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1. INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto da Exploração Agropecuária de Manhente, relativo a 

um Projeto de Execução, foi remetido pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte para a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) que se constituiu como 

Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AAIA), de acordo com o disposto na alínea b) do ponto 

1 do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2012, de 31 de outubro, com a alteração produzida pelo 

Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e Lei n.º 37/2017, 

de 2 de junho – Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA). 

O projeto tem enquadramento no ponto 1 da alínea e) do Anexo II do RJAIA referente a “Instalações de 

pecuária intensiva (não abrangidas no Anexo I) com capacidade igual ou superior a 600 bovinos (no caso 

geral).” 

O proponente do projeto é a empresa Terragados - Exploração Agropecuária, S.A. e a Entidade 

Licenciadora (EL) é a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte). 

O projeto encontra-se localizado na freguesia de Manhente do concelho de Barcelos e constitui uma 

instalação pecuária existente que se encontra, atualmente, em processo de licenciamento da exploração, 

no âmbito do Regime Excecional de Regulação de Atividades Económicas. 

De acordo com o disposto no ponto 2 do Artigo n.º 9 da legislação citada, a Autoridade de AIA, que 

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

- CCDR-Norte, 

- ao abrigo da alínea a) do ponto 2 do artigo 9º mencionado, 

- Presidente da CA, 

- Consulta Pública, 

- ao abrigo da alínea i), 

- Técnicos especializados, 

- APA/ARHN, face ao disposto na alínea b), 

- DRC-Norte, nos termos da alínea d)  
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- DRAPN, para cumprimento do disposto na alínea h). 

A APA/ARHN nomeou como representante na CA o Sr. Eng.º Nuno Vidal. 

A DRAPN está representada na CA pelo Sr. Dr. Manuel Mouta Faria. 

A DRC-Norte está representada pela Sra. Dra. Anabela Lebre 

O corpo técnico da CCDRN que integra esta CA é constituído pelos seguintes elementos: Eng.ª Rosário 

Sottomayor (que coordena o procedimento de AIA e é responsável pela emissão de parecer ao 

descritor Socio economia), Eng.º Armindo Magalhães (responsável pela Consulta Pública), Arqta. Irene 

Rodrigues (descritores Uso do Solo e Ordenamento do Território), Arqta. Pais. Alexandra Cabral 

(descritor paisagem), Dra. Alexandra Serra (descritor Ecologia), Eng.º Miguel Catarino (descritor Ruído), 

Dr. Luís Santos (descritor Resíduos) e Dra. Joana Freitas (descritor Qualidade do Ar). 

O presente documento consubstancia o previsto no ponto 1 do artigo 16º do RJAIA. 

Tendo em consideração que o EIA foi devidamente instruído na CCDRN a 15 de dezembro de 2016, o 

procedimento de AIA teve início a 16 de dezembro de 2016, pelo que a avaliação da conformidade do 

EIA teria de ocorrer até ao dia 3 de fevereiro de 2017, atento ao previsto nos pontos 3, 4 e 5 do artigo 

14º do RJAIA. 

Para cumprimento da avaliação da fase de conformidade do EIA, a AAIA, ao abrigo do disposto no 

ponto 6 do artigo 14º da legislação citada, convidou o proponente a efetuar a apresentação do projeto e 

respetivo EIA à CA, reunião que ocorreu a 12 de janeiro de 2017, conforme registo que constitui anexo 

ao presente Parecer. Nesta sessão, a CA comunicou ao proponente o Pedido de Elementos Adicionais 

(PEA), ao abrigo do ponto 8 do artigo 14º do diploma citado, cuja formalização ocorreu no dia 17 de 

janeiro de 2017 (através do ofício anexo ao presente Parecer Final), tendo decorrido 17 dias úteis do 

prazo estipulado para a fase de conformidade (correspondente a 23 dias úteis do procedimento de AIA), 

originando a suspensão do prazo no âmbito da avaliação da conformidade do EIA. 

Os elementos mencionados foram recebidos a 7 de abril de 2017. 

Auscultada a CA, verificou-se que houve resposta ao pretendido, pelo que a Conformidade do EIA foi 

declarada pela Autoridade de AIA no dia 28 de abril de 2017 (cópia em anexo).  

Assim, e atendendo ao previsto no ponto 2 do artigo 19º do RJAIA, a Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA) passou a ter que ser exarada até ao dia 31 de julho de 2017. 
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A CA efetuou uma visita ao local no dia 24 de maio de 2017, tendo sido acompanhada por 

representantes do proponente e da equipa responsável pela elaboração do EIA. 

No âmbito da presente avaliação foi solicitado parecer à Câmara Municipal de Barcelos, ao Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas, IP, (ICNF) e à Direção Geral de Alimentação e Veterinária da 

Região Norte (DGAV). Destas entidades, apenas o ICNF prestou resposta em tempo útil, conforme 

parecer em anexo ao presente Parecer Final. 

Atendendo ao previsto no ponto 1 do artigo 18º do RJAIA, e face aos procedimentos estabelecidos a 

posteriori da publicação do RJAIA pelas Autoridade de AIA, a CA reuniu a 24 de julho de 2017, no 

sentido de congregar os resultados parcelares da avaliação setorial de cada descritor num Índice de 

Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais (IAP), tendo sido obtido o Índice Final que constitui parte 

integrante das Conclusões do presente Parecer Final da CA. 

A Consulta Pública decorreu entre os dias entre os dias 8 de maio e 2 de junho de 2017, num total de 

20 dias úteis de consulta. 

Ambas as tranches da taxa devida pelo procedimento de AIA, nos moldes do disposto no ponto 1 do 

artigo 49º do RJAIA, e conforme estabelecido pela Portaria 368/2015, de 19 de outubro, foram 

liquidadas em tempo útil. 

Antecedentes do Processo 

O presente projeto havia já sido sujeito a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental que foi 

encerrado antes do seu término, por decisão do proponente, em resultado do Estudo de Impacte 

Ambiental ter merecido uma proposta de desconformidade por parte desta Autoridade de AIA. 

Em agosto de 2015, o proponente submeteu à entidade coordenadora do licenciamento, um pedido de 

regularização ao abrigo do Regime Excecional de Regularização de Atividades Económicas – RERAE 

(instituído pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro). A submissão do presente EIA decorre do 

enquadramento da instalação em sede de Avaliação de Impacte Ambiental, tendo sido emitido, na 

conferência decisória do processo RERAE um parecer favorável condicionado à entrega do EIA. 
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2.  CARATERIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto da Exploração Agropecuária de Manhente, pertence à empresa CAMPICARN – Gestão de 

Imóveis, S.A., tendo sido arrendada à Terragados, S.A. – proponente do presente processo de AIA – 

que realiza várias atividades como, a exploração agrícola e pecuária, comércio dos produtos oriundos da 

própria exploração, bem como de produtos adquiridos a terceiros; comércio, a importação e 

exportação de animais vivos, de produtos alimentares frescos e congelados e ainda de carnes. 

A exploração de engorda de bovinos da Terragados, S.A., constitui uma instalação existente, atualmente 

em exploração na capacidade que se pretende licenciar (1100 bovinos). Como atividades associadas 

apresenta apenas a atividade agrícola que se desenvolve na propriedade da exploração. Esta atividade 

consiste na produção de azevém para forragem (cultura de Outono-Inverno) e de milho para silagem 

(cultura de Primavera-Verão). O produto agrícola obtido é inteiramente integrado na alimentação dos 

bovinos da exploração, considerando-se por isso como uma atividade subsidiária. 

O projeto em avaliação localiza-se na freguesia de Manhente, do concelho de Barcelos, distrito de Braga. 

 
 

Figura 1 – Localização da Exploração Agropecuária de Manhente 

A exploração em apreço, dedica-se à recria e engorda de bovinos da raça Aberdeen-Angus, destinados 

exclusivamente ao fornecimento do canal de distribuição gerido pelo Pingo Doce – Distribuição 

Alimentar, S.A. Assim se justifica a pretensão de exploração de 1100 bovinos que corresponde à 

capacidade necessária para suprir as necessidades de abastecimento desta rede de supermercados. 

Para um projeto com estas caraterísticas não é possível estabelecer o respetivo tempo de vida útil, uma 

vez que se pretende que seja economicamente viável, independentemente do tempo de vida útil dos 

equipamentos e infraestruturas associadas. Por este motivo o EIA não estabelece um período temporal 

para a fase de exploração. Por outro lado, também não se prevê o cenário de desativação da instalação, 
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sendo o mais provável a ocorrência de graduais remodelações e adaptações do projeto, por forma a 

fazer face a fatores como o desenvolvimento do negócio, a evolução das questões legais e tecnológicas. 

A exploração de engorda de bovinos insere-se num terreno com uma área total 133 281.50 m2, que 

engloba: 

- Área total coberta: 11000.90 m2 (incluindo habitações, pavilhões de alojamento dos animais, silos 

e outras infraestruturas de armazenagem, posto de transformação e edificação de apoio à 

captação superficial, enfermaria e necrotério); 

- Área impermeabilizada para vias de circulação interna: 6759,60 m2; 

- Área total impermeabilizada: 18057,20 m2; 

- Área total não impermeabilizada: 115224,3 m2. 

A configuração atual da exploração é composta pelas seguintes zonas: 

 Zona de Stock de alimentação 

- Esta Zona é composta por 3 silos verticais onde se armazena as rações para os animais, 3 silos de 

trincheira para armazenamento de silagens, e um pavilhão onde se guarda a palha usada na exploração. 

 Zona de receção, expedição e tratamento animal 

- Esta zona compreende um cais para camiões e onde são rececionados e expedidos para animais, um 

tronco de imobilização dos animais para a realização de tratamento, pesagens e calibragem dos animais. 

 Zona de “quarentena”  

- Zona constituída por 10 parques com cerca de 75 m2 cada e onde os animais permanecem quando 

chegam à exploração, durante 28 dias, ou seja, durante o programa profilático. 

 Zona de engorda e Acabamento 

- Zona constituída por 6 pavilhões, 5 dos quais com 10 parques de 75m2 cada e um sexto com 12 

parques de 75 m2, perfazendo um total de 62 parques de 75 m2. 
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Figura 2 - Layout da Exploração. 

 

A capacidade instalada da exploração é de 1100 bovinos, distribuindo-se nos 7 pavilhões de alojamento. 

A capacidade máxima da exploração corresponde ao modo de exploração de 4.9 m2 por bovino. 

Os pavilhões de alojamento dos animais têm as seguintes características:  

- Construção de forma a assegurar as condições térmicas e higrométricas, de fácil limpeza e 

desinfeção;  
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- Meios automáticos que permitem controlar a ventilação, a temperatura, a humidade, a 

luminosidade e o consumo de água e de ração em tempo real;  

- Sistema de abastecimento de água com qualidade adequada para o abeberamento dos animais;  

- Sistema de abastecimento de alimento aos animais em calha que permite o livre acesso dos 

animais e a sua disponibilização “ad libitum”;  

Em termos de equipamentos, os pavilhões em atual atividade, encontram-se munidos de:  

- Equipamento dimensionado de forma a cumprir o plano de produção e tendo em conta a 

legislação vigente em termos de bem-estar animal;  

- Comedouros e bebedouros que cumprem as regras de bem-estar animal vigentes;  

- Infraestruturas e estrutura de segmentação da área de permanência dos animais que cumprem as 

regras de bem-estar animal vigentes;  

- Equipamento destinado à limpeza das instalações;  

- Equipamento de pulverização destinado à aplicação de desinfetantes e inseticidas.  

 

Figura 3 - Bebedouros em parque de engorda  
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Figura 4 - Calha de comedouros em parque de engorda  

 

Descrição do sistema de produção 

Maneio Geral 

A raça existente nesta engorda é a Angus. Trata-se de animais fruto do cruzamento de fêmeas 

indiferenciadas com machos puros, da raça Angus. 

Os animais são adquiridos, regra geral, diretamente à produção, na altura do desmame, com cerca de 5 

a 7 meses, sendo posteriormente transportados para a exploração. 

Chegados à exploração, os animais são descarregados e dirigidos para a zona dos parques de quarentena 

onde têm um período de descanso de cerca de 24 a 48 horas. Neste período os animais têm feno à 

descrição. 

Entre 24 a 48 horas após a chegada os animais são conduzidos à Zona de Receção, Expedição e 

Tratamento onde são pesados, vacinados, calibrados separados por sexo e brincados com um brinco 

eletrónico para controlo interno durante a sua estada na exploração. 

Voltam de novo para a Zona de Quarentena onde vão ficar durante 28 dias até à revacinação. 

Só após esta revacinação é que transitam para a Zona de Engorda e Acabamento onde vão permanecer 

até serem enviados para o matadouro. 

Por ano, ocorrem em média 10 mortes de animais. O procedimento implementado nestas situações 

inclui: o acionamento do sistema de recolha do SIRCA (Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais 
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Mortos na Exploração), a retirada do cadáver de bovino do parque para o necrotério, o qual é 

posteriormente levado até à saída da exploração para recolha e transporte por esse veículo. 

Existem parques destinados a fêmeas e parques destinados a machos devidamente separados. 

Os animais dependendo de ser macho ou fêmea tem ciclos diferentes na exploração: 

- Machos têm ciclos aproximados de 200 dias 

- Fêmeas têm ciclos aproximados de 170 dias 

A decisão para altura do abate está muito dependente da performance zootécnica e do peso dos 

animais. Os machos são abatidos entre os 600 e 650 kg e as fêmeas entre os 450 e os 500 kg. 

Alimentação 

São considerados 2 tipos de alimentação: alimentação húmida e alimentação seca. 

A alimentação húmida é à base de silagem de milho tanto da planta inteira como da espiga e onde se 

incorpora uma pequena quantidade de ração e a ração seca é à base de ração, palha e um complexo 

vitamínico e de microelementos designado Premix. 

Em qualquer dos dois sistemas existem 3 tipos diferentes de ração dependendo do estágio do animal. 

Na exploração é adotado um plano profilático específico, é feito o controlo periódico dos animais e a 

limpeza e desinfeção das instalações. 

 

3. APRECIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO 

A CA considera que, com base no EIA, nos elementos adicionais, no parecer recebido do ICNF, nos 

resultados da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de reconhecimento ao local da 

exploração, foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do Projeto.  

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

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

fundamentais. 
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3.1. Recursos Hídricos 

Caracterização da Situação de Referência  

 Caraterização Hidrográfica 

As instalações em estudo confrontam com a margem direita do rio Cávado, sendo a drenagem de toda a 

área do terreno direcionada para este curso de água. No EIA é ainda referida a existência de uma linha 

de água de pouca expressão, de regime torrencial, afluente direto do rio Cávado, que apresenta 

escoamento muito reduzido e apenas nos períodos mais chuvosos do ano. 

 

Figura 5 – Linha de água existente 

Caracterização da Qualidade das Águas Superficiais 

Foram usados os dados das campanhas de amostragem realizadas nos últimos anos, na estação mais 

próxima da área de estudo e com maior número de dados, pertencente à Rede de Qualidade da Água, 

sob a responsabilidade do INAG. A estação utilizada designa-se por Penide (Areias Vilar) (04F/05) e 

localiza-se no rio Cávado, a cerca de 5km a jusante das instalações da Terragados. 
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Quadro 1- Parâmetros de Qualidade da Água registados na estação de Penide (Areias Vilar)(04F/05) 
Fonte: SNIRH, 2016  

 

Os dados obtidos na estação de amostragem localizada no rio Cávado são indicativos de uma água com 

contaminação química, registando-se não-conformidades relativamente a valores limite estabelecidos 

para Azoto amoniacal. Estes incumprimentos ocorrem essencialmente no que se refere à utilização para 

produção de água para consumo humano classes A1 e A2, bem como à qualidade mínima. 

No EIA optou-se por não efetuar a análise de dados de monitorização, através da classificação dos 

cursos de água superficiais de acordo com as características de qualidade para usos múltiplos do INAG, 

que classifica as massas de água tendo em consideração 27 parâmetros, uma vez que não existem 

estações próximas das instalações da Terragados. 

Por forma a completar a caraterização da qualidade da água na zona em estudo, foi efetuada uma 

campanha de amostragem no rio Cávado, a montante e a jusante das instalações, no dia 1 de setembro 

de 2016, cujos resultados se apresentam no quadro seguinte: 

Quadro 2 - Resultados obtidos nas análises de água no rio Cávado, a montante e a jusante da instalação. 

 

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que a qualidade da água no troço do rio Cávado em 

avaliação, não apresenta contaminação significativa, para nenhum dos parâmetros analisados. 
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 Recursos Hídricos Subterrâneos 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área em estudo localiza-se na Unidade Hidrogeológica do Maciço 

Antigo, mais concretamente na Massa de Água Subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 

Ave, de acordo com INAG (2005) 

Na área de estudo e na envolvente próxima desta existem 50 captações de água subterrânea. 

Existem várias captações a menos de 500 metros da Instalação da Terragados, SA, sendo que a captação 

mais próxima localiza-se a cerca de 10 metros do limite Norte da propriedade. Trata-se da captação 

com o ID10 e corresponde a uma galeria com 130 metros de comprimento, sendo de supor, tendo em 

conta o declive do terreno, que se desenvolva para Norte. Esta captação tem como finalidade a Rega 

Caracterização da Qualidade das Águas Subterrâneas 

Para uma avaliação mais local da qualidade da água subterrânea, procedeu-se à colheita de três amostras 

de água no furo em exploração na Instalação da Terragados, SA, mais concretamente nas seguintes datas 

29-07-2015, 11-02-2016 e 01-09-2016. Estes resultados não indicam uma possível contaminação fecal 

proveniente da Instalação da Terragados, dado que os parâmetros Escherichia coli, Enterococos e 

Clostridium perfringens são os principais microrganismos indicadores deste tipo contaminação e em 

todas as amostras os resultados foram zero. Relativamente aos parâmetros Total de microrganismos a 

22ºC e Total de microrganismos a 37ºC, é referido que enquanto o primeiro representa o microbismo 

natural de uma água, o segundo inclui sobretudo bactérias que se desenvolvem no ser humano ou nos 

animais, não sendo conclusivo se de um ou de outro tipo. 

 Redes de abastecimento de águas 

A água consumida na exploração é proveniente das seguintes diferentes origens: rede pública (água para 

consumo humano); duas captações subterrâneas – furos (água para o abeberamento animal e lavagens) e 

uma captação superficial, no Rio Cávado (água para rega). 

- Captação em exploração (ID26) – Captação com a licença n.º A016425.2015.RH2, autorizada para 

consumo humano, abeberamento animal e rega, do tipo furo vertical, com 125 metros de profundidade, 

atualmente utilizada para abeberamento animal e lavagens; 

- Captação em reserva (ID27) – Captação com a licença n.º A014123.2016.RH2, para abeberamento 

animal, do tipo furo vertical e com 125 metros de profundidade, atualmente utilizada para esse efeito; 
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- Captação desativada – Captação com o n.º de processo 479684, correspondendo a um poço com 125 

metros de profundidade, que deverá ser selada; 

- Captação de água superficial, localizada no rio Cávado, destinada exclusivamente a rega, com a licença 

de utilização n.º L008202.2016.RH2. 

O somatório dos volume de água a extrair constantes dos dois títulos das captações subterrâneas 

totalizam 14.000 m3/ano, o que é suficiente para suprimir as necessidades de água da exploração. 

A água proveniente das captações subterrâneas é conduzida para duas cisternas de água (depósito A1 

com capacidade para 35.000 litros e depósito A2 com capacidade para 21000 litros), localizadas junto da 

zona da eira da habitação 3 da propriedade. Daí é distribuída para o sistema de abastecimento à 

exploração (bebedouros e ponto de água para lavagem). 

A captação de água superficial, do Rio Cávado, destina-se exclusivamente à rede de campos agrícolas do 

interior da propriedade, sendo conduzida, desde a captação, diretamente para bocas de rega, localizadas 

junto da parcela de utilização agrícola. A rega é feita diretamente com a água captada por sistema de 

tubagens com aspersores. 

 Redes de drenagem de águas residuais e chorumes 

Na instalação, as águas residuais geradas de origem doméstica (com origem nas instalações sanitárias, 

localizadas no edifício de instalações sociais) são conduzidas à rede de drenagem pública gerida pelas 

águas de Barcelos 

As águas residuais (chorumes) geradas na exploração correspondem unicamente às resultantes das 

lavagens da zona de passagem de animais do pavilhão R para os restantes pavilhões, destinados aos 

parques de engorda. Estas águas residuais são equiparadas a chorume, estando por isso contempladas no 

Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (versão de atualização) da exploração. 

Este chorume, é posteriormente retirado da fossa com recurso a uma cisterna e é encaminhado para 

valorização agrícola própria em terrenos do proponente ou para valorização agrícola por terceiros. 

Junto da nitreira de armazenamento temporário de estrume existe também uma fossa estanque para 

armazenamento de eventuais escorrências líquidas (chorume) provenientes deste subproduto. Este 

chorume, embora em reduzidas quantidades, será encaminhado para valorização agrícola própria (em 

terrenos da Terragados, S.A.) ou valorização agrícola por terceiros. 
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 Redes de drenagem de águas pluviais 

As águas pluviais são conduzidas por corredores impermeabilizados, até grelhas de receção, sendo 

destinadas a dois pontos distintos de descarga no terreno natural, nomeadamente:  

- Ponto de descarga no terreno natural, nas traseiras do pavilhão R. Para este ponto de descarga, 

drenam todas as águas pluviais coletadas da cobertura do pavilhão de quarentena – R, bem como as 

águas pluviais das áreas impermeabilizadas de circulação interna entre este pavilhão e as edificações de 

apoio à exploração.  

- Duas caixas de contenção localizadas nos topos traseiros dos pavilhões C e D, de onde é encaminhada 

para linha de água existente na extrema sul da propriedade que drena para o Rio Cávado. Para este 

ponto de descarga, drenam todas as águas pluviais coletadas da cobertura dos pavilhões de alojamento 

dos animais – A a F, bem como as águas pluviais das áreas impermeabilizadas de circulação interna dos 

mesmos pavilhões. 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Foi identificado como um dos principais impactes, o consumo de água superficial e subterrânea na 

Instalação, associado ao processo produtivo, designadamente destinada ao abeberamento animal e 

lavagens, bem como para rega. 

Quadro 3 - Consumos de água extraídos a partir das captações existentes nas instalações 

 

Relativamente à afetação de captações existentes na envolvente, considera-se que não é expectável que 

esta ocorra, dado que não se prevê um aumento do volume de água consumido e desconhece-se a 

existência, até à data, de queixas relativas a uma possível diminuição dos níveis de água nas captações 

existentes na envolvente. Importa referir, também, que as captações existentes na Instalação da 

Terragados se localizam a jusante das captações mais próximas, mais concretamente ID 6, 10, 14, 7 e 9. 
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No entanto, a ocorrer alguma contaminação da água subterrânea, embora muito pouco provável, este 

será considerado um impacte negativo, possível, temporário, reversível e de magnitude e significância 

muito reduzida, sobre as captações mais próximas da Instalação da Terragados, mais concretamente ID 

6, 10, 14, 7 e 9. 

Salienta-se a probabilidade, embora muito reduzida, de ocorrência de situações acidentais de derrame 

de águas residuais e chorume, quer devido a esgotamento das fossas, quer devido à ocorrência de 

situações irregulares na operação de trasfega destas para o seu transporte até destino final, bem como 

de derrames acidentais de estrume no solo. 

Medidas de Minimização 

Deve ser cumprida a seguinte condicionante: 

- A valorização agrícola dos efluentes pecuários (estrume e chorume) deverá respeitar o PGEP – 

versão de atualização - a aprovar e a legislação em vigor, designadamente a Portaria n.º 631/2009, de 9 

de junho; 

As principais medidas de minimização previstas para a fase de exploração são: 

- Proceder à selagem do poço que se encontra desativado; 

- Proceder à instalação de um sistema de registo (contador) do volume de água captado, em todas as 

captações superficiais e subterrâneas existentes, em funcionamento nas instalações; 

- Proceder às medidas de autocontrolo estabelecidas em cada um dos títulos de utilização de recursos 

hídricos, designadamente o envio periódico das leituras dos contadores e outras, de acordo com o 

estipulado nos Anexos das licenças emitidas; 

- Garantir a manutenção e inspeção periódica de toda a rede de abastecimento de água às instalações 

de forma a detetar e corrigir eventuais fugas; 

- Garantir as boas condições físicas do sistema de drenagem de águas residuais domésticas até à rede 

pública de saneamento; 

- Numa situação de ocorrência de derrame acidental de águas residuais, chorume, ou estrume, deverá 

proceder-se à limpeza imediata do local, por forma a evitar a contaminação dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos; 
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- Deverão ser garantidas as boas condições do sistema de recolha de chorume, bem como das fossas 

estanques, no sentido de evitar situações acidentais de derrame, devendo também ser assegurada a 

periodicidade adequada da limpeza destes sistemas, de forma a evitar problemas de funcionamento, 

fugas ou estagnação de águas que possam potenciar contaminações; 

- Assegurar que os produtos de desinfeção são armazenados em local fechado e impermeabilizado, 

sendo que as operações com estes materiais deverão continuar a ser realizadas em locais 

impermeabilizados e de fácil limpeza; 

- Garantir a limpeza a seco dos pavilhões, através da remoção de estrume para a nitreira, de modo a 

não produzir efluentes potencialmente contaminantes; 

- Assegurar o armazenamento temporário dos cadáveres dos animais no necrotério, para posterior 

encaminhamento através do SIRCA; 

- Assegurar o correto armazenamento temporário do estrume, até ser enviado na totalidade para a 

valorização agrícola; 

- Manter em funcionamento um adequado sistema de gestão de resíduos que permita o seu correto 

armazenamento e encaminhamento para destino final adequado, evitando a contaminação, não só dos 

recursos hídricos, mas também dos solos. 

Plano de Monitorização 

Para o descritor Recursos Hídricos, o EIA propõe o seguinte plano de monitorização: 

 Local: captação subterrânea m exploração na propriedade, com a identificação ID 26 (figura 6) 

 Periodicidade: Amostragem semestral, devendo uma campanha ser realizada na época de 

maior pluviosidade (março ou abril) e a outra em época seca (agosto, setembro). 

 Parâmetros: pH, Temperatura (ºC), Turvação; Condutividade (μS/cm, 20ºC), Sólidos 

Suspensos Totais (mg/l), Alumínio (mg/l); Arsénio (mg/l); Cloretos (mg/l), Cádmio (mg/l), 

Chumbo (mg/l), Cobre (mg/l), Crómio (mg/l), Ferro (mg/l); Fósforo (mg/l); Mercúrio (mg/l); 

Nitratos (mgNO3/l); Nitritos (NH4/l); Níquel (mg/l), Manganês (mg/l); Mercúrio (mg/l); Sulfatos 

(mg/l), Zinco (mg/l), Carbono Orgânico Total (COT); Oxidabilidade (mgO2/l); CQO (mg/l), 

CBO5 (mg/l) e Azoto amoniacal (mg/l), Coliformes Totais (ufc/100ml); Coliformes Fecais 

(ufc/100ml); Enterococos (ufc/100ml). 
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A colheita de amostras de água deverá ser acompanhada da medição do nível piezométrico, na 

captação de água em que se procede à recolha, bem como do registo de dados de precipitação. 

 Técnicas e métodos de análise: Para as determinações analíticas dos parâmetros físico-

químicos deverão ser compatíveis com as exigidas no Decreto-lei n.º 83/2011, de 20 de junho, no 

Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, e no 

Decreto-Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro. 

As análises deverão ser efetuadas em laboratórios que garantam a qualidade dos respetivos resultados 

analíticos e que sejam supervisionados regularmente pela autoridade competente ou por uma entidade 

independente em que esta delegue, enquanto não tiver meios próprios. 

 

Figura 6 – Localização da captação a monitorizar (ID26) 

Conclusão 

Os principais impactes identificados na fase de exploração sobre os recursos hídricos estão relacionados 

com: 
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- O consumo de água superficial e subterrânea na Instalação, associado ao processo produtivo, 

designadamente destinada ao abeberamento animal e lavagens, bem como para rega – Impacte 

Negativo, Pouco Significativo, Permanente, Reversível 

- A potencial contaminação dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais, resultante de eventuais 

situações acidentais de derrame de águas residuais e chorume, quer devido a esgotamento das fossas, 

quer devido à ocorrência de situações irregulares na operação de trasfega destas para o seu 

transporte até destino final, bem como de derrames acidentais de chorume/estrume no solo - Impacte 

Negativo, Significativo, Permanente, Reversível 

Assim, apesar de o projeto, já existente, poder induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos, 

considera-se que os mesmos são passíveis de serem mitigados, pelo que se propõe a emissão de parecer 

favorável condicionado ao cumprimento das medidas de minimização e monitorização preconizadas no 

EIA, bem como à obtenção de parecer da ARHN relativo a intervenções na galeria ripícola na faixa 

marginal. 

Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor Recursos 

Hídricos na avaliação de impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerado como 

“Não Relevante”. 

 

Fator Ambiental: Recursos Hídricos 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos  

2.2) Significativos  

2.3) Pouco significativos X 

2.4) Sem significado  

3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos 
 

4.2) Significativos 
 

4.3) Pouco significativos 
 

4.4) Sem significado X 
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3.2. Qualidade do Ar 

Caracterização da Situação de Referência 

Foi efetuada a caraterização da situação de referência, com base na análise dos dados da estação de 

qualidade do ar mais próxima, a estação de Cónego Dr. Manuel Faria, Guimarães e foi efetuada uma 

avaliação qualitativa da qualidade do ar a nível local, com base na descrição da zona em estudo em 

termos dos respetivos usos e ocupação, assim como foram identificadas as principais fontes de poluição 

atmosférica da envolvente. 

As principais fontes de emissões de poluentes atmosféricos, associadas ao tráfego rodoviário são: 

- a EN 205, que distribui o tráfego para a rede rodoviária municipal que serve os aglomerados da 

área de estudo, que se desenvolve a cerca de 1 km da exploração;  

- a EM 557, que passa no interior de Manhente liga ao caminho de acesso da propriedade, 

distanciando-se cerca de 40 m (no ponto mais próximo) do limite da exploração;  

- o CM1076 (que liga a EM557 à EN205), proporcionando o acesso às pequenas povoações de 

Gândara e Casas Novas, e que ocorre a cerca de 750 m a nordeste da propriedade);  

- na margem direita do Rio Cávado, o CM 1094 que serve as localidades de Monte e Aldeia.  

Estas vias rodoviárias constituem fontes lineares de poluição atmosférica, sendo mais relevante a EN205 

que faz a ligação à rede rodoviária municipal da área de estudo.  

Na área em estudo foram identificadas as áreas de ocupação industrial, nomeadamente:  

- uma área industrial, contígua ao limite oeste da propriedade, com unidades industrias  

exclusivamente do setor têxtil, entre as quais se referem as empresas: JAP – Fábrica de Peúgas, 

Sousa`s Vieira e Veloso, Lda - Malhas e Maxtil – Textêis de Malhas, Lda;  

- uma exploração pecuária - de bovinos (de produção de leite), a nordeste da instalação, a uma 

distância de cerca de 250 m. 

Na região onde se localiza a instalação em análise, os ventos notoriamente mais frequentes são do 

quadrante sul (com registos na ordem dos 8.4%), com ocorrência mais frequente entre os meses de 

novembro a março (durante o período de Outono e Inverno).  
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Estes ventos predominantes facilitam, pela sua direção, a dispersão de eventuais poluentes atmosféricos 

ou odores gerados pela instalação concretamente para a zona urbana de Manhente (localizada a norte). 

Refere-se ainda que entre os potenciais focos de emissão de odores da exploração (pavilhões de 

alojamento dos animais e nitreira) e a localidade de Manhente, sobrepõem-se as edificações de apoio 

administrativo e social da exploração, o que minimiza os efeitos da dispersão de poluentes ou de odores 

eventuais. 

Foram identificados os recetores sensíveis da área de estudo, que correspondem às áreas habitacionais 

e aos equipamentos de utilização coletiva, entre os quais merece especial referência (pela proximidade):  

- Aglomerado populacional de Manhente, com início no limite norte da propriedade;  

- Habitações isoladas, intercaladas pelas indústrias têxteis, contíguas ao limite oeste da propriedade;  

- Cemitério a cerca de 120 m a norte da exploração;  

- Sede da Junta de freguesia de Manhente a 70 m do acesso da propriedade, na direção norte;  

- Igreja e Torre de Manhente (classificado como Monumento Nacional), contígua ao limite da 

propriedade, na direção noroeste;  

- Praia fluvial (com interdição de uso balnear) com zona de repouso / picnic em zona de represa de 

água do Rio Cávado, a cerca de 500 m a sudeste do limite da propriedade;  

- Igreja matriz de Manhente, a cerca de 500 m a norte da propriedade.  

A ocupação humana associada aos locais anteriormente referidos afigura-se, neste caso, como os únicos 

tipos de recetores sensíveis à eventual emissão de poluentes atmosféricos/odores decorrentes da 

atividade em causa. 

A envolvente da área em estudo, apresenta uma ocupação mista de áreas agrícolas, florestais e tecido 

urbano com presença de zonas industriais e habitacionais.  

A propriedade da instalação encontra-se atualmente intervencionada e em exploração. O objeto de 

análise no presente EIA corresponde à instalação conforme se configura atualmente, não se prevendo a 

realização de qualquer intervenção ou ampliação na mesma. Assim, considera-se que, na situação de 

ausência do projeto, a área da instalação manter-se-ia igualmente intervencionada e com uma ocupação 

pecuária ou agrícola e que a sua envolvente também manteria a sua ocupação atual. 
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Identificação e Avaliação de Impactes 

Foram identificados e avaliados os impactes ao nível da qualidade do ar originados pela exploração da 

atividade na fase de exploração. 

A exploração de engorda de bovinos em estudo apresenta, como principal fonte de emissão de 

poluentes atmosféricos/odores, o estrume produzido nos pavilhões de engorda e da quarentena, 

especialmente na ação de retirada deste efluente e armazenamento temporário na nitreira. O estrume é 

retirado dos parques de engorda com periodicidade compatível com o modo de produção.  

Periodicamente, é efetuada uma manutenção das camas dos animais, à medida das necessidades, com a 

reposição de palha nova sobre as camas usadas. A existência de ventiladores nos parques de engorda 

dos animais, reduz a periodicidade de reposição de palha sobre as camas usadas, promovendo a 

melhoria das condições de bem-estar animal com redução de temperatura e do teor de humidade.  

A remoção e renovação total das camas dos animais é efetuada uma vez em cada 45 dias. Todo o 

estrume retirado e removido para ser depositado na nitreira existente na exploração, na ala oeste junto 

dos pavilhões de engorda E e D.  

Após a remoção total do estrume procede-se à desinfeção dos parques.  

O estrume é assim depositado na nitreira existente, na ação de remoção e renovação das camas dos 

animais, sendo enviado de imediato para valorização agrícola por terceiros caso as condições se 

encontrem propícias à respetiva aplicação nos campos agrícolas. Em épocas de interdição de aplicação 

de estrume nos campos agrícolas, o estrume é armazenado na nitreira, cuja geometria permite um 

tempo de retenção superior a 4 meses (conforme consta do Plano de Gestão de Efluentes Pecuários da 

exploração).  

A atividade de remoção do estrume dos parques de engorda e de transferência para a nitreira 

correspondem às ações que geram maior impacte na qualidade do ar, pela libertação de odores deste 

efluente pecuário que se dissipa ao remexer e movimentar este material.  

Salienta-se que não ocorrem lavagens dos parques de engorda, de onde é retirado o estrume, sendo que 

este efluente, por incorporar o material de cama (palha), apresenta-se bastante seco o que é um fator 

atenuante da libertação de odores do mesmo.  

A nitreira corresponde a uma edificação coberta e impermeabilizada, que permitem atenuar os impactes 

da libertação de odores associados ao armazenamento temporário de estrume.  
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Na exploração, são também gerados chorumes, provenientes das lavagens de pavimento da zona de 

passagem dos bovinos do pavilhão de quarentena para os pavilhões de engorda. Este efluente é 

recolhido por grelha de escoamento e drenado por tubagem para duas fossas estanques existentes na 

exploração. Este efluente pecuário é retido nas fossas estanques destinando-se à fertirrega dos campos 

agrícolas da exploração (valorização agrícola própria) ou para valorização agrícola por terceiros, 

conforme consta do Plano de Gestão de Efluentes Pecuários.  

A emissão de odores provenientes dos chorumes é atenuada pelo seu armazenamento temporário ser 

efetuado em condições estanques. Poderá ser mais evidente aquando da respetiva aplicação na rega dos 

campos agrícolas da exploração.  

A produção de estrume e chorume origina um impacte associado à libertação de odores na gestão 

destes subprodutos. Tendo em consideração as condições de armazenamento do chorume em fossas 

estanques e a sua aplicação em terrenos agrícolas bem como as condições de retirada do estrume dos 

pavilhões, sendo o mesmo armazenado temporariamente na nitreira e que se destina à valorização 

agrícola por terceiros. Assim considera-se o referido impacte negativo, pouco significativo a significativo 

(dependendo dos fatores meteorológicos que podem favorecer a dissipação destes odores na direção 

dos recetores mais sensíveis), temporário e reversível.  

O acesso de veículos às instalações, no decorrer da sua atividade, gera a emissão de gases de combustão 

e partículas. Como principais poluentes com esta origem podem referir-se nomeadamente: o monóxido 

de carbono (CO), as partículas (TSP), os hidrocarbonetos (HC), os óxidos de enxofre (SOx), os óxidos 

de azoto (NOx) e os Compostos Orgânicos Voláteis (COVs). O tráfego rodoviário associado à 

exploração da instalação corresponde a cerca de 849 veículos por ano.  

A emissão de poluentes atmosféricos com origem no tráfego rodoviário induz a um impacte negativo 

sobre a qualidade do ar. Note-se, no entanto, que estes acessos à exploração ocorrerão em momentos 

temporais desfasados não sendo expectável a concentração de veículos na propriedade.  

O tráfego associado à exploração da instalação representa um peso muito reduzido face aos verificados 

nas principais estradas de acesso à mesma. Atualmente verifica-se um volume de tráfego da ordem dos 

849 veículos /ano a que corresponde um volume médio de 2,3 veículos/dia. Assim considera-se que o 

impacte associado ao tráfego da instalação, apesar de negativo, é pouco significativo, permanente e 

reversível.  

Os impactes sobre a qualidade do ar, originados pela dispersão, por ação do vento, de poeiras e 

partículas de zonas não pavimentadas da exploração, não serão significativos no presente caso uma vez 
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que os solos não pavimentos apresentam-se compactados, não se afigurando expressivo este tipo de 

inconveniente. Refere-se também que a envolvente da exploração apresenta ocupação expressiva de 

áreas agrícolas e florestais, o que permite uma boa fixação do solo a nível localizado e a proporciona um 

efeito barreira à dispersão de partículas. 

Foram ainda identificados impactes cumulativos, uma vez que a atividade da exploração de engorda de 

bovinos, gera um impacte cumulativo associado ao tráfego rodoviário nas vias envolventes e de acesso 

direto à instalação, embora se possa considerar que este impacte tenham uma relevância muito 

reduzida. Estima-se que o tráfego associado à exploração da instalação é de ordem dos 2,3 veículos por 

dia (afeto à atividade), em média, que acresce ao tráfego nas vias da envolvente. 

Na avaliação de impactes cumulativos, salienta-se a existência de outra exploração de bovinos (de leite) 

a nordeste da instalação, a cerca de 250 metros do limite da propriedade, sendo que a dissipação de 

odores com origem nos estrumes da exploração, acrescem aos eventualmente gerados na outra 

exploração pecuária (de bovinicultura), no entanto, de acordo com o EIA, até à data não ocorreram 

quaisquer reclamações das populações da envolvente associada a este aspeto ambiental (ou outros).  

Os impactes cumulativos consideram-se negativos, mas pouco significativos. 

Medidas de Minimização 

Foram apresentadas medidas de minimização essencialmente ligadas à redução da dispersão dos odores, 

e trafego nomeadamente: 

- Manter em bom funcionamento a ventilação dos pavilhões de alojamento dos animais de modo a 

melhorar a qualidade do ar no interior dos mesmos e reduzir as emissões difusas destes provenientes.  

- Os veículos de transporte que acedem à instalação devem ser sujeitos a controlo de velocidade e a 

uma cuidada manutenção a fim de evitar as emissões excessivas de poluentes para a atmosfera, 

provocadas por uma carburação ineficiente. 

Plano de Monitorização  

Não foi apresentado um plano de monitorização para este descritor. 

Conclusão 

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

condicionado à implementação das medidas de minimização propostas neste EIA e atrás transcritas.  
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Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor na avaliação de 

impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerado como “Relevante”. 

 

Fator Ambiental: Qualidade do Ar 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim  

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos 
 

2.2) Significativos 
 

2.3) Pouco significativos X 

2.4) Sem significado 
 

3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos  

4.2) Significativos 
 

4.3) Pouco significativos 
 

4.4) Sem significado X 

 

3.3. Ruído 

Caracterização da Situação de Referência 

A caracterização do ambiente sonoro atual da zona envolvente das instalações seguiu a seguinte 

metodologia: 

- Identificação dos recetores sensíveis com base em fotografia aérea e em visita ao local; 

- Realização de medições acústicas junto dos recetores sensíveis mais próximos, de forma a caracterizar 

o ambiente sonoro local; 

- Levantamento das fontes de ruído existentes. 

No âmbito do PDM as zonas de conflito identificadas na área de estudo, freguesia de Manhente, 

restringem-se à via de circulação rodoviária - EN205 - e sua envolvente imediata incluindo algumas 

habitações aí existentes. 

Os níveis de ruído percetíveis e registados na envolvente da zona em estudo são reduzidos. 

O ruído ambiente local é composto essencialmente por ruídos de natureza, correspondendo a sons 

produzidos pelo chilrear de espécies passeriformes e à movimentação de folhas das árvores por ação do 

vento. 

Na área de estudo, a principal fonte de ruído identificada está associada à rede rodoviária do local. 
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Registam-se também algumas unidades industriais do setor têxtil na área de estudo em área contígua à 

da propriedade da exploração. 

Considera-se que, quer as unidades industriais contíguas à exploração, quer os equipamentos da própria 

exploração, não correspondem a fontes de ruído significativas, percetíveis ou determinantes do 

ambiente acústico local. 

Na campanha de avaliação acústica efetuada os valores obtidos são representativos de uma zona com 

pouca perturbação. De facto, a interferência detetada no ambiente sonoro do local das medições foi 

exclusivamente relacionada com o tráfego da rede rodoviária local. 

Identificação e avaliação de Impactes 

A avaliação do impacte ambiental, na fase de exploração da exploração, foi efetuada com base na 

caracterização da zona envolvente, em termos de usos sensíveis e de fontes de ruído existentes e 

previstas. 

Os impactes sobre o ambiente sonoro, decorrentes da exploração, estão essencialmente associados ao 

funcionamento dos equipamentos de apoio à produção. 

Considerando a distância da exploração aos recetores considerados sensíveis bem como a ocupação 

industrial, agrícola e florestal da envolvente imediata, considera-se que a propagação sonora associada à 

atividade da instalação não produz efeitos significativos. 

Face à tipologia da instalação e dos respetivos equipamentos, à ocupação registada na envolvente da 

mesma e à avaliação de ruído efetuada no âmbito do presente EIA, considera-se que os impactes 

negativos associados à atividade da exploração em apreço são pouco significativos, permanentes e 

reversíveis. De facto, o funcionamento da instalação é absolutamente impercetível na envolvente 

próxima, junto dos recetores sensíveis onde foram efetuadas as medições de ruído. 

Medidas de Minimização 

Foram apresentadas medidas que se consideram como as mais adequadas para minimizar os impactes 

mais relevantes identificados no decorrer da avaliação de impactes e de modo a potenciar os impactes 

positivos estimados, assim, as medidas de minimização de caráter específico foram implementadas na 

fase de exploração da exploração de engorda de bovinos. 

Importa mencionar que o proponente já assegura atualmente grande parte das medidas de minimização 

apresentadas: 
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- A circulação de veículos pesados deve efetuar-se, essencialmente, em período diurno. 

- Deverá ser mantida a velocidade reduzida de tráfego de veículos pesados nas zonas próximas aos 

recetores sensíveis. 

- Manter em bom funcionamento os equipamentos de ventilação, de forma a evitar situações 

anómalas de emissão de ruído, assegurando a sua manutenção e revisão periódica. 

Plano de Monitorização 

Perante os resultados obtidos nas medições realizadas, não se justifica a implementação de um Programa 

de Monitorização do Ruído Ambiental. 

Contudo, será implementado um Programa de Monitorização do Ruído Ambiental, no caso de alteração 

das condições de exploração com introdução de novos focos de emissão de ruído ou sempre que 

surjam reclamações. 

Conclusão 

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

Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor na avaliação de 

impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerado como “Não relevante”. 

 

Fator Ambiental: Ruído 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim  

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos 
 

2.2) Significativos 
 

2.3) Pouco significativos 
 

2.4) Sem significado X 

3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos  

4.2) Significativos 
 

4.3) Pouco significativos 
 

4.4) Sem significado X 
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3.4. Resíduos 

Caracterização da Situação de Referência 

Foi efetuada a caracterização da situação de referência, com a indicação do local (parque de resíduos) e 

modo de armazenamento dos resíduos, tendo ainda sido indicado para cada tipologia de resíduos 

produzidos, o respetivo código LER, as quantidades produzidas, o local de produção, bem como a 

indicação da operação de destino final de cada um dos resíduos produzidos, a periodicidade média de 

recolha e o nome do operador de gestão de cada um dos resíduos produzidos. 

Identificação e Avaliação de Impactes 

O impacte associado à gestão de resíduos é considerado negativo, pouco significativo, permanente e 

irreversível. 

Medidas de Minimização 

Na fase de exploração deverão ser asseguradas as seguintes medidas: 

- Assegurar o bom estado das zonas de armazenamento de resíduos gerados, incluindo a cobertura, 

impermeabilização, bacia de retenção (protegidas do acesso a pessoas e a animais), de forma a evitar 

derrames e contaminações, e se necessário proceder ao seu reforço; 

- Colocação de contentores específicos para a recolha dos resíduos produzidos, considerando a sua 

natureza e quantidade, resistentes e estanques; 

- Deverá ser mantidas em boas condições a nitreira e as fossas de retenção; 

- Aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquização das operações de gestão de 

resíduos. Entregar os resíduos produzidos a entidades licenciadas para a sua gestão, privilegiando a 

sua valorização dos resíduos face à eliminação, sempre que técnica e economicamente viável; 

- Envio imediato dos cadáveres de animais para destino adequado, com acionamento imediato, do 

SIRCA; 

- Deve ser promovida a reutilização de materiais sempre que possível; 

- Manter um registo dos tipos, quantidades e destino final dos resíduos gerados; 

- Sensibilização contínua dos trabalhadores para a correta separação e armazenamento dos resíduos; 
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- Existência e implementação de meios e procedimentos de resposta a emergências. 

Na fase de desativação apesar de não se perspetivar a médio/longo prazo, a sua ocorrência apresentaria 

impactes ao nível da produção de resíduos, com a remoção de equipamentos e a demolição/remoção 

das infraestruturas, pelo que deverão nesta fase ser implementadas as seguintes medidas: 

- Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, em local e condições 

adequadas; 

- Deverá ser promovida a separação das frações recicláveis para posterior envio para a reciclagem ou 

valorização; 

- Deverá ser prevista a contenção/retenção de eventuais derrames/escorrências; 

- Deve ser promovida a reutilização de materiais sempre que possível; 

- Manter um registo dos tipos, quantidades e destino final dos resíduos gerados; 

- Efetuar ações de sensibilização dos trabalhadores. 

Plano de Monitorização 

A monitorização dos resíduos tem como objetivos primordiais, a prevenção de potenciais impactes ao 

nível de derrames e contaminação do solo e o cumprimento da legislação em vigor. 

Para a monitorização dos resíduos, a empresa, deverá manter atualizado um registo mensal da 

quantidade e tipo de resíduos produzidos, armazenados, transportados, valorizados ou eliminados, bem 

como da respetiva origem e destino, com a identificação da operação efetuada. 

Este registo deverá ser avaliado anualmente, cruzando a evolução da quantidade e tipo de resíduos 

gerados, com a produção. Com esta análise pretende-se avaliar a necessidade de implementação de 

medidas adicionais às existentes no sentido de minimizar os impactes ambientais detetados. 

A empresa deve no seu plano definir os objetivos e metas a alcançar, bem como os indicadores de 

acompanhamento dos mesmos. 

Ao abrigo da legislação em vigor, a empresa está obrigada anualmente a comunicar os dados da 

produção e gestão dos seus resíduos, através do preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de 

Resíduos (MIRR), através ad plataforma eletrónica SILIAMB. 
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Conclusão 

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

Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor na avaliação de 

impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerado como “Não Relevante”. 

Fator Ambiental: Resíduos 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim  

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos 
 

2.2) Significativos 
 

2.3) Pouco significativos X 

2.4) Sem significado 
 

3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos  

4.2) Significativos 
 

4.3) Pouco significativos 
 

4.4) Sem significado X 

 

 

3.5. Ordenamento do Território e Uso do Solo 

Caraterização da Situação de Referência 

Ordenamento do Território 

A presente exploração de engorda de bovinos com a capacidade de 1100 bovinos insere-se numa 

parcela com a área de 133.281 m². É constituída por um conjunto de edificações diretamente associados 

ao alojamento de animais e instalações da agropecuária (Zona de Stock de Alimentação: 3 silos verticais 

para rações, 3 silos de trincheira, um pavilhão para palha; Receção, Expedição e Tratamento: cais de 

carga e descarga, tronco de imobilização para tratamento, pesagens e calibragem de animais; Zona de 

quarentena: 10 parques com 75m² cada; Zona de Engorda e Acabamento: 6 pavilhões com dimensão 

variada. Inclui ainda uma habitação que acolhe os tratadores da exploração e instalações de apoio 

administrativo e de apoio, assim como alpendre de alfaias agrícolas. A restante área, para além das áreas 

pavimentadas de acesso e envolvente do edificado são maioritariamente cultivadas (produção de 

forragem), com a exceção da faixa marginal ao rio Cávado e uma área contígua no limite Oeste. O 

conjunto edificado localiza-se na proximidade de núcleo residencial e espaço industrial, sendo toda a 

restante envolvente espaço agrícola e ainda mancha florestada que remata a área urbana adjacente à 

exploração. 
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Os descritores em causa encontram-se genericamente caracterizados. 

Uso do Solo 

O EIA identifica os seguintes usos para a área da exploração (COS 2007): Áreas de indústria e 

comércio, nas quais se inserem todas as estruturas edificadas e infraestruturas de apoio da produção 

pecuária, assim os acessos e áreas de circulação, traduzindo-se numa ocupação de cerca de 14% da área 

da Terragados e Áreas de culturas agrícolas temporárias, onde realizam a sementeira de azevém e milho 

para a alimentação dos bovinos da exploração. A atividade agrícola é integralmente utilizada na engorda 

dos animais e o estrume e chorume é parcialmente utilizada na valorização agrícola das culturas da 

exploração e a proximidade do rio Cávado possibilita a extração de água para rega.  

Não caracterizada no EIA, sendo a exploração localizada na margem do rio Cávado, possui ainda uma 

faixa de Floresta (galeria ripícola) em toda a sua frente ribeirinha. 

Assinala-se que em resultado do seu envolvimento por aglomerado urbano e zona industrial, a 

Terragados constitui um elemento particularmente relevante no enquadramento da Igreja de Manhente 

(Monumento Nacional). 

Ordenamento do Território 

Na área da exploração vigora o PDM de Barcelos (revisto pelo nº 7722/2015, de 13 de julho), 

identificando o EIA no que respeita a Condicionantes: Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva 

Ecológica Nacional (REN) e Domínio Hídrico e Zona Geral de Proteção de Monumento Nacional -Igreja 

de Manhente. Assinala-se que na área da exploração está ainda demarcada nesta carta de 

Condicionantes, Infraestruturas de Transporte de Energia correspondente a linha elétrica com origem 

no Posto de Transformação que se localização na zona oriental da Terragados. O anexo II da Carta de 

Condicionantes assinala uma área de Classe de Perigosidade Alta na proximidade das instalações da 

pecuária, que abrange o bosquete adjacente à propriedade. 

De acordo com a carta da REN em vigor (Portaria nº 34/2016, de 29 de fevereiro) na área que integra 

solos REN ocorrem os sistemas “Zonas ameaçadas pelas cheias” e “Área de infiltração máxima”. 

Quanto à Qualificação do Solo, o EIA identifica para a exploração: Solo Rural que compreende Espaço 

Agrícola de Conservação e Espaço Agrícola de Produção. Verifica-se ainda a ocupação de Solo 

Urbanizado - Espaço Urbano de Baixa Densidade por edificação que corresponde a um coberto 

(310m²).  
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De acordo com a Planta de Ordenamento - Proteção de Valores e Recursos Naturais toda a exploração 

se integra em Estrutura Ecológica Municipal (Estrutura Ecológica Fundamental, Estrutura Ecológica 

Integrada e Corredor Ecológico do Cávado, enquanto que o espaço urbano se insere em Estrutura 

Ecológica Urbana). Assinala bens imóveis inventariados que correspondem às edificações mais antigas e 

define aí “Zona de Salvaguarda Arqueológica”. 

O EIA caracteriza a situação das edificações existentes em termos do seu licenciamento nos termos 

legalmente exigíveis: grande parte das construções, nomeadamente os alojamentos animais, será 

regularizada no âmbito do procedimento de RERAE (Decreto Lei nº 165/2014, de 5 de novembro), 

apresentando declaração do Município de Barcelos atestando que parte do existente, sendo anterior a 

1960 não carece de licenciamento.  

Identificação e Avaliação de Impactes 

Uso do solo 

No que respeita à identificação de impactes para o descritor Uso do Solo, o EIA considerou que 

estando a exploração em laboração se enquadra nas atividades da área em causa, não existindo conflitos 

significativos e resultando nulos os impactes decorrentes da existência e da fase de exploração da 

instalação agropecuária da Terragados. Menciona apenas como fator negativo o incremento de 

circulação de veículos afetos à atividade, que classifica como impacte negativo, contudo pouco 

significativo, permanente e reversível. Na síntese, para este descritor avalia o impacte como negativo, 

pouco significativo, permanente e irreversível.  

Ordenamento do Território 

Para o descritor Ordenamento do Território, o EIA considera que, estando realizadas as instalações 

necessárias, que assume cumprirem os usos e índices de edificabilidade do PDM de Barcelos em vigor, o 

impacte das instalações “é negativo, por interferir com áreas integradas na RAN e com o Domínio 

Hídrico, mas pouco significativo, por estar em conformidade com o disposto no PDM no que se refere 

às áreas agrícolas de conservação, e com a Lei da Água, no que se refere ao licenciamento e captação de 

água”. 

Para a fase de desativação, que não caracteriza para qualquer dos descritores, considerando que a sua 

ocorrência será equivalente à situação da fase de construção e que resultarão impactes pouco 

significativos, passíveis de minimização através da adoção de soluções e recomendações de ambientais 
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adequadas. Na síntese, para este descritor avalia o impacte como negativo, pouco significativo, 

permanente e reversível. 

No que respeita a impacte cumulativos, considera a proximidade de unidades de atividade industrial e de 

outra exploração pecuária, resultando um impacte negativo mas pouco significativo.  

Da visita ao local constatou-se que parte da área integrada em REN (zonas ameaçadas pelas cheias e 

áreas de máxima infiltração), na zona poente da exploração e marginal ao Cávado não se encontra com 

ocupação agrícola, evidenciando movimentação do relevo, acumulação significativa de terras, detritos 

lenhosos e pedras e configurando uma ação interdita nestes solos, que terá resultado, segundo 

explicação de responsável, da limpeza em área da empresa subsequente a incêndio com origem na zona 

florestal contígua à Terragados a quem cometerá a responsabilidade, não cumprida, de manutenção da 

faixa de gestão combustíveis devido à grande proximidade dos alojamentos de animais, devendo ser 

apresentado um estudo de recuperação e renaturalização desta área. 

Observou-se ainda que a galeria ripícola carece da limpeza e manutenção necessária que garanta as 

funções de prevenção de riscos naturais da tipologia da REN “zonas ameaçadas pelas cheias” que 

importa repor, de forma assegurar a minimização de impactes ambientais negativos da exploração 

resultantes das duas vertentes assinaladas. 

Após a visita al local foi aditado o documento “Esclarecimento no âmbito do Estudo de Impacte 

Ambiental” no qual o proponente assume o compromisso de remoção de entulho, espalhar terra 

vegetal e não realizar qualquer outra intervenção ou sementeira de prado sem parecer da CCDR-N, o 

que não corresponde ao solicitado já que não se apresenta o projeto devido, com a informação correta 

sobre a solução final e descrição adequada da forma de o concretizar. 

Nada é mencionado sobre a limpeza da galeria ripícola. Reitera a implementação da medida de 

minimização Mlm1 (proceder à gestão de combustível numa faixa de 50m...) com a brevidade possível, 

situação que se recomenda seja implementada imediatamente, atendendo ao exemplo da elevada 

temperatura que se registava no local no dia da visita e a época propícia a incêndio em que nos 

encontramos. Estando em causa ações interditas em REN, nos termos do indicado no artigo 20º do 

Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de dezembro e a suscetibilidade dos sistemas da REN em causa, 

considera-se necessário que conste na DIA que no prazo máximo de sessenta dias, seja apresentado 

projeto de recuperação paisagística da área, de forma a que fiquem asseguradas as funções que a REN 

protege: 
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• Zonas ameaçadas pelas cheias 

i) Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens; 

ii) Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas; 

iii) Regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo e de retorno 

das águas; 

iv) Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa; 

v) Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis. 

• Áreas de máxima infiltração 

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 

sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

 ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água; 

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da 

água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 

contaminação e sobrexploração dos aquíferos; 

v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos; 

vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos 

aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades e grutas. 

 

Medidas de Minimização 

Para a fase de exploração, o EIA indica especificamente para Ordenamento do Território as medidas 

seguintes: 

- Qualquer necessidade futura de intervenção em DPH e DH, ou seja, nas linhas de água ou numa 

faixa de 30m do leito do rio Cávado e respetivas áreas inundáveis, e de 10m do leito da linha de água 
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existente a sul do terreno das instalações, deverá ser sujeita à obtenção de licença prévia por parte 

da ARH Norte. 

- Qualquer intervenção futura em áreas da RAN e da REN, deverá se sujeita à obtenção de licença 

prévia por parte da Câmara Municipal de Barcelos e da CCDR Norte. 

- Efetuar diligências no sentido de atualizar e concluir o processo de pedido de licença de utilização 

da globalidade das edificações existentes, junto da Câmara Municipal da Barcelos. 

- A circulação de pessoal e viaturas, bem como toda a atividade da empresa, deverão efetuar-se nos 

locais definidos e licenciados para o efeito. 

- Proceder à gestão de combustível numa faixa de 50m em redor de todas as edificações, medida a 

partir da alvenaria exterior das construções, de acordo com as normas estabelecidas no Decreto-Lei 

n.º 17/2009, de 14 de janeiro e no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio de 

Barcelos. 

As medidas mencionadas traduzem-se exclusivamente na observação das regras de licenciamento das 

atividades e das restrições de utilidade pública que, como se constatou na visita, carecem de efetivação 

no que respeita aos fatores ambientais não exclusivamente associados á atividade da exploração 

pecuária. 

Para o descritor Uso do solo, são apresentadas as seguintes medidas de minimização: 

- Os estrumes e os chorumes resultantes da atividade são encaminhados para valorização agrícola 

por terceiros e para valorização agrícola própria, conforme estabelecido no âmbito do Plano de 

Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) e respetiva atualização. 

- A nitreira da exploração deve mantida em boas condições, anulando assim focos de contaminação 

dos solos e das águas superficiais e subterrâneas. 

- Limitar a velocidade de circulação dos veículos no acesso às instalações, de forma a reduzir as 

emissões de poeiras. 

- Cobertura dos veículos de transporte de materiais. 

- Beneficiação dos caminhos de terra batida no interior do recinto, com colocação de tout venant, 

sempre que se considere necessário. 
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- Realização de adequada manutenção e conservação de todas as espécies herbáceas, arbustivas e 

arbóreas já existentes na área do projeto. 

Considerando as características de implantação do edificado da Terragados, sugere-se como medida de 

minimização adicional: 

- A implementação de reforço de cortina arbórea ou sebes em relação ao núcleo urbano existente e a 

implementação de prados nas áreas não agricultadas. 

Para a fase de desativação, o EIA indica que esta deverá ocorrer de forma controlada e ser alvo de plano 

ou projeto específico, de acordo com a legislação em vigor na altura. 

Assim, considera-se que as medidas de minimização do EIA estão minimamente identificadas. 

Plano de monitorização 

Não se prevê um plano de monitorização para os descritores em causa. 

Conclusão  

Tendo em consideração o mencionado e no que respeita aos descritores Uso do Solo e Ordenamento 

do Território propõe-se a emissão de parecer favorável, condicionado: 

- À apresentação de estudo de reposição e renaturalização da área integrada em REN afetada por 

alteração do relevo natural do terreno e acumulação de materiais (pedras, terras e resíduos 

lenhosos); 

- À programação da faixa de gestão de combustíveis; 

- À manutenção da galeria ripícola. 

 

Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor Uso do Solo na 

avaliação de impacte ambiental, entende-se que o mesmo deverá ser considerado “Não Relevante”. 
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Fator Ambiental: Uso do Solo 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos 
 

2.2) Significativos 
 

2.3) Pouco significativos X 

2.4) Sem significado 
 

3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos 
 

4.2) Significativos 
 

4.3) Pouco significativos 
 

4.4) Sem significado X 

 

3.6. Paisagem 

Caracterização da Situação de Referência 

Para a caracterização da situação de referência, o EIA socorre-se, em termos metodológicos, da 

informação constante do estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 

Continental”, de Cancela d’Abreu et al., DGOTDU, e da informação de caracterização exposta no 

relatório de “Caracterização Biofísica e Ambiental” do PDM de Barcelos (C.M. Barcelos, 2015), 

referindo ainda que “A análise da paisagem foi efetuada para um corredor de cerca de 1.000 m em 

torno da exploração, considerando-se este adequado, a uma boa perceção da envolvente, atendendo às 

características do território.”. 

A descrição da paisagem na área de estudo baseia-se na indicação das características biofísicas da área 

envolvente à mesma, referindo o EIA que a área se insere no vale do Rio Cávado, apresentando relevos 

com altitudes compreendidas entre os 10 e os 60 metros nas margens deste curso de água, sendo 

apresentada cartografia setorial de fisiografia e hipsometria. 

É indicado que se trata de uma paisagem de fundo agrícola, com campos agrícolas que estão 

disseminados na paisagem, em parcelas contíguas ou pequenas parcelas associadas à produção em 

minifúndio, dominada por pequenas parcelas produtivas e florestais, com marcada ocupação humana, e 

presença de áreas industriais e zonas habitacionais, em coabitação. 

O EIA refere, após o Aditamento, e em resposta ao solicitado pela CA, as subunidades de paisagem 

presentes na envolvente direta do projeto, de modo a tornar explicito naquele documento o 

enquadramento paisagístico do projeto, e os aspetos mais relevantes para a avaliação de impactes neste 

âmbito. 

As Subunidades identificadas são: 
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- Paisagem agrícola: corresponde à subunidade predominante na área de estudo, sobretudo utilizada 

para a produção de culturas temporárias, sendo passíveis de identificação, entre as manchas florestais, 

os pequenos aglomerados habitacionais de Aldeia e Monte, na margem direita do Cávado. O EIA 

classifica esta subunidade de paisagem de média qualidade visual, de média capacidade de absorção 

visual e média vulnerabilidade paisagística, embora apenas apresente a identificação destes conceitos, e 

respetiva escala de classificação após a apresentação sumária das subunidades de paisagem; 

- Paisagem florestal: é uma subunidade igualmente predominante, visualizando-se áreas de floresta de 

produção, zonas de matos com vegetação arbustiva e herbácea e também representada, conforme 

anteriormente mencionado, nas margens do Cávado, pela respetiva galeria ripícola, indicando o 

Relatório Síntese que se trata de uma subunidade de paisagem de média qualidade visual, de média a 

elevada capacidade de absorção visual e média vulnerabilidade paisagística; 

- Paisagem artificializada (industrial e habitacional): o EIA refere que a ocupação edificada é também 

expressiva na área de estudo, sobretudo na margem esquerda do Rio Cávado e na proximidade da 

exploração em estudo, sendo que a existência de construções habitacionais, distribuídas no território 

em simultâneo com as atividades económicas, marcadamente a oeste da propriedade da exploração, 

conferem ao território um carácter suburbano, que destoa com a restante área de estudo, 

iminentemente mais rural. Nesta subunidade constata-se a falta de limite geográfico da ocupação 

industrial e habitacional que coexistem, por vezes, até intercalados, nesta subunidade de paisagem, que 

o EIA classifica como de reduzida qualidade visual, de média a elevada capacidade de absorção visual e 

reduzida vulnerabilidade paisagística; 

- Rio Cávado: surge neste contexto como um elemento de considerável valor em termos de paisagem, 

interligando-se com a paisagem agrícola das suas margens, considerando-se esta subunidade de 

paisagem de média a elevada qualidade visual, de média capacidade de absorção visual e média a 

elevada vulnerabilidade paisagística; 

- Igreja e Torre de Manhente: este Monumento Nacional (Decreto nº 2 166, DG, 1ª Série, nº 265, de 

31 dezembro 1915), merece destaque no compartimento de paisagem da área de estudo, e representa 

um elemento de paisagem incontornável e inalterável, classificado no EIA como de elevada qualidade 

visual, de reduzida capacidade de absorção visual e elevada vulnerabilidade paisagística. 

De facto, conforme foi possível verificar in loco na visita de CA ao local, em termos de paisagem 

cultural, associada ao património, a Igreja e Torre de Manhente, conjunto classificado como Monumento 

Nacional, destacam-se pela sua valia patrimonial, mas principalmente, e no que ao descritor Paisagem 

respeita, pela sua posição sobranceira sobre a área envolvente, maioritariamente para sul, apresentando 
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uma bacia visual ampla, sem obstáculos significativos, destacando-se aí os campos agrícolas, e a margem 

direita do Cávado, com pequenos aglomerados habitacionais pontuando a paisagem. 

Confrontado este parecer setorial com o parecer setorial do descritor Património, extrai-se que, 

“Embora os dois edifícios estejam fora da área de incidência deste projeto, a sua Zona de Proteção prolonga-se 

para o interior da propriedade da exploração de bovinos…”. Mais se salienta, analisado aquele parecer 

setorial, que “ O valor patrimonial destas ocorrências tem significado Muito Elevado no caso da Igreja de 

Manhente, [e] significado Elevado na Torre de Manhente...”. 

A exploração de engorda de bovinos, objeto da presente avaliação, encontra-se em área coalescente à 

do património edificado atrás indicado, estabelecendo-se entre ambas as estruturas uma relação visual 

direta. Não obstante, a parte da propriedade efetivamente ocupada pela atividade de engorda de 

bovinos, nomeadamente as áreas de permanência e alojamento dos animais, e de apoio à produção, 

encontram-se em área de cota mais reduzida relativamente à do conjunto edificado da propriedade, e 

numa situação de declive suave em sentido contrário ao do conjunto classificado de Manhente, o que 

promove algum resguardo mútuo de vistas. 

Conforme atrás indicado, o EIA, apesar de apresentar os resultados de aferição de qualidade visual, 

capacidade de absorção visual e vulnerabilidade paisagística para cada uma das subunidades, somente em 

momento posterior dirime os respetivos conceitos, e apresenta as escalas definidas para a sua 

classificação, baseadas em critérios qualitativos. 

Assim, o EIA estabelece que: 

- A qualidade visual duma paisagem expressa o seu valor cénico, a capacidade de absorção visual 

representa a sua maior ou menor capacidade para suportar ou reagir a impactes ou alterações visuais 

que sobre ela se façam sentir, sendo considerados, para a sua determinação, aspetos como cor, 

textura, singularidade, complexidade, representatividade e organização estrutural dessa mesma 

paisagem. 

- Capacidade de absorção visual da paisagem, estabelecida com base na facilidade que uma paisagem 

tem para absorver visualmente modificações ou alterações, sem prejudicar a sua qualidade visual, 

dependente, principalmente, de fatores morfológicos e ocupacionais do local, contribuindo para a sua 

avaliação aspetos fundamentais como o relevo, o coberto vegetal, a proximidade de observadores, 

aspetos que poderão determinar a existência ou não de barreiras visuais e ainda a maior ou menor 

acessibilidade visual à área de desenvolvimento da instalação em estudo. 
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- Sensibilidade paisagística, como resultado do cruzamento da consideração da qualidade e da 

capacidade de absorção visual da paisagem local, classificada como média, tendo em conta as 

características que apresenta tanto em termos ocupacionais como fisiográficos. 

O EIA salienta ainda que a exploração em estudo já existe e se encontra em laboração, não estando 

previsto qualquer acréscimo da área coberta total das edificações ou alteração das edificações 

existentes, concluindo que não irão ser introduzidas novas alterações na paisagem que levem à redução 

da sua qualidade visual Identificada. 

Considerada a caracterização da situação de referência apresentada, de carácter sucinto, verifica-se que 

as questões mais significativas associadas à avaliação do descritor Paisagem se relacionam 

maioritariamente com a relação visual que se estabelece entre o projeto e o conjunto classificado de 

Manhente, como pré-existência, uma vez que o projeto se encontra implementado e em exploração, e 

porque nos restantes limites, a propriedade se encontra ou ladeada pela galeria ripícola associada ao Rio 

Cávado, ou por unidade industrial, ou por campos agrícolas, cuja modificação sazonal atribui àquela 

localização uma alternância anual. 

Identificação e Avaliação de Impactes 

No capítulo de identificação, avaliação e classificação de impactes ambientais, e conforme o EIA indica, 

são apenas avaliados os impactes na fase de exploração, considerando que não se encontra prevista 

ampliação da instalação com a construção de novas edificações ou alteração das já existentes. 

Neste contexto, os impactes sobre a Paisagem são identificados em termos visuais, decorrentes da 

existência da parte edificada e infraestruturas da exploração, destacando o Relatório Síntese que teve 

em consideração o facto de o enquadramento da área de estudo ser multifacetado, com várias 

subunidades de paisagem díspares, que incluem paisagens agrícolas, florestais e artificializadas (com a 

presença de ocupação industrial, habitacional e de outras explorações agropecuárias), tendo como 

elementos valorizadores da paisagem o Rio Cávado e a Igreja e Torre de Manhente. 

O EIA refere igualmente que “Em termos de pontos de acessibilidade visual sobre a exploração, há a referir 

como mais evidentes a envolvente norte (onde se encontra implantada a Igreja e a Torre de Manhente),…”, e 

que “Na restante envolvente da exploração em causa, não se registam pontos de acessibilidade visual pela 

existência de barreiras visuais correspondentes às áreas florestais, às zonas edificadas e também às formas do 

relevo entre as duas margens do rio.”. 
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Na análise de impactes sobre a Paisagem é também mencionado que “…no contexto local, na área de 

estudo, a existência da exploração agropecuária não constitui um fator de degradação da paisagem que é por si, 

bastante variada. Julga-se até, que a componente agrícola da exploração e o formato tradicional de parte das 

edificações de apoio à atividade favorecem a panorâmica que, dos pontos altos, a vista alcança. Apenas as 

edificações de alojamento dos animais podem destoar um pouco no contexto mais naturalizado da paisagem.”, 

avaliação com a qual se concorda, e que conduz à necessidade de mitigação de impactes paisagísticos, 

maioritariamente de relação visual entre a área de exploração do projeto e o conjunto edificado e 

classificado de Manhente. 

No EIA, o impacte decorrente da existência da exploração agropecuária na paisagem, é classificado 

como, negativo, embora pouco significativo, permanente e reversível. Não obstante, entende-se que a 

magnitude do impacte, associada à presença da relação visual entre o conjunto edificado de Manhente e 

a exploração, é elevada, independentemente do destaque que é dado no EIA ao facto de a exploração 

em estudo já existir e se encontrar em laboração, não estando previsto qualquer acréscimo da área 

coberta total das edificações ou alteração das edificações existentes. 

Efetivamente, do ponto de vista paisagístico, verifica-se que a colmatação de vistas entre ambas as 

estruturas é sazonal, associado ao crescimento ou colheitas das culturas, maioritariamente de milho, que 

ocupa a área agrícola da propriedade naquela localização. 

A plantação de bordadura que existe é dominada por material vegetal ornamental exótico, o que gera 

desassociação com a realidade me que se insere. 

Assim, e apesar de se considerar, conforme o EIA considera, um impacte visual de significância contida, 

é necessário colmatar essa relação visual. 

Medidas de Minimização 

À semelhança do que acontece com a avaliação de impactes, em termos de medidas de minimização, 

para além das que apresentam carácter transversal, o EIA apenas indica medidas para a fase de 

exploração, relacionadas com a manutenção do existente: 

- Assegurar uma adequada manutenção do local da exploração e dos exemplares arbóreos existentes 

na propriedade. 

Além disso, o EIA refere a necessidade de “reforçar a cortina arbórea de enquadramento da instalação (na 

extrema nordeste que confina com a Igreja e Torre de Manhente).”. Contudo, para cumprimento desta ação 
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de mitigação, deverá o proponente apresentar uma proposta de projeto de integração paisagística (PIP), 

circunscrito a essa área – extrema nordeste que confina com a Igreja e Torre de Manhente –, que:  

- retire o material arbóreo/arbustivo exótico aí existente; 

- promova uma colmatação de vistas; 

- recorra a material vegetal autóctone, edafoclimaticamente adaptada àquela localização; 

- seja uma solução de articulação com o já existente. 

Para a formalização deste projeto de especialidade, deverão ser apresentadas, entre outras, as seguintes 

peças desenhadas e escritas: 

- memória descritiva e justificativa da opção de integração paisagística; 

- plano de plantações e/ou sementeiras; 

- caderno de encargos da obra de paisagismo; 

- mapa de medições específico da empreitada; 

- orçamentação da empreitada; 

- cronograma da obra. 

 

Conclusão 

Avaliado o EIA, verifica-se que as questões mais significativas associadas ao descritor Paisagem se 

relacionam maioritariamente com a relação visual que se estabelece entre o projeto e o conjunto 

classificado de Manhente, como pré-existência, uma vez que o projeto se encontra implementado e em 

exploração e porque, nos restantes limites, a propriedade se encontra ou ladeada pela galeria ripícola 

associada ao Rio Cávado, ou por unidade industrial, ou por campos agrícolas, cuja variação sazonal 

atribui àquela localização uma alternância anual. 

O impacte decorrente da existência da exploração agropecuária na paisagem, é classificado no EIA 

como, negativo, embora pouco significativo, permanente e reversível. Não obstante, entende-se que a 

magnitude do impacte, associada à presença da relação visual entre o conjunto edificado de Manhente e 
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a exploração, é elevada, independentemente do destaque que é dado no EIA ao facto de a exploração 

em estudo já existir e se encontrar em laboração, não estando previsto qualquer acréscimo da área 

coberta total das edificações ou alteração das edificações existentes. 

Efetivamente, do ponto de vista paisagístico, verifica-se que a colmatação de vistas entre ambas as 

estruturas, por ser sazonal, associado ao crescimento ou colheitas das culturas necessita de reforço e 

consolidação, pelo que, apesar de se considera que poderá ser emitido parecer favorável, por não se 

terem identificado afetações relevantes, deverá ser condicionado à apresentação de uma proposta de 

projeto de integração paisagística (PIP), circunscrito a essa área – extrema nordeste que confina com a 

Igreja e Torre de Manhente. 

Atendendo à identificação de impactes, considera-se que o descritor não se constitui como descritor 

significativo para ponderação em termos de IAP, devendo ser considerado como “Não relevante”.  

Fator Ambiental: Paisagem 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos 
 

2.2) Significativos 
 

2.3) Pouco significativos X 

2.4) Sem significado 
 

3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos 
 

4.2) Significativos 
 

4.3) Pouco significativos 
 

4.4) Sem significado X 

 

 

3.7. Ecologia 

Caracterização da Situação de Referência 

O aditamento entregue por solicitação da CA integrou a reformulação do presente descritor, 

corrigindo alguma informação e acrescentou novos elementos.  

A caraterização da situação de referência foi também atualizada pelos elementos recolhidos durante a 

visita ao local. 

Segundo o EIA o projeto não se insere em nenhuma Área Protegida, da Rede Natura 2000 ou Biótopo 

CORINE, consideradas no âmbito do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, 

referindo que as áreas classificadas mais próximas são o Parque Natural Litoral Norte e o Sítio de 
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Importância Comunitária PTCON0017 Litoral Norte, a cerca de 15,5Km e 16,5Km de distância, 

respetivamente, a oeste da exploração. 

Da visita ao local, pôde constatar-se que estavam a decorrer trabalhos de decapagem e mobilização do 

solo junto à margem do rio Cávado, com acumulação de resíduos desta intervenção próximo à galeria 

ripícola. 

Soube-se da ocorrência de um incêndio em agosto de 2016, num terreno adjacente à propriedade da 

exploração, terreno florestal, o que era evidenciado, apesar da grande capacidade de regeneração 

natural visível no terreno, pelos troncos de árvores e arbustos queimados e material lenhoso seco que 

permanecia junto ao solo. Esta zona é dominada por povoamentos de espécies de crescimento rápido, 

eucaliptos essencialmente, e os matos incluem uma componente de espécies ruderais e exóticas.  

Este material constitui um elevado risco de incêndio e põe em risco a própria exploração pela 

proximidade às instalações/estábulos dos animais. 

O EIA nada refere sobre o cumprimento do DL 124/2006, de 28 de junho, republicado pelo DL 

17/2009, de 14 de janeiro, no que concerne à obrigatoriedade de execução e manutenção da faixa de 

descontinuidade do combustível florestal, nas atuais condições apresentadas para o Projeto, da faixa de 

proteção obrigatória por lei (PMDFCI). 

O EIA é pouco esclarecedor quanto à existência de linhas de água na área da exploração referindo 

apenas se tratar de uma linha de água de carácter torrencial que se apresenta coberta por herbáceas 

ruderais comuns “não sendo expectável a ocorrência de espécies da flora de relevância ecológica nesta linha de 

escorrência…”.  

Durante a visita não foi possível esclarecer este aspeto. 

A área em estudo é predominantemente urbana, sendo evidenciada a atividade agrícola, agropecuária e 

industrial, que denotam uma presença humana muito marcada. 

Foi descrita a metodologia adotada para a caracterização da flora, dos biótopos e da fauna e no trabalho 

de campo realizado (a 15 de julho de 2016).  

Foi apresentada a carta de biótopos – “Agrícola”, “Bosque Misto”, “Galeria Ripícola” e “Humanizado” e 

a respetiva caracterização e determinado o respetivo IVB, com identificação das principais espécies 

florísticas e as principais espécies faunísticas com potencial de ocorrência. 
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O biótopo Agrícola representa 48% da área de estudo (AE), o Humanizado 25%, o Bosque Misto e a 

Vegetação Ripícola, 15% e a 12%, respetivamente. 

Foram identificadas 113 espécies da flora com potencial de ocorrência para a AE, das quais 9 

apresentam elevado valor para a conservação. No entanto, é referido que das 16 espécies confirmadas 

durante o trabalho de campo, não foi observada nenhuma com estatuto de conservação, acrescentando 

considerar-se pouco provável a ocorrência de qualquer uma das espécies com elevado valor para a 

conservação tendo em conta os biótopos e o nível de perturbação existente na área de estudo. 

Segundo o EIA, relativamente ao biótopo “Galeria Ripícola”, este inclui as linhas de água presentes na 

AE, nomeadamente o rio Cávado, e a vegetação ribeirinha que o acompanha. A galeria ripícola encontra-

se bastante degradada”, verificando-se a presença de espécies invasoras, tais como Acácia melanoxylon e 

Acacia dealbata, e espécies típicas da galeria ripícola como Populus alba, que dominam a galeria. Por outro 

lado, o Estudo acrescenta que “a galeria também não é contínua, apresentando algumas áreas 

desprovidas de vegetação arbórea. As espécies características da galeria climácica (Alnus glutinosa e Salix 

atrocinerea) ocorrem pontualmente, no subcoberto da galeria formada pelas espécies exóticas invasoras 

e espécies plantadas”. 

Não foram definidas áreas de maior relevância ecológica, sendo esperado que na ausência da instalação 

agropecuária, relativamente à flora e à fauna, “estarão presentes espécies comuns, com elevado grau de 

adaptabilidade à atividade humana e sem estatuto de conservação desfavorável”. 

Relativamente à Fauna, o Relatório refere que a AE está fortemente alterada pelo Homem, pelo que as 

comunidades animais da zona “apresentam um certo grau de tolerância a este tipo de perturbações, 

tendo em conta a presença de outras explorações agropecuárias na área de estudo, à agricultura 

intensiva praticada nesta área, entre outras fontes de poluição”. 

Foi apresentado o inventário das espécies, por grupo faunístico, indicando os seus estatutos de 

proteção, fenologia, probabilidade de ocorrência, abundância relativa, biótopos de ocorrência e a 

identificação das confirmadas no terreno.   

 Relativamente aos Mamíferos, o Estudo refere a possível ocorrência de 32 espécies, das quais se 

destacam o morcego-de-ferradura-grande, o morcego-de-ferradura-pequena e o morcego-de-peluche, 

classificados como “Vulneráveis” em Portugal de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados 

(Cabral et al. 2005), e incluídos nos Anexos B-II e B-IV, dos DL 140/99 (49/2005) e 156A/2013, 

respetivamente.  
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No entanto, o Relatório refere que “as espécies de quirópteros atribuídas à área de estudo deverão ocorrer 

apenas ocasionalmente durante a sua atividade de procura de alimento, ou na deslocação entre locais de abrigo 

e de alimentação”, uma vez que “segundo a bibliografia existente, na área de estudo também não existem 

abrigos de morcegos com importância nacional, ou outros abrigos de importância regional ou local (ICNB 2010a, 

2010b, Rainho 2013) ”. 

Verifica-se também a ocorrência do coelho-bravo, Oryctolagus cuniculus, com estatuto de “Quase 

Ameaçada” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, LVVP, (Cabral et al. 2005). 

O Estudo nada acrescenta sobre este aspeto. 

O grupo faunístico da avifauna apresentou 49 espécies de aves inventariadas para a quadrícula UTM 

10x10Km, 40 das quais com ocorrência confirmada e 9 com ocorrência potencial.  

Segundo o LVVP, das espécies inventariadas consta a Falco subuteo, considerada como vulnerável, 

referindo o Relatório que “tendo em conta o elevado grau de perturbação da área de estudo, (…) considera-

se pouco provável que a espécie nidifique nesta área, podendo, no entanto, ocorrer pontualmente em 

passagem”. 

Concluiu que a baixa diversidade e abundância da avifauna confirmada resultam, em parte, da degradação 

ambiental e da quase total ausência de biótopos naturais importantes para aves, na área de influência da 

Agropecuária.  

No que respeita ao grupo dos répteis, o EIA apresenta uma lista de 6 espécies para a quadrícula UTM 

10x10km onde se insere a área de estudo (Loureiro et al. 2010), todas com presença confirmada nesta 

quadrícula, não se tendo confirmado a sua presença durante o trabalho de campo. Das espécies 

inventariadas nenhuma apresenta estatuto desfavorável de conservação.  

Relativamente aos anfíbios, segundo o Estudo, para as quadrículas UTM 10x10km atravessadas pela área 

de estudo foram inventariadas 6 espécies de anfíbios (Loureiro et al. 2010), das quais 4 com ocorrência 

confirmada e 2 com ocorrência potencial. Durante o trabalho de campo foi possível confirmar a 

presença de 1 espécie na área de estudo: Rana perezi (rã- verde). Nenhuma das espécies inventariadas 

tem estatuto desfavorável de conservação. 

Quanto ao ambiente aquático, foram inventariadas 2 espécies de peixes no troço do rio Cávado 

atravessado pela área de estudo (Ribeiro et al. 2007), nenhuma destas espécies apresenta estatuto 

desfavorável segundo o LVVP (Cabral et al. 2006). 
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Identificação e Avaliação de Impactes 

Segundo o EIA, o principal impacte para a ecologia decorrente do funcionamento da exploração 

corresponde à degradação do habitat de espécies florísticas e faunísticas devido à eventual descarga 

acidental de efluentes líquidos e sólidos não tratados, com maior gravidade se afetar o rio Cávado. 

Assim, relativamente aos possíveis impactes sobre a flora, considera que a ocorrer estes serão 

negativos, temporários, reversíveis, improváveis – se cumpridas as boas práticas agrícolas, locais, de 

magnitude baixa e de muito baixa significância.  

Relativamente à fauna, o Estudo considera que o principal impacte associado à descarga acidental de 

efluentes líquidos ou sólidos, estará associado à afetação do rio Cávado; no entanto, relativamente a 

esta afetação, considera que “ as espécies presentes na área de estudo apresentam um certo grau de 

tolerância a este tipo de perturbações, tendo em conta a presença de outras explorações agropecuárias na área 

de estudo, à agricultura intensiva praticada nesta área, entre outras fontes de poluição”, classificando o 

impacte, a ocorrer, de muito baixa significância. 

Dada a reduzida significância dos impactes previstos nesta matéria na atual fase de exploração da 

instalação, o EIA entende não se justificar a aplicação de medidas de minimização para a flora e 

vegetação, nem para a fauna. 

No entanto, será de relevar o facto de o rio Cávado apresentar, para além do seu potencial turístico e 

patrimonial, recursos piscícolas (truta, associada à pesca desportiva), uma galeria ripícola densa, com 

açudes, encaixada entre margens florestais, de grande importância para a integridade do ecossistema 

fluvial. São responsáveis pelo fornecimento de alimento às comunidades terrestres e aquáticas através da 

matéria orgânica proveniente da vegetação. “A estabilização das margens e do canal fluvial é outro dos 

serviços proporcionados pela fixação das raízes da galeria ripícola, que funciona também como filtradora dos 

poluentes provenientes de montante e zonas adjacentes”. Na zona em estudo “a galeria ripícola apresenta 

essencialmente formações arbustivas e arbóreas de salgueirais e amiais com uma taxa de ocupação de 2,82%”. 

Pelo exposto, poder-se-ão tirar as seguintes conclusões: 

- O facto de existir truta no rio Cávado, é um indicador de águas com alguma qualidade uma vez que 

se trata de uma espécie com alguma exigência em termos de qualidade da água;  

- A importância da manutenção da galeria ripícola é inquestionável no troço da propriedade que 

confronta com o rio Cávado; 
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Assim, o cumprimento das Boas Práticas Agrícolas e a atitude pró-ativa das ações associadas à 

exploração, com particular enfâse sobre o biótopo Galeria ripícola, assumem-se como fundamentais. 

Impactes cumulativos 

O relatório identifica as principais atividades geradoras de impacte na envolvente que associadas à 

atividade da exploração, poderão induzir impactes cumulativos sobre a área onde está inserido o 

Projeto: outras explorações agropecuárias com atividade agrícola em regime intensivo, tal como a 

presente, e atividades industriais têxteis, que também contribuem para o aumento do tráfego - 

degradação da qualidade do ar e aumento do ruído; do aumento dos resíduos e da degradação dos 

recursos hídricos superficiais e profundos – o que já se traduz na baixa diversidade das espécies 

presentes e na ausência de habitats naturais. 

Neste sentido, o EIA refere que a exploração do projeto vai contribuir para a potenciação dos impactes 

que ocorrem atualmente na área de estudo e sua envolvente. Contudo refere que “tendo em conta a 

dimensão do projeto, e assumindo que o mesmo cumpre todas as normas ambientais vigentes, considera-se que 

os impactes cumulativos causados são de significância muito baixa”. 

Sobre esta matéria, entende-se que: 

- o risco de contaminação dos solos, do aquífero e dos cursos de água, por derrames acidentais e/ou 

por escorrências de águas pluviais contaminadas e  

- o risco de sobre exploração do aquífero, estarão na origem da eutrofização do rio Cávado, em 

situações de lixiviação dos solos adubados – rega ou chuvas e diminuição do caudal do rio - situação 

provável em época de estio. 

Assim, apesar do descrito no EIA, consideram-se particularmente perniciosos nos sistemas ecológicos, 

os impactes negativos cumulativos associados ao risco de contaminação dos solos, do aquífero e das 

linhas de água, por derrames acidentais e/ou inadequada aplicação de substâncias na exploração – 

agrícola e pecuária. 

Fase de Desativação/Recuperação 

O estudo refere não estar prevista a fase de desativação da instalação, “sendo o mais provável a ocorrência 

de graduais remodelações e adaptações do projeto, por forma a fazer face a outros fatores como o 

desenvolvimento do negócio, a evolução das questões legais e tecnológicas”. No entanto, é apresentada a 
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análise de impactes expectáveis da desativação da instalação e avançadas medidas para a sua 

prevenção/mitigação. 

Segundo o Estudo, a desativação da unidade poderá passar pela venda direta do atual local para outra 

unidade do mesmo sector de atividade - caso o desempenho tecnológico e ambiental da exploração, 

incluindo equipamentos e infraestruturas existentes seja eficiente, considerando os impactes no 

ambiente “desprezáveis”. 

Medidas de Minimização 

Relativamente às medidas de minimização, o EIA refere “dada a reduzida significância dos impactes 

previstos nesta matéria, na atual fase de exploração da instalação, não são propostas medidas de minimização 

para a flora e vegetação nem para a fauna”. 

No entanto, considera-se que, relativamente à galeria ripícola, face ao mau estado descrito e verificado 

aquando da visita da CA, entende-se que esta deverá ser alvo de um plano de reabilitação.  

A escolha das espécies para a recuperação/manutenção da cortina arbórea/arbustiva da galeria ripícola, 

deverá ter em consideração os objetivos de valorização e potenciação das condições ecológicas locais e 

da paisagem e de incremento da fauna e da biodiversidade.  

Do mesmo modo, face à proximidade que se verificou entre a zona florestal, recentemente ardida e em 

estado muito degradado – com elevada carga combustível – muito próximo da zona onde se encontram 

os animais estabulados, entende-se necessário garantir que esta zona não represente fator de risco de 

incêndio, pelo que o proponente deverá apresentar medidas que garantam a redução/eliminação deste 

risco, em cumprimento da legislação específica aplicável. 

Plano de Monitorização 

O EIA não considera necessária a implementação de um plano de monitorização específico para o 

descritor, propondo a monitorização dos Recursos Hídricos e da Qualidade da Água, que indiretamente, 

terá também repercussões sobre os sistemas ecológicos. 

Conclusão 

Face ao exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao EIA condicionado a:  

- Apresentação à AAIA de um Plano de reabilitação/manutenção da galeria ripícola dentro dos limites 

da área do projeto, que deverá ter em consideração os objetivos de valorização e potenciação das 
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condições ecológicas locais e da paisagem e o incremento da fauna e da biodiversidade, incluindo, 

caso aplicável medidas adequadas de erradicação e controlo das espécies exóticas invasoras 

identificadas; 

- Apresentação de medidas que garantam a redução/eliminação do risco de incêndio florestal, na 

zona florestal recentemente ardida, na proximidade dos pavilhões dos animais;  

- Considerar o transporte dos animais para abate para locais o mais próximo possível da área da 

exploração, minimizando as distâncias de percurso de transporte rodoviário e as emissões 

associadas, de forma a contribuir para o bem-estar animal. 

 

Face ao resultado desta avaliação setorial, e em termos de preponderância do descritor Ecologia na 

avaliação de impacte ambiental, considera-se que o descritor não se constitui como descritor 

significativo para ponderação em termos de IAP, devendo ser considerado como “Relevante”. 

 

Fator Ambiental: Sistemas Ecológicos 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos 
 

2.2) Significativos 
 

2.3) Pouco significativos X 

2.4) Sem significado 
 

3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos 
 

4.2) Significativos 
 

4.3) Pouco significativos 
 

4.4) Sem significado X 

 

 

3.8. Socio-economia 

Caracterização da Situação de Referência 

O projeto da Exploração Agropecuária de Manhente em avaliação constitui uma exploração de engorda 

de bovinos, já existente, e atualmente em exploração, que apresenta uma capacidade para 1100 bovinos. 

Como atividades associadas apresenta apenas a atividade agrícola que se desenvolve na propriedade da 

exploração. Esta atividade consiste na produção de azevém para forragem (Outono-Inverno) e de milho 
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para silagem (Primavera-Verão). O produto agrícola obtido é inteiramente integrado na alimentação dos 

bovinos da exploração, considerando-se, por isso, como uma atividade subsidiária. Esta atividade é 

desenvolvida nas parcelas agrícolas da propriedade. 

Esta exploração, dedica-se à recria e engorda de bovinos da raça Aberdeen-Angus, destinados 

exclusivamente ao fornecimento do canal de distribuição gerido pelo Pingo Doce – Distribuição 

Alimentar, S.A.  

Havendo necessidade de produção de bovinos da raça Angus, decorrentes da forte procura de mercado 

do seu produto final, justifica-se a necessidade de existência da exploração em apreço, com a respetiva 

capacidade instalada atual para 1100 bovinos. Por outro lado, constitui objetivo estratégico da empresa 

proponente, contribuir para o crescimento da fileira agroalimentar do País, constituindo um fator de 

diminuição das importações (quer em termos de produto final como de alimentação dos animais e 

matérias primas), conhecendo-se as grandes dificuldades do mercado nacional para responder às 

necessidades do mercado a grosso e a retalho de carne. 

A empresa proponente é dinamizadora do setor da produção de carnes, beneficiando várias atividades 

associadas, tais como: a produção de rações; a atividade de reprodução animal; a prestação de serviços 

de logística e distribuição; a prestação de serviços de consultadoria e veterinária.  

Julga-se que a exploração e a respetiva faturação, em muito contribuem para a dinamização económica, 

no setor da agropecuária, da região de entre Douro e Minho.  

A presente empresa, assegura atualmente 4 postos de trabalho no total, sendo que a exploração detêm 

dois trabalhadores a tempo inteiro (caseiros ou tratadores) e outros dois trabalhadores a tempo parcial. 

Também é importante salientar que o grupo Campicarn, ao qual a empresa proponente se encontra 

associada (por apresentar uma estrutura acionista comum, conforme já referido), assegura atualmente 

155 postos de trabalho, possibilitando uma importante dinamização do emprego da região em que se 

insere. 

Localização 

A exploração – objeto do presente estudo – localiza-se na freguesia de Manhente, concelho de Barcelos 

que pertence ao distrito de Braga, inserindo-se na região norte e sub-região do Cávado.  

O concelho de Barcelos é limitado a norte pelos municípios de Viana do Castelo e Ponte de Lima, a este 

por Vila Verde e por Braga, a sudeste por Vila Nova de Famalicão, a sudoeste pela Póvoa de Varzim e a 

oeste por Esposende. 



   Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 23/2016 

Projeto da Exploração Agropecuária de Manhente 

Julho de 2017 

51/74 

Acessibilidades  

Constata-se, que a instalação em estudo está acessível a partir das estradas nacionais e municipais, 

apresentando pouca distância entre os principais eixos rodoviários do país, o que, não apresenta uma 

dificuldade de acesso, mesmo aos veículos longos de mercadoria. Em termos de rede viária destaca-se 

pela sua importância a nível nacional a A3 (Espanha - Valença – Porto), a A11 (Guimarães – Braga – 

Barcelos – Esposende), a A28 (Porto – Viana do Castelo – Espanha) e a A7/A24 (Vila do Conde – 

Famalicão – Chaves).  

Concretamente, o acesso viário à instalação é essencialmente efetuado através da EM 557 e da N205.  

Tráfego associado à atividade 

A atividade desenvolvida na exploração acarreta um volume de tráfego associado ao transporte de 

matérias-primas, de animais, de resíduos e de subprodutos. Atualmente regista-se, na instalação 

industrial, um tráfego médio anual de 849 veículos associados à atividade desenvolvida na exploração de 

engorda de bovinos em apreço. As entradas de matérias-primas, animais e pessoal ao serviço acarretam 

o acesso de 418 veículos e as saídas de animais para abate, subprodutos e resíduos registam o acesso de 

431 veículos, em média, por ano. 

Caracterização da situação de referência 

A caracterização dos aspetos socioeconómicos da zona em estudo pretende avaliar a importância social 

e económica da exploração em estudo não só ao nível local, mas igualmente ao nível do concelho. 

A caracterização apresentada no EIA foi efetuada com base nos dados disponíveis (nomeadamente em 

informações estatísticas do Instituto Nacional de Estatística e do Plano Diretor Municipal de Barcelos) 

sobre os seguintes fatores: demografia, atividades económicas, áreas habitacionais e equipamentos 

coletivos, infraestruturas e fatores socioculturais considerando-se, sempre que possível, dois níveis de 

análise: a área envolvente do projeto (região, sub-região e concelho) e a área de influência direta do 

projeto (freguesia). 

Segundo o Estudo, dadas as características do projeto em estudo, considerou-se de elevada importância 

a focalização ao nível da escala local, já que se espera que os impactes sociais mais diretos e mais 

objetivos se façam sentir principalmente na área de ação da instalação. Assim, privilegiaram-se os 

levantamentos locais de informação, com recolha direta e intensiva na área de implantação do projeto 

(neste caso, a exploração existente). 
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Enquadramento Regional e Local 

O projeto em estudo localiza-se na região Norte, na sub-região do Cávado, distrito de Braga, concelho 

de Barcelos, na freguesia de Manhente. O concelho de Barcelos é sede de um município com 378,9 km² 

de área e 120 391 habitantes (Censos 2011), subdividido em 61 freguesias. A freguesia de Manhente 

apresenta uma área total de 3,91 km2 e uma população residente em 2011 (Censos 2011), de 1703 

habitantes, correspondendo a uma densidade populacional de 435,5/ hab/km2. 

Demografia 

Tanto o concelho de Barcelos, como a freguesia de Manhente têm vindo a registar nas últimas décadas 

variações contrárias dos seus quantitativos populacionais. De facto, de acordo com os dados estatísticos 

mais recentes, entre 2001, e 2011 a variação da população no concelho de Barcelos foi negativa, 

registando um decréscimo de população residente correspondendo a um valor de 1,39%. Já no que se 

refere à freguesia de Manhente, entre 2001 e 2011 a variação da população residente foi positiva, 

correspondendo a uma variação percentual de +6,8%. 

Analisando a estrutura etária, em 2011, os idosos com idade superior a 65 anos representavam cerca de 

13,8% em Barcelos e 11,5% em Manhente. Em nenhum dos casos se regista uma faixa etária mais jovem 

a prevalecer comparativamente com faixa etária com a população mais idosa. 

De salientar que, no concelho de Barcelos, se regista uma taxa bruta de natalidade mais elevada, 

invertendo a realidade na sub-região do Cávado onde um saldo fisiológico (nados vivos menos os 

óbitos) negativo que reflete alguma dificuldade em inverter o desequilíbrio da estrutura da população e a 

renovação das gerações, ao nível nacional e regional. Este facto está associado ao grande afluxo de 

população nos anos 70, e um desenvolvimento do tecido económico, do emprego e a crescente fixação 

de grandes unidades industriais, que veio provocar o crescimento da população e o desenvolvimento 

deste concelho, que obteve assim uma forma uma evolução populacional positiva. As taxas de 

crescimento demonstram, pois, que é um concelho onde as pessoas se instalam e têm condições de vida 

satisfatórias. 

Nível instrutório 

No concelho de Barcelos, a taxa de analfabetismo em 2011 é de 4,59%, o que, apesar de ser um valor 

significativo, representa um aumento da população alfabetizada em relação a 2001. Quanto à freguesia 

de Manhente, verifica-se que os níveis de escolaridade da população residente não são muito elevados. 
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A taxa de analfabetismo em 2011 é de 4,27%, um valor abaixo da média do concelho da Barcelos que é 

de 4,59%. 

Estrutura económica 

A taxa de desemprego na zona Norte sofreu um aumento significativo entre 2001 e 2011 (passou de 

5,8% a 14,46% respetivamente). Em Barcelos verifica-se uma taxa de desemprego na ordem do 12,06% 

um valor claramente superior em relação aos valores obtidos em 2001 que se cifraram numa taxa de 

4,3%. A taxa de emprego em Portugal aumentou ligeiramente entre 2001 e 2011 (passando de 53,46% a 

53,50%). A taxa de atividade, que permite definir o peso da população ativa sobre o total da população, 

regista em Barcelos uma taxa de 49,62% o que é um bom indicador do grau de dinamização económica 

do local. A taxa de desemprego no concelho é de 12,6%. 

Em termos de atividades económicas, no concelho de Barcelos é o setor secundário que tem maior 

relevo, seguido pelo terciário e, com menor predominância, o primário. A caracterização da economia 

de Barcelos remonta à época medieval, tendo sido, nessa altura um Norte económico rico onde 

predominava o comércio de cereais e produtos alimentares, madeira, minérios e produtos artesanais.  

A indústria assume um papel relevante no progresso do concelho, nomeadamente como principal motor 

da indústria local, constituindo uma fonte geradora de emprego que promove o desenvolvimento de 

outras atividades, investimentos e novos serviços contribuindo, assim, para o dinamismo do concelho ao 

nível do setor dos serviços. O setor secundário concentra-se sobretudo nos setores têxtil, madeira, 

cerâmica e construção. Ao nível local, o turismo, para além de contribuir para o desenvolvimento dos 

transportes, impulsiona o desenvolvimento dos serviços e indústria hoteleira, contribuindo de forma 

significativa para o desenvolvimento de áreas deprimidas através de estímulos às atividades artesanais. 

Também a proximidade do concelho de Barcelos com a Galiza permite a existência de um comércio 

ativo, que aliada com a riqueza paisagística regional proporciona boas condições para o sector turístico.  

No Setor Primário, a agricultura é um dos sectores de atividade que enfrenta grandes dificuldades. 

Nesta região predominam as pequenas explorações, minifúndios, vigora o regime de policultura e 

prevalece a produção para o autoconsumo e mercados locais, espelhando a fragilidade do sector. A 

criação de gado é, tradicionalmente, um complemento da agricultura. 

Densidade populacional 

Comparando a evolução da densidade populacional, entre 2001 e 2011, verifica-se que, em todas as 

unidades territoriais analisadas, ocorreu um ligeiro acréscimo da densidade populacional, à exceção de 
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Barcelos que teve um ligeiro decréscimo. A freguesia de Manhente onde se localiza a Instalação da 

Terragados, apresenta uma área total de 3,91 km2 e uma população residente em 2011 (segundo os 

dados dos Censos 2011), de 1 703 habitantes, correspondendo a uma densidade populacional de 435,5/ 

hab/km2. 

Atividades Económicas  

As principais atividades económicas desenvolvidas na freguesia de Manhente relacionam-se com o setor 

primário, seguindo-se o setor secundário e por último o terciário. Como principais atividades 

económicas esta freguesia assenta na agricultura, pecuária, avicultura, pedreiras, vinha e produção de 

azeite. 

Considera-se que a caraterização de referência efetuada no EIA, ao nível do descritor ambiental “Socio 

economia”, é adequada e suficientemente aprofundada. 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Tendo em conta que a presente exploração constitui um projeto já existente e em exploração, o EIA 

identifica e classifica os impactes ambientais associados a esta fase, para o presente descritor. 

Durante a fase de exploração da instalação em estudo, verifica-se a ocorrência de impactes sobre a 

qualidade de vida das populações, bem como nas atividades económicas e no emprego. 

O tráfego de veículos pesados para transporte de matérias-primas, produtos e resíduos, constitui um 

impacte negativo para a qualidade de vida das populações da área, quer pelo incremento dos níveis de 

ruído, quer ao nível da qualidade do ar, pelo aumento dos poluentes atmosféricos. Também o 

atravessamento das povoações por este tipo de veículos associados à exploração do projeto configura 

um impacte negativo, embora pouco significativo já que a circulação se realiza pela envolvente da 

povoação de Manhente. 

O emprego gerado pela exploração do projeto considera-se um impacte positivo significativo, a nível 

local e regional, quer direto, quer indireto, através do fornecimento de bens e serviços por várias 

empresas associadas. 

Medidas de Minimização 

Na fase de exploração devem ser adotadas as seguintes medidas apresentadas no EIA: 
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- Potenciar a contratação de mão-de-obra local, contribuindo para a melhoria dos níveis 

socioeconómicos locais (da freguesia e do concelho); 

- Os circuitos rodoviários utilizados para o abastecimento de matérias-primas da produção, para o 

transporte de animais vivos (de instalações pecuárias associadas à empresa) e para distribuição dos 

produtos finais devem ser os mais curtos possíveis e que atravessem o menor número possível de 

zonas habitacionais;  

- A circulação de veículos pesados deve efetuar-se essencialmente em período diurno.  

Propõe-se, ainda, o cumprimento das seguintes medidas de minimização adicionais: 

- Deve ser dada preferência a empresas locais para fornecimento de bens e serviços necessários à 

atividade; 

- Sempre que possível, o tráfego resultante de transporte de cargas e descargas deve ser programado 

para horários não coincidentes com o horário de entrada e saída de pessoal; 

Plano de Monitorização 

Não foi apresentada uma proposta de plano de monitorização do descritor em apreço. 

Conclusão 

De um modo geral, e no âmbito do descritor “Socio economia” considera-se que os impactes negativos 

do projeto na fase de exploração são pouco significativos. Como impactes positivos, considerados 

significativos, salientam-se os efeitos no emprego e a dinamização das atividades económicas. 

Do exposto, emite-se parecer favorável ao projeto apresentado, condicionado à implementação das 

medidas de minimização indicadas para a fase de exploração. 

Assim, e no que respeita à preponderância do descritor em análise entende-se que o mesmo deverá ser 

considerado como Relevante. 
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Fator Ambiental: Socio-economia 

1) Foram identificados impactes negativos? Sim 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos 
 2.2) Significativos 
 2.3) Pouco significativos X 

2.4) Sem significado 
 3) Foram identificados impactes positivos? Sim 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos 
 4.2) Significativos X 

4.3) Pouco significativos 
 4.4) Sem significado 
 

 

 

3.9. Património 

Caracterização da situação de referência 

A área do projeto corresponde à zona onde se encontra a instalação de engorda de bovinos. A área 

definida de impacte direto abrange a área do edificado da exploração agropecuária. A área de impacte 

indireto abrange toda a restante área que não é intervencionada, mas que foi prospetada.  

A exploração de bovinos concentra-se junto ao edificado existente da Quinta (n.º 3 – Casal da Rua de 

D. Afonso Henriques), não se dispersando pelos terrenos anexos. 

O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas executadas revelaram a 

existência de três ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto: Igreja de Manhente (n.º 1), 

Torre de Manhente (n.º 2) e Casal da Rua Dom Afonso (n.º 3). 

A Igreja de Manhente (n.º 1) e a Torre de Manhente (n.º 2) são imóveis que se encontram classificados 

como Monumento Nacional, conforme o Decreto nº 2 166, DG, 1ª Série, nº 265, de 31 dezembro 1915.  

Embora os dois edifícios estejam fora da área de incidência deste projeto, a sua Zona de Proteção 

prolonga-se para o interior da propriedade da exploração de bovinos, constituindo, por este motivo, 

uma condicionante à aprovação do licenciamento. 

O Casal da Rua Dom Afonso Henriques (n.º 3) encontra-se inventariado no Plano Diretor Municipal de 

Barcelos e constitui outra condicionante patrimonial para o licenciamento deste projeto. 
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O valor patrimonial destas ocorrências tem significado Muito Elevado no caso da Igreja de Manhente, 

significado Elevado na Torre de Manhente e significado Médio para o Casal da Rua D. Afonso Henriques. 

A avaliação efetuada para a Igreja e Torre de Manhente (n.º 1 e n.º 2) explica-se pelo seu grande valor 

histórico e científico, pelo bom estado de conservação, bom enquadramento paisagístico e raridade. 

A metodologia adotada no presente EIA para o descritor Património Cultural encontra-se adequada à 

tipologia de trabalho em causa 

Identificação e Avaliação de Impactes 

A Igreja e a Torre de Manhente (n.º 1 e n.º 2) localizam-se fora da área do projeto em avaliação, mas a 

sua zona de proteção legal prolonga-se para dentro da área de incidência deste projeto.  

Uma vez que o edificado da exploração está relativamente distante daquelas estruturas medievais, não 

existe contacto visual entre as duas realidades, considerando-se não existirem impactes paisagísticos 

negativos, considerando-se, na atual situação, a Igreja e a Torre de Manhente integrarem-se numa típica 

paisagem rural, sendo valorizadas por este aspeto. 

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património demonstraram a existência de três sítios 

com valor patrimonial na área de projeto. Apesar do valor patrimonial dos locais identificados, os 

impactes conhecidos na fase de exploração foram considerados nulos. 

Assim, em termos patrimoniais, pode considerar-se como viável o projeto para licenciamento, sendo 

necessário garantir que o cumprimento de medidas de mitigação patrimonial, caso se pretendam efetuar 

alterações ou ampliação à exploração existente. 

Atendendo à informação pós visita da CA ao local, da necessidade de ser efetuada uma limpeza da 

vegetação após a ocorrência de um incêndio numa área próxima do rio e a proposta de proceder ao seu 

cultivo, considera-se imprescindível a implementação da medida de minimização contida no EIA e que a 

seguir se transcreve.  

Medidas de Minimização 

Considerando que não foram identificados impactes na fase de exploração, não são preconizadas 

medidas específicas de minimização para esta fase. No entanto, dada a situação identificada na visita ao 

local pela CA, há a considerar a seguinte medida de minimização em caso de intenção de ampliação ou 

alteração da exploração:  
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- A construção de qualquer outro edifício na área de incidência deste projeto terá que ter 

acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 

inertes. 

Plano de Monitorização 

Não está previsto um plano de monitorização para o presente descritor. 

Conclusão  

Face ao exposto, e considerando a avaliação efetuada de inexistência de impactes ambientais diretos e 

indiretos sobre os três elementos patrimoniais identificados na área do projeto, emite-se parecer 

favorável ao projeto, condicionado à implementação da medida de minimização atrás descrita, caso se 

pretenda edificar qualquer construção naquele local. 

Assim, e no que respeita à preponderância do descritor em análise entende-se que o mesmo deverá ser 

considerado como Não Relevante. 

 

Fator Ambiental: Património 

1) Foram identificados impactes negativos? Não 

2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis: 

2.1) Muito significativos 
 2.2) Significativos 
 2.3) Pouco significativos 

 
2.4) Sem significado X 
3) Foram identificados impactes positivos? Não 

4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis: 

4.1) Muito significativos 
 4.2) Significativos 

 
4.3) Pouco significativos 

 4.4) Sem significado X 

 

 

3.10. Parecer da Entidade Licenciadora (DRAP-Norte) 

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, na qualidade de Entidade Licenciadora, considera 

adequado o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP). 
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No que respeita às questões mencionadas no Pedido de Elementos Adicionais, relacionadas com o 

PGEP, e respondidos no Aditamento ao EIA (pontos 3 e 4, págs. 2 a 4), cumpre referir o seguinte, no 

âmbito das competências da DRAP-Norte: 

• Os quantitativos que referem a produção de efluentes (estrumes e chorumes) coincidem com o 

que é referido no PGEP. 

• A ‘exportação’ de 100 ton de estrume é suportada por uma ‘declaração de receção’ emitida pelo 

recetor das mesmas (CASTRO – SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DE CAVALÕES, LDA.). 

•  ‘fluxo de materiais’: os esclarecimentos são coincidentes com o que se encontra declarado no 

PGEP; a informação relativa às produções forrageiras não é abrangida pela análise PGEP, uma vez que 

está fora do âmbito desse Plano. 

• O esclarecimento apresentado no documento não parece atingir o objetivo, uma vez que não são 

explicitadas as razões pelas quais a TERRAGADOS S.A. dispõe de uma área agrícola total de 86,15 

ha, apesar de só dispor de 16,38 ha de área de terreno real (que, na área abrangida pelo EIA, se cinge 

a 10,77 ha: Campo da Vacaria + Campo S. Lourenço + Quinta da Igreja). 

• As razões são de duas ordens: 

- Conforme referido no documento, em algumas das parcelas são realizadas duas culturas por ano 

(cultura de primavera/verão + cultura de outono/inverno); uma vez que nessas parcelas se verifica 

a aplicação de efluentes para cada uma das culturas, a contabilização da área para efeitos do PGEP 

é duplicada; 

- O documento não refere que a TERRAGADOS S.A. utiliza terrenos agrícolas de terceiros para 

a produção forrageira, nelas fazendo igualmente a aplicação de efluentes pecuários. Estas áreas são 

igualmente contabilizadas no âmbito do PGEP. A legitimidade da utilização destes terrenos está 

documentada. 

• Em conclusão, embora a questão das áreas não pareça ter ficado bem explicitada, os elementos 

referidos estão de acordo com o declarado no PGEP. 

 

3.11. Parecer Externo 
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Tal como mencionado anteriormente, no âmbito da presente avaliação, foi solicitado parecer à Câmara 

Municipal de Barcelos, ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e à Direção 

Geral de Alimentação e Veterinária da Região Norte (DGAV). 

Das entidades consultadas, apenas o ICNF se pronunciou em tempo útil, podendo a leitura integral do 

referido parecer ser efetuada por consulta aos Anexos ao presente Parecer Final da CA. Sem prejuízo 

dessa consulta, apresenta-se, seguidamente, um resumo do parecer emitido. 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

Após a análise do EIA esta entidade conclui que o projeto em avaliação não incide sobre áreas sujeitas 

ao Regime Florestal, Áreas Protegidas ou territórios englobados na Rede Natura 2000.  

Não fazendo o ICNF parte da CA, esta entidade entende que, sendo as competências em matéria da 

conservação da natureza e dos valores naturais igualmente atribuídas às CCDR´s, deverá ser a CCDRN 

assegurar a avaliação ambiental deste projeto enquanto Autoridade Regional para a Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade da região onde o projeto se insere. 

 

4. CONSULTA PÚBLICA 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 

179/2015, de 27 de agosto, e pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, a Consulta Pública decorreu durante 

20 dias úteis, entre os dias 8 de maio e 2 de junho de 2017. 

Durante o referido período de Consulta Pública, não foi recebida qualquer sugestão, reclamação e/ou 

solicitação de esclarecimento relativamente ao projeto em apreço. 

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Após a avaliação do EIA e do respetivo Aditamento, considera-se que a informação reunida e 

disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à tomada de decisão. 

Da avaliação efetuada, e face aos pareceres setoriais emitidos, verifica-se que: 
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- No que respeita ao descritor Recursos Hídricos, foi identificado como um dos principais impactes, o 

consumo de água superficial e subterrânea na Instalação, associado ao processo produtivo, 

designadamente destinada ao abeberamento animal e lavagens, bem como para rega. Caso ocorra alguma 

contaminação da água subterrânea, embora seja muito pouco provável, este será considerado um 

impacte negativo, possível, temporário, reversível e de magnitude e significância muito reduzida, sobre as 

captações mais próximas da instalação agropecuária da Terragados; 

- Em termos de Qualidade do Ar, a atividade de remoção do estrume dos parques de engorda e de 

transferência para a nitreira correspondem às ações que geram maior impacte na qualidade do ar, pela 

libertação de odores deste efluente pecuário que se dissipa ao remexer e movimentar este material. 

Salienta-se que não ocorrem lavagens dos parques de engorda, de onde é retirado o estrume, sendo que 

este efluente, por incorporar o material de cama (palha), apresenta-se bastante seco o que é um fator 

atenuante da libertação de odores do mesmo. A nitreira corresponde a uma edificação coberta e 

impermeabilizada, que permitem atenuar os impactes da libertação de odores associados ao 

armazenamento temporário de estrume. A produção de estrume e chorume origina um impacte 

associado à libertação de odores na gestão destes subprodutos. Tendo em consideração as condições 

de armazenamento do chorume em fossas estanques e a sua aplicação em terrenos agrícolas bem como 

as condições de retirada do estrume dos pavilhões, sendo o mesmo armazenado temporariamente na 

nitreira e que se destina à valorização agrícola por terceiros. Assim considera-se o referido impacte 

negativo, pouco significativo a significativo (dependendo dos fatores meteorológicos que podem 

favorecer a dissipação destes odores na direção dos recetores mais sensíveis), temporário e reversível. 

Por outro lado, a emissão de poluentes atmosféricos com origem no tráfego rodoviário induz a um 

impacte negativo sobre a qualidade do ar. Contudo, considera-se este impacte associado ao tráfego da 

instalação, apesar de negativo, é pouco significativo, permanente e reversível. Na avaliação de impactes 

cumulativos, estes foram considerados negativos, mas pouco significativos; 

- No que concerne ao Ruído, face à tipologia da instalação e dos respetivos equipamentos, à ocupação 

registada na envolvente da mesma e à avaliação de ruído efetuada no âmbito do presente EIA, 

considera-se que os impactes negativos associados à atividade da exploração em apreço são pouco 

significativos, permanentes e reversíveis. De facto, o funcionamento da instalação é absolutamente 

impercetível na envolvente próxima, junto dos recetores sensíveis onde foram efetuadas as medições de 

ruído; 

- Relativamente ao descritor Resíduos, o impacte associado à gestão de resíduos é considerado 

negativo, pouco significativo, permanente e irreversível; 
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- No que se refere ao Uso do Solo, o EIA considerou que, estando a exploração em laboração, se 

enquadra nas atividades da área em causa, não existindo conflitos significativos e resultando nulos os 

impactes decorrentes da existência e da fase de exploração da instalação agropecuária da Terragados. 

Menciona apenas como fator negativo o incremento de circulação de veículos afetos à atividade, que 

classifica como impacte negativo, contudo pouco significativo, permanente e reversível. Na síntese, para 

este descritor avalia o impacte como negativo, pouco significativo, permanente e irreversível; 

- Quanto ao descritor Ordenamento do Território, o EIA considera que, estando realizadas as 

instalações necessárias, que assume cumprirem os usos e índices de edificabilidade do PDM de Barcelos 

em vigor, o impacte das instalações é negativo, por interferir com áreas integradas na RAN e com o 

Domínio Hídrico, mas pouco significativo, por estar em conformidade com o disposto no PDM no que 

se refere às áreas agrícolas de conservação, e com a Lei da Água, no que se refere ao licenciamento e 

captação de água; 

- No que concerne à Paisagem, os impactes são identificados em termos visuais, decorrentes da 

existência da parte edificada e infraestruturas da exploração, destacando o Relatório Síntese que teve 

em consideração o facto de o enquadramento da área de estudo ser multifacetado, com várias 

subunidades de paisagem díspares, que incluem paisagens agrícolas, florestais e artificializadas (com a 

presença de ocupação industrial, habitacional e de outras explorações agropecuárias), tendo como 

elementos valorizadores da paisagem o Rio Cávado e a Igreja e Torre de Manhente. No EIA, o impacte 

decorrente da existência da exploração agropecuária na paisagem, é classificado como, negativo, embora 

pouco significativo, permanente e reversível. Não obstante, entende-se que a magnitude do impacte, 

associada à presença da relação visual entre o conjunto edificado de Manhente e a exploração, é 

elevada, independentemente do destaque que é dado no EIA ao facto de a exploração em estudo já 

existir e se encontrar em laboração, não estando previsto qualquer acréscimo da área coberta total das 

edificações ou alteração das edificações existentes. Efetivamente, do ponto de vista paisagístico, verifica-

se que a colmatação de vistas entre ambas as estruturas é sazonal, associado ao crescimento ou 

colheitas das culturas, maioritariamente de milho, que ocupa a área agrícola da propriedade naquela 

localização. A plantação de bordadura que existe é dominada por material vegetal ornamental exótico, o 

que gera desassociação com a realidade me que se insere. Assim, e apesar de se considerar, conforme o 

EIA considera, um impacte visual de significância contida, é necessário colmatar essa relação visual; 

- Relativamente à Ecologia, segundo o EIA, o principal impacte para a ecologia decorrente do 

funcionamento da exploração corresponde à degradação do habitat de espécies florísticas e faunísticas 

devido à eventual descarga acidental de efluentes líquidos e sólidos não tratados, com maior gravidade 

se afetar o rio Cávado. Assim, relativamente aos possíveis impactes sobre a flora, considera que a 
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ocorrer estes serão negativos, temporários, reversíveis, improváveis – se cumpridas as boas práticas 

agrícolas, locais, de magnitude baixa e de muito baixa significância. Relativamente à fauna, o Estudo 

considera que o principal impacte associado à descarga acidental de efluentes líquidos ou sólidos, estará 

associado à afetação do rio Cávado; no entanto, relativamente a esta afetação, considera que  as 

espécies presentes na área de estudo apresentam um certo grau de tolerância a este tipo de 

perturbações, tendo em conta a presença de outras explorações agropecuárias na área de estudo, à 

agricultura intensiva praticada nesta área, entre outras fontes de poluição, classificando o impacte, a 

ocorrer, de muito baixa significância. O EIA refere, ainda, que a exploração do projeto vai contribuir 

para a potenciação dos impactes que ocorrem atualmente na área de estudo e sua envolvente. Contudo 

refere que, tendo em conta a dimensão do projeto, e assumindo que o mesmo cumpre todas as normas 

ambientais vigentes, considera-se que os impactes cumulativos causados são de significância muito baixa. 

No entanto, apesar do descrito no EIA, consideram-se particularmente perniciosos nos sistemas 

ecológicos, os impactes negativos cumulativos associados ao risco de contaminação dos solos, do 

aquífero e das linhas de água, por derrames acidentais e/ou inadequada aplicação de substâncias na 

exploração – agrícola e pecuária; 

- No que respeita à Socio-economia, durante a fase de exploração da instalação em estudo, verifica-se 

a ocorrência de impactes sobre a qualidade de vida das populações, bem como nas atividades 

económicas e no emprego. O tráfego de veículos pesados para transporte de matérias-primas, produtos 

e resíduos, constitui um impacte negativo para a qualidade de vida das populações da área, quer pelo 

incremento dos níveis de ruído, quer ao nível da qualidade do ar, pelo aumento dos poluentes 

atmosféricos. Também o atravessamento das povoações por este tipo de veículos associados à 

exploração do projeto configura um impacte negativo, embora pouco significativo já que a circulação se 

realiza pela envolvente da povoação de Manhente. O emprego gerado pela exploração do projeto 

considera-se um impacte positivo significativo, a nível local e regional, quer direto, quer indireto, através 

do fornecimento de bens e serviços por várias empresas associadas. 

- Quanto ao Património, os trabalhos executados no âmbito deste descritor demonstraram a 

existência de três sítios com valor patrimonial na área de projeto. Apesar do valor patrimonial dos 

locais identificados, os impactes conhecidos na fase de exploração foram considerados nulos. Assim, em 

termos patrimoniais, pode considerar-se como viável o projeto para licenciamento, sendo necessário 

garantir que o cumprimento de medidas de mitigação patrimonial, caso se pretendam efetuar alterações 

ou ampliação à exploração existente. 
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Para cumprimento do disposto no ponto 1 do artigo 18º do DL n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com 

as alterações e a redação produzidas pelo DL n.º 47/2014, de 24 de março e DL n.º 179/2015, de 27 de 

agosto, e pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, e considerando as avaliações setoriais da significância dos 

impactes e preponderância dos descritores, plasmadas ao longo do presente Parecer Final, foi 

construído o quadro seguinte, em sede de reunião da CA, ocorrida a 24 de Julho de 2017, onde se 

expressa o valor do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes (IAP) relativo ao projeto em avaliação: 

 

Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Resultado IAP=2 

NOTA: 
 

  IAP = 1 DIA Favorável 

 IAP = 2 DIA Favorável condicionada 

 IAP = 3 DIA Favorável condicionada 

 IAP = 4 DIA Favorável condicionada 

 IAP = 5 DIA Desfavorável 

  

Conforme é patente, de acordo com a metodologia definida pelo Grupo de Pontos Focais das 

Autoridades de AIA, e aprovada pela Secretaria de Estado do Ambiente em 17 de abril de 2014, o 

resultado do IAP aponta para uma proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 

condicionada. 

Assim, face à avaliação realizada sobre os elementos de projeto, EIA e respetivo, atendendo às 

conclusões setoriais sobre cada um dos descritores, tendo em conta que os impactes mais significativos 

poderão ser minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de minimização, e 

considerando o resultado global do IAP, a CA propõe a emissão de parecer favorável ao Projeto da 

“Exploração Agropecuária de Manhente”, condicionado ao integral cumprimento das condicionantes, 

das medidas de minimização e às demais consideradas de conveniente implementação no decurso da 

realização do projeto, bem como ao cumprimento dos planos de monitorização, de acordo com a 

listagem seguinte: 

1. Condicionantes 

1. Qualquer intervenção futura nas linhas de água (Domínio Público Hídrico), ou numa faixa de 

30m do leito do rio Cávado e respetivas áreas inundáveis, e de 10m do leito da linha de água 

existente a sul do terreno das instalações (Domínio Hídrico), terá de ser sujeita à obtenção de 

licença prévia por parte da ARH Norte; 
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2. Qualquer intervenção futura em áreas da RAN e da REN, terá de ser sujeita à obtenção de 

licença prévia por parte da Câmara Municipal de Barcelos e da CCDR Norte; 

3. Deverão ser efetuadas diligências no sentido de atualizar e concluir o processo de pedido de 

licença de utilização da globalidade das edificações existentes, junto da Câmara Municipal da 

Barcelos; 

4. Terá de ser implementada a gestão de combustível numa faixa de 50m em redor de todas as 

edificações, medida a partir da alvenaria exterior das construções, de acordo com as normas 

estabelecidas no Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro e no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndio de Barcelos; 

5. Qualquer futura construção de outro edifício na área de incidência deste projeto, deverá ter 

acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos 

de inertes. 

2. Elementos a entregar, em sede de licenciamento, à AAIA 

1. Estudo de reposição e renaturalização da área integrada em REN afetada por alteração do 

relevo natural do terreno e acumulação de materiais (pedras, terras e resíduos lenhosos); 

2. Proposta de projeto de integração paisagística (PIP), circunscrito à área no extremo nordeste 

que confina com a Igreja e Torre de Manhente –, que:  

- retire o material arbóreo/arbustivo exótico aí existente; 

- promova uma colmatação de vistas; 

- recorra a material vegetal autóctone, edafoclimaticamente adaptada àquela localização; 

- seja uma solução de articulação com o já existente. 

Para a formalização deste projeto de especialidade, deverão ser apresentadas, entre outras, as 

seguintes peças desenhadas e escritas: 

- memória descritiva e justificativa da opção de integração paisagística; 

- plano de plantações e/ou sementeiras; 
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- caderno de encargos da obra de paisagismo; 

- mapa de medições específico da empreitada; 

- orçamentação da empreitada; 

- cronograma da obra. 

3. Plano de Reabilitação/Manutenção da Galeria Ripícola dentro dos limites da área do projeto, 

que deverá ter em consideração os objetivos de valorização e potenciação das condições 

ecológicas locais e da paisagem e o incremento da fauna e da biodiversidade, incluindo, caso 

aplicável medidas adequadas de erradicação e controlo das espécies exóticas invasoras 

identificadas; 

4. Apresentação de medidas que garantam a redução/eliminação do risco de incêndio florestal, na 

zona florestal recentemente ardida, na proximidade dos pavilhões dos animais.  

 

3. Medidas de Minimização 

Fase de Exploração 

1. Assegurar uma adequada manutenção do local da exploração e dos exemplares arbóreos 

existentes na propriedade; 

2. Proceder à selagem do poço que se encontra desativado; 

3. Proceder à instalação de um sistema de registo (contador) do volume de água captado, em 

todas as captações superficiais e subterrâneas existentes, em funcionamento nas instalações; 

4. Proceder às medidas de autocontrolo estabelecidas em cada um dos títulos de utilização de 

recursos hídricos, designadamente o envio periódico das leituras dos contadores e outras, de 

acordo com o estipulado nos Anexos das licenças emitidas; 

5. Garantir a manutenção e inspeção periódica de toda a rede de abastecimento de água às 

instalações de forma a detetar e corrigir eventuais fugas; 

6. Garantir as boas condições físicas do sistema de drenagem de águas residuais domésticas até à 

rede pública de saneamento; 
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7. Numa situação de ocorrência de derrame acidental de águas residuais, chorume, ou estrume, 

deverá proceder-se à limpeza imediata do local, por forma a evitar a contaminação dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos; 

8. Deverão ser garantidas as boas condições do sistema de recolha de chorume, bem como das 

fossas estanques, no sentido de evitar situações acidentais de derrame, devendo também ser 

assegurada a periodicidade adequada da limpeza destes sistemas, de forma a evitar problemas de 

funcionamento, fugas ou estagnação de águas que possam potenciar contaminações; 

9. Assegurar que os produtos de desinfeção são armazenados em local fechado e 

impermeabilizado, sendo que as operações com estes materiais deverão continuar a ser 

realizadas em locais impermeabilizados e de fácil limpeza; 

10. Garantir a limpeza a seco dos pavilhões, através da remoção de estrume para a nitreira, de 

modo a não produzir efluentes potencialmente contaminantes; 

11. Assegurar o armazenamento temporário dos cadáveres dos animais no necrotério, para 

posterior encaminhamento através do SIRCA; 

12. Assegurar o correto armazenamento temporário do estrume, até ser enviado na totalidade para 

a valorização agrícola; 

13. Manter em bom funcionamento a ventilação dos pavilhões de alojamento dos animais de modo 

a melhorar a qualidade do ar no interior dos mesmos e reduzir as emissões difusas destes 

provenientes; 

14. Os veículos de transporte que acedem à instalação devem ser sujeitos a controlo de velocidade 

e a uma cuidada manutenção a fim de evitar as emissões excessivas de poluentes para a 

atmosfera, provocadas por uma carburação ineficiente. 

15. Deverá ser mantida a velocidade reduzida de tráfego de veículos pesados nas zonas próximas 

aos recetores sensíveis; 

16. Manter em bom funcionamento os equipamentos de ventilação, de forma a evitar situações 

anómalas de emissão de ruído, assegurando a sua manutenção e revisão periódica; 

17. Assegurar o bom estado das zonas de armazenamento de resíduos gerados, incluindo a 

cobertura, impermeabilização, bacia de retenção (protegidas do acesso a pessoas e a animais), 

de forma a evitar derrames e contaminações, e se necessário proceder ao seu reforço; 
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18. Colocação de contentores específicos para a recolha dos resíduos produzidos, considerando a 

sua natureza e quantidade, resistentes e estanques; 

19. Aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquização das operações de gestão 

de resíduos. Entregar os resíduos produzidos a entidades licenciadas para a sua gestão, 

privilegiando a sua valorização dos resíduos face à eliminação, sempre que técnica e 

economicamente viável; 

20. Envio imediato dos cadáveres de animais para destino adequado, com acionamento imediato, 

do SIRCA; 

21. Deve ser promovida a reutilização de materiais sempre que possível; 

22. Manter um registo dos tipos, quantidades e destino final dos resíduos gerados; 

23. Sensibilização contínua dos trabalhadores para a correta separação e armazenamento dos 

resíduos; 

24. Existência e implementação de meios e procedimentos de resposta a emergências; 

25. A nitreira da exploração deve mantida em boas condições, anulando assim focos de 

contaminação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas; 

26. Cobertura dos veículos de transporte de materiais; 

27. Beneficiação dos caminhos de terra batida no interior do recinto, com colocação de tout 

venant, sempre que se considere necessário; 

28. Implementação de reforço de cortina arbórea ou sebes em relação ao núcleo urbano existente 

e implementação de prados nas áreas não agricultadas; 

29. Considerar o transporte dos animais para abate para locais o mais próximo possível da área da 

exploração, minimizando as distâncias de percurso de transporte rodoviário e as emissões 

associadas, de forma a contribuir para o bem-estar animal; 

30. Potenciar a contratação de mão-de-obra local, contribuindo para a melhoria dos níveis 

socioeconómicos locais (da freguesia e do concelho); 
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31. Deve ser dada preferência a empresas locais para fornecimento de bens e serviços necessários 

à atividade; 

32. Sempre que possível, o tráfego resultante de transporte de cargas e descargas deve ser 

programado para horários não coincidentes com o horário de entrada e saída de pessoal; 

 

Fase de desativação 

33. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, em local e 

condições adequadas; 

34. Deverá ser promovida a separação das frações recicláveis para posterior envio para a 

reciclagem ou valorização; 

35. Deverá ser prevista a contenção/retenção de eventuais derrames/escorrências; 

36. Deve ser promovida a reutilização de materiais sempre que possível; 

37. Manter um registo dos tipos, quantidades e destino final dos resíduos gerados; 

38. Efetuar ações de sensibilização dos trabalhadores. 

 

4. Monitorização 

Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no 

regime jurídico de AIA, conforme disposto no DL n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações 

e a redação produzidas pelo DL n.º 47/2014, de 24 de março e DL n.º 179/2015, de 27 de agosto, e pela 

Lei n.º 37/2017, de 2 de junho. 

Com a implementação no terreno do PMA pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a 

garantir a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas as 

que maior importância assumem ao nível de incidência de impactes no projeto em apreço. 

A integração e análise das informações recolhidas na monitorização dos diversos parâmetros ambientais 

permitirá, futuramente, atingir objetivos que se enquadram no âmbito de uma política de prevenção e 

redução dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto. 
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Nesse sentido, os objetivos subjacentes à realização do PMA são, por ordem de prioridade e 

importância, os seguintes: 

– Avaliar e confirmar o impacte da implementação e funcionamento do projeto sobre os 

parâmetros monitorizados, tanto em função das previsões efetuadas no EIA, como no 

cumprimento da legislação em vigor; 

– Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adotadas; 

– Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização relativamente a 

alguns aspetos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não sejam suficientes). 

Neste seguimento, impõe-se, para a implementação de uma correta gestão e acompanhamento das 

medidas de minimização de impactes preconizadas, uma atitude de gestão integrada em que a qualidade 

do ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma análise sistemática em termos de 

diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os objetivos 

específicos estipulados. 

A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, mas 

também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas, quando as primeiras não se 

manifestarem eficazes. 

 Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das ações de verificação, 

acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará 

disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem. 

Os descritores ambientais sobre os quais recairá um plano de monitorização regular e calendarizado, 

para a fase de exploração são os Recursos Hídricos e os Resíduos. 

Periodicamente, deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas 

preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, que eventualmente se 

venham a verificar no interior e, principalmente, na envolvente do projeto. 

Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum 

fator de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de 

imediato ser desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma 

de avaliar a extensão e/ou provimento de tais factos. 
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A revisão dos Planos de Monitorização deverá ocorrer com periodicidade trienal, sem prejuízo de 

serem revistos sempre que se justifique. 

Os relatórios de monitorização deverão ser elaborados de acordo com as normas técnicas constantes 

do Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, devendo ser remetidos para a CCDRN, para 

apreciação, de acordo com a periocidade prevista em cada plano de monitorização. 

 

Recursos Hídricos  

• Local: captação subterrânea m exploração na propriedade, com a identificação ID 26 (figura 6) 

• Periodicidade: Amostragem semestral, devendo uma campanha ser realizada na época de maior 

pluviosidade (março ou abril) e a outra em época seca (agosto, setembro). 

• Parâmetros: pH, Temperatura (ºC), Turvação; Condutividade (μS/cm, 20ºC), Sólidos Suspensos 

Totais (mg/l), Alumínio (mg/l); Arsénio (mg/l); Cloretos (mg/l), Cádmio (mg/l), Chumbo (mg/l), Cobre 

(mg/l), Crómio (mg/l), Ferro (mg/l); Fósforo (mg/l); Mercúrio (mg/l); Nitratos (mgNO3/l); Nitritos 

(NH4/l); Níquel (mg/l), Manganês (mg/l); Mercúrio (mg/l); Sulfatos (mg/l), Zinco (mg/l), Carbono 

Orgânico Total (COT); Oxidabilidade (mgO2/l); CQO (mg/l), CBO5 (mg/l) e Azoto amoniacal (mg/l), 

Coliformes Totais (ufc/100ml); Coliformes Fecais (ufc/100ml); Enterococos (ufc/100ml). 

A colheita de amostras de água deverá ser acompanhada da medição do nível piezométrico, na captação 

de água em que se procede à recolha, bem como do registo de dados de precipitação. 

• Técnicas e métodos de análise: Para as determinações analíticas dos parâmetros físico-químicos 

deverão ser compatíveis com as exigidas no Decreto-lei n.º 83/2011, de 20 de junho, no Decreto-Lei n.º 

306/2007, de 27 de agosto, no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, e no Decreto-Lei n.º 218/2015, 

de 7 de outubro. 

As análises deverão ser efetuadas em laboratórios que garantam a qualidade dos respetivos resultados 

analíticos e que sejam supervisionados regularmente pela autoridade competente ou por uma entidade 

independente em que esta delegue, enquanto não tiver meios próprios. 
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Figura – Localização da captação a monitorizar (ID26) 

 

Resíduos 

A monitorização dos resíduos tem como objetivos primordiais, a prevenção de potenciais impactes ao 

nível de derrames e contaminação do solo e o cumprimento da legislação em vigor. 

Para a monitorização dos resíduos, a empresa, deverá manter atualizado um registo mensal da 

quantidade e tipo de resíduos produzidos, armazenados, transportados, valorizados ou eliminados, bem 

como da respetiva origem e destino, com a identificação da operação efetuada. 

Este registo deverá ser avaliado anualmente, cruzando a evolução da quantidade e tipo de resíduos 

gerados, com a produção. Com esta análise pretende-se avaliar a necessidade de implementação de 

medidas adicionais às existentes no sentido de minimizar os impactes ambientais detetados. 

A empresa deve no seu plano definir os objetivos e metas a alcançar, bem como os indicadores de 

acompanhamento dos mesmos. 
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Ao abrigo da legislação em vigor, a empresa está obrigada anualmente a comunicar os dados da 

produção e gestão dos seus resíduos, através do preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de 

Resíduos (MIRR), através ad plataforma eletrónica SILIAMB. 
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ANEXOS 

 

Registo da Reunião de Apresentação do Projeto  

Pedido de Elementos Adicionais (PEA) 

Declaração de Conformidade do EIA 

Parecer do ICNF 

Registo da Reunião de Cálculo do IAP 

IAP 

Planta de Localização do Projeto
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Planta de localização da Exploração Agropecuária de Manhente 

 

 

 
 

 


