontram 

cheias ou quando há necessidade de espalhamento em terrenos agrícolas. O estrume é colocado no 

solo por meio de trator agrícola e depois incorporado no solo através de “lavramento”. Assim, os 

efluentes pecuários produzidos na unidade de produção em causa têm como destino final o solo. Nesta 

instalação são produzidos anualmente cerca de 5.800 ton de estrume, que se guardam nas nitreiras e 

depois são aplicados nos terrenos da própria instalação e ainda em terrenos vizinhos. 

Saliente-se ainda que, em atividades pecuárias intensivas com produções anuais superiores a 200 m3 ou 

toneladas, é obrigatório submeter à aprovação da Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) 

territorialmente competente o respetivo Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP), encontrando-

se, ainda o proponente obrigado a manter o PGEP permanentemente atualizado. 

 

Caraterização da situação de referência 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

A área em estudo insere-se na província hidrogeológica do Maciço Antigo, constituindo um meio de 

circulação livre, com escoamento por fraturação ao longo das descontinuidades e por porosidade ao 

longo das zonas alteradas e superficiais do maciço rochoso. Nestes maciços existirá um sistema 

hidrogeológico de circulação sub-superficial de água, caracterizando-se por ser um meio poroso e 

fraturado, apresentando um carácter sazonal, com maior expressão na estação húmida. Existe ainda um 

outro sistema de circulação de água em profundidade, que se mantém durante a estação seca. 

A recarga é direta, através da infiltração da água de precipitação ao longo das descontinuidades do 

maciço rochoso. 
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O EIA refere que foi realizado um inventário dos principais pontos de água subterrânea ocorrentes na 

área em estudo e também efetuado levantamento de campo na área de intervenção. 

Segundo o EIA, na área de estudo existem 2 furos e uma nascente, sendo que apenas 1 dos furos possui 

Autorização para captação de água subterrânea. O furo 1 abastece a exploração pecuária e o furo 2 não 

é utilizado atualmente. Caso este último não esteja devidamente selado, deverá ser obtido o respetivo 

título de utilização dos recursos hídricos. 

A nascente dá origem a uma charca que é utilizada para rega dos campos de milho e aveia. O excedente, 

durante os meses de inverno é encaminhado para a linha de água. 

 

Recursos Hídricos Superficiais 

A unidade da Agrolandeiro encontra-se integrada na bacia hidrográfica do rio Ave, cuja área total é de 

1391 km2, na sub-bacia hidrográfica do rio Ave. 

O terreno onde se encontra implantada a unidade agropecuária e sua envolvente próxima drenam 

naturalmente para duas linhas de água localizadas a Norte e a Sul. Existe ainda uma terceira linha de água 

na zona central da propriedade. A linha de água a Sul encontra-se parcialmente entubada. Todas as 

linhas de água drenam para o rio Este (margem direita). 

Na instalação existem ainda 3 lagoas de armazenamento, que servem para armazenamento das águas 

residuais tratadas provenientes da ETAR do matadouro da empresa “Carnes Landeiro”, localizada a 

Norte da agropecuária e pertencente ao mesmo grupo de empresas. Este efluente tratado é utilizado 

para rega dos campos agrícolas existentes na Agrolandeiro. 

Relativamente às linhas de água existentes na propriedade, tal como referido, o estudo constatou a 

identificação na carta militar de três linhas da água, que confluem junto ao limite nascente da 

propriedade, tendo em aditamento sido descrita a sua situação atual e as alterações sofridas: 

– a linha de água mais a norte, que apenas delimita parcialmente a propriedade, não sofreu 

qualquer intervenção, afluindo noutra linha de água que drena para o rio Este; 

– a linha mais a sul, que atravessa a propriedade, foi parcialmente entubada, de forma a 

uniformizar o terreno e a facilitar o seu cultivo, afirmando-se não ter sido destruída qualquer 

vegetação por à data já não existir; 
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– a linha de água na zona central, marcada em carta militar, desde a “lagoa de criação de patos” 

até à confluência com as restantes linhas de água é referida como sendo apenas  uma linha de 

escorrência de águas, depreendendo o estudo que não é provável que alguma vez tenha existido 

galeria ripícola na mesma.  

O estudo refere ainda a existência de uma zona depressionária junto à “lagoa dos patos”, que foi sendo 

nivelada ao longo do tempo, à semelhança do que ocorre em todo o terreno de cultivo. No local existe 

uma nascente que alimenta a lagoa, que conduziu à implantação de uma conduta subterrânea, que 

estabelece a ligação entre a lagoa e a linha de água principal mais a norte, que encaminha o caudal 

excedente.  

No que concerne às lagoas, o aditamento esclareceu que: 

– a nascente/charca localizada a sul da propriedade, em área adjacente à linha de água, é utilizada 

para a rega dos campos de milho e aveia, sendo o excedente encaminhado para a linha de água, 

durante os meses de inverno;  

– a “lagoa dos patos” serve para a criação não controlada de patos bravos, embora esta se 

encontre vedada; 

– existem três lagoas de armazenamento das águas residuais provenientes da ETAR localizada no 

Matadouro pertencente ao mesmo grupo. O efluente tratado é parcialmente utilizado para rega 

por aspersão dos terrenos agrícolas, tendo a descarga do restante efluente na linha de água 

existente na propriedade sido suspensa, uma vez que foi localizado um novo ponto de descarga 

do referido efluente na Ribeira de S. Miguel, no exterior na propriedade. O estudo acrescenta que 

se vier a ser autorizada a utilização para rega do efluente tratado, será transportado em camião 

cisterna, da ETAR do matadouro até à agropecuária, onde será descarregado nas lagoas de 

armazenamento. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

A impermeabilização do solo na área das instalações existentes, não determina um impacte negativo 

significativo na recarga do sistema aquífero, uma vez que corresponde apenas à área dos edifícios 

existentes, sendo a restante área da propriedade permeável. 
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O EIA indica ainda que, durante a fase da exploração poderá ocorrer a degradação da qualidade das 

águas subterrâneas, caso os fertilizantes utilizados sejam em quantidade excessiva à parcela de terreno 

ou às culturas existentes. A ocorrer considera-se um impacte negativo, podendo atingir um significado 

moderado, provável, local indireto e temporário. No entanto, esta eventualidade não deverá ser 

considerada, uma vez que as exigências legais contidas na Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, se 

destinam a controlar esta questão. 

 

Recursos Hídricos Superficiais 

O EIA refere que a atividade não induz impactes significativos ao nível dos recursos hídricos superficiais. 

Os efluentes produzidos, quer pelos animais, quer pela lavagem das camas, são canalizados para as 

nitreiras, produzindo-se apenas estrume, não existindo chorumes, eliminando-se assim a sua drenagem e 

posterior encaminhamento.  

 

Medidas de minimização 

O EIA preconiza algumas medidas de minimização, constantes do capítulo 6 do presente parecer, que 

deverão ser implementadas. 

 

Conclusão 

Considera-se ser emitir parecer favorável ao projeto, no âmbito do presente descritor, condicionado à 

renaturalização da linha de água denominada “C”, desentubando e renaturalizando o seu leito e 

margens. Esta renaturalização deverá aproximar-se o mais possível da situação topográfica existente 

antes da sua artificialização. 

Antes de proceder à renaturalização propriamente dita, deverá ser elaborado um estudo e enviado para 

apreciação da Autoridade de AIA. Esse estudo deverá contemplar ainda a proposta de reabilitação da 

galeria ripícola em toda a extensão do leito do curso de água no terreno do proponente. 

Relativamente à charca, tendo em conta que se trata de uma regularização de uma utilização dos 

recursos hídricos pela execução de uma estrutura já existente em 31 de maio de 2007, poderá aceitar-
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se a sua localização a menos de 10 metros da linha de água. No entanto, ressalva-se que a charca não 

deverá ter ligação com a linha de água, com exceção do eventual encaminhamento de excedentes 

através de descarregador, em época de forte pluviosidade, para essa mesma linha de água.  

No que respeita aos estrumes/chorumes, deverá ser acautelado o cumprimento das interdições e 

condicionantes à valorização agrícola de efluentes pecuários prevista no artigo 10º da Portaria  

nº 631/2009, de 9 de junho, bem como das normas definidas no Código de Boas Práticas Agrícolas 

(CBPA) e ainda do disposto no Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP). 

 

3.4. Flora e Fauna 

A exploração está inserida numa área de características predominantemente rurais, mas onde já se 

implantaram infraestruturas de carácter urbano/industrial, apresentando a sua envolvente extensas áreas 

agrícolas, com regadios e vinha e áreas florestais maioritariamente compostas por eucalipto e pinheiro 

bravo. O acesso é feito a partir da EN 204, a oeste, que regista tráfego intenso. 

 

Caracterização da situação de referência 

O estudo refere no descritor Uso do solo e Ordenamento do Território o facto de o projeto não integrar 

áreas classificadas, nomeadamente Áreas Protegidas (referidas de forma desajustada como parques e 

reservas) e áreas da Rede Natura 2000. 

Definiu como área de estudo a área afeta à instalação agropecuária e sua área envolvente num raio de 

200 metros e referiu no aditamento a visita ao terreno, com a duração de cerca de 10 horas, o “registo 

do testemunho dos trabalhadores da unidade relativamente a espécies de fauna por estes observadas no 

recinto da unidade e suas imediações” e a consulta bibliográfica. 

Tendo-se solicitado informação sobre a metodologia utilizada no trabalho de campo, foi esclarecido que 

a metodologia utilizada foi simplificada, “… bastando uma visita à área e a recolha dos dados observáveis 

com facilidade para permitirem uma correta avaliação dos impactes, a par de um “inquérito” aos 

trabalhadores sobre as espécies que observam”, “… dispensando a realização de transeptos, entre 

outros aspetos metodológicos de suporte aos estudos da Flora e da Fauna”. 
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Foram identificados alguns habitats (pinhais e eucaliptais, carvalhais de Q. robur, cultura de vinha e 

campos agrícolas), cartografados na Carta de Biótopos apresentada em aditamento, abrangendo a área 

envolvente do projeto. 

Dentro da exploração destacou-se o interesse natural de uma faixa de bosquete de carvalho e 

castanheiro, existente junto à linha de água, no seu limite sul. 

Posteriormente, foram apresentados outros elementos de esclarecimento solicitados, tendo sido 

realizada uma carta da vegetação, que identifica as manchas de vegetação ocorrentes na propriedade e 

na sua envolvente, atualizando e complementando a informação anterior. Foram enunciadas as espécies 

para cada mancha de vegetação cartografada, verificando-se a indicação de novas espécies da flora, em 

especial das que constituem a vegetação aquática presente nas lagoas, que não haviam sido objeto de 

levantamento. 

Explicitou-se que a vegetação natural ou seminatural existente dentro da propriedade não tem valor de 

conservação, tratando-se de eucaliptal esparso, com sobcoberto constituído por matos e vegetação 

anual nitrófila, com presença esporádica de algumas árvores autóctones/vegetação aquática cosmopolita 

e sem valor intrínseco nas charcas/algumas árvores alóctones, plantadas no estremo sudoeste do 

terreno. 

Na envolvente da propriedade, identificaram-se povoamentos de eucalipto e pinheiro-bravo, 

pontualmente com alguns sobreiros e carvalhos e um choupal plantado, sem qualquer valor de 

conservação.  

Foi relevada a ocorrência no seu limite sul da mancha de carvalhal de carvalho-alvarinho (Habitat 9230, 

subtipo pt1), bosque climatófilo secundário em estado de conservação razoável, incluindo algumas 

árvores de porte considerável, maioritariamente carvalhos (Quercus robur), desenvolvendo-se apenas na 

margem esquerda da linha de água. 

Relativamente à fauna, o EIA referiu a presença na área de estudo de várias espécies de vertebrados, 

sendo 17 de mamíferos (9 de quirópteros), 11 de aves, 3 de répteis e 1 de anfíbios. Com exceção de 4 

espécies de quirópteros, com estatuto de vulnerável, todas as espécies têm estatuto de pouco 

preocupante. 

Relativamente às espécies de quirópteros afirmou-se que não se justifica a confirmação das espécies que 

efetivamente possam ocorrer na área de estudo, não se prevendo a alteração dos locais de abrigo e 

alimentação de quirópteros devido à execução do projeto, pelo que não se despistou a eventual 
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presença das espécies referidas identificadas com estatuto de conservação/proteção e que o estudo 

indica como de ocorrência provável. 

Em aditamento foram apresentadas duas tabelas com listagens das espécies de fauna e flora com os seus 

estatutos de conservação e proteção, mas sem indicação dos habitats de ocorrência da fauna e das áreas 

inventariadas. À listagem da fauna foram acrescentadas posteriormente 9 espécies endémicas (6 de 

ocorrência provável) e introduzida a lista de 4 espécies piscícolas endémicas, mas todas de ocorrência 

improvável.   

Relativamente à solicitação de análise e avaliação da importância dos recursos e valores naturais 

ocorrentes na área de estudo, em termos da ecologia global do território em estudo, o EIA concluiu 

que “o valor conservacionista da Flora e Habitats da área de projeto e sua envolvente pode considerar-

se diminuto”. 

No entanto, o que se pretendia analisar era, independentemente do estatuto de classificação e de 

proteção ou conservação das espécies da fauna e da flora, a importância do seu papel e das funções 

ecológicas que desempenham em complementaridade, à escala da área de estudo, em termos da sua 

ecologia global. 

Na sequência da visita ao terreno, a CA solicitou esclarecimentos relativamente às intervenções 

realizadas em áreas afetas à REN, correspondentes às linhas de água existentes a norte e a sul da 

propriedade e coberto vegetal associado e também sobre as lagoas existentes. 

O estudo ressalva que todas as linhas de água são de regime torrencial e secam nos meses de estio, não 

apresentando, por isso, vegetação ripícola, afirmação que não se comprova. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais e Medidas de minimização 

Considerando a fase de exploração em curso, o estudo destaca, como ações indutoras de impactes 

negativos sobre a flora e fauna, a circulação de veículos dentro e fora da propriedade (ruído, 

levantamento de poeiras, atropelamento de fauna) e as atividades agrícolas desenvolvidas (ruído, 

levantamento de poeiras, atropelamento de fauna, aplicação de fertilizantes, pesticidas), classificando-os 

como negativos, localizados, de baixa magnitude e pouco significativos.  
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Identificou como impacte positivo a presença de alimento e água, que poderá potenciar a biodiversidade, 

destacando o papel das lagoas de tratamento de efluentes construídas, como fonte de água para os 

invertebrados e vertebrados e classifica o impacte como local, de média magnitude e significativo. 

Conclui que não há habitats naturais de valor a considerar, com exceção do bosquete junto à linha de 

água a sul da propriedade, embora o coberto vegetal ofereça condições de suporte à fauna de 

vertebrados, que não apresenta espécies sensíveis. 

Considera este descritor ambiental de menor significância, por não existirem impactes significativos 

resultantes do projeto, esclarecendo que foi realizado um EIA simplificado e que foi suficiente para a 

análise de impactes “… uma visita à área e a recolha dos dados observáveis com facilidade para 

permitirem uma correta avaliação dos impactes, a par de um “inquérito” aos trabalhadores sobre as 

espécies que observam”.  

No que respeita aos impactes cumulativos o aditamento aborda os impactes decorrentes da existência 

da agropecuária e do matadouro a norte, concluindo não serem significativos. No entanto, pretendia-se 

que a avaliação destes impactes abrangesse também outras fontes de impacte referidas no relatório na 

área envolvente, como a rede viária, a vacaria, a serração de madeira e outras unidades industriais 

próximas. 

Como ações mitigadoras dos impactes negativos identificados, refere a escolha criteriosa dos pesticidas 

utilizados na atividade agrícola e a preservação das lagoas como fonte de água para a fauna.   

Nos esclarecimentos finais assumiu-se a realização de ações interditas, em áreas da REN, que 

consistiram na alteração do relevo para entubamento de um troço da linha de água a sul da propriedade 

e na escavação de uma área adjacente, anteriormente florestada com pinhal e eucaliptal. 

Referindo que as ações não deverão ter destruído vegetação ripícola, mas apenas alterado o relevo e o 

escoamento das águas, considera que os impactes negativos não são significativos, por não se ter 

verificado alteração das funções ecológicas daqueles biótopos.  

Não identifica medidas minimizadoras, por considerar que “… qualquer alteração à situação atual, 

correspondente a um novo equilíbrio já estabelecido, poderia causar novos impactes negativos”. Propõe 

em alternativa, como medida compensatória, a reabilitação da vegetação natural praticamente 

inexistente na margem esquerda da linha de água, no troço a céu aberto dentro da propriedade, com 

plantação de espécies autóctones, melhorando a infiltração do terreno e criando micro habitats para a 

fauna. 
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Relativamente à alteração do relevo na área adjacente, concretiza que a área escavada tem cerca de 

4579 m², identifica a destruição do coberto vegetal como impacte negativo e propõe como medida 

compensatória deste impacte, a recuperação da vegetação natural na área de solos não cultivados, “… 

através da plantação de algumas das espécies arbustivas e arbóreas autóctones que configuram a 

vegetação serial local”.  

Informa que foi já vedada uma zona dentro da propriedade com vegetação natural, com vista à sua 

preservação. 

 

Conclusão 

Face ao exposto, afigura-se que a área de estudo, para além da área de maior relevância 

ecológica/interesse de conservação identificada no limite sul da agropecuária (Habitat 9230, subtipo pt1), 

apresenta dentro da propriedade linhas de água/de drenagem e charcas/lagoas que, em conjunto com as 

manchas de vegetação e mosaico agroflorestal descritos na envolvente, desempenham funções 

ecológicas complementares que importa potenciar. 

Assim, considera-se que as referidas linhas de água e lagoas, parte das quais enquadradas em REN e 

objeto das intervenções atrás mencionadas, deverão ser objeto de um estudo específico, no sentido da 

sua renaturalização e requalificação, conciliáveis com o seu aproveitamento para apoio à atividade 

agropecuária desenvolvida. 

Deste modo, considera-se ser de emitir parecer favorável ao EIA, condicionado à entrega pelo 

proponente à autoridade de AIA, previamente ao licenciamento, de uma proposta de 

renaturalização/requalificação das linhas de água e lagoas existentes na agropecuária, tendo como 

objetivos a recuperação das condições de drenagem e das funções ecológicas pré-existentes e a 

potenciação das suas funções naturais.  

A proposta, a apresentar em fase de projeto de execução, deverá estudar a reposição à superfície do 

troço entubado da linha da água existente a sul da propriedade e a plantação das suas margens com 

vegetação ribeirinha pertencente à flora autóctone. Desta forma, integrará a medida compensatória 

proposta de reabilitação da vegetação natural na margem esquerda da linha de água, constante dos 

esclarecimentos adicionais de 15 de maio 2013. 
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Deverá apresentar também o plano de reflorestação com espécies autóctones, da área adjacente à linha 

de água, a jusante, que foi objeto de alteração do relevo e de destruição do coberto florestal, conforme 

proposta de medida compensatória do EIA. 

Para além destas medidas, tendo em vista potenciar as condições ecológicas que permitem o 

desenvolvimento da fauna na área de estudo, nomeadamente a já identificada (avifauna, herpetofauna, 

quirópteros e outros mamíferos), recomenda-se que a proposta contemple a plantação das margens das 

lagoas existentes na propriedade com espécies da flora natural local, específica destas zonas húmidas, 

bem como outras medidas consideradas adequadas.  

Importa ainda recomendar que nas áreas adjacentes à área de carvalhal (Habitat 9230, subtipo pt1), junto 

à linha de água a sul, bem como ao longo da linha de água a norte, no limite norte da propriedade, sejam 

acauteladas as ações de degradação destes ecossistemas, que aí possam ocorrer. 

Acresce salientar que deverão ser cumpridas as medidas mitigadoras propostas neste descritor, bem 

como as referidas nos descritores solos e recursos hídricos, nomeadamente as que se referem à 

aplicação de estrume, fertilizantes e pesticidas e à rega dos terrenos agricultados, as quais deverão ser 

devidamente acompanhadas e monitorizadas. 

 

3.5. Uso do Solo e Ordenamento do Território 

Uso do Solo 

Caracterização da situação de referência 

De acordo com o EIA, a área onde se localiza a instalação agropecuária é solo rural, onde a atividade 

agrícola e florestal convive com tecido urbano descontínuo, caracterizado por habitação dispersa 

individual ou mista de baixa densidade e pequena indústria, estruturados em função da estrada nacional 

que margina a propriedade ou de vias secundárias. 

A instalação agropecuária para alojamento permanente de 1000 novilhos de engorda em regime 

intensivo traduz-se em quatro edifícios, genericamente destinados a estábulos de animais, e um quinto, 

ocupado por balneários, arrumos e guarda de alfaias agrícolas todos interligados por acessos internos. 

Possui ainda barreira sanitária, cais de carga e descarga e silos de armazenamento de forragens e lagoas 

ou charcas, sendo extensa área circundante utilizada para produção de forragens.  



   Parecer Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 793 
Projeto da Instalação Agropecuária Agrolandeiro, Lda. – Barcelos 
Junho de 2013 

23/59

Na visita ao local realizada a 3 de abril de 2013 constatou-se que o atual uso do solo se traduz em dois 

núcleos de edificações diretamente adstritas à instalação agropecuária, um concentrado na zona na 

frente da propriedade, onde se encontram a maioria dos estábulos e apoios agrícolas e umas das lagoas 

da exploração e outro, mais afastado na zona norte da propriedade e na área mais afastada da estrada 

nacional, que integra outro estábulo e três lagoas que o aditamento do EIA menciona funcionarem como 

armazenamento de efluentes tratados do matadouro no período em que são utilizados para rega. Neste 

extremo da propriedade subsiste ainda uma pequena área florestada. 

A área não edificada da propriedade é maioritariamente ocupada na produção de forragens.  

Devido às condições meteorológicas verificadas no dia da visita, não foi possível verificar 

adequadamente alguns aspetos, nomeadamente a discrepância constatada na cartografia do PDM, carta 

da REN e carta militar, relativamente às linhas de água presentes na propriedade que a equipa do EIA 

justifica como erro cartográfico. 

No entanto, a charca em REN (no limite sul da propriedade) parece resultar da confluência de duas 

linhas de água, de acordo com a figura seguinte. 

 
Ortofotomapa da instalação Agropecuária com identificação das linhas de água e charca. 
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Esta linha corre a céu aberto até à proximidade da charca aí executada. Na sua proximidade e em zona 

que a carta de biótopos indica “campos agrícolas” está agora uma área extensa de escavação integrada 

no perímetro da propriedade. No local da escavação e em data recente, existia uma ocupação florestal 

semelhante à que se verifica no terreno vizinho. Tanto quanto nos foi possível verificar, não se observou 

galeria ripícola nas linhas de água no atravessamento da propriedade. Do esclarecimento completar 

solicitado quanto a esta questão, foi referido que “Não existe vegetação ripícola em qualquer dos troços das 

linhas de água existentes dentro da propriedade, nem nos troços imediatamente a jusante ou a montante da 

mesma, já fora da propriedade”. 

  
Pormenor da escavação e imediação da charca, observado aquando da visita ao projeto. 

 

Não se procede a análise de uso proposto porque a unidade agropecuária se encontra concretizada na 

totalidade. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

O EIA não identifica impactes significativos no que respeita ao uso do solo e consequentemente não 

preconiza medidas de compensação. Porém, em fase de aditamento, foi incluída uma medida de 

minimização para a fase de desativação:  

– Deverão ser desmanteladas todas as edificações, com remoção de todos os materiais, em 

particular os pavimentos impermeabilizantes. O solo deverá ser novamente exposto, limpo de 

entulhos, de modo a possibilitar uma futura utilização para outros fins. 
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No Pedido de Elementos/Esclarecimentos Adicionais e face às questões que se resultaram da visita 

sobre a linha de água sul, foi considerado que “não seria viável propor medidas minimizadoras, uma vez que 

qualquer alteração à situação atual, correspondente a um novo equilíbrio já estabelecido, poderia causar novos 

impactes negativos”. Em contrapartida, e como medida compensatória, é proposta a reabilitação da 

vegetação natural ao longo da margem esquerda da linha de água, no seu troço a céu aberto dentro da 

propriedade e ainda promover recuperação da vegetação natural através da plantação de algumas das 

espécies arbustivas e arbóreas autóctones na zona escavada. 

Entende-se que no que respeita ao Uso do Solo, a atividade da Agrolandeiro com o objetivo de 

maximizar o cultivo de forragens, não terá acautelado devidamente os recursos hídricos presentes no 

local.  

Assim, tendo em conta que a vegetação ripícola tem um papel fundamental na proteção dos recursos 

hídricos (nomeadamente pela consolidação das margens e proteção contra a erosão e efeito sobre a 

qualidade das águas superficiais, designadamente na diminuição na redução do teor de nutrientes 

dissolvidos e em suspensão) e as funções desempenhadas pelas áreas integradas em REN, entende-se 

que deverá ser apresentado projeto de renaturalização da linha de água que constitui o limite sul da 

propriedade em toda a extensão do seu curso integrado na Agrolandeiro, que deverá incluir a sua 

proteção com galeria ripícola constituída com espécies adequadas, por forma a garantir as funções 

asseguradas por este curso de água, nomeadamente as definidas no nº 4 da alínea a) da Secção II do 

Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, com a redação conferida pelo Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 

de novembro. O mesmo procedimento de reposição de galeria ripícola deverá ser adotado para a linha 

de água que constitui limite norte/nascente da propriedade. 

 

Ordenamento do Território 

Caracterização da situação de referência 

Plano Diretor Municipal (PDM) 

Assinala-se que a instalação agropecuária Agrolandeiro, apesar de se encontrar totalmente concretizada, 

não foi objeto de qualquer licenciamento. 

Na área de intervenção vigora o PDM de Barcelos, publicado pela Resolução de Conselho de Ministros 

nº 64/95, de 4 de julho. Segundo a planta de condicionantes desse plano, verifica-se: 
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– Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

– Reserva Ecológica Nacional (REN); 

– Leito e Curso de Água – Domínio Público Hídrico; 

– Rede Rodoviária. 

De acordo com a planta de ordenamento do PDM, a instalação ocupa as seguintes classes de espaços: 

– Espaços Agrícolas – áreas com viabilidade atual ou potencial 11 Integradas em RAN; 

– Espaços Agrícolas – áreas com viabilidade atual ou potencial 12 Integradas em REN ou RAN e 

REN 

– Espaços Naturais – Orlas e Sebes Vivas. 

O conjunto edificado da instalação agropecuária ocupa Espaços Agrícolas inseridos em RAN, sendo um 

uso compatível com esta classe de espaço, desde que mereça parecer favorável no âmbito desse regime 

jurídico, designadamente da Entidade Regional do Norte da Reserva Agrícola Nacional. 

Os Espaços Naturais são zonas de fragilidade ecológica, intrínseca ou provocada por utilizações 

indevidas, com reconhecido valor ou potencial paisagístico. As Orlas de Sebes Vivas integram estes 

espaços, sendo um complemento funcional da mata ribeirinha, constituídas pela estrutura vegetal 

diversificada na composição florística e desenvolvimento de acordo com a localização e identidade dos 

ecossistemas em presença, compartimentando os campos ou envolvendo e dando continuidade aos 

povoamentos florestais e matas de proteção, sendo a sua conservação responsabilidade do proprietário. 

No EIA é indicado que estas orlas ou sebes vivas não existem no local, presumindo erro de cartografia 

do PDM. De acordo com o observado na visita e no historial de imagens aéreas do local, considera-se 

credível que o seu desaparecimento resulte da exploração dos campos agrícolas da propriedade. 

Quanto à condicionante Domínio Hídrico, é mencionado no Aditamento que não foi ainda 

desencadeado o processo para obtenção de título de utilização de recursos hídricos, exceto para dois 

furos existentes.  

Sobre a servidão constituída pela estrada nacional, no aditamento foi incluído parecer das Estradas de 

Portugal SA, onde se pronuncia favoravelmente sobre a vedação contígua a esse eixo viário e acesso da 

exploração ao mesmo. 
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Incidência na REN 

Da análise da Carta da REN de Barcelos nº 83.2 publicada por Resolução do Conselho de Ministros  

n.º 43/96, de 17 de abril, verifica-se que a instalação se insere parcialmente em solos classificados como 

Reserva Ecológica Nacional, integrando os sistemas linhas de água e áreas de máxima infiltração, 

contrariamente ao expresso no EIA, nos Aditamentos e Esclarecimentos que assinala leitos de cursos de 

água e zonas ameaçadas por cheias (ver figura seguinte). 

 
Extrato da Carta da REN de Barcelos nº 83.2. 

 

Na visita constataram-se ações interditas em REN correspondentes à escavação e destruição de 

revestimento vegetal em área de dimensão considerável, não incluída nas ações necessárias ao normal e 

regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações 

correntes de condução e exploração dos espaços florestais, nos termos das alíneas d) e e) do nº 1 do 

artigo 20º do RJREN e o aquedutamento já mencionado anteriormente de linha de água.  

Observou-se ainda uma charca em REN, não autorizada ou sujeita a comunicação prévia, nos termos do 

regime jurídico da REN. 
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De acordo com os Esclarecimentos/Aditamentos, esta charca terá a capacidade de cerca de 4300m³, 

mencionando-se distanciamentos variáveis à linha de água e mencionando que “No inverno, a água em 

excesso da charca é encaminhada para a linha de água através de um descarregador”. 

Em resposta ao pedido de esclarecimento se a alimentação da charca resulta efetivamente da nascente 

que o EIA menciona ou antes do cruzamento de duas linhas de água que a cartografia aponta (carta 

militar e plantas do PDM), foi indicado:  

“Segundo as informações obtidas na visita ao local e com base na observação local, não se conhece 

qualquer intervenção de captação de água nas duas linhas de água que constam da Carta Militar e 

atravessam a propriedade (a norte e a sul da charca), com vista ao seu encaminhamento para a charca 

existente junto ao limite sudeste da propriedade.” – 13/05/2013; 

“Pelas informações dadas pela AGROLANDEIRO, admite-se que a charca é alimentada por um nascente, 

termo popular para pequenas exsurgências que podem ocorrer à superfície do terreno em alturas de 

maior pluviosidade.  

Este local terá sido aproveitado, através da escavação do terreno, para a construção da charca 

atualmente existente. Atendendo à escavação efetuada, terá sido intercetado o nível freático local 

subsuperficial, diretamente dependente da precipitação (nomeadamente das escorrências sub-superficiais 

dos terrenos envolventes), e que alimenta a referida charca.” – 17-05-2013. 

De acordo com o regime da REN, a charca tem enquadramento nos usos e ações enunciados na alínea 

c) Charcas para fins agroflorestais e de defesa da floresta contra incêndios, com capacidade de 2000 m³ a 

50000 m³, da Portaria nº 419/2012, de 20 de dezembro, desde que não estabeleçam ligação com as 

linhas de água, com exceção do eventual encaminhamento de excedentes através de descarregador para 

uma linha de água próxima. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Tal como no referido no âmbito do “Uso do Solo”, e uma vez que a instalação agropecuária se encontra 

executada, o EIA não identifica impactes significativos no que respeita ao Ordenamento do Território e 

preconizando apenas insuficientes medidas de compensação: 

– Reservar uma faixa ao longo da margem da linha de água para recuperação da vegetação natural. 

De modo a acelerar este processo, essa faixa deverá ser vedada, para impedir qualquer alteração 
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posterior durante as operações de mobilização do terreno agrícola adjacente, e será plantada com 

Quercus robur e Salix atrocinerea. Para evitar contaminação genética, as plantas a utilizar devem ser 

produzidas a partir de propágulos recolhidos dentro da área biogeográfica em presença; 

– Promover a recuperação da vegetação natural da área escavada, nos termos já enunciados no 

descritor Uso do Solo. 

Assim, tendo em conta os impactes das intervenções constadas nas áreas integradas em REN, entende-

se que se deverá: 

– Integrar no projeto de recuperação paisagística mencionado no descritor Uso do Solo, a 

reposição da modelação original do terreno, na forma mais aproximada possível, contemplando a 

rearborização e recobrimento vegetal adequado, em associação e complemento da 

renaturalização da linha de água adjacente e da respetiva galeria ripícola. A renaturalização da linha 

de água próxima da charca deverá garantir que este recurso hídrico não alimente a charca, 

servindo exclusivamente para encaminhamento de eventuais excedentes por meio de 

descarregador. 

 

Conclusão 

Pelo acima exposto, propõe-se a emissão de parecer favorável no âmbito dos descritores Uso do Solo e 

Ordenamento do Território, condicionado à apresentação, junto da autoridade de AIA e previamente 

ao licenciamento, de projeto de recuperação paisagística que integre: 

– Renaturalização de toda a extensão da linha de água REN que constitui o limite sul da 

propriedade, com reconstituição de galeria ripícola constituída com espécies adequadas, por 

forma a garantir as funções asseguradas por este curso de água, nomeadamente as definidas no  

n.º 4 da alínea a) da Secção II do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, com a redação 

conferida pelo Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de novembro, de forma a assegurar que não 

estabeleça qualquer ligação à charca existente, exceto através de descarregador que encaminhe 

eventuais excedentes dessa charca para a linha de água; 

– Reposição da modelação original do terreno no limite sul onde se realizou escavação, na forma 

mais aproximada possível, contemplando a rearborização e recobrimento vegetal adequado, 

associada e complementar à renaturalização da linha de água adjacente; 
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– Reposição de galeria ripícola no troço de linha de água REN que constitui parte do limite norte 

da propriedade. 

 

3.6. Paisagem 

Caracterização da situação de referência 

É referido na página 11 do EIA que as instalações estão implementadas em local praticamente isolado, 

não confinante com situações suscetíveis de serem identificadas como um risco sanitário para os animais 

ou para o ambiente envolvente. Esta afirmação é consubstanciada pela Figura 4.11 – Carta de Uso do 

Solo sobre Ortofotomapa, página 56 do EIA, onde fica patente o caráter de isolamento da exploração 

no interior da propriedade agrícola, cujos limites confinam maioritariamente com floresta, indicada no 

EIA como de produção, e com vinha. As fotografias 4.28 a 4.37 são matéria expressiva e demonstradora 

da restrição visual que ocorre em termos de vistas sobre a exploração, associado às características de 

povoamento, descontínuo, de baixa densidade, que ocupa a envolvente mais afastada da propriedade e, 

por isso, do projeto. 

A análise e avaliação do descritor Paisagem no EIA adotou como metodologia uma abordagem baseada, 

por um lado, na consideração da paisagem global, centrada nas interações dos componentes bióticos e 

inertes, e sobre tal conjunto, definiu unidades de paisagem; por outro lado, considerou o efeito cénico 

da paisagem, enquanto expressão de valores estéticos e plásticos capazes de influenciar o Homem, com 

base nos quais avaliou a sensibilidade paisagística e os impactes visuais do projeto. 

Os critérios metodológicos identificados conduziram à delimitação da área de estudo, considerando-a 

como a área efetivamente afetada pela exploração, acrescida de uma faixa de 200m, no tocante à 

delimitação das unidades de paisagem sendo que, para a análise dos impactes visuais foi estudada uma 

área de onde, teoricamente, o projeto poderá ser avistado, num raio máximo de 3 km, limite a partir do 

qual se considera no EIA que a acuidade visual média diminui drasticamente. 

Dada a diversidade das componentes da paisagem que rodeiam a área do projeto e com as quais se 

estabelecem as dinâmicas próprias da interação ambiental e antrópica, foi opção metodológica proceder 

à classificação da paisagem baseada, sobretudo, na sua funcionalidade. 

O EIA indica que a paisagem onde o projeto se encontra inserido é constituída por uma matriz 

dominantemente agrícola, que ocupa terrenos planos e ondulados, marcada pela forte presença humana, 

seja na forma de habitação dispersa, frequentemente associada a explorações similares à que se 
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encontra em avaliação, seja, mais recentemente, associada a unidades industriais dispersas e pequenos 

loteamentos. Esta matriz agrícola é entrecortada por áreas florestais, que ocupam os cabeços.  

Com base nestas características, o EIA identifica como principais subunidades de paisagem as seguintes: 

– matriz agrícola e agropecuária, enquadrando-se nesta toda a área envolvente do projeto em 

avaliação; 

– áreas urbanas descontínuas, na qual se enquadra igualmente o projeto em avaliação, uma vez 

que, com a expansão urbana, passou a ocorrer alguma coalescência do tecido urbano com as 

áreas agrícolas, que foi ocupando de modo disperso; 

– cabeços florestados, que se encontram ausentes da envolvente próxima do projeto, surgindo a 

floresta como remate/bordadura dos terrenos iminentemente agrícolas e agropecuários. 

Para análise da acessibilidade visual, e dado o projeto já se encontrar instalado, foram selecionados na 

área em estudo pontos de observação de maior incidência sobre o projeto, dos quais se recolheram as 

fotografias que o EIA apresenta, já anteriormente referidas – 4.28 a 4.37. Desta análise, verificou-se que 

a instalação é visível a partir do núcleo habitacional situado junto à EN204, a sul de Souto da Igreja, que 

é o mais afetado, dado distar 330 m do projeto; existe ainda visibilidade desde a Quinta de Vila Meã, 

atualmente desabitada, e da povoação de Granja. A uma maior distância, existe também visibilidade a 

partir de alguns edifícios de Nine. No entanto, o projeto não constitui um elemento dissonante e 

estranho desta paisagem, dado que em toda a envolvente são comuns as explorações agropecuárias. 

Para além do referido, o impacte cénico do edificado é minimizado per si, atendendo à sua conformação, 

de desenvolvimento horizontal acentuado e baixa altura, adoçado ao terreno em que se encontra, 

estando o limite da propriedade confinante com a EN204 delimitado por um muro alto, que separa 

visualmente ambas as estruturas. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Constata-se que os impactes visuais ocorrentes, que seriam os mais relevantes face ao projeto e 

respetiva inserção territorial, são considerados no EIA como nulos a negativos, e de baixa magnitude, 

sendo esta classificação justificada pela tipologia de intervenções que ocorrem sequencialmente nos  

28 ha do terreno afeto ao projeto, uma vez que se tratam de operações culturais comuns nesta zona. 

Esta classificação é igualmente justificada pelo facto de a bacia visual associada ao projeto ser circunscrita 

e, por isso, não potenciar expansão visual em qualquer dos sentidos, justificação que se aceita. 
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Medidas de minimização 

Dada a análise realizada, o EIA não aponta medidas de minimização sobre este descritor, aspeto que 

com o qual se concorda, uma vez que o projeto em avaliação é comummente ocorrente, e de forma 

tradicional, nesta paisagem dominada por matriz agrícola e agropecuária, não constituindo o projeto 

uma dissonância visual ou paisagística sobre a envolvente, e encontrando-se visualmente confinada, quer 

pela floresta e vinha que contornam a propriedade, quer pelo muro que a separa da EN204, quer pela 

expressão do edificado associado ao projeto, de desenvolvimento horizontal, e adoçado ao terreno. 

Não obstante, e atendendo ao apurado no decurso da visita ao local, em particular no que concerne às 

linhas de água existentes, quer no interior da propriedade, quer junto aos seus limites, conforme 

detalhadamente descritor no parecer setorial do descritor Uso do Solo e Ordenamento do Território, 

que constitui parte integrante do presente Parecer Final, e sem prejuízo do anteriormente expresso, 

considera-se que deverá ser apresentado um Projeto de Recuperação Ambiental e Integração 

Paisagística (PRAIP) parcelar, que aponte as soluções, conceptuais e de execução, tendentes à: 

i) Renaturalização de toda a extensão da linha de água REN que constitui o limite sul da 

propriedade, com reconstituição de galeria ripícola, recorrendo a espécies arbóreas e 

arbustivas características desta consociação vegetal, por forma a recuperar e assegurar as 

funções biofísicas e ecológicas deste curso de água, garantindo que não estabeleça qualquer 

ligação à charca existente, exceto através de descarregador que encaminhe para esta eventuais 

excedentes dessa charca; 

ii) Reposição da modelação original do terreno no limite sul onde se realizou escavação, 

adotando uma forma o mais aproximada possível da original, contemplando a rearborização e 

recobrimento vegetal adequados, e apresentando continuidade ecológica com a 

renaturalização a prever para a linha de água adjacente; 

iii) Reposição de galeria ripícola no troço de linha de água REN que constitui parte do limite norte 

da propriedade. 

O PRAIP a apresentar deverá estar desenvolvido ao nível do projeto de execução, e do mesmo deverão 

fazer parte integrante, entre outras, as seguintes peças fundamentais: 

– Memória descritiva e justificativa das soluções a implementar; 

– Plano geral da intervenção; 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 793 
Projeto da Instalação Agropecuária Agrolandeiro, Lda. – Barcelos 
Junho de 2013 

33/59

– Planos parcelares das ações de modelação, renaturalização e reposição do terreno; 

– Planos de plantação e/ou sementeiras; 

– Caderno de Encargos; 

– Mapa de medições; 

– Orçamentação; 

– Plano de acompanhamento da fase de instalação do projeto, que deverá prever um período de 

instalação nunca inferior a 3 anos. 

 

Conclusão 

Assim, perante os resultados desta avaliação, considera-se que o projeto deverá merecer parecer 

favorável, condicionado nos termos supra. 

 

3.7. Qualidade do Ar 

Caracterização da situação de referência 

Com o objetivo de caracterizar a situação atual em matéria de qualidade do ar na envolvente à 

Agrolandeiro e permitir avaliar o impacte da exploração nas suas condições atuais de funcionamento, foi 

utilizado o modelo de dispersão de poluentes atmosféricos (AERMOD). 

O modelo foi aplicado para um ano completo de dados meteorológicos representativos do clima local, e 

incidiu sobre os principais poluentes emitidos durante a exploração da Agrolandeiro: amónia (NH3) e 

partículas com diâmetro inferior a 10 µm (PM10). 

A área definida para aplicação do modelo, foi desenhada tendo em conta os critérios de posicionamento 

da instalação em zona central do domínio em estudo, topografia da envolvente, assim como a localização 

das áreas urbanas, recetores e fontes emissoras mais relevantes. 

No presente estudo foram igualmente consideradas as emissões de partículas provenientes do tráfego 

rodoviário nas imediações da exploração, designadamente a Estrada Nacional n.º 204 (EN204). 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 793 
Projeto da Instalação Agropecuária Agrolandeiro, Lda. – Barcelos 
Junho de 2013 

34/59

No caso das partículas, foram consideradas as emissões resultantes da atividade da Carnes Landeiro, 

localizada a cerca de 750 metros da instalação em estudo. 

A influência das restantes fontes emissoras é contemplada pelo valor de fundo de partículas, 

determinado a partir das medições efetuadas na Estação suburbana de fundo, localizada em Calendário – 

Vila Nova de Famalicão a cerca de 8,7 km a SSW da Carnes Landeiro. Foram considerados os dados, 

disponíveis para consulta de (2005 a 2010), e que correspondem a uma concentração de 27,3 µg.m-3.  

Aquando da avaliação de conformidade do EIA considerou-se que o mesmo apresentava incongruências 

e lacunas de informação, pelo que foram pedidos os seguintes elementos adicionais: 

– No ponto 1.6 da definição de âmbito do estudo é referido que “a qualidade do ar é um 

descritor de alguma significância devido à possível emissão de odores”. O grau de significância não 

ficou claro no estudo uma vez que o único parâmetro estudado (de forma teórica) foi o NH3, e a 

avaliação dos possíveis impactes causados pelo projeto, não foi devidamente concluída, não tendo 

sido estimada a magnitude, significância, persistência, localização e durabilidade dos mesmos; 

– A análise de impactes não teria sido corretamente efetuada, também as medidas de minimização 

e consequente ausência de um plano de monitorização não estariam corretos. 

– Considerando que o NH3 não será o único composto passível de originar eventuais problemas 

de odores por parte de instalação agropecuária, solicitou-se uma Avaliação da Incomodidade de 

Odores conforme a diretriz VDI 3940 – Parte2. O resultado do estudo permite determinar as 

medidas de minimização de odores a implementar na instalação, bem como a frequência do plano 

de monitorização de odores na envolvente. 

O proponente procedeu aos esclarecimentos solicitados. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Foram descritos os impactes ambientais decorrentes da exploração da Agrolandeiro, no que diz 

respeito a NH3 e PM10.  

O estudo de dispersão efetuado na envolvente da Agrolandeiro, permitiu concluir que impacte das 

emissões atmosféricas provenientes da Agrolandeiro é muito reduzido. 
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Nos esclarecimentos apresentados pelo proponente conclui-se que, durante a fase de exploração, a 

Unidade de Produção de Bovinos implica impactes na qualidade ao nível ao nível das PM10 emitidas, 

considerando-se estes impactes como: negativos; de magnitude muito reduzida; de significância muito 

reduzida; permanentes; imediatos; certos; reversíveis e locais. 

No que se refere ao NH3, os impactes esperados são: negativos; magnitude reduzida; significância 

reduzida; permanentes; imediatos; certos; reversíveis e locais. 

 

Medidas de minimização 

O EIA considerou que a Agrolandeiro não provoca impactes na qualidade do ar em termos de 

partículas, que conduzam à necessidade de implementar medidas de minimização. 

No que concerne à amónia, são verificados impactes, que, embora de reduzida escala, justificam a 

adoção de boas práticas ambientais, tais como o cumprimento do plano de gestão de efluentes 

pecuários e assegurar a limpeza dos estábulos de forma periódica. 

 

Conclusão 

Face ao exposto, emite-se parecer final favorável, relativamente ao descritor “Qualidade do Ar”.  

 

3.8. Ambiente Sonoro 

Caracterização da situação de referência 

No que se refere ao descritor em apreço, o EIA procedeu à descrição do projeto, considerando este 

descritor de alguma significância, mas onde se conclui que os impactes resultantes da laboração da 

instalação são pouco significativos. 

Procederam à caracterização da situação de referência, propondo-se efetuar a avaliação dos impactes 

associados à instalação da empresa. A caracterização foi efetuada para os recetores atualmente 

existentes localizados na área de potencial influência acústica do projeto em análise, considerando-se 

para o efeito, 2 pontos de medição de ruído: 
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– um, junto ao recetor sensível mais próximo da instalação, que dista, em linha reta, a mais de  

300 m da agropecuária, cujos valores registados foram Lden=63 db(A) e Ln=55 db(A), em que as 

principais fontes de ruído identificadas foram: funcionamento de oficina automóvel, tráfego 

rodoviário da EN204, fonação animal e a atividade da instalação agropecuária não era audível; e 

– outro junto da entrada da instalação, cujos valores foram Lden=49 db(A) e Ln=38 db(A), em que 

a principal fonte de ruído identificada foi o tráfego rodoviário da EN204 e a atividade da instalação 

agropecuária também não era audível. 

Em ambos os pontos de medição, os níveis sonoros sem a instalação serão semelhantes aos valores 

registados com a instalação em funcionamento. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

No âmbito do presente descritor ambiental, não foram identificados impactes ambientais da instalação, 

prevendo-se um impacte de magnitude nulo em todos os recetores. 

 

Medidas de minimização 

Não foram propostas medidas de minimização, dado que se prevê ocorrência de impacte de magnitude 

nula em todos os recetores. 

Ressalva-se, contudo, a obrigatoriedade de reportar à CCDR-N todas as reclamações que surjam no 

âmbito do ruído provocado pela instalação agropecuária em exploração, bem como qualquer 

intervenção ou alteração no processo de funcionamento, incluindo a introdução de novos 

equipamentos, para serem avaliadas as implicações ao nível do ruído, e caso seja necessário, a 

obrigatoriedade de apresentar uma nova avaliação do ruído ambiental. 

 

Plano de monitorização 

Não está previsto nenhum plano de monitorização, uma vez que as medições efetuadas revelam o 

cumprimento dos requisitos acústicos legais nos recetores sensíveis mais próximos da instalação, 

afigurando-se adequado não recomendar qualquer plano de monitorização específico junto dos 
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recetores, mas apenas o controlo de eventuais reclamações devidas ao ruído, as quais deverão espoletar 

a realização de medições acústicas junto dos recetores reclamantes. 

 

Conclusão 

Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ambiente Sonoro” merece parecer favorável. 

 

3.9. Património 

Caracterização da situação de referência 

A metodologia utilizada na elaboração do trabalho no referido EIA, após a caracterização do tipo de 

elementos patrimoniais em estudo, obedeceu a seguinte metodologia: 

– pesquisa documental de toda a AE (Área de Estudo), de forma a identificar o potencial cultural 

do território; 

– Prospeção sistemática da AI (Área de Incidência) do Projeto. 

A realização de pesquisa documental permitiu identificar 7 ocorrências, localizadas na AE. Não foram 

identificadas referências a elementos patrimoniais/arqueológicos situados na AI.  

Quanto ao trabalho de campo, este não permitiu a identificação de ocorrências na AI. 

Esta metodologia permitiu posteriormente, proceder à identificação, previsão e avaliação dos impactes, 

provocados direta ou indiretamente pela construção do projeto, quer durante a fase de obra, quer 

posteriormente, durante a exploração ou de desativação do projeto.  

Foi elaborado um quadro com a identificação de todas as ocorrências identificadas quer no trabalho de 

campo quer na pesquisa documental e devidamente cartografadas. 

 Conclui-se que a área de estudo do projeto em avaliação é parca em elementos patrimoniais, não tendo 

havido na área de incidência do projeto identificação de quaisquer ocorrências patrimoniais.  
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Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Atendendo a que o estado atual do projeto corresponde a uma fase em que já se encontra em 

atividade/exploração, não foram identificados impactes para o património relativos à fase de construção. 

Para as fases de exploração e desativação, não foram previstas existências de impactes negativos sobre 

ocorrências de natureza cultural, uma vez que o terreno correspondente à atual instalação da 

exploração não apresenta qualquer interesse de natureza arqueológica.  

 

Medidas de minimização 

Para a fase de construção, as medidas de minimização apresentadas resultam da análise da situação de 

referência e da avaliação dos impactes efetuadas no presente estudo, tendo-se optado pela não 

indicação de medidas de minimização de natureza arqueológica. No entanto, não obstante esse facto, é 

apresentada, a título informativo e como recomendação no caso de, no futuro, ser elaborado um novo 

projeto com impacte no solo, a medida de minimização para a fase de obra, de um acompanhamento 

arqueológico. 

Concorda-se plenamente com esta apreciação, não se justificando qualquer indicação de medida de 

minimização arqueológica ao projeto em análise. 

 

Conclusão 

Face ao exposto, considera-se que o estudo realizado para o descritor património permitiu uma correta 

avaliação de impactes, concluindo-se que o projeto em avaliação não induz qualquer impacte sobre 

elementos patrimoniais, em virtude de não terem sido identificadas quaisquer ocorrências dentro da 

área do projeto. Assim, considera-se que o EIA em apreço se encontra em condições de ser aprovado. 
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3.10. Socioeconomia 

Caraterização da situação de referência 

As instalações estão, de acordo com o EIA, implementadas em local isolado, não confinante com 

situações suscetíveis de serem identificadas como um risco sanitário para o ambiente envolvente.  

Conforme já referido, esta unidade localiza-se na freguesia de Silveiros, apesar de em parte menos 

relevante ocupar também área da freguesia de Viatodos, ambas no concelho de Barcelos. O aglomerado 

populacional mais próximo é o de Aldeia Nova, a cerca de 30m do limite da propriedade. O EIA faz 

também referência aos lugares de Agra, Almas e Santo António, distando da unidade em estudo, entre 

250 e 300m.  

Tendo por base os Censos 2001 para a maior parte dos indicadores e os resultados provisórios dos 

Censos de 2011, o EIA apresenta uma caraterização das freguesias onde se localiza a unidade industrial 

em apreço, tendo sido recolhidos os dados demográficos que abaixo se referem. 

A freguesia de Silveiros, com cerca de 1.181 habitantes apresenta uma densidade populacional na ordem 

de 309,4 hab/km2, enquanto a freguesia de Viatodos com cerca de 1.840 habitantes apresenta uma 

densidade populacional de 436,8 hab/km2. 

Perante os dados fornecidos, verifica-se que a freguesia em apreço registou um ligeiro crescimento 

populacional entre 2001 e 2011 ao contrário do que se verifica ao nível do concelho. No que respeita à 

pirâmide etária, verifica-se que o maior número de efetivos se encontra entre os 25 e 64 anos, e a 

população entre os 0 e 25 anos quase dobra o número de efetivos com mais de 65 anos apesar de se 

registar um índice de envelhecimento da população residente no período referido igual a 78. 

A qualificação da população, considerando o nível de ensino atingido, aponta para uma clara 

predominância de efetivos com nível de ensino do 1ºciclo igual a 26,1% em Silveiros onde 21,4% não 

tem qualquer nível de ensino e apenas 5,2% tem nível superior. No caso de Viatodos regista-se que 14% 

não tem qualquer nível de escolaridade e 28,8% tem o nível de escolaridade do 1º ciclo, havendo 11,2% 

dos efetivos com nível de ensino superior.  

Segundo o EIA, o concelho apresenta uma taxa de atividade que ronda os 42%, onde a maioria da 

população ativa ocupa o setor secundário (51,9% em Viatodos e 64,1% em Silveiros) e terciário (44,7% 

em Viatodos e 28,7% em Silveiros). O setor primário ocupa 3,4% da População ativa de Viatodos e 7,2% 

na freguesia de Silveiros. 
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Os meios humanos afetos à exploração totalizam 2 funcionários.  

O acesso à área de estudo realiza-se pela estrada nacional da EN204, existindo uma entrada ao km 

29,100, entre os entroncamentos das EN306-1 e do caminho municipal CM1129. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

O EIA identifica um conjunto de impactes positivos e negativos, que a seguir se enunciam: 

Impactes positivos 

Os impactes positivos identificados estão relacionados com a manutenção dos postos de trabalho e a 

criação de riqueza local e regional, com impactes em atividades a montante e a jusante.  

O EIA salienta o impacte na economia concelhia decorrente do investimento associado à aquisição de 

animais e rações, e o desenvolvimento da atividade de produção de carne, que tem repercussões 

indiretas no funcionamento do matadouro, também propriedade da entidade proponente, constituindo 

um impacte positivo, certo, significativo no âmbito concelhio e local. 

 

Impactes negativos 

Os impactes negativos identificados prendem-se com a inserção local das instalações, que, dadas as 

características do terreno, não interferem com a perceção dos observadores ou transeuntes a partir das 

imediações, constituindo assim um impacte negativo de magnitude reduzida, permanente e irreversível, 

pouco significativo e de âmbito local.  

A provável libertação de odores poderá afetar a qualidade do ar na envolvente próxima, contudo este 

impacte negativo é pouco significativo, de magnitude reduzida, temporário e de âmbito espacial 

circunscrito às imediações da exploração e percecionado apenas pelos próprios trabalhadores da 

exploração. 

Não se prevê acréscimo do movimento de viaturas de transporte de gado e dos excedentes de 

fertilizantes orgânicos produzidos nas instalações, sendo contudo necessário implementar normas de 

segurança aos meios de transporte e respetivas cargas de forma a anular eventuais afetações da 

população decorrentes da circulação rodoviária.  
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Medidas de minimização 

Medida de Minimização apresentada no EIA com a qual se concorda: 

– O transporte dos excedentes de estrume pelas vias públicas deverá ser efetuado com a carga 

coberta minimizando assim eventuais derrames e espalhamento nas vias de comunicação. Salienta-

se ainda que o transporte de efluentes pecuários (estrume e/ou chorume) fora da área da 

exploração, este deverá respeitar o estipulado na Portaria n.º 631/2009, de 9 de Junho. 

 

Plano de monitorização  

No caso em estudo, e relativamente ao descritor Socioeconomia, não são apresentados planos de 

monitorização específicos, devendo para o descritor em apreço ser considerado adicionalmente o 

seguinte:  

– Divulgação do projeto, através de um Plano de Comunicação, pelos meios locais, por exemplo, 

na Junta de Freguesia, que deverá basear-se num livro de registo, da responsabilidade do 

proponente, acompanhado de informação com as principais caraterísticas do projeto, bem como 

das medidas de minimização e das monitorizações a aplicar, conforme o estipulado na Declaração 

de Impacte Ambiental a exarar. Este Plano de Comunicação deverá apresentar uma linguagem 

acessível e cumprir a função essencial de constituir uma ferramenta base sobre a qual se 

desenvolverão todas as ações de divulgação do projeto junto da população local e do público 

interessado, em geral. Os resultados do plano de comunicação terão de ser vertidos num 

Relatório, a apresentar à Autoridade de AIA com periodicidade anual e durante a vida útil do 

projeto, que deverá conter as eventuais sugestões e/ou pedidos de informação registados, bem 

como o seguimento que lhes foi dado pelo proponente. 

 

Conclusão 

Face ao exposto e de acordo com o apresentado no EIA deste projeto e respetivos aditamentos, em 

relação ao descritor Socioeconomia considera-se ser de emitir parecer favorável condicionado ao 

cumprimento das medidas de minimização e programa de monitorização supra mencionados, assim 
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como o cumprimento das medidas específicas para a qualidade do ar, ambiente sonoro propostas no 

âmbito dos respetivos descritores. 

 

3.11. Resíduos 

Caracterização da situação de referência 

Relativamente ao descritor em apreço, foi efetuada a descrição do projeto e apresentada a situação de 

referência. No presente estudo não foi considerada a fase de construção, visto o projeto já se encontrar 

implantado, isto é, todos os edifícios encontram-se já construídos e em funcionamento, não se prevendo 

novas construções, pelo que não existe produção de resíduos associada a esta fase. Face ao exposto, no 

estudo apenas foram consideradas as fases de exploração e desativação.  

O principal tipo de resíduos gerados na instalação agropecuária corresponde a resíduos equiparados a 

urbanos. Estes resíduos foram ainda classificados com os respetivos códigos LER, bem como 

identificados os respetivos destinos finais (valorização/eliminação). Os resíduos equiparados a urbanos 

são colocados nos contentores (incluindo ecopontos) do sistema de recolha municipal existente, uma 

vez que são produzidos em pequenas quantidades.  

Na fase de desativação da instalação agropecuária, admitindo-se que serão garantidos todos os 

procedimentos e boas práticas de segurança e proteção ambiental em vigor à data em que a desativação 

venha efetivamente a ocorrer, é expectável a ocorrência do desmantelamento/desmontagem de 

equipamentos diversos, podendo estes vir a reutilizados noutra instalação semelhante ou reciclados, 

dependendo da conjuntura à data da desativação, o desmantelamento/desmontagem dos edifícios 

propriamente ditos e a desativação e selagem dos furos de captação. 

 

Identificação e avaliação de impactes ambientais 

Na fase de exploração, os principais impactes gerados por uma eventual deficiente gestão dos resíduos, 

far-se-ão sentir ao nível dos solos e dos recursos hídricos, sendo os impactes muito pouco significativos.  
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Medidas de minimização 

Considera-se que não se justifica a necessidade de implementar medidas de minimização neste âmbito. 

 

Conclusão 

Face ao exposto, considera-se que o descritor “Resíduos” merece parecer favorável. 

 

3.12. Parecer da Entidade Licenciadora (Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte) 

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, na qualidade de entidade licenciadora, informa 

que o seu parecer é favorável, designadamente no que se refere à estrutura produtiva observada. 

Salienta-se ainda que, no âmbito do processo de licenciamento REAP (Regime do Exercício da Atividade 

Pecuária), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de novembro, está prevista a obrigatoriedade 

de apresentação de Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP). 

O PGEP em causa refere-se à produção de efluentes da capacidade máxima instalada (recria de 1.000 

novilhos até 24 meses de idade – 600 Cabeças Normais), ou seja, de cerca de 5.800 ton estrume/ano, a 

serem valorizadas na produção agrícola da exploração. Verifica-se que, de acordo com as disposições 

legais em vigor (Portaria 631/2009, de 9 de junho) e nas condições culturais previstas no PGEP, é 

exigível uma capacidade de armazenamento de 2.867 m3, para cujo cumprimento a Agrolandeiro, Lda. 

prevê a construção de uma nitreira adicional com a capacidade de 420 m3. Deste modo, considera-se 

que o referido PGEP cumpre as orientações definidas na Portaria mencionada, ressalvando-se a 

obrigação do requerente de tomar as medidas necessárias para a autorização de construção da referida 

nitreira e de proceder à sua instalação. 

 

3.13. Parecer da Direção de Serviços Veterinários da Região do Norte (DSVRN) 

Após análise do EIA e respetivos aditamentos e visita à exploração, a Direção de Serviços Veterinários 

da Região do Norte conclui que: 
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– a exploração cumpre os requisitos de bem-estar animal no que diz respeito às instalações e 

condições de alojamento (tipo de materiais, ventilação, circulação de ar, teor de poeiras, 

temperatura, humidade e concentração de gases); 

– os animais são inspecionados pelo menos uma vez por dia; existe iluminação natural e artificial 

adequada para a inspeção dos animais em qualquer altura; 

– existe local adequado e equipado para o isolamento de animais doentes ou lesionados; 

– todos os animais têm espaço suficiente para se levantarem, deitarem e virarem sem quaisquer 

dificuldades; 

– está assegurada a administração de uma dieta equilibrada e em quantidade suficiente, adequada à 

idade dos animais; 

– as necessidades de abeberamento dos animais estão asseguradas e a água utilizada é proveniente 

de um furo; 

– o sistema de abastecimento de água assegura uma eficiente lavagem das instalações e 

equipamentos; 

– está assegurado o armazenamento dos alimentos a fornecer aos animais de acordo com o 

código de boas práticas; 

– existe uma barreira sanitária que assegura o estabelecimento de uma área de segurança sanitária 

e que condiciona o acesso de pessoas e animais às instalações pecuárias; 

– possui um necrotério para depósito dos animais que morrem na exploração e que aguardam a 

recolha pelo SIRCA. Após informação do requerente, verificou-se que a nova localização do 

necrotério cumpre o disposto no n.º 2 do artigo 5.º da Portaria n.º 638/2009, de 9 de junho; 

– existem locais adequados para a carga e descarga dos animais; 

– existem mecanismos de proteção dos animais de condições climatéricas adversas e de possíveis 

predadores, bem como meios para contenção do efetivo para a realização de ações 

sanitárias/zootécnicas. 

Face ao exposto, a DSVRN emite parecer favorável, no âmbito das respetivas competências. 
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3.14. Pareceres Externos 

Tal como mencionado anteriormente, no âmbito da presente avaliação foram solicitados pareceres à 

Câmara Municipal de Barcelos, à Entidade Regional do Norte da Reserva Agrícola Nacional e ao 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 

Todas as entidades se pronunciaram em tempo e a leitura integral dos referidos pareceres pode ser 

efetuada por consulta aos Anexos ao presente Parecer.  

 

A Câmara Municipal de Barcelos entende não existir qualquer inconveniente na ampliação da 

Agrolandeiro, desde que sejam acautelados os requisitos legais e as recomendações das autoridades 

competentes. Não obstante, entende ser oportuno apresentar as seguintes considerações: 

INSTALAÇÃO 

– Verifica-se uma discrepância nas diversas plantas de localização apresentadas nos relatórios e anexos 

relativamente ao limite da propriedade e ao ponto de descarga do efluente das ETAR do matadouro das 

Carnes Landeiro. 

– Nas plantas da instalação não estão identificados os silos. 

– Na planta N.º III-01 não está representada a conduta que transporta o efluente tratado (proveniente 

das instalações do matadouro) desde as lagoas de armazenamento, localizadas na área de estudo, até à 

linha de água. 

EFLUENTES 

– É mencionado que na exploração apenas existe a produção de estrumes não existindo por isso 

chorume, e que as camas são limpas semanalmente e que as nitreiras são limpas quando se encontram 

cheias. É mencionada a existência de silos. Não sendo esclarecido qual o destino final das escorrências 

das nitreiras e dos silos, deverá ser assegurado o cumprimento do artigo 3.º da Portaria 631/2009, de 9 

de junho – águas de lavagem dos alojamentos e dos equipamentos das atividades pecuárias e as 

escorrências das nitreiras e dos silos devem ser conduzidas para os locais de efluentes pecuários. Não é 

mencionado o destino do composto gerado nas nitreiras quando não é possível a sua incorporação no 

solo, condicionada pelo período de interdição da aplicação ou pelas condições climatéricas adversas, pelo 

que a sua remoção e armazenamento deverá obedecer os critérios estabelecidos na legislação. 
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– Dada a existência de parques a descoberto (edifício D e E) deverá ser assegurado o cumprimento do 

artigo 9.º da Portaria 638/2009, de 9 de junho, ou seja, possuir um sistema de contenção de eventual 

arrastamento de efluentes gerados nos parques e remoção da matéria orgânica depositada no solo, 

atendendo à proximidade das linhas de água. 

– Existe uma discrepância relativamente ao período de aplicação de estrume no solo: ora refere que são 

efetuadas 2 aplicações de estrume anuais – abril/maio e setembro/outubro –, ora é indicado que o 

espalhamento do estrume será efetuado entre março a agosto. Ressalva-se, contudo, que o período 

correto de aplicação deverá constar no Plano de Gestão de Efluentes pecuários, a aprovar pela DRAP. 

– É prevista a utilização do efluente tratado do matadouro na rega das culturas agrícolas da exploração 

em causa, pelo que essa utilização está condicionada ao licenciamento nos termos previstos no artigo 

58.º, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

RECURSOS HÍDRICOS 

– É mencionada a existência na exploração de 2 furos (apenas um dos furos está a ser utilizado), 1 

nascente e charcas. É apresentada a autorização de utilização dos recursos hídricos para pesquisa e 

captação de água subterrânea emitida pela ARH apenas para um dos furos. Contudo, deverá ser obtido 

título de utilização do domínio hídrico para as restantes captações e charcas. 

– É representado o entubamento de um troço da linha de água, localizada a sul da propriedade, pelo que 

se considera que deverá ser solicitada a respetiva autorização junto da APA. 

– Não estando identificadas na planta de implantação (Fig. 3.3 da pág. 12 do Relatório Técnico) as áreas 

interditas à aplicação do estrume nos terrenos (exploração e terreno vizinho), deverá assegurar o 

afastamento mínimo às linhas de água e captações previsto na legislação. 

– Considera-se que deveria ser efetuada a caracterização da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas na fase de estudos e durante a exploração para a correta avaliação da qualidade das águas 

e implementação das medidas mitigadoras, atendendo o impacte provocado pela exploração e pelo 

matadouro. 

– Deverá ser promovida a reconstituição da galeria ripícola com vegetação autóctone das linhas de água 

que atravessam a propriedade. 

QUALIDADE DO AR 

– Contrariamente ao classificado no relatório, considera-se que a qualidade do ar, nomeadamente a 

emissão de odores um impacte significativo. Nesse sentido, entende-se que deveriam ser efetuadas 

medições para avaliar a qualidade do ar na zona de estudo, durante as fases de estudo e de exploração. 
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– Dada a significância e magnitude do impacte provocado pela emissão de odores, confirmada pelos 

mapas do modelo de dispersão de poluentes atmosféricos, e tendo em conta a proximidade dos 

aglomerados populacionais, considera-se que o estudo prevê poucas medidas mitigadoras. 

FAUNA E FLORA 

– Considera-se que a listagem das espécies animais, quanto às classes apresentadas, não está completa, 

atendendo à informação disponível no Sistema de Informação do Património Natural (SIPNAT) consultada 

no sito do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, nomeadamente espécies de estatuto de 

conservação e de proteção vulnerável e classificadas como endemismo da Península Ibérica. A listagem 

apresentada não menciona todos os filos que poderiam estar representados na área de estudo. 

 

Consultada a Entidade Regional do Norte da Reserva Agrícola Nacional (ERN RAN), a mesma 

entende que (…) após compulsar os documentos verificamos que o aditamento responde genericamente às 

questões inumeradas de forma clara e objetiva. Contudo, temos a registar que relativamente ao armazenamento 

do estrume produzido, as designadas nitreiras não constam nos elementos do projeto, sendo certo que para o 

efectivo para que estão dimensionadas as instalações (1000 animais), as quantidades de estrume produzido 

(camas, dejetos sólidos e líquidos, restos de alimentos e água de lavagens[)], exige tratamento apropriado em 

nitreiras com dimensão adequada para acondicionar o material produzido em 6 a 7 meses. Com[o] é sabido o 

processo de humificação a que a matéria orgânica está sujeita é gerador de quantidades significativas de metano 

e calor, ao mesmo tempo que gera lixiviado que necessita de tratamento específico. Ora, sobre as nitreiras 

apenas é feita a referência à sua existência como forma de reforçar a ideia de que não há produção de 

chorumes mas apenas de estrume, isto é, de resíduo e sólido ou pastoso, o que é manifestamente insuficiente. 

Consequentemente, não são identificados impactes nem medidas mitigadoras para a manipulação dos estrumes. 

Assim, entendemos que a título de recomendação deverá ser referenciada a necessidade de aprofundar este 

aspeto, explicitando a forma como é manipulado e armazenado o estrume, na exploração, no período que 

medeia entre a sua produção e a aplicação no solo. 

Relativamente à referência, na pág. 29, do EIA – Aditamento, da existência de evidência de pedido de parecer à 

Entidade Regional da Reserva Agrícola – Norte, no Anexo IV, registamos que não encontramos o documento. 

Contudo, atendendo a que a utilização não agrícola de solos classificados com RAN é passível de ser autorizada, 

com base em parecer prévio, para as obras com finalidade agrícola nomeadamente alojamento para animais, 

para as quais não exista alternativa viável de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do art.º 22 do Decreto-
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Lei n.º 73/2009, de 31 de Março. A alteração ao uso do solo deverá, ser solicitada à Entidade Regional da RAN-

N, nos termos das Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril. 

Concluindo, emitimos parecer favorável condicionado à superação das insuficiências anteriormente referidas (…). 

Face ao parecer supra, e tendo em consideração que: 

– de acordo com o disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, 

- “As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as quais seja necessária concessão, 

aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia estão sujeitas a parecer prévio 

vinculativo das respectivas entidades regionais da RAN, a emitir no prazo de 25 dias” – ponto 1; 

- “O parecer a que se refere o número anterior é requerido directamente junto das entidades 

regionais da RAN, ou através da entidade competente para a concessão, autorização, licença, 

aprovação ou comunicação prévia” – ponto 2; 

- “Quando a utilização em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental, a 

pronúncia favorável da entidade regional da RAN prevista nos n.os 9 e 10 do artigo 13.º do regime 

jurídico da avaliação de impacte ambiental, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

compreende a emissão do parecer prévio vinculativo referido no n.º 1” – ponto 7; 

– os n.ºs 9 e 10 do artigo 13.º do regime jurídico da avaliação de impacte ambiental, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

novembro estipulam que:  

- “Declarada a conformidade do EIA, nos termos do n.o 4, este é enviado, para parecer, às entidades 

públicas com competências para a apreciação do projecto” – ponto 9; 

- “Os pareceres a que se refere o número anterior são emitidos no prazo de 40 dias, podendo não ser 

considerados se emitidos fora desse prazo” – ponto 10; e que 

– a Portaria 162/2011, de 18 de abril, determina, no ponto 2 do seu artigo único, que “A presente 

portaria não se aplica aos projectos sujeitos a um procedimento de avaliação de impacte ambiental nos 

termos do Decreto -Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua redacção actual, em que tenha sido emitido 

parecer favorável pelas entidades regionais da Reserva Agrícola Nacional”; 

entendeu a Autoridade de AIA solicitar esclarecimentos à ERN RAN, concretamente quando refere 

que, “atendendo a que a utilização não agrícola de solos classificados com RAN é passível de ser autorizada, 

com base em parecer prévio, para a obras com finalidade agrícola nomeadamente alojamento de animais, para 
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as quais não exista alternativa viável de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do art.º 22 do Decreto-Lei 

n.º 73/2009, de 31 de Março. A alteração ao uso do solo deverá, ser solicitada à Entidade Regional da RAN-N, 

nos termos da Portaria n.º 162/2011, de 18 de Abril”, face à aparente contradição com o supra articulado. 

Nos esclarecimentos prestados, a ERN RAN indica que, «como se registou, 

“Relativamente à referência, na pág. 29, do EIA – Aditamento, da existência de evidência de 

pedido de parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola – Norte, no Anexo IV, registamos que 

não encontramos o documento. Contudo, atendendo a que a utilização não agrícola de solos 

classificados como RAN é passível de ser autorizada, com base em parecer prévio, para a obras 

com finalidade agrícola nomeadamente alojamento para animais, para as quais não exista 

alternativa viável de acordo com o previsto na alínea a) do nº 1 do art.º 22 do Decreto-Lei  

nº 73/2009, de 31 de março. A alteração ao uso do solo deverá, ser solicitada à Entidade Regional 

da RAN-N, nos termos da Portaria n.º 162/2011, de 18 de Abril.” 

Ou seja, a orientação decorre de não ter sido encontrado o documento que autoriza a alteração 

de uso do solo. Contudo, a falta do documento não põe em crise a pretensão da 

AGROLANDEIRO uma vez que as obras são passiveis de enquadramento no Decreto-Lei  

n.º 73/2009, de 31 de março, daí termos emitido parecer favorável condicionado. 

Acresce que que tem sido entendimento desta ER RAN que o pedido de alteração de uso do solo 

deve incidir sobre coisa objectiva pelo que apenas na fase de obra se autoriza, em concreto, a 

inutilização de áreas que, de forma vinculativa, a ER RAN N se comprometeu a autorizar com a 

emissão do parecer favorável, i é, às quais deu viabilidade em abstracto. Este procedimento 

permite superar a impossibilidade dos promotores especificarem áreas e localizações concretas 

num requerimento a apresentar, em simultâneo, com o pedido de parecer no âmbito da AIA, 

evitando, deste modo, que todos os EIA tenham parecer desfavorável. É também relevante referir 

que os pareceres de alteração de uso do solo têm apenas um ano de validade. 

A Portaria 162/2011, de 18 de abril, ao prever no n.º2 do seu artigo único que não se aplica a 

projectos sujeitos a um estudo de AIA, confirma o vínculo do parecer emitido no âmbito do AIA, 

uma vez que este já integra o pedido de alteração de uso prevista no n.º 1 do artigo 23º. 

Concluindo, a AGROLANDEIRO diz ter uma autorização de alteração de uso do solo, contudo, 

não foi encontrada essa evidência. Assim, embora a falta do documento não seja impeditiva do 

reconhecimento de que esta utilização é passível de ser autorizada pela ER RAN, o parecer 
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favorável fica condicionado ao cumprimento do definido no n.º 7 do artigo 23º do Decreto-Lei 

73/2009, ou seja, à emissão de parecer pela ER RAN de acordo com o n.º1 do artigo 23º.» 

Considera-se não estar esclarecida a eventual discrepância, mas, tendo em consideração que a ERN 

RAN é a entidade com competência na matéria, entende-se ser de determinar que o proponente 

solicite o parecer/autorização à alteração de uso do solo mencionado. 

 

Relativamente ao parecer emitido pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

I.P. (ICNF), salienta-se: 

– O local da pretensão não está abrangido por nenhuma das áreas sob administração ou jurisdição do 

ICNF; 

– No âmbito da legislação em matéria de florestas, foram verificados os seguintes items: 

- Defesa da floresta contra incêndios: 

. (…) Verificada a planta de perigosidade constata-se que não há áreas classificadas nas classes 

alta ou muito alta no local onde se realizar esta pretensão. 

A título de observação refira-se que a mancha florestal localizada a sul, está na classe alta de 

perigosidade de incêndio florestal. 

. (…) Nos termos da legislação em vigor, está acautelada uma faixa de gestão de combustíveis, de 

pelo menos 50 metros entre o edificado e a extrema da propriedade, uma vez que se verifica que 

o terreno circundante à edificação em análise, numa largura superior à referida, é um lavradio, 

cumprindo por isso as condições legalmente previstas. 

- Povoamentos Florestais percorridos por incêndios 

. (…) Verificada a cartografia das áreas ardidas, designadamente no período entre 2002 e 2011, 

de acordo com os respetivos dados oficiais (e ainda de 2012 através de informação do GTF da CM 

de Barcelos), não ocorre nenhuma sobreposição na área em análise. 

- Legislação específica em matéria de proteção do sobreiro e azevinho e demais legislação conexa em 

matéria florestal 
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. Não existem quaisquer situações de infração à legislação florestal ou recomendações de carácter 

técnico a acrescentar. 

Em conformidade com o exposto anteriormente, sem prejuízo da demais legislação em vigor e dos pareceres das 

outras entidades competentes, o ICNF emite parecer favorável. 

 

Tal como referido anteriormente, face ao teor dos pareceres externos recebidos, foram solicitados 

esclarecimentos complementares, considerando-se que a informação prestada nos Aditamentos 

recebidos, em conjunto com a apreciação dos diversos descritores constante do presente parecer, dão 

resposta às questões colocadas por estas entidades e acautelam devidamente as preocupações 

transmitidas. 

 

 

4. CONSULTA PÚBLICA 

Considerando que o projeto se integra na lista do Anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio 

com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro, a Consulta Pública decorreu 

durante 21 dias úteis, tendo o seu início no dia 25 de fevereiro e o seu final a 25 de março de 2013. 

Contudo, tendo posteriormente sido detetada, na Nota de Envio e no EIA, uma incorreção na 

identificação da localização do projeto, uma vez que estava identificado como pertencente apenas à 

freguesia de Silveiros. Questionado acerca deste aspeto, o proponente esclareceu que o projeto estava 

também inserido na freguesia de Viatodos, igualmente pertencente ao concelho de Barcelos.  

Neste seguimento e de modo a assegurar o estipulado no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte 

Ambiental, foi espoletado novo período de Consulta Pública, de 14 de maio de 2013 a 11 de junho de 

2013, num total de 20 dias úteis. 

Durante os períodos de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou 

solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Após a avaliação do EIA e dos respetivos Aditamentos, considera-se que a informação reunida e 

disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à tomada de decisão. 

Assim, face ao exposto ao longo do presente Parecer Final, e tendo em consideração que os impactes 

mais significativos poderão ser minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de 

minimização, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto da Instalação Agropecuária 

Agrolandeiro, Lda., condicionado: 

1) À construção de uma nitreira adicional com a capacidade de 420 m3. 

2) À obtenção de parecer da Entidade Regional do Norte da Reserva Agrícola Nacional, nos 

termos do n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de março. 

3) À obtenção do Título de utilização dos recursos hídricos para o furo que atualmente não está 

a ser utilizado (Furo 2), caso o mesmo não esteja devidamente selado. 

4) À obtenção do licenciamento para a utilização do efluente tratado proveniente do matadouro 

Carnes Landeiro, S.A. na rega das culturas agrícolas da exploração em causa, nos termos previstos 

no artigo 58.º, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

5) À apresentação, sujeito à aprovação da Autoridade de AIA, de Projeto de Recuperação 

Ambiental e Integração Paisagística (PRAIP) parcelar, que aponte as soluções, conceptuais e de 

execução, tendentes à: 

i) Renaturalização do leito e margens em toda a extensão da linha de água REN que constitui 

o limite sul da propriedade, com reposição à superfície do troço entubado e reconstituição de 

galeria ripícola, recorrendo a espécies arbóreas e arbustivas autóctones características desta 

consociação vegetal, por forma a recuperar e assegurar as funções biofísicas e ecológicas deste 

curso de água, garantindo que não estabeleça qualquer ligação à charca existente, exceto 

através de descarregador que encaminhe para esta eventuais excedentes dessa charca; 

ii) Reposição da modelação original do terreno no limite sul onde se realizou escavação, 

adotando uma forma o mais aproximada possível da original, contemplando a rearborização e 

cobertura vegetal com espécies arbóreas e arbustivas autóctones, e apresentando continuidade 

ecológica com a renaturalização a prever para a linha de água adjacente; 
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iii) Reposição de galeria ripícola no troço de linha de água REN que constitui parte do limite 

norte da propriedade, à semelhança do indicado no ponto i). 

O PRAIP a apresentar deverá estar desenvolvido ao nível do projeto de execução, e do mesmo 

deverão fazer parte integrante, entre outras, as seguintes peças fundamentais: 

– Memória descritiva e justificativa das soluções a implementar; 

– Plano geral da intervenção; 

– Planos parcelares das ações de modelação, renaturalização e reposição do terreno; 

– Planos de plantação e/ou sementeiras; 

– Caderno de Encargos; 

– Mapa de medições; 

– Orçamentação; 

– Plano de acompanhamento da fase de instalação do projeto, que deverá prever um período 

de instalação nunca inferior a 3 anos. 

Este PRAIP deverá estar executado até à tomada de decisão a proferir pelo Grupo de Trabalho 

REAP (licenciamento REAP). 

6) Ao cumprimento do Plano de Gestão de Efluentes Pecuários a aprovar pela DRAP-N. 

7) Ao integral cumprimento das Medidas de Minimização elencadas no presente Parecer (que 

englobam as propostas no EIA e aceites pela CA, e as avançadas pela CA), e às demais, 

consideradas de conveniente implementação no decurso da realização do projeto, bem como à 

apresentação e implementação dos Planos de Monitorização. 

 

 

6. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de Exploração 

MM1 –  Nas atividades a desenvolver, deverá ser sempre cumprido o disposto no Código de Boas 

Práticas Agrícolas e no Manual de Fertilização de Culturas do elaborado pelo IMIAP – Laboratório 
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Químico, Agrícola Rebelo da Silva, 2006, para o então Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas. 

MM2 –  No que respeita aos estrumes/chorumes, deverá ser acautelado o cumprimento das 

interdições e condicionantes à valorização agrícola de efluentes pecuários prevista no artigo 10º da 

Portaria nº 631/2009, de 9 de junho. 

MM3 –  A zona a regar deve estar devidamente sinalizada por forma a permitir a imediata constatação 

de que se trata de uma zona sujeita à rega com águas residuais.  

MM4 –  Nos reservatórios ou outras estruturas de armazenamento das águas residuais tratadas a 

utilizar na rega, devem ser colocados avisos, facilmente visíveis, com o seguinte texto: Água não potável.  

MM5 –  Durante a rega por aspersão, deverá ser possível medir a velocidade do vento junto de 

qualquer dos aspersores. Para isso, deve existir na instalação um anemómetro amovível.  

MM6 –  No caso de rega por aspersão, a rega não deve ser iniciada se se observar a ocorrência de 

vento suficientemente forte para provocar o arrastamento das gotículas para fora da zona a regar, sendo 

a velocidade máxima admissível para a velocidade do vento de 3,5 m/s.  

MM7 –  Durante as regas, os operadores dos sistemas devem usar equipamento de proteção destinado 

a reduzir o risco de contato com as águas residuais e de inalação de aerossóis (luvas, calçado adequado 

e, no caso da rega por aspersão, máscara para proteção das vias respiratórias).  

MM8 –  Deve ter-se em atenção que as quantidades de nutrientes (azoto, fósforo e potássio) 

veiculadas pela água de rega durante o ciclo vegetativo de uma dada cultura não devem exceder as 

quantidades estimadas para satisfazer as correspondentes necessidades dessa cultura (tendo em conta as 

quantidades dos nutrientes aplicadas sob a forma de fertilizantes minerais e orgânicos).  

MM9 –  Deve ser feita uma escolha criteriosa dos pesticidas usados.  

MM10 –  Preservação e requalificação das lagoas existentes, potenciando as suas funções ecológicas 

favoráveis à fauna, nomeadamente através da plantação das suas margens com espécies da flora natural 

local, específicas destas zonas húmidas. 

MM11 –  Controlo da ocorrência de eventuais ações de degradação das áreas adjacentes à área de 

carvalhal (Habitat 9230, subtipo pt1), junto à linha de água a sul, bem como ao longo da linha de água, no 

limite norte da propriedade. 
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MM12 –  Obrigatoriedade de reportar à CCDR-N todas as reclamações que surjam no âmbito do 

ruído provocado pela instalação agropecuária, bem como qualquer intervenção ou alteração no 

processo de funcionamento, incluindo a introdução de novos equipamentos, para serem avaliadas as 

implicações ao nível do ruído, e caso seja necessário, a obrigatoriedade de apresentar uma nova 

avaliação do ruído ambiental. 

MM13 –  Assegurar a limpeza dos estábulos de forma periódica. 

MM14 –  O transporte dos excedentes de estrume pelas vias públicas deverá ser efetuado com a 

carga coberta minimizando assim eventuais derrames e espalhamento nas vias de comunicação. 

MM15 –  Caso, no futuro, seja elaborado um novo projeto com impacte no solo, a fase de obra 

deverá ser objeto de acompanhamento arqueológico. 

 

Fase de Desativação 

MM16 –  Previamente à desativação da instalação agropecuária, deverá ser apresentado à Autoridade 

de AIA, para aprovação, um Plano de Gestão Ambiental específico para aquela fase. 

 

 

7. MONITORIZAÇÃO 

Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no 

regime jurídico de AIA, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação 

que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro. 

Com a implementação no terreno do PMA pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a 

garantir a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas as 

que maior importância assumem ao nível de incidência de impactes no projeto em apreço. 

A integração e análise das informações recolhidas na monitorização dos diversos parâmetros ambientais 

permitirá, futuramente, atingir objetivos que se enquadram no âmbito de uma política de prevenção e 

redução dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto. 
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Nesse sentido, os objetivos subjacentes à realização do PMA são, por ordem de prioridade e 

importância, os seguintes: 

– Avaliar e confirmar o impacte da implementação e funcionamento do projeto sobre os 

parâmetros monitorizados, tanto em função das previsões efetuadas no EIA, como no 

cumprimento da legislação em vigor; 

– Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adotadas; 

– Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização relativamente a 

alguns aspetos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não sejam suficientes). 

Neste seguimento, impõe-se, para a implementação de uma correta gestão e acompanhamento das 

medidas de minimização de impactes preconizadas, uma atitude de gestão integrada em que a qualidade 

do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma análise sistemática em termos de 

diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os objetivos 

específicos estipulados. 

A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, mas 

também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, quando as primeiras não se 

manifestarem eficazes. 

Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das ações de verificação, 

acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará 

disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem. 

Os descritores ambientais sobre os quais recairá um plano de monitorização regular e calendarizado 

para a fase de exploração são Sócio-economia e Efluentes pecuários, sem prejuízo do estipulado no 

Plano de Gestão de Efluentes Pecuários a aprovar pela DRAP-N. 

Periodicamente deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas 

preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, que eventualmente se 

venham a verificar no interior e principalmente na envolvente do projeto. 

Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum 

fator de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de 

imediato ser desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma 

de avaliar a extensão e/ou provimento de tais factos. 
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A revisão dos Planos de Monitorização deverá ocorrer com periodicidade trienal, sem prejuízo de 

serem revistos sempre que se justifique. 

Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos para a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte para apreciação. 

 

Aspetos Socioeconómicos 

Divulgação do projeto, através de um Plano de Comunicação, pelos meios locais, por exemplo, na Junta 

de Freguesia, que deverá basear-se num livro de registo (da responsabilidade do proponente), 

acompanhado de informação com as principais caraterísticas do projeto, bem como das medidas de 

minimização e das monitorizações a aplicar, conforme o estipulado na Declaração de Impacte Ambiental 

a exarar. 

Este Plano de Comunicação deverá apresentar uma linguagem acessível e cumprir a função essencial de 

constituir uma ferramenta base sobre a qual se desenvolverão todas as ações de divulgação do projeto 

junto da população local e do público interessado, em geral. 

Os resultados do plano de comunicação terão de ser vertidos num Relatório, a apresentar à Autoridade 

de AIA com periodicidade anual e durante a vida útil do projeto, que deverá conter as eventuais 

sugestões e/ou pedidos de informação registados, bem como o seguimento que lhes foi dado pelo 

proponente. 

 

Efluentes Pecuários 

Sem prejuízo do estipulado no Plano de Gestão de Efluentes Pecuários, a aprovar pela DRAP-N, durante 

a fase de exploração, deverão ser efetuadas análises aos efluentes pecuários produzidos, com o objetivo 

de conhecer as características físico-químicas dos estrumes produzidos de modo a permitir aferir se as 

quantidades de azoto total a aplicar ao solo são as adequadas.  

Para este efeito será efetuada duas vezes por ano a caracterização físico-química do estrume produzido 

e os parâmetros a monitorizar serão os teores de azoto total, fósforo e matéria orgânica.   
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Caso os valores obtidos demonstrem uma certa regularidade, pelo menos durante dois anos, considera-

se desnecessário proceder à sua monitorização nos anos subsequentes, a menos que se verifiquem 

alterações a nível do funcionamento da instalação.  

As amostras a analisar devem ser o mais representativas possível do estrume a aplicar aos solos, pelo 

que devem ser recolhidas nas nitreiras, imediatamente antes de abril/maio e setembro/outubro, de 

forma a permitir calcular a quantidade adequada de estrume a aplicar ao terreno e culturas em causa.  

As amostras devem ser enviadas para laboratório acreditado devidamente preservadas (de acordo com 

os procedimentos que venham a ser definidos pela entidade responsável pela determinação).  



   Parecer Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 793 
Projeto da Instalação Agropecuária Agrolandeiro, Lda. – Barcelos 
Junho de 2013 

59/59

FICHA TÉCNICA 

ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA AVALIAÇÃO TÉCNICA 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE 

Andreia Duborjal Cabral 

Alexandra Duborjal Cabral 

Irene Rodrigues 

Luís Santos 

Maria Manuel Figueiredo 

Miguel Catarino 

Patrícia Barbedo 

Rita Ramos 

Rui Fonseca 

 

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE 

Maria João Magalhães 

 

DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE 

Manuel Mouta Faria 

 

DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE 

Anabela Lebre 

 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS DA REGIÃO DO NORTE 

Júlia Miranda 

 

ENTIDADE PROMOTORA DA CONSULTA DO PÚBLICO: 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE 

Rita Ramos  

 

A Presidente da Comissão de Avaliação, 

 
(Andreia Duborjal Cabral) 



   Anexos ao Parecer Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 793 
Projeto da Instalação Agropecuária Agrolandeiro, Lda. – Barcelos 
Junho de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



   Anexos ao Parecer Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 793 
Projeto da Instalação Agropecuária Agrolandeiro, Lda. – Barcelos 
Junho de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

 

Ofício CCDR-N ID 1295299, de 2012-11-21 

Declaração de Conformidade do EIA 

Ofício CCDR-N ID 1329053, de 2013-02-11 

Ofício CCDR-N ID 1394970, de 2013-06-12 

Comunicação CCDR-N ID 1378460, de 2013-05-06 

Comunicação CCDR-N ID 1384365, de 2013-05-16 
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Anexo II 

 

Parecer da Câmara Municipal de Barcelos 

Parecer da Estrutura Regional do Norte da Reserva Agrícola Nacional 

Parecer do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
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