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1. O que é um Resumo Não

Técnico?

O Resumo Não Técnico que aqui se apresenta é um

documento em linguagem não técnica no qual se

resumem os principais resultados do Estudo de

Impacte Ambiental (EIA) do Aviário de Morgado &

Cordeiro, Lda., e onde se descrevem os seguintes

pontos:

 Projecto;

 Situação actual da área em estudo

(situação de referência);

 Efeitos previstos (impactes);

 Medidas propostas.

O Estudo de Impacte Ambiental do Aviário de

Morgado & Cordeiro, Lda., corresponde a uma

instalação existente.

O estudo em referência responde a uma exigência

no quadro da obtenção da respectiva Licença

Ambiental, tratando-se pois de uma instalação

existente e em laboração, muito embora (sem

necessidade de quaisquer intervenções ao nível das

infra-estruturas ou outras actualmente existentes) se

pretenda aumentar a capacidade instalada.

A obrigatoriedade da elaboração do Estudo deriva

do facto de a Agência Portuguesa do Ambiente,

entidade responsável pelo procedimento de

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), se ter

pronunciado no sentido de serem realizados Estudos

de Impacte Ambiental (EIA) no caso de instalações

existentes que se encontram em processo de

licenciamento ambiental. Assim, este tipo de

empreendimento inclui-se na listagem apresentada

no Anexo II (projectos abrangidos pelo n.º 2 do

artigo 1.º), Alínea e) ≥ 40 000 frangos, galinhas,

patos ou perus, caso geral), do Decreto-Lei nº

197/2005, de 8 de Novembro.

O exercício da actividade avícola de produção

carece de autorização da Direcção-Geral de

Veterinária, ouvida a Direcção Regional de

Agricultura.

A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é

a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

O conteúdo e os métodos adoptados no EIA estão

de acordo com a legislação de Avaliação de

Impacte Ambiental (AIA).
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2. O que é o Projecto?

O projecto constitui uma instalação em

funcionamento e dedica-se à exploração avícola,

recria e engorda de frango em regime intensivo, e

que pode atingir os 90.000 frangos. O projecto é,

antes de mais, justificado pela crescente procura do

mercado de carne de aves.

O aviário de Morgado & Cordeiro, Lda. e

respectivas instalações (principais e de apoio),

integram-se numa instalação com uma área total

de 123.520 m2 e uma área coberta de 7.063,75 m2,

localizadas em Vale da Barata, freguesia e concelho

de Azambuja.

O projecto é constituído por 4 pavilhões e

respectivos equipamentos de apoio. O acesso ao

local do empreendimento é realizado por uma

estrada em terra batida, a partir da EM513.

Inserção Nacional, Regional e Local do Projecto
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O projecto encontra-se já em fase de exploração,

com uma produção anual licenciada de 40.000

aves por bando. A instalação encontra-se contudo

preparada para poder produzir 90.000 aves por

bando, quantidade que se pretende desta forma

licenciar. O esquema de produção assenta no

sistema “tudo dentro - tudo fora”, com três criações

no período do Verão e 2,6 no Inverno, o que

permitirá a produção de 5,6 bandos por ano, num

total de 488.880 frangos.

A exploração avícola em estudo consiste numa

exploração de produção de frangos em regime

intensivo industrial no escalão A. A referida

instalação avícola apresenta capacidade para

90.000 frangos por cada bando divididos por 4

pavilhões e 5 zonas de engorda (3 pavilhões de um

só piso e 1 pavilhão com rés-do-chão e 1º andar),

estimando-se uma permanência de 35 a 42 dias

seguindo posteriormente para abate.

A actividade apresenta uma variação no respectivo

regime de funcionamento, dada a necessidade de

existir uma fase de descanso da instalação (vazio

sanitário) entre cada fase de criação de frangos.

Note-se que durante a fase de cria e engorda de

frangos a instalação funciona 24 horas por dia. A

instalação possui um único funcionário, o seu sócio-

gerente, que gere e controla todo o processo

produtivo. Quando necessário recorre a mão-de-

obra familiar não remunerada.

A empresa integradora possui uma equipe

especializada que se desloca à instalação para a

entrega dos pintos e para a apanha e

acondicionamento das aves em caixas, para serem

transportadas para o centro de abate (pela mesma

empresa integradora) após o fim do ciclo na

instalação.

Esta exploração está abrangida pelo PGEP (Plano

de Gestão de Efluentes Pecuários), segundo o

Decreto-Lei nº 214/2008, de 10 de Novembro e

Portaria nº631/2009, de 9 de Junho, uma vez que a

exploração pecuária é produtora de efluentes

pecuários, em regime intensivo, com quantidade de

produção superior a 200 m3 ou 200 t.

O processo produtivo de engorda de frangos

decorre ao longo de 35 a 42 dias dependendo das

necessidades de mercado, sendo enviadas para um

centro de abate após o fim de crescimento. Dado

que as aves entram todas na mesma semana e a

maioria sai na mesma semana e que são efectuadas

duas a três semanas de vazio sanitário entre cada

bando, a instalação produz em média cerca de

cinco bandos por ano.

O processo de produção nesta instalação envolve

várias fases, nomeadamente:

a) Preparação do pavilhão

b) Recepção dos pintos;

c) Fase de cria;

d) Fase de recria;

e) Fase de acabamento;

f) Apanha, transporte e descarga no centro

de abate

g) Limpeza das instalações

h) Vazio sanitário.

Abaixo apresenta-se um diagrama simplificado do

processo produtivo:
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Fluxograma de produção na instalação avícola

Os pavilhões de produção, que constituem o aviário,

apresentam o seguinte dimensionamento:

Note-se que, dos edifícios existentes, até ao

momento apenas os pavilhões se encontram

devidamente licenciados, pelos alvarás de licença

n.º 119, de 1981 (referente a 3 pavilhões, atrás

referenciados com os números 2, 3 e 4) e n.º 43, de

1995 (referente ao pavilhão atrás referenciado com

o número 1).

Os edifícios e restantes infra-estruturas de apoio são

os seguintes:

 Armazéns (Casca de arroz/serradura;
Biomassa);

 Armazém dos remédios;
 Sanitários;
 Arrecadação;
 Balança de pesagem de veículos e

respectivo escritório;

Edifícios Pé direito (m)

1 2,8

2 2,8

3 2,8

4 - R/C 3,1

4 - 1º andar 2,60 e parte central 4,0

Arrecadação 4

Armazém de casca de
arroz

4

Armazém de biomassa 4

Armazém dos remédios 2,8

Área social de apoio 2,8

Sanitários 2,8
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 Área social de apoio;
 Filtro sanitário;
 Pórtico de desinfecção;
 Silos (ração);
 Furo e depósitos de água;
 Caldeiras a biomassa;

 Fossas biológicas estanques;
 Gerador de emergência;
 Sistema automático de controlo de

temperatura e humidade;
 Sistema automático de alimentação

(administração de ração e água).

Fotografia Aérea da Área do Projecto
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3. Qual é a situação actual?

Clima

O clima da região é classificado como Mesotérmico

(temperado) húmido, pois a temperatura média do

mês mais frio é superior a -3ºC e inferior a 18ºC;

Com Verão seco, pois o mês mais seco apresenta

uma precipitação inferior a 30 mm e no mês mais

chuvoso do Inverno precipita mais de três vezes do

que precipita no mês mais seco de verão; A

temperatura média do mês mais quente é superior

a 22ºC.

Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia

Verifica-se que a exploração avícola em causa se

encontra situada numa área de relevo

medianamente acentuado, embora grande parte

da área apresenta um declive homogéneo, entre os

0 e 10 graus. Relativamente à geologia, a

propriedade encontra-se em terrenos compostos por

complexos detríticos com intercalações calcárias.

A área enquadra-se nas zonas A e B do zonamento

de risco sísmico em Portugal Continental, ou seja,

nas de maior risco.

Do ponto de hidrologia subterrânea, a distribuição

das águas depende da posição das camadas

arenosas bem como da cimentação argilosa, maior

nos bordos da bacia do Tejo. Assim, na área entre

Vila Nova da Rainha e Azambuja, são conhecidos

níveis aquíferos situados entre 15m e 25m de

profundidade e dando caudais da ordem dos 5 a 8,3

l/seg com pequenos rebaixamentos, de 1m a 2 m.

Este sistema aquífero, cuja área aproximada é de

1629 km2, constitui, juntamente com o da Margem

Esquerda e o das aluviões do Tejo, uma grande

unidade hidrogeológica cujo suporte são os

sedimentos que preenchem a bacia terminal do

Tejo – Sado. O sistema é constituído por um

aquífero carbonatado e por um aquífero mais

profundo instalado em rochas detríticas. A

alimentação faz-se por recarga directa da

precipitação e por drenância a partir de cursos de

água superficiais.
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A água que abastece a instalação é captada num

furo vertical de captação subterrânea, localizado

nas proximidades da instalação avícola para

consumo humano e abeberamento animal. A

profundidade máxima de perfuração é de 100 m, o

regime de exploração previsto é de 7560 m3

(volume médio mensal), o volume máximo mensal

para o mês de maior consumo é de 630 m3, o

Solos e Usos do Solo

Através da análise da Carta de Solos, foi possível

identificar que predominam os solos pouco

insaturados de materiais arenáceos pouco

consolidados, em fase pedregosa, pelo que se

enquadram na classe de capacidade de uso mais

reduzida para a agricultura.

Quanto à ocupação do solo, verifica-se que a área

de projecto se distribui pela classe de uso: Indústria,

Comércio e Transportes e Florestas. No geral a área

em estudo situa-se numa zona integrada em

espaços rurais, com uma paisagem assente em áreas

de cultivo agrícola e actividades a esta associada,

com habitações dispersas.

Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da

Água

A área abrangida pela exploração avícola

encontra-se inserida na região hidrográfica do Tejo.

Não existe nenhuma linha de água no local da

exploração avícola. A linha de água mais próxima

está localizada a Sudeste da exploração, sendo um

afluente do rio de Valverde. Não se encontrou

qualquer informação sobre a qualidade da referida

linha de água. As únicas águas residuais produzidas

na exploração avícola são os efluentes domésticos

resultantes das instalações sanitárias, os quais são

encaminhados para as fossas dimensionadas para os

trabalhadores existentes.

caudal de exploração é de 0,8 l/s, sendo o

equipamento de extracção eléctrico com potência

de 7,5 cv, a profundidade de instalação é de 57m.

Relativamente à qualidade da água do furo,

verifica-se que todos os parâmetros analizados

cumprem com o disposto na legislação em vigor.
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Factores Biológicos e Ecológicos

A área em estudo insere-se numa zona de forte

intervenção humana. Dominam os espaços rurais e

florestais, mas situados entre espaços urbanos de

pequena e média dimensão (nomeadamente no

eixo Azambuja – Vale do Paraíso - Aveiras de

Cima). A zona específica de implantação do Aviário

consiste numa área edificada e artificializada e com

um reduzido interesse do ponto de vista da fauna,

flora e habitats.

As culturas agrícolas ocupam uma importante área

da envolvente da exploração. É uma zona onde

predominam as culturas anuais, sobretudo de vinha

e culturas mais recentes (milho e alguns hortícolas),

bem como matos e prados. As culturas florestais

assentam em espécies destinadas a abate e venda

da madeira, nomeadamente de formações de porte

arbóreo dominadas por pinheiro-bravo e por

eucalipto. Não se observa a ocorrência de espécies

com estatuto de conservação especial e nenhuma se

encontra inscrito no Livro Vermelho dos Vertebrados

de Portugal.

Qualidade do Ar

A rede de medição de qualidade do ar existente

não possui postos de medição na área de

localização do projecto, cujos resultados pudessem

ser utilizados na avaliação da qualidade do ar da

área em estudo.

Uma vez que a zona de concretização do projecto

se encontra suficientemente afastada de povoações,

aglomerados habitacionais e se concluiu pela

inexistência de unidades industriais, considera-se

não existirem fontes emissoras fixas de poluentes

atmosféricos, sendo ainda de concluir pela

inexistência de fontes difusas significativas.

Assim, na zona de implantação do projecto, as

principais fontes de poluição atmosféricas exteriores

ao projecto correspondem principalmente à própria

exploração e a fontes de emissão móveis

provenientes do tráfego rodoviário nas vias de

circulação existentes.

Ruído

Foram efectuadas medições acústicas em condições

normais de funcionamento. Os pontos seleccionados

referem-se aos receptores sensíveis existentes nas

proximidades da empresa, em número de dois

pontos, nomeadamente uma habitação

pertencente à exploração e uma habitação situada
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junto a um aglomerado de habitações. Os

resultados obtidos cumprem com os critérios

legalmente estabelecidos.

Resíduos

Decorrente do processo de engorda de frangos, o

Aviário da Quinta Vale da Barata produz os

seguintes tipos de resíduos:

 Lâmpadas usadas
 Embalagens contaminadas
 Estrume de aves
 Embalagens de medicamentos e vacinas
 Aves mortas
 Cinzas
 Lamas de depuração das fossas sépticas
 Metal
 Mistura de resíduos urbanos e

equiparados
 Papel e cartão
 Plástico
 Vidro

Paisagem

A área em estudo, insere-se na Unidade de

Paisagem “Colinas do Ribatejo”, pertencente ao

Grupo de Unidade de Paisagem “Ribatejo”. Apesar

da sua pouco significativa diversidade e dos

contrastes presentes, o carácter deste grupo de

unidades de paisagem continua bem distinto por

um vigor das actividades ligadas ao sector agrícola

como quase não se depara em mais parte nenhuma

do país. No que se refere à caracterização da

paisagem, foram considerados, neste factor

ambiental os valores cénicos, geográficos e culturais,

subjacentes a uma avaliação subjectiva de

classificação do espaço envolvente.

Trata-se de uma paisagem rural que regista

alguma presença de elementos humanizados,

nomeadamente das infra-estruturas da unidade de

produção intensiva avícola e respectivas instalações

de apoio. A Paisagem ocorrente pode ser

classificada como possuindo média a baixa

qualidade.
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População, Emprego e Actividades

Económicas

O concelho de Azambuja apresenta um total

população residente de 21.814 habitantes, sendo a

área do Concelho de 262,6 Km2., o que nos permite

calcular uma densidade populacional de 83,1

hab./km2. O índice de envelhecimento deste

município (expresso pela relação entre o número de

população residente com 65 e mais anos e de

população residente entre os 0 e os 14 anos)

apresenta um valor de 137, sendo este valor aponta

para o envelhecimento da população, tendência

que já era patente no anterior Censo de 2001.

Ao nível da freguesia da Azambuja, no período

decorrente entre 1991 e 2011, o valor da população

residente teve uma evolução positiva de 31,5%

(quando ao nível concelhio este crescimento foi de

10%), mais significativa entre os anos de 2001 e 2011

(22%). No entanto, mesmo ao nível interno da

freguesia da Azambuja, esta evolução não é

uniforme. Com efeito, esta análise estatística, se

complementada com uma visita de campo,

permite-nos constatar, localmente, sobretudo no

eixo situado entre a vila da Azambuja e a vila de

Aveiras de Cima (passando assim pela área onde se

localiza o aviário aqui em estudo) que nos

encontramos perante um território sem

praticamente população residente, distribuindo-se

esta por propriedades agrícolas e explorações

pecuárias associadas, constituindo-se pois como

população isolada, de cariz vincadamente rural.

O concelho de Azambuja bem como a freguesa de

Azambuja apresentavam-se, em 2011, com

incidência directa no sector terciário, o qual capta

cerca de 73,7% e 76,8%, respectivamente, do total

dos activos. O sector secundário, por seu lado, capta

cerca de 22,3% e 19,3%, respectivamente, e o sector

primário cerca de 4,0% e 3,9%, respectivamente,

valor que assume pouco destaque no contexto dos

valores nacionais e regionais e que não denota uma

certa capacidade de “resistência”.

Arqueologia e Património Cultural

No âmbito do trabalho de campo identificou-se um

achado isolado, localizado na área de incidência

indirecta do projecto, em ponto de transição de

eucaliptal adulto para eucaliptal recentemente

plantado (com terreno lavrado). Aqui identificou-se

um seixo afeiçoado e uma lasca, ambos em

quartzito. Prospectaram-se todos os terrenos

lavrados para sul da área de incidência do projecto

não se tendo identificado mais materiais.
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Instrumentos de Ordenamento do Território

O projecto encontra-se sujeito a regulamentações e

restrições de uso do solo de carácter geral,

decorrentes da legislação nacional e dos

instrumentos normativos relacionados com o

ordenamento do território e com planeamento e

uso do solo.

Os instrumentos de ordenamento do território

identificados e que possuem potenciais implicações

com a área de projecto são os correspondentes aos

aqui referenciados e prendem-se com o Plano

Regional de Ordenamento do Território do Oeste e

Vale do Tejo (PROT-OVT) e o Plano Director

Municipal (PDM) da Azambuja.

Ao nível do PROT-OVT, a estratégia territorial visa,

entre outras, a promoção de iniciativas que

promovam o desenvolvimento de serviços rurais

dentro e fora das explorações, dada a pequena

dimensão da maioria das explorações agrícolas e a

grande importância já hoje nelas assumida pelos

respectivos rendimentos de origem não agrícola, o

que constitui um complemento decisivo para a

viabilização futura da generalidade das actividades

de produção agrícola. Tendo em consideração a

Estrutura Regional de Protecção e Valorização

Ambiental, a instalação avícola localiza-se

parcialmente em Área Nuclear Secundária, sendo

este considerado um espaço de elevado valor

ecológico.  Ao   nível   dos  riscos   estes   centram-se 

sobretudo      ao     nível    da    geologia  (sismos)  e 

estabilidade das vertentes, embora neste caso não 

se apresentem com especial significado.

Tendo como base a Planta de Ordenamento do

PDM da Azambuja, o projecto em estudo insere-se,

parcialmente, na área classificada como Espaços

Agrícolas Não Integrados na Reserva Agrícola

Nacional (RAN) e em espaço de RAN. Contudo, 

tendo como base a Planta deCondicionantes 

impostas pelo PDM de Azambujaem vigor, as 

instalações construídas não são abrangidas por

nenhuma classe integrante da Reserva Agrícola

Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional

(REN). Igualmente, o projecto em estudo não se

encontra inserido em áreas classificadas como Zona

de Protecção Especial, Sítio Natura 2000 ou

Parque Natural.
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4. Que efeitos pode o projecto

originar?

São apresentados os efeitos considerados mais

importantes, organizados por factor ambiental. A

análise de impactes neste caso, uma vez que o

aviário já está em exploração incidirá sobre a fase

de exploração.

Clima

A exploração da instalação não é susceptível de

causar efeitos com significado ou expressão ao nível

climático e microclimático.

Geomorfologia, Geologia e Hidrogeologia

Em termos gerais a existência de áreas

impermeabilizadas pode conduzir à alteração da

drenagem superficial, bem como à diminuição da

taxa de infiltração. Contudo, no presente caso, as

áreas impermeabilizadas (pavilhões e arruamentos)

existentes no aviário são pouco significativas

(apenas cerca de 5,8% da área total da instalação),

pelo que não se esperam que ocorram modificações

no regime hidrológico e hidrogeológico locais.

Já relativamente aos consumos de água

subterrânea, a profundidade máxima de

perfuração é de 100 m, o regime de exploração

previsto é de 7.560 m3, o volume máximo mensal

para o mês de maior consumo é de 630 m3, o

caudal de exploração é de 0,8 l/s, sendo o

equipamento de extracção eléctrico com potência

de 7,5 cv e a profundidade de instalação é de 57m.

Solos e Usos do Solo

Os principais efeitos podem derivar apenas de

situações de falha relativas à deposição acidental

derivada da gestão dos resíduos e eventuais

derrames acidentais, de baixa probabilidade de

ocorrência.

Recursos Hídricos Superficiais e Qualidade da

Água

Não sendo efectuada qualquer descarga para

linhas de água, os principais efeitos podem

sobretudo ser resultantes da ocorrência de situações

acidentais.
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Factores Biológicos e Ecológicos

Não se identificaram efeitos que mereçam

referência no que se refere a este factor ambiental.

Qualidade do Ar

As emissões derivadas de fontes fixas cumprem com

os limites legalmente estabelecidos. A ocorrência de

odores é muito reduzida no exterior da instalação e

é apenas sentida nas fases finais do processo,

sensivelmente a partir das quatro semanas, pois a

exploração está equipada com um sistema

integrado de controlo ambiental que desempenha

um papel fundamental na prevenção de entre

outros aspectos, a existência de camas húmidas e

deficiente ventilação, factores responsáveis pela

intensificação dos odores.

Ruído

São cumpridos os critérios de exposição máxima e

de incomodidade, legalmente definidos.

Resíduos

A gestão de resíduos efectuada na instalação tem

como prioridade evitar ou reduzir a respectiva

quantidade e promover a sua valorização. Estes

resíduos possuem uma operação de gestão

efectuada correctamente por empresas

devidamente autorizadas que procedem à sua

valorização ou eliminação, ou estão devidamente

armazenados para serem enviados a um

destinatário autorizado.

Paisagem

A utilização desta infra-estrutura causa restrições na

dinâmica actual do território, nomeadamente nas

dimensões relativas à exploração agrícola e à

exploração florestal. No entanto, pode considerar-se

que as explorações pecuárias funcionam como

integrantes da paisagem rural, não deixando

contudo de introduzir uma componente

vincadamente humanizada na mesma.

População, Emprego e Actividades

Económicas

A instalação avícola em questão contribui, embora

em pequena escala, não só para a fixação de

residentes na freguesia onde se insere, como

também para a economia e desenvolvimento na

região. Relativamente a eventuais pressões sobre a
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rede viária, trata-se de vias com níveis de tráfego

relativamente estáveis e com algum significado, não

sendo relevante a contribuição dos volumes

associados à instalação avícola para as condições de

circulação nas mesmas.

Arqueologia e Património Cultural

Não se identificam quaisquer efeitos relativamente

a este factor ambiental.

Instrumentos de Ordenamento do Território

A instalação apresenta-se em conformidade com os

diplomas legais aplicáveis.

No quadro do Estudo, foi elaborada uma matriz de

impactes, que sintetizou os aspectos relativos às

categorias de impactes, factores ambientais em que

estas ocorrem e respectivas medidas de

minimização.

Da análise da Matriz de Impactes podem obter-se

algumas conclusões que basicamente se referem aos

seguintes aspectos:

 Os impactes negativos de forma geral

apresentam-se de baixa intensidade e

importância global.

Em síntese, trata-se de impactes de pequena

dimensão e com fraca amplitude e expressão.

Conclui-se desta forma que os impactes negativos

detectados (de baixa intensidade como se referiu)

não são de forma alguma de molde a impedir o

pleno desenvolvimento local desta actividade,

devido à sua pouca ou nula expressão.

 Os impactes positivos referem-se

sobretudo à manutenção das condições

rurais do território e à importância

económica desta actividade.
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5. Que medidas são propostas?

No sentido de melhorar o desempenho ambiental

do projecto e impedir os poucos impactes negativos

identificados, o Estudo de Impacte Ambiental

sugere um conjunto de medidas, que deverão ser

aplicadas na fase de exploração.

Estas medidas são globalmente reduzidas, dada a

tipologia de efeitos ambientais identificados, de

pequena dimensão.

No geral, estas medidas contemplam aspectos

referentes aos seguintes aspectos:

 São apresentadas medidas relativas à

racionalização dos consumos de água e

relativamente às regras a aplicar em caso

de, no futuro, o estrume vir a ser aplicado

no solo.

 Ao nível dos solos, as medidas

apresentadas destinam-se a antecipar,

corrigir e tratar eventuais situações

acidentais.

 Medidas de controlo da potencial

ocorrência de emissões difusas (odores).

 Manutenção dos equipamentos emissores

de ruído, para que este seja reduzido na

fonte.

 Medidas destinadas a introduzir maior

racionalidade na produção de efluentes.

Note-se que a instalação possui já implementadas

medidas de minimização e de gestão ambiental e

tem já adoptado as Melhores Técnicas

Disponíveis aplicáveis ao sector que correspondem

a boas práticas ambientais. Foram propostos dois

programas de monitorização: Águas Subterrâneas e

Qualidade do Ar.

 Deve ser contemplado o licenciamento de

alguns dos edifícios de apoio.

Deve  ser  considerada  a  implantação  de 

um sistema de de recepção dos  efluentes 

domésticos, devidamente estanque.

Foram consideradas medidas relativas a 

uma eventual fase de desactivação.
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6. Síntese

Da avaliação efectuada no quadro do presente

Estudo de Impacte Ambiental, verifica-se que os

poucos impactes negativos resultantes da

exploração avícola se apresentam com muito

reduzida dimensão e são perfeitamente

minimizáveis.

Merece especial destaque o facto de, ao nível

socioeconómico e da paisagem, o projecto não

deixar de contribuir para o modo de vida agrícola e

para a manutenção das estruturas produtivas e

sociais rurais.
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Desta forma, o projecto não possui condicionantes

ambientais que coloquem em causa o seu

desenvolvimento, dada a pouca relevância dos

impactes negativos ocorrentes, o que garante a

viabilidade da exploração a este nível. No geral,

deve ser devidamente enfatizado o facto de a

exploração ter já implantados procedimentos que

minimizam fortemente a ocorrência de eventuais

impactes ambientais negativos.


