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NOTA DE INTRODUÇÃO 

 
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do Projecto de uma unidade de produção de aves para consumo 

(frangos de carne) pertencente à S.A.B- Sociedade Avícola da Beira, Lda. 

 

O proponente do projecto tem morada no Lugar da Mata Má, Estrada de Fráguas, 

Freguesia de Vila Nova de Paiva, Concelho de Vila Nova de Paiva, Distrito de Viseu. 

A exploração Avícola da Mata Má, produção de frangos de carne destinados ao 

consumo, está situada em Lugar da Mata Má, Freguesia de Vila Nova de Paiva, 

Concelho de Vila Nova de Paiva, Distrito de Viseu. 

 

A entidade responsável pelo licenciamento deste tipo de projecto é a Direcção 

Regional de Agricultura e Pescas do Centro. 

O estabelecimento, por ter mais de 40.000 aves, enquadra-se no Anexo II do Decreto-

lei nº 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado através do Decreto-lei nº197/2005, 

de 8 de Novembro, e ainda no Anexo I do Decreto-Lei nº 194/2000, de 21 de Agosto, 

estando como tal abrangido por Avaliação de Impacte Ambiental e ainda por Licença 

Ambiental, relativa à prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP). 

Em matéria de avaliação de impacte ambiental a autoridade competente é a CCDR 

Centro. 

 

O EIA, elaborado de acordo com a legislação em vigor, tem por objectivo analisar as 

implicações ambientais de todo o projecto, no sentido de identificar os potenciais 

impactes ambientais significativos em diferentes descritores, indicando, sempre que 

aplicável, medidas de minimização e/ou compensação dos potenciais impactes 

negativos gerados pela exploração do projecto. 

 

O presente documento constitui o principal suporte à participação pública e visa 

apresentar de forma sumária e em linguagem acessível as informações mais 

relevantes contidas no EIA no que respeita ao projecto, a situação ambiental actual da 

sua área de localização e envolvente próxima e aos potenciais efeitos negativos sobre 

o ambiente natural e social identificados e, ainda, às respectivas medidas de mitigação 

propostas. 
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1. A EMPRESA 

 
 

A produção avícola teve início no ano de 1986 com a exploração de um pavilhão 

avícola com 1681 m2, com capacidade para 39 500 aves por bando, em nome de 

Jorge Pires de Almeida. 

 

Em 2004 foi constituída a Sociedade Avícola da Beira, Lda. e em 2007 foi construído 

um outro pavilhão avícola com 1760 m2, tendo ocorrido ao longo do tempo um 

processo continuado de melhorias técnicas e de maneio das aves, atingindo um total 

anual de criação de 90 000 aves. 

 

A empresa detém uma propriedade rústica com 7,3180 hectares, com uma área 

edificada legalmente de 3410 m2 (1681+1732), pretende ampliar a exploração avícola 

com a construção de um núcleo de produção, composto por quatro pavilhões com uma 

área individual de 910 m2 que totalizarão uma área construída de 3640m2. 

 

A exploração avícola passará dos actuais 90.000 aves por bando (conforme 

regulamento da autorização de actividade avícola e relatório de vistoria da DIV de 

Viseu da DGV) para um total em exploração de cerca de 155.500 aves por bando. 

 
 

 
 

2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO EIA 

 

Este projecto, tal como existe actualmente no terreno, justifica-se por si só na 

dimensão e no volume de negócios, representando localmente uma mais-valia 

indiscutível em termos de dinâmica social e económica.  

 

A S.A.B. - Sociedade Avícola da Beira, Lda., deu início à sua actividade no ano de 

2004.  

 

Em 2007 foi construído um segundo pavilhão e constituída a empresa (Sociedade 

Avícola da Beira, Lda.) e requerida nova autorização para o exercício de actividade 

avícola com aumento do efectivo total para 39.000 aves. 

 

Esta autorização foi emitida e notificado o criador pelo ofício n.º 3416 de 14-02-2006. 
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A partir de 2006 foram implementadas melhorias técnicas de exploração 

(alimentação/aquecimento e ventilação) que permitem actualmente a exploração de 

90.000 aves por cada bando em engorda. 

 

 

A exploração avícola passará dos actuais 90.000 aves por bando (conforme 

regulamento da autorização de actividade avícola e relatório de vistoria da DIV de 

Viseu da DGV) para um total em exploração de cerca de 155.400 aves por bando. 

 

A autorização para o exercício de actividade avícola de produção de frangos – Escalão 

C – foi emitida pela DGV em 14 de Fevereiro de 2006, ofício n.º 3416 DGV.  

 

As construções estão licenciadas junto da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, 

foi feita vistoria e emitido alvará de utilização para criação de frangos.  

 

Os antecedentes da exploração avícola no local e a pretensão para efectuar a sua 

ampliação, derivaram da necessidade de complementar as explorações agrícolas com 

actividades para além da vertente florestal de modo a poderem constituir uma fonte de 

rendimento regular para os agricultores da região e respectivos aglomerados de 

família, permitindo a fixação de população jovem e mantendo postos de trabalho que 

tenderiam a desaparecer em resultado da mecanização na floresta e da 

deslocalização das indústrias para os parques a elas destinados. 

 

A região possui uma forte tradição avícola assente num clima favorável e 

presentemente complementado com uma melhoria muito significativa nas 

acessibilidades rodoviárias. 

 

Em 2009, foi dado início ao processo de obtenção de parecer para licenciamento da 

construção de um novo núcleo de pavilhões, junto da C.M. de Vila Nova de Paiva.  

 

A ocupação plena dos pavilhões previstos deverá dar-se durante o Ano de 2014, tendo 

um efectivo estabilizado em cerca de 155 500 aves por cada bando em engorda. 
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No âmbito da avaliação de impactes ambientais e neste caso particular, será bem 

mais razoável justificar a manutenção da unidade em funcionamento enquanto suporte 

da actividade principal da empresa (produção de frangos para consumo humano). 

 
 

 
 

 

3. O PROJECTO 
 

3.1. A LOCALIZAÇÃO 

O Concelho de Vila Nova de Paiva, situa-se na zona centro da Região de Viseu, 

ocupando uma posição relativamente central no Distrito, estabelecendo fronteira com 

os Concelhos de Castro Daire, Viseu, Sátão, Moimenta da Beira e Tarouca. 

 

O Concelho de Vila Nova de Paiva ocupa uma área de 175,2 Km2, o que equivale a 

cerca de 5% da área total da sub-região de Dão-Lafões e 0,74% da Região Centro, 

sendo constituído por 7 freguesias: Alhais, Fráguas, Pendilhe, Queiriga, Touro, Vila 

Cova à Coelheira e Vila Nova de Paiva. 

 

A sede do Concelho situa-se na freguesia de Vila Nova de Paiva. 

 

 

Figura 1- Freguesias do concelho de Vila Nova de Paiva 
 

 

Destas, apenas a Freguesia de Vila Nova de Paiva (onde se situa a sede de 

Concelho) é considerada Área Mediamente Urbana, sendo as restantes de cariz rural. 

Além de Vila Nova de Paiva, que é o maior centro urbano do Concelho, na rede 
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urbana destacam-se ainda as sedes de Freguesia de Touro e Vila Cova à Coelheira, já 

que as restantes povoações, são, na generalidade, de menores dimensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-Enquadramento Nacional/Regional 
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Figura 3-Planta de Localização 1:25000 

 

 

3.2. INFRA-ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS 

A exploração é constituída por dois pavilhões de um só piso. 

 

O pavilhão Nº1 possui uma área útil de 1585,5 m2 e terá capacidade para 35 780 aves 

por engorda.  

 

O pavilhão Nº2 possui uma área útil de 1664,0 m2 e terá capacidade para 37 550 aves 

por engorda.  
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Figura 4- Implantação do Projecto no local 

 

3.3. O FUNCIONAMENTO 

As aves (pintos do dia) dão entrada nos pavilhões com cerca de 1 a 2 dias de vida, já 

com o programa de vacinação. Nessa altura possuem um peso médio de 80-100 g, 

tendo como objectivo um peso médio vivo de cerca de 1500 g.  

 

Durante o período de engorda, cerca de 45 dias as aves permanecem com iluminação 

artificial programada de acordo com os objectivos de produção. 

 

Às 5-6 semanas de vida as aves são retiradas dos pavilhões para serem 

comercializadas.  

 

As matérias-primas são fornecidas por empresas devidamente legalizadas, as quais 

emitiram declarações de conformidade do alimento relativamente à legislação em 

vigor, uma vez que a própria firma não é possuidora de fábrica de rações.  
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A alimentação contempla uma mistura fabricada por especialistas e com 

acompanhamento veterinário composta por: soja; milho; sêmea; fosfatos; cálcio 

granulado; suplementos. 

 

A água fornecida provém de um furo, que se encontra em fase de regularização junto 

da entidade competente. 

 

As lavagens são feitas apenas quando as aves são vendidas, altura em que além das 

lavagens é feito também o vazio sanitário, ou seja, são aplicados desinfectantes não 

sendo o pavilhão em causa ocupado durante um período mínimo de tempo. 

 

3.4. ACÇÕES DE PROJECTO CONSIDERADAS 

Apesar da avaliação de impactes incidir essencialmente na fase de exploração, 

também se consideraram as fases de construção e desactivação, de acordo com a 

enumeração das principais acções consideradas que se faz em seguida:  

 

Fase de Construção (Ampliação) 

 Desmatações e movimentações de terras 

 Produção de Resíduos decorrentes da construção dos pavilhões e da 

actividade humana 

 Circulação de veículos pesados 

 

Fase de Exploração 

 Cargas e Descargas de aves vivas 

 Recepção de matérias-primas (rações, camas e diversos) 

 Produção e transporte de dejectos de aves. 

 Limpeza e manutenção dos pavilhões a seco. 

 Manutenção dos sistemas de ventilação dos pavilhões. 

 Circulação de veículos ligeiros e pesados – (entrada e saída de pessoas, 

matérias-primas e produtos). 

 

Fase de Desactivação 

 Movimentações de terras 

 Produção de Resíduos decorrentes da desactivação e da actividade humana 
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 Circulação de veículos pesados 

 

Estas acções decorrem no interior e no exterior da instalação com acesso pela EM 

569, entre a povoação de Fráguas (freguesia) e a sede do concelho Vila Nova de 

Paiva. 

 

4. AMBIENTE ACTUAL 
 

A caracterização da situação de referência/actual, a nível dos vários descritores 

ambientais, reportar-se-á à fase de exploração do projecto, pelo facto deste 

estabelecimento se encontrar em laboração desde 1986 com uma capacidade 

instalada de produção de 39 000 aves. 

 

Face à tipologia do projecto e à sua localização, será feito um enquadramento 

climático do local de inserção do projecto, à escala regional. 

 

Numa análise específica será tratado o conjunto de descritores correspondentes aos 

elementos ambientais mais relevantes, considerando o local de inserção do projecto e 

a sua tipologia e tendo em vista uma abordagem multidisciplinar e integrada das 

matérias de ambiente e ordenamento do território. 

 

 GEOMORFOLOGIA E PAISAGEM 

O Concelho de Vila Nova de Paiva encontra-se na Zona centro-ibérica do Maciço 

Hespérico (Soco Antigo ou Meseta Ibérica) constituída por rochas de idade pré-

câmbrica e paleozóica. As formações constituintes essenciais desta zona são rochas 

granitóides ou têm natureza xistosa e grauvacóide, formando o complexo Xisto-

Grauvaquico. 

 

Geomorfologicamente, a área o projecto encontra-se no planalto da Beira Alta. A 

paisagem é suave, com declives pouco íngremes. As cotas na zona do projecto 

rondam os 770 metros acima do nível do mar. A maior parte do terreno vizinho é 

coberta por matos, bem como por florestas de pinheiros e eucaliptos. A Sul do projecto 

existe uma pequena área com exploração agrícola (milho e outros cereais). 
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O sítio do projecto encontra-se entre Vila Nova de Paiva e Fráguas, dentro de uma 

zona florestada. A área corresponde a uma vertente com inclinação moderada para o 

sudeste, em que já foi feito um socalco. Devido à falta de florestação a jusante da área 

do projecto, as instalações serão visíveis. A replantação com árvores (pinheiros e 

carvalheiros)  novos diminuirá a visibilidade do projecto. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5- Envolvente da exploração 

 

GEOLOGIA 

A região onde se implantará o projecto é essencialmente de natureza granítica. Além 

do granito, existem, na área, rochas filoneanas. 

 

A área do projecto encontra-se instalada numa zona de granito porfiróide de grão 

grosseiro, de duas micas com biotite predominante. Quando sã, a rocha é leucocrática 

ou leucomesocrática. A cor fresca é branca, leitosa, devido à presença dos 

megacristais de feldspato, e pode ir até ao róseo ou ao verde-amarelado. Devido à 

alteração, a rocha toma muitas vezes aspecto amarelado ou acastanhado. 

 

Na zona do projecto, o granito encontra-se num estado de alteração avançada. A 

rocha torna-se mole, com maior permeabilidade à água. A alteração do granito pode 

conduzir à formação de caulino. 

 

As rochas graníticas são afectadas por uma fracturação intensa, que aumenta a 

permeabilidade, pelo menos, na zona mais superficial. As fracturas e diáclases têm 
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origem tectónica ou foram provocadas por descompressão. Muitas vezes os granitos 

são atravessados por filões aplito-pegmatíticos. 

 

Na área do projecto, não existem afloramentos geológicos notáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Aspecto do granito fracturado na área do projecto. 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A redacção do regulamento do PDM de Vila Nova de Paiva aprovado em Resolução 

do Conselho de Ministros nº 13/94 de 15 de Março com redacção actual, conjugado 

com a Portaria 849/93 de 10 de Setembro que estabelece as áreas de REN do 

concelho permitem concluir que a área de implantação do projecto não colide com as 

servidões RAN e REN. No entanto a Sul e a Nascente da área existem zonas de RAN 

e de REN a menos de 200 metros. 

 

O projecto desenvolve-se na vizinhança da EM 569 estrada pertencente á Rede 

Rodoviária Municipal Distribuidora, confrontando a Oeste com esta via rodoviária. 

Não foram detectadas servidões na Planta de Condicionantes do PDM que obstem á 

implementação do projecto no local.  

As áreas de implantação da propriedade rústica alvo do presente estudo estão 

incluídas em Espaço Florestal e Espaço Agrícola não incluído na RAN. 
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O artº 42 do Regulamento do PDM refere que nas zonas florestais não incluídas na 

REN e no regime florestal e apenas em casos excepcionais e devidamente 

justificados, poderão ser licenciadas edificações – Instalações Pecuárias. 

Todos os requisitos enumerados no referido artigo são cumpridos pelo presente 

projecto, logo a ampliação respeita os instrumentos de ordenamento do território. 

SOLOS  
 

Na vizinhança do projecto a sul-sueste, da área em estudo (plantações de milho e 

outros cereais) existem solos com melhor aptidão para agricultura (classes de 

capacidade de uso de solo: até Ce/Cs). Estes solos apresentam limitações 

acentuadas, riscos de erosão no máximo elevados, são susceptíveis de utilização 

agrícola pouco intensiva e têm limitações na zona radicular.  

 

CLIMA 

De acordo com a classificação de Koppen, o clima da região é do tipo mesotérmico 

temperado muito húmido com estação seca no Verão. È um clima tipicamente 

mediterrânico com influência oceânica. 

 

ACTIVIDADE AGRÍCOLA 

A agricultura já teve mais importância no concelho de Vila Nova de Paiva do que o que 

se verifica actualmente. Os campos agrícolas localizam-se onde o relevo é menos 

acentuado sendo, fundamentalmente, explorados com um carácter familiar.  

 

As culturas temporárias têm um grande peso no sector agrícola estando presentes por 

todo o concelho numa perspectiva de auto-abastecimento. 

 

 As culturas forrageiras bem como os cereais para grão são as culturas temporárias 

mais significativa (44%) associadas à exploração agropecuária, ao gado bovino, 

caprino e ovino em regime de pastoreio extensivo.  

 

No entanto, a produção de aves é que é dominante no concelho, sendo bem visível no 

território as infra-estruturas que dão apoio a esta actividade. Quanto à batata e às 

leguminosas secas para grão são frequentes numa perspectiva de produção familiar. 
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Das culturas permanentes são os frutos secos, na sua maioria castanheiros, aqueles 

que têm maior presença no concelho (82%) sendo que, na totalidade do território, a 

área ocupada por culturas permanentes é muito reduzida. Os pomares são muito 

escassos sendo apenas observados em pequenas manchas nas freguesias de 

Queiriga, de Vila Nova de Paiva e de Alhais e a vinha localiza-se, como cultura 

individualizada, apenas em Queiriga, numa parcela de reduzidas dimensões. 

RECURSOS HÍDRICOS 
 

O projecto situa-se na margem direita do Rio Paiva, acerca de 1,0 Km a Norte do local 

denominado de Moinho do Nafraja e Azenha da Ponte Nova. Estes dois locais são 

aproveitamentos dos recursos hídricos superficiais no Rio Paiva, especialmente na 

vertente de força motriz para engenhos auxiliares á produção agrícola tradicional. 

O Rio Paiva é um curso de água de média dimensão percorre um planalto no seu 

troço inicial, área onde predominam os matos, campos agrícolas, prados e carvalhais, 

apresentando a vegetação com carácter continental. 

A linha de água de maior extensão e de caudal permanente na envolvente do projecto 

é a Ribeira da Lapa. Trata-se de um afluente da margem direita do Rio Paiva que 

recebe vários “corregos” e desagua a jusante da sede de freguesia de Fráguas. 

O local do projecto situa-se a cotas superiores às linhas de água que existem na zona, 

quer a Norte quer a Sul. 

As captações subterrâneas existentes são predominantemente particulares e para 

abastecimento próprio, sobretudo para rega dos pequenos lameiros e áreas de 

exploração agrícola anexas às habitações.  

O sector de actividade que maior pressão representa em termos de consumos é o 

sector da agricultura, a actividade pecuária pouca pressão representa em termos de 

utilização dos recursos hídricos, na zona em estudo. Na envolvente não foram 

localizadas outras explorações de pecuária intensiva, 

O aumento de consumo das águas subterrâneas que decorre da implementação do 

projecto será o estritamente necessário para realizar a produção de carne (frango 

industrial) uma vez que a instalação por estar também abrangida pelo enquadramento 

no regime de PCIP está sujeita á adopção de todas as MTD’s aplicáveis, onde se 

inclui as relativas ao consumo de água. 
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QUALIDADE DO AR 
 

De modo a proceder a uma avaliação correcta de qualidade do ar, teremos de ter em 

conta as actividades económicas praticadas na zona bem como a ocupação do solo, 

uma vez que existe uma grande dependência entre estes parâmetros e a qualidade do 

ar.  

 

As principais fontes de poluição atmosféricas exteriores são essencialmente fontes de 

poluição móveis, (tráfego rodoviário nas vias de circulação existentes, a EM 569, que 

liga Fráguas a Vila Nova de Paiva). 

 

Não havendo fontes fixas de grande dimensão com emissões atmosféricas poluentes 

na envolvente da área em estudo, a qualidade do ar local não será motivo de 

preocupação. 

 

As emissões, principalmente associadas à queima de biomassa serão essencialmente 

função da necessidade de aquecimento das instalações avícolas, que por sua vez é 

função da temperatura exterior e do tempo de vida das aves. 

 

AMBIENTE SONORO 
 

De acordo com as visitas ao local e tendo por base informação adicional recolhida, o 

local em estudo pode ser considerado como "pouco ruidoso". 
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Figura 7- Paisagem envolvente  

 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Factores abióticos como a rede hidrológica, o clima, o tipo de solo e o relevo do 

Concelho de Vila Nova de Paiva, bem como factores artificiais resultado da 

intervenção antrópica, condicionam a existência de um mosaico de habitats e, 

consequentemente, a diversidade e distribuição da flora e da fauna do concelho. 

 

As áreas circundantes ao projecto, inseridas no concelho de Vila Nova de Paiva 

possuem sistemas ecológicos equilibrados e pouco afectados pelas actividades 

industriais ou agro-industrial dada a baixa densidade destas na zona em estudo. 

 

O factor ecológico de maior importância no concelho é o Rio Paiva (Rede Natura 

2000-Resolução do Concelho de Ministros nº 76/00 de 5 de Julho) a área classificada 

ocupa cerca de 1900 hectares neste concelho o que representa 11% da respectiva 

área territorial de Vila Nova de Paiva.  

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 

O concelho de Vila Nova de Paiva está integrado na Região Centro e na sub-região de 

Dão-Lafões, da qual fazem parte os concelhos de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, 

Castro Daire, Mangualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, 



 

 

Resumo Não Técnico 

S.A.B.- Sociedade Avícola da Beira, Lda.                                                                     17 

 

Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e 

Vouzela.  

O concelho de Vila Nova de Paiva ocupa uma área de 175,2 Km2, o que equivale a 

cerca de 5% da área total da sub-região de Dão-Lafões, que integra a Região Centro. 

O concelho é constituído por 7 freguesias: Alhais, Fráguas, Pendilhe, Queiriga, Touro, 

Vila Cova à Coelheira e Vila Nova de Paiva.  

Destas, apenas a freguesia de Vila Nova de Paiva (onde se situa a sede de concelho) 

é considerada Área Mediamente Urbana, sendo as restantes de cariz rural. Além da 

vila de Vila Nova de Paiva, que é o maior centro urbano do concelho, na rede urbana 

destacam-se ainda as sedes de freguesia de Touro e Vila Cova à Coelheira, já que as 

restantes povoações, são, na generalidade, de menores dimensões.  

Na última década a sub-região do Dão Lafões apresenta um decréscimo de população 

de -3,17% entre 2001 e 2011, onde 5 dos 15 concelhos da região apresentam valores 

superiores a 10%, com Vila Nova de Paiva a apresentar o valor mais elevado, 15,71%. 

A estrutura etária de Vila Nova de Paiva, tendencialmente a envelhecer, encontra 

justificação na progressiva diminuição da população jovem e no aumento da 

população idosa, sendo que em 2001, pela primeira vez, o volume da população idosa 

ultrapassa o volume da população jovem. Neste ano, a população jovem representa 

17% da população total, enquanto a população com mais de 65 anos já é constituída 

por 22,5% da população.  

O índice de envelhecimento da população aumentou na última década, passou de 130 

idosos para cada 100 jovens em 2001 para 163 idosos para 100 jovens em 2011, na 

região Centro.  Esta tendência é generalizada na região basta-nos referir que dos 100 

municípios da região só 4 contrariam a tendência.  

A actividade económica do Concelho, à data de 2000, evidencia uma concentração do 

emprego, no âmbito do segmento formal da economia (empresas com pessoal ao 

serviço), em torno de três principais sectores, sendo que o primeiro “Comércio por 

grosso e a retalho” concentra 27% do emprego concelhio. Os restantes dois sectores, 
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com pesos muito menores são a “Saúde e Acção Social” (18%) e a “Construção” 

(15%). Destes, o que registou o maior incremento, entre 1995 e 2000, foi o sector da 

Saúde e Acção Social (+258%), os transportes, armazenagem e comunicações 

(+216%), e as indústrias extractivas (+100%) e o que menor incremento registou, foi o 

sector das actividades financeiras (6,7%), num contexto em que várias outras 

actividades registaram decréscimo do volume de emprego. 

 

REDE VIÁRIA 

As funções desempenhadas pelas vias que integram a rede concelhia, nomeadamente 

no que se refere aos níveis de acessibilidades servidos, apresentam-se como factor 

determinante no estabelecimento da sua adequada hierarquização, constituindo 

objecto de análise a verificação do seu ajustamento à estrutura, características e 

importância dos troços que a constituem.  

 

Deste modo, a análise da sua inserção na rede exterior assume papel fundamental na 

compreensão das relações estabelecidas com os principais pólos de geração/atracção 

de deslocações, relacionadas, em larga medida, com a qualidade das ligações 

existentes.  
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Figura 8-Rede Viária do Concelho 

 
Situado no extremo Norte da Sub-região Dão-Lafões o território concelhio é, a este 

nível, essencialmente servido por “dois eixos” integrados nas redes Nacional e 

Regional – formados pelas EN’s 329 e 323 (no sentido Sul/Nordeste) e pelas ER’s 329 

e 225 (na direcção Noroeste) entroncando perpendicularmente em Vila Nova de Paiva, 

os quais, atendendo à estrutura da rede viária existente e à sua inserção territorial, 

asseguram, naturalmente, algumas das suas principais acessibilidades exteriores:  

 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Em Vila Nova de Paiva, zona onde a cultura dolménica é abundante, o espólio 

recolhido e os testemunhos existentes, dos quais se destacam a Orca dos Juncais, em 

Queiriga, e a Anta de Pendilhe, comprovam a ocupação humana desde a pré-história.  

 

Monumentos Nacionais  

 Orca dos Juncais ou Anta de Queiriga (MN, Dec. de 16-06-1910, DG n.º 136 de 

23 de Junho 1910, Dec. n.º 45/93, DR 280 de 30 Novembro 1993).  

 

Situada na freguesia de Queiriga, e com acesso a partir da EN 329, é um dólmen de 

câmara poligonal, com corredor longo, e com 8 esteios de cada lado. É constituída por 

nove esteios, por uma uma lage de cobertura, onde estão gravadas datas epigráficas 

e a marca da divisão do concelho do Sátão e de Vila Nova de Paiva. Alguns esteios 

apresentam pinturas rupestres, representando uma delas, uma caça ao veado, com 

várias figuras humanas. 

 

Figura 9- Orca dos Juncais/Anta de Queiriga 
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5. OS PRINCIPAIS EFEITOS NO AMBIENTE 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
 

Na zona do projecto, o granito encontra-se num estado de alteração avançada. A 

rocha torna-se mole, com maior permeabilidade à água. A alteração do granito pode 

conduzir à formação de caulino. 

 

As rochas graníticas são afectadas por uma fracturação intensa, que aumenta a 

permeabilidade, pelo menos, na zona mais superficial. As fracturas e diáclases têm 

origem tectónica ou foram provocadas por descompressão. Muitas vezes os granitos 

são atravessados por filões aplito 

 

Na área do projecto, não existem afloramentos geológicos notáveis, não havendo, 

impactes neste âmbito. 

 

No entanto, durante a fase de construção irão surgir alterações na fisiografia. 

 

Também durante uma possível fase de desactivação (não prevista), é expectável a 

ocorrência do mesmo impacte.  

 

SOLOS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A área de implantação do projecto não colide com as servidões RAN e REN. O 

projecto respeita as disposições aplicáveis decorrentes da sua sujeição aos 

instrumentos de ordenamento do território, especialmente ao PDM de Vila Nova de 

Paiva. 

 

Não são expectáveis impactes ao nível do descritor Ordenamento do Território, depois 

de recolhida e analisada a documentação e legislação aplicáveis. 

 

OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

O solo, enquanto recurso natural básico, apresenta múltiplas funções e disponibiliza 

serviços aos seres vivos em geral e ao Homem em particular. Sendo um componente 

fundamental dos ecossistemas e dos ciclos naturais, pode proporcionar 

armazenamento de água, ser o suporte essencial do sistema agrícola e constituir 

espaço para as actividades industriais e para os seus resíduos. 
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Na fase de construção o principal impacte está relacionado com a ocupação física do 

solo, alterando assim o solo e o seu uso. 

 

A área de ocorrência deste impacte é a zona dos pavilhões e os seus acessos, 

podendo o impacte ser minimizado limitando ao mínimo as desmatações das áreas 

circundantes os aterros e as movimentações de terras. 

 

Uma outra forma de mitigar o impacte é a limitação da circulação de maquinaria 

pesada às vias existentes.  

 

Durante a fase de exploração, a contaminação do solo em geral pode ocorrer devido 

às seguintes actividades: deposição directa de resíduos; infiltração das redes de 

drenagem; derrames acidentais de líquidos poluentes afectos aos actos de 

exploração. 

 

Neste caso específico, e tendo em vista que a produção de poluentes atmosféricos e 

de efluentes líquidos industriais é reduzida, e não são manuseadas substâncias 

poluentes perigosas e que o resultado final da actividade, em si mesmo, não é 

considerada poluente, resta-nos a deposição directa de resíduos. 

 

Relativamente à deposição directa de resíduos no solo, actualmente não há qualquer 

deposição de resíduos no solo a céu aberto, pelo que não são previsíveis quaisquer 

impactes negativos.  

 

As eventuais deposições acidentais de resíduos (derrames) devido ao transporte dos 

mesmos para o exterior, serão absorvidas em toda a área da propriedade rústica com 

7,4 ha, ocupada com uma actividade agrícola complementar (floresta industrial e 

matos). 

 

Assim, no seguimento daquilo que já é prática corrente no estabelecimento deve ser 

feito o adequado manuseamento dos materiais, com o cuidado merecido de acordo 

com as substâncias em causa e as características apresentadas em rotulagem 

própria, impermeabilização do local de manuseamento e armazenamento dos 

materiais e a sua cobertura também. 
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Em situação de acidente, deverão ser accionados todos os mecanismos que permitam 

evitar e/ou minimizar a contaminação dos solos, nomeadamente através da contenção 

derrame e da aplicação de produtos absorventes. 

Durante a fase de desactivação (não prevista) decorrerá um impacte positivo uma 

vez que, desta forma se irão recuperar e valorizar os solos através da reflorestação 

com espécies autóctones.  

 

Esta fase terá ainda de seguir um plano de desactivação de forma a minimizar o 

prejuízo para o ambiente sobretudo no que diz respeito às medidas de gestão dos 

resíduos e à recuperação dos solos desmobilizados. 

 

 

RECURSOS HÍDRICOS 
 

Os impactes que se podem verificar sobre os recursos hídricos dizem respeito a 

aspectos qualitativos, relacionados com a possibilidade de contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas. 

 

Face às características da área e ao tipo de intervenções, os impactes com maior 

significado relacionam-se com degradação da qualidade da água, designadamente por 

arrastamento de materiais sólidos pelas águas pluviais e eventual contaminação por 

poluentes orgânicos não perigosos. 

 

Na fase de construção  poderão surgir alterações da drenagem natural da água. De 

forma a minimizar este impacte prevê-se a criação de sistemas de recolha de águas 

da chuva e escorrências. 

 

Um outro impacte possível de ocorrer aquando desta fase é a alteração da qualidade 

da água subterrânea. Para mitigar este impacte sugere-se a manutenção da 

maquinaria apenas em local próprio e a gestão adequada dos resíduos gerados, que 

deverão ser encaminhados para local próprio de acordo com as suas características. 

 

Assim, e nesta fase de exploração as principais medidas de mitigação são as que se 

resumem em baixo. 
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Na fase de exploração a produção de resíduos pode dar origem a impactes na 

qualidade da água na área em estudo. Uma vez que os resíduos produzidos não são 

classificados como perigosos, unicamente a sua má gestão ou acondicionamento 

impróprio poderão originar impactes negativos significativos, nomeadamente a 

possível contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Dado que o resíduo que 

apresenta maior potencial de contaminação dos recursos hídricos é o decorrente da 

produção de dejectos pelas aves, e que é correctamente acondicionado, mas não 

sendo armazenado em nenhuma circunstância nas instalações da exploração avícola, 

consideram-se nulos os impactes associados a esta acção. 

 

No que diz respeito às águas residuais domésticas, associadas à existência de 

trabalhadores na exploração, a sua descarga é feita para um sistema de fossa séptica 

estanque. Assim, e uma vez que a perigosidade destes efluentes é reduzida dadas as 

suas características, o seu impacte negativo sobre os recursos hídricos é pouco 

significativo e não ocorre na área de influência da instalação. 

 

As águas pluviais e de lavagens eventuais tendem a arrastar os sólidos associados à 

circulação de veículos de abastecimento (cargas e descargas) das viaturas próprias e 

externas ao estabelecimento avícola, bem como de resíduos de ração no pavimento 

junto aos silos. No entanto, consideram-se os impactes associados como pouco 

significativos, dadas as reduzidas concentrações de poluentes. 

 

Uma vez mais, e apesar de não estar prevista a fase de desactivação da exploração, 

foram considerados os impactes que poderão ocorrer durante essa fase. 

 

Os impactes esperados durante esta fase são muito semelhantes aos esperados 

durante a fase de construção, estando sobretudo relacionados com a produção de 

resíduos e com derrames acidentais. 

 

QUALIDADE DO AR 

 
Durante a fase de construção o principal impacte será a emissão de poeiras 

decorrentes da própria obra. 

 

Este impacte e uma vez que a obra será limitada no tempo, é temporário, negativo e 

pouco significativo. 
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Durante a fase de exploração e tendo em conta a ampliação da exploração e a 

existência de fonte fixa de poluição atmosférica (caldeira de biomassa) a qualidade do 

ar poderá ser afectada, no entanto dada a sua baixa capacidade e o seu 

funcionamento não contínuo, a dispersão e diluição serão praticamente imediatas. 

No entanto dado o enquadramento PCIP deverá ser implementado um  programa de 

monitorização de emissões provenientes das fontes fixas (chaminés)  dado que 

existem receptores sensíveis e áreas de ocupação urbana a menos de 1000 metros da 

exploração 

 

Na eventualidade de se proceder um dia à fase de desactivação da exploração, 

consideraram-se os impactes que poderão ocorrer durante essa fase. 

 

Os impactes esperados durante esta fase são muito semelhantes aos esperados 

durante a fase de construção, estando sobretudo relacionados com a produção de 

resíduos e projecção de partículas. Existe ainda o impacte positivo na qualidade do ar 

que ocorrerá após a fase de desactivação, uma vez que todos os impactes 

mencionados na fase de exploração deixam de estar presentes no local. 

 

AMBIENTE SONORO 
 

Os níveis de ruído são gerados dentro do estabelecimento, uma vez que não existem 

receptores na envolvente imediata que possam ser afectados, prevê-se que o impacte 

seja pouco significativo. 

 

Apesar de não existir classificação para a zona em estudo deverão ser tomadas 

algumas medidas de minimização com vista a redução do nível sonoro provocado 

pelos ventiladores instalados nos pavilhões avícolas, bem como pela movimentação 

de veículos que estão relacionados com a actividade regular do aviário. 

 

A localização da instalação fora do perímetro urbano, e a existência de cortinas 

arbóreas de porte alto nas áreas que circundam a instalação são dois factores que 

permitem reduzir uma eventual incomodidade provocada pelos ruídos próprios da 

instalação (motores, ventiladores e máquinas). 
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Tendo como base os mesmos pressupostos que os relativos ás emissões gasosas 

provenientes das chaminés também neste descritor deve ser realizada uma 

monitorização pontual de ruído ambiente logo que a ocupação plena dos pavilhões 

seja atingida. 

 

GESTÃO DE RESÍDUOS 
 

Durante a fase de construção e na fase de desactivação as acções que poderão 

causar algum impacte no ambiente estão relacionadas com a produção de resíduos de 

construção e resíduos sólidos urbanos da actividade humana. 

 

Na fase de exploração os impactes mais significativos quanto aos resíduos estão 

associados à sua produção e gestão. Uma vez que os resíduos produzidos não são 

classificados como perigosos, unicamente a sua má gestão ou acondicionamento 

impróprio poderão originar impactes negativos significativos.  

 

Uma gestão incorrecta poderá levar à acumulação indevida dos resíduos, originando 

maus cheiros, possível contaminação do solo e recursos hídricos, além de alterações 

do aspecto visual da paisagem. 

 

No caso em estudo, a maior quantidade de resíduos a gerir são os dejectos das aves. 

Trata-se de resíduos que apresentam na sua composição concentrações significativas 

de amónia e elementos de granulometria fina cuja dispersão no ar, no decurso das 

operações de transporte, pode gerar situações de incomodidade por inalação ou 

contacto com a pele e mucosas. Além disso, apresentam propriedades corrosivas e 

podem alterar a qualidade do solo e das águas superficiais em caso de derrame em 

zonas não impermeabilizadas do exterior dos edifícios. 

A exploração possui equipamento próprio para remoção e espalhamento dos estrumes 

das aves, pelo que a sua aplicação na área florestal adjacente é feita de modo 

adequado. 

Apesar dos resíduos sólidos urbanos produzidos durante a exploração avícola serem 

recolhidos pelos serviços municipalizados, são separados e colocados no ecoponto 

para reciclagem, dadas as quantidades bastante reduzidas produzidas pelos 

funcionários durante o seu horário de trabalho, considera-se que o impacte, apesar de 

negativo, é pouco significativo. 
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Admite-se que a gestão dos resíduos de dejectos das aves, após entrega ao operador 

que efectua o transporte, é feita com respeito ao Código de Boas Práticas Agrícolas, 

contribuindo para a fertilização de solos, sendo, por isso, o impacte associado positivo 

e pouco significativo. 

 

 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Uma vez que a área de implantação do estabelecimento não está incluída em nenhum 

dos condicionantes da directiva “habitats”, não são expectáveis impactes negativos 

nestes descritores durante toda a fase de exploração. 

 

De qualquer forma tendo em conta alguns impactes e apesar de serem pouco 

significativos foram consideradas medidas de mitigação. 

 

Durante a fase de construção os principais impactes estão relacionados com a 

produção de resíduos, com a eliminação de algum coberto vegetal e com a 

perturbação da fauna existente. 

 

Na fase de exploração os impactes no sistema ecológico do local prendem-se 

sobretudo com as alterações a nível do coberto vegetal o que afectará de forma 

indirecta a fauna que eventualmente se alimente dessas espécies vegetais e toda a 

cadeia alimentar associada a si. A reflorestação com espécies autóctones (pinheiros e 

carvalheiros) minimizará os impactes e contribuirá para a reposição da situação de 

referência actual. 

 

 

 

PAISAGEM 

Durante a fase de construção o impacte a nível da paisagem será significativo, dada 

a ausência de vegetação média/alta nas envolventes da exploração, o que torna 

visíveis os actos de construção dos novos pavilhões. 

 

Na fase de exploração considera-se que se está perante uma situação de introdução 

de novos elementos construídos na paisagem (com a consequente alteração do relevo 
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e do coberto vegetal) que só por si apresentam sempre um impacte visual na 

paisagem. 

 

As diversas construções existentes na exploração apresentam uma configuração 

alongada de altura mediana e constituem uma intrusão visual.  

 

Por outro lado, estes impactes são minimizáveis através da implementação de 

algumas medidas nomeadamente a plantação de uma cortina arbórea em torno das 

instalações, contribuindo para a valorização da paisagem quer em termos visuais quer 

em termos ecológicos. Considera-se que estes impactes são pouco significativos, de 

baixa magnitude embora permanentes. 

 

Neste caso, as medidas de minimização visam uma melhor integração da exploração 

em análise na paisagem de modo a diminuir eventuais impactes negativos e optimizar 

potenciais impactes positivos. 

 

Durante a fase de desactivação o impacte esperado é um impacte positivo e prende-

se com o facto da retirada das estruturas construídas e recuperação da paisagem 

original. 

 

 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Considerando o tipo de projecto (ampliação) e o tipo de actividade (exploração avícola 

intensiva), não são esperados grandes impactes a nível sócio económico. 

 

Apenas merecerá algum destaque, se bem que relativo, a potencial importância do 

projecto para a especialização económica local, em torno da actividade principal do 

complexo, e que permitirá, a médio prazo, contribuir para o aumento da capacidade 

produtiva concelhia. 

 

Outro aspecto que deverá ser realçado, apesar de ser pouco significativo é o impacte 

positivo que o projecto terá na diminuição da dependência das importações deste tipo 

de produto, carne de aves e seus derivados. 
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Por outro lado, uma hipotética desactivação do estabelecimento constituiria um 

impacte negativo pouco significativo, ao nível da freguesia e mesmo do concelho, uma 

vez que as tarefas são asseguradas pelo seu proprietário e por membros da família. 

 

Assim, não se perspectivando impactes negativos significativos na fase de exploração, 

preconizam-se apenas algumas medidas que se destinam a melhorar a organização 

interna e recepção de agentes externos, bem como a melhorar o aspecto visual e 

organizativo do espaço do estabelecimento. 

 
 

6. CONCLUSÕES    

 

O presente ElA incidiu sobre a fase de ampliação e exploração da instalação avícola 

pertencente à SAB- Sociedade Avícola da Beira, Lda, com a particularidade de o 

mesmo se encontrar construído desde 1986 e em exploração regular para a 

capacidade de 39.000 aves por bando, posteriormente aumentada para 90 000 aves 

por bando, pretendendo a exploração aumentar a capacidade para 155 500 aves por 

bando. 

 

Este ElA traduz uma vontade declarada da empresa em prosseguir um trabalho de 

adequação ambiental às novas exigências legais e simultaneamente permitir a 

regularização da instalação perante a Administração, em termos da actividade e do 

ambiente. 

 

De forma geral, foi possível reunir ou produzir a informação suficiente para a 

elaboração do estudo e consolidação da avaliação de impactes efectuada. 

 

O processo da reclassificação da instalação avícola Classe 1 e a legislação a que está 

sujeito fez surgir o presente EIA, ele traduz igualmente uma vontade da gerência em 

prosseguir um trabalho de adequação da exploração aos novos tempos. 

 

Da avaliação efectuada verificou-se que estando ultrapassada a fase de construção, 

na fase de exploração não foram identificados impactes negativos muito significativos 

que ponham em causa a exploração. O perímetro da exploração é envolvido por áreas 

de floresta e /ou pequenas áreas agrícolas de exploração familiar direccionadas para 

auto – abastecimento, o que torna a exploração perfeitamente enquadrada no local. 
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Face ao exposto, foram ainda propostas um conjunto de medidas de minimização e de 

eventuais monitorizações posteriores, que visam essencialmente melhorar o 

funcionamento geral da exploração e adaptar a mesma ao cumprimento da legislação 

ambiental em vigor, especialmente o diploma PCIP sempre com a adopção das 

MTD’s. 

 

Por último, refira-se a importância da manutenção deste estabelecimento em 

funcionamento (dois pavilhões + um núcleo de quatro pavilhões) e da adequação 

ambiental face aos normativos legais em vigor, com óbvias repercussões positivas 

quer no desenvolvimento económico e social da própria empresa, quer indirectamente 

no meio social e económico em que está inserida, concelho de Vila Nova de Paiva. 
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