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NOTA DE INTRODUÇÃO 

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

Ambiental do Projecto de construção de uma exploração avícola (produção intensiva 

de frangos de carne) cujo proponente é a Agro-pecuária Quinta do Toiral, Lda, sita no 

lugar de Vilar Seco, freguesia e concelho de Nelas.  

 

Trata-se de uma exploração de frangos de carne destinados ao consumo, que 

submeteu um pedido de autorização prévia ao abrigo do (NREAP) D. Lei nº 81/2013 , 

O presente estudo de impacte ambiental pretende dar cumprimento ao regime jurídico 

da avaliação do impacte ambiental, na sua redacção actual pelo Decreto Lei nº 151-B 

de 31 de Outubro de 2013. 

 

O projecto em estudo enquadra-se no sector da avicultura, regulamentado pelo 

Decreto-Lei nº 81/2013, de 14 de Junho, Decreto-Lei n.º78/2010, de 25 de Junho e 

pela Portaria nº 637/2009, de 9 de Junho. No presente caso, o estabelecimento 

pertence a Classe 1, sujeito ao regime de autorização prévia por ter mais de 260 

cabeças normais (CN), dedica-se em regime intensivo à produção de frangos de 

carne.  

 

Este projecto, denominado Exploração Avícola da Quinta do Toiral, refere-se à 

modernização da exploração, que iniciou a sua actividade em 1978 em nome de 

Miguel Loureiro Henriques, com a exploração de um pavilhão avícola (actual Pavilhão 

Nº 2) construído ao abrigo do licenciamento de construções e apara o qual foi emitido 

Alvará de Licença Sanitária, nº 5/95 passado pelo Município de Nelas. 

 

A actividade foi decorrendo sem interrupções em regime de integração, produzindo 

frangos para produção de carne. 

 

Com as necessidades de rentabilização e aumento de produção, foram entretanto 

sendo ampliadas as áreas de exploração avícola, tendo sido construídos mais três 

pavilhões. 
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Durante 26 anos interruptamente criou-se frango branco. Tendo em conta o aumento 

na procura de frango do campo, levou a que em 2004 se executassem obras de 

remodelação nos 4 aviários, passando-se a criar frango do campo em regime 

extensivo nos aviários nº2 e nº 3, e frango de campo em regime Intensivo nos aviários 

nºs 1 e 4. 
 

Em Julho de 2013, nasceu a Agropecuára Quinta do Toiral, Lda., tendo como sócio 

maioritário e gerente, um jovem de 23 anos, neto do Fundador da Quinta do Toiral e 

dá-se a cessação de actividade de Henrique Ferreira por cedência de cota à empresa. 

 

No presente a Agropecuária Quinta do Toiral, Lda., é uma empresa que tem em curso 

a execução de um projecto Inovação e Desenvolvimento Empresarial. Visando o 

mesmo a criação de uma empresa competitiva na área da criação de frango de carne.  

 

Para tal estão a ser executadas obras de melhoramento nos 4 aviários existentes, 

pretendendo-se a construção de um quinto Aviário – aviário nº 0. 

 

O objectivo é passar para uma capacidade por ciclo de 107.000 frangos até final de 

2015 (1ª FASE) e num futuro próximo atingir uma capacidade de 226.000 frangos, 

(cerca de 1356 CN) com a construção de mais três pavilhões (2ª FASE). 

 

O presente estudo de Impacte Ambiental (ElA) foi elaborado tendo como referência a 

legislação específica comunitária e nacional em vigor, designadamente a Directiva 

n°97/11/CE, de 3 de Março, transposta para o direito interno através do Decreto-lei 

nº69/2000, de 3 de Maio, recentemente alterado e republicado através do Decreto-lei 

nº197/2005, de 8 de Novembro (Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental -

RJAIA).  



 

 

Estudo de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico 
Agropecuária Quinta do Toiral, Lda                                                                              4 
  

1. A EMPRESA 
 

Em Julho de 2013, nasceu a Agropecuária Quinta do Toiral, Lda., tendo como sócio 

maioritário e gerente, um jovem de 23 anos, neto do Fundador da Quinta do Toiral e 

dá-se a cessação de actividade de Henrique Ferreira (como agricultor) por cedência à 

empresa. 

 

A criação da empresa, visou a instalação como Jovem Agricultor o Edgar Henriques, 

que desde sempre acompanhou de perto a actividade do seu pai, Henrique Ferreira e 

permitiu assegurar a continuidade e uma actividade iniciada pelo seu avô. 

 

Hoje, a Agropecuária Quinta do Toiral, Lda., é uma empresa que tem em curso a 

execução de um Projecto de Inovação e Desenvolvimento Empresarial, visando o 

mesmo a criação de uma empresa competitiva na área da criação de frango de carne.  

Para tal está a ser executado obras de melhoramento nos 4 aviários existentes, 

pretendendo-se a construção de um quinto Aviário – aviário nº 0. 

 

 O objectivo é iniciar a produção de frango industrial no regime intensivo para uma 

capacidade por ciclo de 107.000 frangos até final de 2015 e num futuro próximo atingir 

uma capacidade de 226.000 frangos, com a construção de mais três aviários. 

 
Em suma, a criação de frango já está na génese da Quinta do Toiral, com uma 

experiência de mais de 37 anos com 3 gerações envolvidas. Hoje esperamos estar 

perante mais uma etapa e continuar um caminho que se pretende longo com mais 

esta renovação de gerações. 

 

Atendendo ao facto do projecto estar em fase de exploração desde 1978, não serão 

consideradas alternativas ao projecto, pelo que o presente estudo incidiu sobre a fase 

de construção dos PAV´s 0,5,6 e 7, e sobre a fase de exploração da instalação e 

respectivas medidas de minimização. 

 

 
 



 

 

Estudo de Impacte Ambiental - Resumo Não Técnico 
Agropecuária Quinta do Toiral, Lda                                                                              5 
  

2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO EIA 
 

Este projecto, tal como existe actualmente no terreno, com uma experiência de mais 

de 37 anos, com três gerações envolvidas, na criação de frango, justifica-se por si só 

na dimensão e no volume de negócios, representando uma nova etapa para a 

empresa promotora. 

 

Em 1978, por iniciativa privada chegou a electricidade à Quinta do Toiral, facto que 

permitiu a construção do primeiro aviário – Aviário nº 2. 

 

Em Setembro de 1978 inicia-se a criação de frango branco com um efectivo de 10000 

aves. Entre 1981 e 1987 a actividade pecuária é alargada à criação e engorda de 

porcos, vitelos e vacas leiteiras, mas, sem grande expressão. Em termos agrícolas 

além da exploração da vinha e do pomar, efectuavam-se culturas de milho, batata, 

beterraba, sorgo entre outras de mera subsistência. 

 

Em 1987, registou-se um marco importante, com a construção de uma habitação na 

Quinta. Passando a mesma a ser o local de residência da filha do fundador e do seu 

genro Henrique Ferreira. No mesmo ano Henrique Ferreira, instala-se como Jovem 

Agricultor, com a actividade de Ovinocultor, em simultâneo passa a acompanhar de 

perto a actividade de avicultura do seu sogro. 

 

Durante 26 anos interruptamente criou-se frango branco, mas atentos ao aumento dos 

custos de produção e tendo em conta o aumento na procura de frango do Campo, 

levou a que em 2004 se executassem obras de remodelação nos 4 Aviários 

(construídos ao longo dos 26 anos de actividade) passando-se a criar frango do 

Campo em Regime Extensivo nos Aviário nº2 e nº 3, e Frango de Campo em 

Regime Intensivo nos Aviários nº 1 e nº4. 

 

Actualmente a quinta possui uma área total de mais de 12 ha, composta por vinha, 

oliveiras, pinhal de pinha mansa, marmeleiros e pinhal para madeira (carvalhos, 

cerejeiras e pinheiro bravo). 
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Em Julho de 2013, surge a Agropecuára Quinta do Toiral, Lda., tendo como sócio 

maioritário e gerente, um jovem de 23 anos, neto do Fundador da Quinta do Toiral e 

dá-se a cessação de actividade de Henrique Ferreira por cedência à empresa. 

 

A Agropecuária Quinta do Toiral, Lda., é uma empresa que tem em curso a execução 

de um Projecto de Desenvolvimento Empresarial. Visando o mesmo a criação de uma 

empresa competitiva na área da criação de frango de carne.  

 

Para tal está a ser executado obras de alteração e melhoramento nos 4 pavilhões 

existentes, pretendendo-se a construção de um quinto pavilhão – Aviário nº 0 [este 

novo pavilhão já se encontra aprovado pela C.M. de Nelas quanto a arquitectura; 

dependendo a obtenção de licença para construção de obtenção de 

parecer/licenciamento REAP]. 

 

O objectivo é explorar uma capacidade por ciclo de 107.000 frangos até final de 2015 

(1ª FASE) e num futuro próximo atingir uma capacidade de 226.000 frangos, com a 

construção de mais três aviários. (2ª FASE) 

 

O projecto insere-se assim numa dinâmica natural da empresa, na expansão do 

negócio e nas perspectivas do aumento do valor acrescentado e do aumento da 

produtividade dos activos da empresa. 

 

Em 2015, foi dado início ao processo de obtenção de parecer para licenciamento da 

construção de um novo pavilhão (Pavilhão 0), junto da C.M. de Nelas.  

 

A ocupação plena dos pavilhões previstos deverá dar-se durante o Ano de 2016, tendo 

um efectivo estabilizado em cerca de 107 000 aves por cada bando em engorda. (1ª 

FASE). 

A ampliação prevista para a obtenção da produção máxima estimada, já com a 2ª 

FASE do presente projecto, está prevista para 2017. 
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3. O PROJECTO 
 

3.1. A LOCALIZAÇÃO 

O concelho de Nelas, pertencente ao distrito de Viseu, localiza-se na Região Centro 

(NUT II), no Dão-Lafões (NUT III), ocupa uma área de 125,7 km2 e abrange sete 

freguesias, após a reorganização administrativa de 2013: Canas de Senhorim, União 

das freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira, Nelas, Senhorim, Vilar Seco, 

Aguieira, Lapa do Lobo e União das freguesias de Santar & Moreira. 

 

O concelho encontra-se limitado a Nordeste pelo concelho de Mangualde, a Noroeste 

pelo de Viseu, a Sudoeste por Carregal do Sal, a Sudeste por Oliveira do Hospital no 

distrito de Coimbra e a Este por Seia (distrito da Guarda). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
A exploração avícola da Quinta do Toiral está localizada em terreno com área total de 

12 hectares, onde estão implantadas: a exploração avícola, os edifícios de apoio, as 

áreas de circulação de veículos e várias áreas de exploração agrícola diversa, pinhal 

manso, vinha, olival e pastagens, no interior e no exterior da vedação sanitária da 

avicultura. 

 

A sua área de implantação situa-se na freguesia de Nelas, concelho de Nelas e distrito 

de Viseu, confrontando com explorações agrícolas. Não foram identificadas outras 

explorações de pecuária intensiva na envolvente. A Nascente e Sul da exploração 

avícola desenvolve-se o traçado da nova variante ao Centro de Nelas (variante da 

Estrada EN 234). 
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De acordo com o PDM de Nelas a área ocupada pela exploração avícola fica situada 

em Espaço Florestal e inclui áreas de RAN, nas quais não existem nem estão 

previstas edificações.  

 

 

3.2. INFRA-ESTRUTURAS DO PROJETO 

3.2.1. INFRA-ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS (1ª FASE DO PROJETO) 
 
A exploração é constituída actualmente por quatro pavilhões de um só piso. 

O pavilhão Nº1 possui uma área total de 1003,92 m2 e uma área útil de 927,78 m2 e 

terá capacidade para 17265 aves por ciclo de engorda.  

 

O pavilhão Nº2 possui uma área total de 929 m2l e uma área útil de 864,0 m2 e terá 

capacidade para 16080 aves por ciclo de engorda. 

 

O pavilhão Nº3 possui uma área total de 1310,3 m2 de área total e uma área útil de 

1234,47 m2 e terá capacidade para 22925 aves por ciclo de engorda.  

 

O pavilhão Nº4 possui uma área total de 1442,00 m2 de área total e uma área útil de 

1355,20 m2 e terá capacidade para 25210 aves por ciclo de engorda.  

 

Os quatro pavilhões da exploração funcionam em regime “All in – All out”. Neste 

momento tudo cheio tudo vazio para a capacidade instalada. 

 

Existem também construídos outros dois edifícios. Armazém de Camas e Armazém de 

Combustível, com 285 m2 e Arrumos e Nitreira com 307 m2. 

 

Depósito geral de Gás (desactivado) e Alpendre de lenhas e sacos de camas (a 

demolir). 
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3.2.2. INFRA-ESTRUTURAS A CONSTRUIR  

(1ª FASE DO PROJETO) 
 
O pavilhão Nº0 será construído numa posição paralela ao actual Pav.1 terá uma área 

total de 1441,82,00 m2 de área total e uma área útil de 1371,40 m2 e terá capacidade 

para 25520 aves por ciclo de engorda.  

 

Com esta área total de construção 5750,38 m2 a exploração poderá explorar uma 

capacidade de 107 000 aves por ciclo de engorda com uma densidade de 18,6 

aves/m2 para cumprimento do bem estar animal. 

 

A presente operação de remodelação da instalação avícola pertencente à 

Agropecuária Quinta do Toiral (1ª fase) compreende ainda a construção do acesso 

poente á exploração para as viaturas pesadas com a implantação de aro de 

desinfecção dos veículos e filtro sanitário para os trabalhadores e demais pessoas que 

tenham acesso ao interior das instalações avícolas. 

 

Serão construídos balneários e WC para homens e mulheres e vestiários para os 

trabalhadores. Todas as instalações sanitárias actualmente espalhadas pelos vários 

pavilhões serão destruídas e reconvertidas em áreas com outras utilidades. 

Será construído um novo depósito de água geral para toda a instalação avícola. 

Será instalado um Posto de Transformação de Energia e no mesmo edifício será 

instalado um gerador de emergência. 

 

 (2ª FASE DO PROJETO) 
A exploração pretende aumentar a capacidade produtiva com a construção de mais 

três pavilhões avícolas. 

O pavilhão Nº5 possui uma área total de 1771,84 m2 de área total e uma área útil de 

1643,3 m2 e terá capacidade para 38425 aves por ciclo de engorda.  

O pavilhão Nº6 possui uma área total de 1787,00 m2 de área total e uma área útil de 

1658,6 m2 e terá capacidade para 38775 aves por ciclo de engorda.  

O pavilhão Nº7 possui uma área total de 1920,00 m2 de área total e uma área útil de 

1787,7 m2 e terá capacidade para 41800 aves por ciclo de engorda.  
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Com estas novas áreas de construção (5089,6 m2) a exploração poderá explorar 

uma capacidade total de cerca de 226 000 aves por ciclo de engorda com uma 

densidade de 20,8 aves/m2 para cumprimento do bem estar animal. 

 

3.3. O FUNCIONAMENTO 

A actividade desenvolvida na exploração avícola é a produção de frangos de carne, de 

acordo com o seguinte ciclo de produção: 

Recepção dos Pintos – Fase de Iniciação, Crescimento e Engorda – Fase de 

Acabamento – Apanha dos Frangos. 

 

Todos os pavilhões possuem uma antecâmara onde se encontram, depósitos de água 

onde são administrados os medicamentos/ vitaminas, contadores de água de 

abeberamento, assim como computador de controlo ambiental. 

 

Previamente à recepção dos pintos, os pavilhões são preparados de modo a adequar 

as condições existentes à recepção dos pintos, através de espalhamento de aparas de 

madeira (serrim) no solo (até atingir a espessura necessária), fornecimento de água, 

ração e calor sistema de aquecimento por forno de ar quente (através de queima de 

biomassa). 

 

Fase de Iniciação: Os pintos dão entrada nos pavilhões com 1 dia de vida e são 

instalados no solo sobre o material de cama e sobre tiras de papel onde é depositada 

a ração fresca de primeira idade. Esta fase dura normalmente até ao 5º dia. Fase de 

Crescimento: A partir do 6º dia até ao 18º, na qual é fornecida ração de crescimento 

em migalha. Fase de Engorda: Ocorre do 19º dia até cerca de 5 dias antes do abate 

das aves, sendo fornecida ração granulada. Fase de acabamento: Nos últimos 5 dias 

de vida é fornecida a ração de acabamento (granulada). 

 

A temperatura dos pavilhões vai diminuindo ao logo do ciclo produtivo. Os pavilhões 

estão equipados com sistemas de arrefecimento por humidificação da atmosfera 

interior e sistemas automáticos de administração de água e ração. 
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Terminado o ciclo produtivo (cerca de 37 dias), os frangos são apanhados, enjaulados 

e carregados no carro de transporte até ao Centro de Abate. 

 

Após a saída do bando, os pavilhões passam por um período de limpeza que 

compreende as etapas de remoção das camas, varrimento mecânico dos resíduos 

finos, limpeza com água a alta pressão dos pavilhões e equipamentos e desinfecção 

dos pavilhões através de pulverização com desinfectante. 

 

Após a limpeza e desinfecção, os pavilhões ficam em vazio sanitário durante 10 a 12 

dias de modo a reunir as condições higio-sanitárias essenciais para receber um novo 

bando iniciando-se um novo ciclo produtivo. 

 

Considerando a capacidade máxima da exploração assim como a escala temporal do 

ciclo produtivo + vazio sanitário, são efectuados cerca de 6 ciclos por ano e por 

pavilhão, o que equivale a uma produção anual de cerca de 1 342 440 frangos, tendo 

em conta uma mortalidade média de 1,0% das aves. 

 

 

3.4. ACÇÕES DE PROJECTO CONSIDERADAS 

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

também se consideraram as fases de construção (Ampliação-Construção de 

Pavilhões) e desactivação, de acordo com a enumeração das principais acções 

consideradas que se faz em seguida:  

 

 

Fase de Construção (Ampliação-Construção Pav nº 0,5,6 e 7) 

 Desmatações e terraplanagens  (não aplicável terreno já preparado) 

 Produção de Resíduos decorrentes da construção e da actividade humana 

 Circulação de veículos pesados 
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Fase de Exploração 

 Cargas e Descargas de aves vivas 

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

 Limpeza e manutenção dos pavilhões a seco. 

 Produção e transporte de dejectos de aves 

 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 

 Circulação de veículos pesados 

 

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

variante á EN  234 na área Oeste da Vila de Nelas. 

A ampliação prevista não exigirá qualquer intervenção nos acessos viários, nem nas 

linhas de energia da rede externas á instalação. 

O abastecimento de água e rede de saneamento serão autónomos para a instalação, 

sem ligação ás redes colectivas. 

 

4. AMBIENTE ACTUAL 
 

Como já foi anteriormente afirmado, 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 1978 com 

uma capacidade instalada de produção de cerca de 10 000 aves, tendo os impactes 

associados já sido estabilizados e enquadrados no ecossistema da envolvente. 

 

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. 
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 GEOMORFOLOGIA E PAISAGEM 

Segundo Cancela d’Abreu et al. (2004), a paisagem onde o projecto é instalado insere-

se na Unidade de Paisagem F 45A (Dão e Médio Mondego), do Grupo de Unidades de 

Paisagem F (Beira Alta).  

 
Morfologicamente, o Grupo de Unidades de Paisagem F constitui um planalto, que é 

drenado pelo sistema do Mondego, mas também pelo Vouga e Douro. Inclui várias 

serras (Montemuro, Freita e Arada, Caramulo, Buçaco, Leomil e Lapa), zonas mais ou 

menos onduladas e vales bem expressivos (Paiva, Vouga, Dão e Mondego).  

 

Apesar das especificidades traduzidas por cada uma das unidades de paisagem 

integradas neste grupo, há uma identidade comum associada à Beira Alta: a presença 

constante dos povoamentos florestais, a prevalência das cores verdes durante todo o 

ano; as manchas agrícolas constituídas por mosaico de pequenas parcelas, onde se 

cultiva a vinha, o milho, os cereais de sequeiro, a batata, as árvores de fruto ou onde 

se instalam os pastos viçosos; os muros de pedra, as oliveiras e/ou os cordões de 

vinha a compartimentar os campos; os espigueiros; as linhas de água acompanhadas 

por galerias de árvores frondosas. No essencial, são estes usos, bem como os 

numerosos valores do património arquitectónico e a profusão de novas edificações 

dispersas (as “casas dos emigrantes”) que definem o carácter da Beira Alta. 

 

A área do projecto encontra-se a cerca de 1 km a Oeste de Nelas, numa área semi-

florestada. O local de implantação corresponde a uma vertente suave planalto com 

inclinações para o sul. A sul da área do projecto, encontra-se uma área com 

exploração agrícola.  

 

A envolvente da área do projecto está florestada (figura seguinte), sendo a floresta 

constituída essencialmente por pinheiros. A florestação impede uma vista alargada, 

com excepção para o Sul, sendo as instalações visíveis a partir da povoação mais 

próxima (Nelas). As vertentes do terreno são suaves, as cotas variam entre os 410 e 

429 m.  
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Figura 3-Envolvente Oeste da exploração 
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Figura 4-Envolvente Sul e Acesso da exploração 

 

 

GEOLOGIA 

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

granito ai existente corresponde a um granito monzonítico, calco-alcalino, porfiróide, 

com grão médio a grosseiro. A rocha contém frequentemente biotite e megacristais 

feldspáticos (figura seguinte).  
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Figura 5- Aspecto de granito não alterado, no local do projecto. Distinguem-se os cristais 

feldspáticos. 

 

Na zona do projecto, o granito encontra-se em estado avançado de alteração. A rocha 

torna-se frouxa, o que origina uma maior permeabilidade à água. A alteração do 

granito pode conduz à formação de saibro, que existe à superfície no local do projecto 

e que pode atingir espessuras superiores a dois metros (figura seguinte). 
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Figura 6- Aspecto de granito alterado, transformado em saibro, no local do projecto. 

 

Localmente, ocorrem granitos não ou pouco alterados na área da instalação avícola. 

Nestes locais é possível observar a fracturação do granito, que aumenta a 

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

origem tectónica ou foram provocadas por descompressão (figura seguinte).  

 

 
Figura 7  – Granito pouco alterado e  fracturado na área do projecto. 
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Frequentemente, encontram-se filões no seio dos granitos, cujo material mineral 

encheu as fendas abertas. Este material pode ser composto por quartzo, feldspato ou 

minerais de minérios metálicos.  

 
 

SOLOS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 

Os solos predominantes da região do projecto são pouco a moderadamente férteis, 

com aptidão condicionada e/ou moderada para a agricultura. Na área do projecto, o 

solo é ocupado, essencialmente, por vegetação de elevado porte, sendo assim 

propício à deposição de material e a uma maior preservação dos seus horizontes 

característicos. Devido ao relevo pouco acentuado e ligeiramente ondulado e 

inclinado, a erosão tem pouca importância, sendo as perdas de material pouco 

significativas, em comparação com as zonas com condições topográficas menos 

favoráveis. 

 

Segundo o Atlas do Ambiente, os solos da área do projecto correspondem a 

cambissolos húmicos associados a cambissolos dístricos, provenientes da alteração 

de rochas magmáticas. Trata-se de solos pouco evoluídos (Cerqueira, 2001), com 

espessura mediana, de cor parda escura a parda amarelada, de textura arenosa, com 

bastante saibro, cascalho e calhaus (figura seguinte). São pouco ou medianamente 

compactados e apresentam bastante porosidade. A capacidade de retenção de água e 

de nutrientes é baixa. A sua consistência é branda a ligeiramente dura, não plástica e 

não adesiva. Contêm teores baixos a medianos de matéria orgânica, fósforo e 

potássio assimiláveis, ácidos, baixo teor de bases, e têm uma pequena/média 

capacidade de troca catiónica e baixo grau de saturação.  

 

O Plano Director Municipal de Nelas aprovado em Resolução do Conselho de 

Ministros nº 66/93,encontrou-se em vigor até á publicação da 1ª Revisão do PDM. 

O PDM em vigor actualmente foi publicado no Diário da República em 2-01-2014. 

As áreas de implantação da propriedade rústica (cerca de 12,0 hectares) alvo do 

presente estudo estão incluídas em Espaço Agrícola de Produção, Espaço 

Florestal de Produção e ainda áreas pertencentes à Estrutura Ecológica Municipal. 
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(fonte: Carta de Ordenamento do PDM – SET.2013)  

 

A área de implantação do projecto anteriormente referida possui igualmente áreas 

incluídas nas servidões RAN e REN – Áreas de Máxima Infiltração (fonte: Plantas de 

Condicionantes RAN e REN do PDM – SET.2013)  

 

No entanto nestas áreas não se realizará nenhuma intervenção urbanística (i.e. não 

estão previstas construções) 

 

O projecto desenvolve-se na envolvente Oeste do aglomerado urbano sede do 

concelho de Nelas e a Este do Aglomerado Urbano de Vilar Seco. 

 

O tráfego rodoviário de acesso é feito pela variante á EN 234 estrada pertencente á 

Rede Rodoviária Nacional. 

 

Na Planta de Outras Condicionantes do PDM podemos verificar que a zona Oeste da 

área da instalação está referenciada como Zona de Servidão “non edificandi” para o 

Itinerário Complementar (IC 12) previsto. (fonte: Plantas Outras Condicionantes do 

PDM – SET.2013) 

 

Também não foram encontradas incompatibilidades do projecto com os vários 

Instrumentos de Gestão Territorial eficazes para a área do concelho de Sátão. 

 

CLIMA 
A região considerada interior beneficia de uma posição privilegiada pela penetração 

das massas de ar marítimo através do corredor da Bacia Hidrográfica do Rio Vouga e 

Mondego e do seu afluente Dão.  

 

Para efeitos climáticos considera-se inscrita na Região Atlântica Norte ou Setentrional 

“Beira-Alta”. 

 

Trata-se de região com um clima mesotérmico temperado húmido que se caracteriza 

por possuir clima chuvoso e moderadamente quente com chuvas predominantes no 
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Inverno. A precipitação média anual pode exceder os 1400 mm e as temperaturas 

médias mensais variam entre os 6,6 ºC e 20,5ºC em Julho. A temperatura média anual 

é da ordem dos 13ºC. 

. 

 

ACTIVIDADE AGRÍCOLA 

A agricultura já representou uma maior importância no concelho de Nelas do que o 

que se verifica actualmente.  

 

Os campos onde se pratica actualmente agricultura (culturas temporárias) de carácter 

sazonal ficam localizados nas zonas onde o relevo é menos acentuado sendo, 

fundamentalmente, de carácter familiar.  

 

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

todo o concelho numa perspectiva de auto-subsistência. 

 

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

mais significativa associadas à exploração agropecuária, ao gado bovino, caprino e 

ovino, explorado em regime extensivo. 

Das culturas permanentes destacam-se três neste concelho e igualmente em toda a 

região do Dão-Lafões. Os frutos secos, O vinho do Dão e a Macã Bravo de Esmolfe. 

 

Uma análise dos espaços florestais na região de Dão-Lafões revela que a área 

ocupada é bastante significativa, cerca de 72% da área total desta região. 

Caracterizam-se na sua maioria por espaços florestais arborizados que ocupam cerca 

de 42% da área total da região e distribuem-se por toda a área com alguma 

uniformidade. 

 

A madeira, a cortiça e a resina são os produtos florestais mais comercializados e para 

os quais existe um mercado perfeitamente identificado. São também, por isso, os 

produtos, à semelhança da caça, para os quais é mais fácil reconhecer o contributo 

para a rendibilidade financeira das explorações florestais. 
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Em termos de potencial florestal esta região apresenta como primeira função a 

Produção. i.e. a sub-região apresenta uma elevada presença de espécies com grande 

potencial para produção lenhosa, nas principais fileiras nacionais. 

 

Como segunda função o Recreio por possuir uma paisagem de elevado valor estético, 

muito próxima de centro urbanos, com crescente procura de um segmento de turismo 

mais próximo da Natureza. 

 

A terceira função é a Protecção, por ter na sua área bacias hidrográficas importantes 

onde as cabeceiras das linhas de água são zonas de elevado valor ecológico. Esta 

função também decorre da existência de uma elevada área de terrenos comunitários 

submetidos ao regime florestal. 

 

RECURSOS HÍDRICOS 
 

A área do projecto está localizada no centro da bacia hidrográfica do rio Mondego 

(código: PTRH4). Na figura seguinte apresentam-se as massas de água superficiais 

existentes na vizinhança da área do projecto, bem como a localização da instalação 

avícola.  

 

As massas de água na área em estudo são classificadas como “massa de água Rio”. 

Os rios correspondem a uma massa de água interior que corre, na maior parte da sua 

extensão, à superfície mas que pode também escoar no subsolo numa parte do seu 

curso. 

 

O projecto está localizado perto do curso superior da ribeira de Travassos (sem código 

de massa de água), que é um afluente da ribeira de Beijó (código: PT04MON0605). 

Esta ribeira desagua no rio Dão (código: PT04MON0613), que escoa para a albufeira 

da barragem da Aguieira (PT04MON0633).  
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Figura 8-Cursos de água superficiais na vizinhança da área do projecto. Base: Carta Militar de 
Portugal, escala 1:25 000, folha 200 – Nelas. 

 

As principais pressões ecológicas a que os rios da área em estudo estão sujeitas são 

contaminações provocadas por actividades agro-pecuárias, industriais e esgotos 

urbanos 

 

QUALIDADE DO AR 
 

 

Tendo ocorrido a paragem efectiva de todo o complexo industrial do eixo Urgeiriça-

Canas de Senhorim a qualidade do ar na zona envolvente ao projecto deixou de ter 

influência significativa de fontes fixas de emissões poluentes. 

 

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. 
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As emissões nesta instalação avícola estão principalmente associadas à queima de 

biomassa, e 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 
 

Foi consultada a página da Camara Municipal de Nelas, onde no capítulo relativo ao 

PDM obtivemos o mapa designado - Zonamento Acústico. 

 

Podemos verificar que as zonas de ruído estão intimamente relacionadas com as vias 

de comunicação que atravessam o concelho. 

 

Na envolvente da área em estudo e na zona da variante á EN 234 o ruído apresenta 

Zona de Conflito numa faixa que acompanha o desenvolvimento da referida Via de 

Tráfego. 

 

A localização da instalação da Quinta do Toiral, fica a mais de 200 metros da zona de 

conflito. Não se prevendo qualquer interferência das actividades a decorrer na 

instalação avícola com estas duas zonas de ruído. 

 

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

local em estudo e a envolvente podem ser considerados como "pouco ruidoso". 
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Figura 9- Vista das Instalações 

 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

As áreas circundantes ao projecto, inseridas no concelho de Nelas possuem sistemas 

ecológicos equilibrados e pouco afectados pelas actividades industriais ou agro-

industrial dada a baixa densidade destas na zona em estudo. 

 

A área fica situada entre os Rios Dão e Mondego, não possuindo a freguesia de 

implantação, freguesia de Nelas área classificada na Rede Natura.  

 

Numa região mais vasta, fora da área de influência do projecto o Parque Natural da 

Serra da Estrela é o sistema ecológico de maior importância e significado. 

Para a maioria das espécies, os estudos e informação de base é escassa, o que cria 

problemas de avaliação e selecção de espécies e de áreas com interesse de 

conservação. 

 

No entanto a existência de Zonas de Caça revela já por si uma preocupação com os 

sistemas ambientais e ecológicos e elas podem fornecer elementos com muito 

interesse para uma caracterização como a que se pretende no âmbito deste trabalho. 
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 

O concelho de Nelas pertence ao distrito de Viseu e localiza-se na região centro, mais 

precisamente na sub-região Dão Lafões, está mais precisamente na confluência de 

três Sub-Regiões: Dão-Lafões, Serra da Estrela e Pinhal Interior Norte. 

Relativamente à área do estabelecimento, esta insere-se na freguesia de Nelas Os 

graus de intensidade de ocupação e de crescimento da população do concelho de 

Nelas determinam alguns contrastes entre as diferentes freguesias, Daí que é possível 

subdividir as freguesias em 3 grupos Um conjunto de duas freguesias que englobam 

cerca de metade da população concelhia e são elas, Nelas a sede concelhia e Canas 

de Senhorim. Outro conjunto é constituído por três freguesias Carvalhal Redondo, 

Santar e Senhorim com cerca de 1000 habitantes cada uma das freguesias, e um 

terceiro conjunto constituído por Vilar Seco, Aguieira, Lapa do Lobo e Moreira, em que 

nenhuma das freguesias tem mais de 800 habitantes. 

 

. No que diz respeito às densidades populacionais registadas no concelho, pode dizer-

se que Nelas regista a densidade populacional mais elevada do concelho (217,4 hab./ 

km2 ), seguindo-se a freguesia de Moreira, mas que convém referir que a elevada 

densidade populacional verificada deve-se ao facto de a freguesia de Moreira ser a de 

menor dimensão, com apenas 3,8km2. As freguesias que se seguem a Nelas, são as 

freguesias de Canas de Senhorim e de Carvalhal Redondo, sendo estas as que 

apresentam uma maior proximidade, relativamente à sede de Concelho 

 

Fazendo jus à sua localização interior, Nelas é um concelho com forte tradição 

agrícola, materializada sobretudo, no aproveitamento e valorização dos recursos 

naturais, embora, presentemente, o sector terciário seja o que actualmente mais 

população afecta.  

 

Neste contexto, o desafio que se impõe, é o de conseguir criar condições internas de 

fixação e captação de população jovem, com potencial de rejuvenescimento, assim 

como de novas actividades que ajudem a aumentar e diversificar o tecido produtivo 

local. 
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O contributo desta NUT III para o PIB Nacional não vai além dos 1,7 %, estando entre 

as 6 NUT III com um PIB, per Capita, mais reduzido. Esta situação reflete-se, 

igualmente, no índice de poder de compra concelhio que, com excepção de Viseu, se 

encontra bastante abaixo da média nacional. 

 

As dinâmicas sócio económicas mais positivas que se verificam em Dão Lafões 

centram-se, pois, na cidade de Viseu, estruturante de todo o território da sub-região e 

uma das maiores cidades médias portuguesas. Viseu ocupa, assim, uma posição de 

destaque e desempenha um papel muito relevante no equilíbrio da rede urbana 

nacional. 

 

 

REDE VIÁRIA 

No que diz respeito a acessibilidades, o Concelho de Nelas é servido pela IC 12 (A35) 

que liga Mangualde a Mira, IC 37 que une as localidades de Viseu e Nelas e a ER231-

2 que liga Ervedal da Beira a Nelas e está a 16 quilómetros do IP 5 (A25) ( que liga 

Aveiro a Vilar Formoso ).  

 

Relativamente à posição que o Concelho de Nelas ocupa no agrupamento de 

concelhos, esta não se restringe apenas, à proximidade de importantes eixos de 

acessibilidade (como são o IP 5 (A25), IC 12 (A35)), devendo-se também apostar nas 

termas, importante aspecto já que tem surgido como um produto alternativo, em 

Caldas de Felgueira. 

 

Dos itinerários complementares (IC) previstos e já existentes e estradas nacionais 

(EN), destacam-se os seguintes que passam perto da área em estudo e/ou pelos 

concelhos inerentes ao projecto: 
 

 IC6 que liga Oliveira do Hospital à Covilhã; 

 IC7 que liga Oliveira do Hospital a Fornos de Algodres; 

 EN 234 – Estrada Velha de Viseu – Entre Santa Comba Dão e Canas de 

Senhorim tem perfil de Auto-estrada (IC12/A35). 
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Figura 10-Rede Viária do Concelho 

 
 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Nelas fica num cruzamento de caminhos em vários sentidos, nomeadamente o que 

liga a fronteira até ao litoral e o que liga Viseu à serra da Estrela. Por aí passa, 

também, a linha do caminho-de-ferro da Beira Alta. 

Este factor geográfico contribuiu para que Nelas, durante todo o século XX, se 

assumisse como a primeira indústria no distrito de Viseu, com os fornos eléctricos e as 

minas da Urgeiriça, em Canas de Senhorim. Estas empresas entraram em declínio 

aquando do processo de industrialização da sede do concelho. 

O concelho é de formação recente, por carta régia de D. Maria II, em 1852, e reuniu os 

anteriores concelhos de Senhorim (com sede em Vilar Seco) e de Canas de Senhorim. 

Em 1514, Nelas tinha recebido novo foral atribuído por D. Manuel I. 
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Os vestígios mais antigos da ocupação de canas de senhorim remontam a 6000 anos 

A.C., idade da Orca das Pramelas, monumento tumular do período megalítico 

descoberto em 1985 por Horácio Peixoto. Mas são inúmeros os indícios arqueológicos 

encontrados, desde elementos de influência romana (que indiciam a existência de 

pequenas villas romanas) até aos túmulos medievais incrustados em afloramentos 

rochosos. 

A mais antiga fonte documental relativa a Canas de Senhorim aparece, em 1155, num 

texto que celebra um escambo entre Soeiro Mendes e sua mulher com o Mosteiro de 

Santa Cruz de Coimbra 

 

 

5. OS PRINCIPAIS EFEITOS NO AMBIENTE 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
 

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

impactes neste âmbito. 

 

Durante a fase de construção irão surgir alterações na área de implantação, ao nível 

da fisiografia do local. Este impacto será negativo, directo, permanente, de magnitude 

reduzida e irreversível. Sendo muito pouco significativo por ser confinado a uma área 

reduzida. 

 

SOLOS E ORDENAMENTO 
 

Analisado O Plano Director Municipal de Nelas aprovado em Resolução do Conselho 

de Ministros nº 66/93,encontrou-se em vigor até á publicação da 1ª Revisão do PDM. 

O PDM em vigor actualmente foi publicado no Diário da República em 2-01-2014, este 

IGT estabelece as áreas de REN do concelho, os solos afectados pelo projecto não se 

encontram abrangidos pelas áreas REN. A análise conjugada com outros IGT (PROF 

de Dão Lafões, Planos Regionais de Ordenamento e Planos de Bacia Hidrográfica) 

demonstrou uma compatibilidade em termos de ocupação de solos e de gestão dos 

recursos. 

http://www.canasdesenhorim.org/component/option,com_mojo/Itemid,27/p,479/
http://www.canasdesenhorim.org/component/option,com_mojo/Itemid,27/p,472/
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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. 

 

Na fase de construção (toda a instalação) o principal impacte que ocorreu 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 caminhos internos, 

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

circundantes os edifícios (realização de aterros e as movimentações de terras). 

 

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

pesada às vias já existentes, não se procedendo á abertura de novas vias de 

circulação. 

 

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 os actos de gestão dos 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.  

 

Em situação de acidente, deverão ser accionados todos os mecanismos que permitam 

evitar e/ou minimizar a contaminação dos solos, nomeadamente através da contenção 
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derrame e da aplicação de produtos absorventes. Tratando os solos eventualmente 

contaminados com técnicas apropriadas ou removendo-o para destino adequado. 

 

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 
 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 
 

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

aspectos qualitativos, relacionados com a possibilidade de contaminação das águas 

superficiais. 

 

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 1 -criação de sistemas de recolha de águas 

da chuva e escorrências. 2- sugere-se a manutenção da maquinaria apenas em local 

próprio e 3- a gestão adequada dos resíduos gerados, que deverão ser encaminhados 

para local próprio de acordo com as suas características. 

. 

Na fase de exploração a produção de resíduos pode dar origem a impactes na 

qualidade da água da área em estudo. Uma vez que os resíduos produzidos não são 
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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 gerido nas instalações da 

exploração avícola, consideram-se pouco significativos os potenciais 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 para descarga em sistema colectivo de tratamento. 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 decorre noutro local. 

 

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. 

 

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEAS 
 

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

aspectos qualitativos e quantitativos relacionados com a possibilidade de 

contaminação das águas subterrâneas. 

 

Os potenciais impactes que poderão afectar os aspectos qualitativos são os mesmo 

que potencialmente podem produzir impactes nas águas superficiais. 

 

Uma vez que toda a água captada para utilização é proveniente de aquífero 

subterrâneo, neste caso poderá ocorrer um impacte ao nível de disponibilidade. 
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Mas tal como se demonstrou no Relatório Síntese a disponibilidade do aquífero é 

muito superior às solicitações dos vários tipos de consumos. 

 

Concluindo o impacte do nosso projecto ao nível das quantidades de água disponíveis 

na área de implantação será muito pouco significativo. 

 

 

 

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. 

 

Na fase de exploração irá ocorrer uma degradação da qualidade do ar pelas 

emissões devidas ao sistema de aquecimento (fornos ar Quente) e emissões 

provenientes da actividade laboral na exploração avícola. 

 

O referido impacte será pouco significativo, cujas características são: negativo, directo, 

permanente, com magnitude moderada e irreversível.  

 

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. 
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AMBIENTE SONORO 
 

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

existem receptores na envolvente imediata ( a menos de 250 metros) que possam ser 

afectados, prevê-se que o impacte seja pouco significativo. 

 

A localização da instalação (Pavilhões Avícolas), fica a mais de 500 metros da zona de 

conflito (Variante á EN 234). Não se prevendo qualquer interferência das actividades a 

decorrer na instalação avícola com esta zona de ruído. 

 

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

local em estudo e a envolvente podem ser considerados como "pouco ruidoso". 

 

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. 

 

Para minimizar este impacte deverão ser recolhidos de forma diferenciada todos os 

resíduos produzidos e encaminhados para destino final adequado. 

 

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.  
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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. 

 

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. 
 

 

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 

neste descritor durante todas as fases em estudo no âmbito deste projecto. 
 

 

 

 

 

PAISAGEM 

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

dada a baixa altimetria dos edifícios e a sua localização. 

 

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 

e do coberto vegetal) que só por si apresentam sempre um impacte visual na 

paisagem. 
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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 – construção de novos pavilhões) 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 a instalação apenas emprega 2 trabalhadores. 

 
 

6. CONCLUSÕES    
 

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

avícola pertencente à Agropecuária da Quinta do Toiral, Lda., com a particularidade de 

o mesmo se encontrar já em actividade desde 1978 e em exploração regular para a 

produção de frango de carne e posteriormente para a produção extensiva de frango do 

campo. 

 

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 de actividade e de 

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 classificação 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 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. 

 

Face ao exposto, foram ainda propostas um conjunto de medidas de minimização e de 

monitorização posteriores, que visam essencialmente melhorar o funcionamento geral 
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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 (cinco pavilhões-1ª fase + três pavilhões – 2ª fase) 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. 

 




