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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1- IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO E DO PROJETO 

O presente documento constitui o Relatório Técnico de Avaliação de Impacte Ambiental do 

projeto de ampliação do estabelecimento avícola pertencente à Avícola Cabeceirense – Soc. 

Unipessoal Lda., a empresa dedica-se á cria de aves para comercialização em mercados e 

outros locais de venda ao público. 

O projeto terá a designação de Ampliação da Avícola Cabeceirense. 

Este projeto, denominado Ampliação da Avícola Cabeceirense – refere-se ao aumento de 

produção do Núcleo de Produção 1 (Chacim) que tem por objetivo o aumento da capacidade 

produtiva da empresa em termos de pintos para mercado rural. 

Trata-se de uma exploração existente que pretende aumentar a sua capacidade com a 

construção de mais dois pavilhões no atual núcleo de produção.  

O projeto encontra-se atualmente em processo de licenciamento ambiental e em processo de 

Pedido de Autorização Prévia de Alterações no âmbito do Regime RERAE.  

 

1.2- IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE, DA ENTIDADE LICENCIADORA E DA AUTORIDADE DE 

AIA 

 

A entidade promotora do projeto é Avícola Cabeceirense Unipessoal, Lda. com sede no Lugar 

de Boavista – 4860-354 Cabeceiras de Basto, com o NIPC 508818400. 

A empresa foi fundada em Dezembro de 2008. Celebrou em 29 de Abril de 2014, um contrato 

de comodato com a Avisêco – Arrendamento de Imóveis, Lda. NIPC 507 012 305, dona e 

legitima proprietária de um terreno situado em Chacim, onde estão construídos dois pavilhões 

destinados a aviário Núcleo Produção 1-Chacim. 

A entidade licenciadora do exercício da actividade pecuária (REAP) nas explorações 

pecuárias é a Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) cuja circunscrição territorial 

se localiza a actividade pecuária, sendo a instrução do processo de licenciamento de sua 

responsabilidade. Neste caso será a Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte. 

 

Por estar sujeita ao RJAIA, a Autoridade de AIA é de acordo com as alíneas a) e b) do nº 1 

do artº 8º do Decreto-lei nº 151-B de 2013 a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte. 

 

Por ter mais de 40 000 aves a exploração avícola enquadra-se igualmente no Diploma PCIP, 

Licença Ambiental, estabelecido pelo Decreto-lei nº 127/2013 de 30 de Agosto (REI – Regime 
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de Emissões Industriais) sendo a autoridade competente a APA, Agência Portuguesa do 

Ambiente. 

 

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, detém as competências de licenciamento de 

obras de construção civil dos vários edifícios que constituem o estabelecimento avícola 

(Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-lei nº 177/2001, de 4 de 

Junho). 

 

1.3- IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO AIA 

A elaboração e a coordenação deste Estudo de Impacte Ambiental, contou com a participação 

de técnicos especialistas, com elevada experiência e reconhecida qualificação em diversas 

áreas de conhecimento, constituindo assim uma equipa técnica pluridisciplinar e 

interdisciplinar. 

 

A recolha, tratamento e análise da informação relevante para o Estudo de Impacte Ambiental 

de Avícola Cabeceirense - Sociedade Unipessoal Lda., sito no lugar de Boavista –,União das 

Freguesia de Rebojos de Basto, Outeiro e Painzela- Concelho de Cabeceiras de Basto, 

Distrito de Braga teve início em Setembro 2015, tendo-se concluído a elaboração do ElA em 

Fevereiro de 2017. 

O presente documento surge após a intenção do proponente em executar apenas a ampliação 

do Núcleo de Produção de Chacim, e não a construção em simultâneo de um outro Núcleo 

de Produção. 

O seguinte quadro nº1, na página seguinte, identifica os elementos da equipa responsável 

pela elaboração deste ElA, bem como as atribuições e respetiva formação técnica. 

 

Quadro 1- Ficha Técnica da Equipa Responsável 

 

Nome Qualificação Profissional Área da Especialidade 

Eng.º João Antunes Engenharia Química Poluição Hídrica/Poluição Atmosférica 

Prof Dr S. Rosendalh Geólogo Geologia/Solos 

Eng.º Pedro Godinho Eng. Química Industrial Auto Cad Ordenamento Território /Desenho Técnico 

Eng.ª Lígia Ribeiro Engenharia Ambiente Segurança/Saúde Pública 

Eng.ª Ana Mafalda Engenharia Ambiente Coordenação // Relatora 

Eng.ª Patrícia N. Costa 

Dr. Ivone Pedro 

Engª Ambiente 

Arqueológa 

Biologia / Fauna 

Património e Arqueologia 
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2. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

2.1. ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA 

 

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

avaliação do impacte ambiental, na sua redação atual pelo Decreto Lei nº 151-B/2013 de 31 

de Outubro, diploma que revoga o Decreto lei nº 69/2000 de 3 de Maio, alterado pelo Decreto 

Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro, que transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva 

85/337/CEE com as alterações introduzidas pela Diretiva 97/11/CE do Conselho de 3 de 

Março de 1997. 

O estabelecimento encontra-se dentro das condições da alínea a) do número 4 do artigo 1º 

do Decreto-lei nº 151-B de 31 de Outubro de 2013, estando sujeito a AIA por pretender 

licenciar um valor de capacidade instalada superior ao limiar fixado no Anexo I do referido 

Decreto-lei, mais de 85 000 aves. 

 

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

nº 81/2013, de 14 de Junho – Novo Regime do Exercício da Atividade Pecuária (NREAP) e 

pela Portaria nº 637/2009, de 9 de Junho, que estabelece as normas regulamentares 

aplicáveis à actividade de detenção e produção pecuária ou atividades complementares de 

animais de espécies avícolas nas explorações e nos núcleos de produção de aves (NPA).   

No presente caso, o estabelecimento pertence a Classe 1, sujeito ao regime de autorização 

prévia por ter mais de 260 cabeças normais (CN), dedica-se á cria de aves (Pintos para 

mercado rural). 

A tramitação do processo de licenciamento junto da entidade coordenadora foi integrado e 

enquadrado no Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de Novembro. 

O projeto de ampliação do Núcleo de Produção 1 de Chacim possui edificados alguns edifícios 

de apoio à exploração que não possuem ainda a competente licença de utilização, por isso a 

Avícola Cabeceirense Soc. Unipessoal, Lda. aderiu ao procedimento de regularização, no 

âmbito do RERAE (Regime Extraordinário de Regularização das Atividades Económicas, 

estabelecido pelo Decreto-Lei nº 165/2014 de 5 de Novembro). 

O procedimento de ampliação obteve a competente Declaração de Interesse Público 

Municipal. 

Os processos documentais ora a serem elaborados terão como ponto final o pedido de 

regularização da actividade pecuária junto da entidade competente. 
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2.2. METODOLOGIA GERAL E DESENVOLVIMENTO DO EIA 

 

 
 

O conceito base que presidiu à elaboração do presente ElA referente à Ampliação da Avícola 

Cabeceirense, sito no lugar de Boavista – União de Rebojos de Basto, Outeiro e Painzela- 

Concelho de Cabeceiras de Basto, Distrito de Braga, foi o de garantir as seguintes condições: 

 

 

• Cumprimento das determinações legais vigentes em matéria de licenciamento da 

actividade pecuária desenvolvida pela empresa. O que conduz  à obrigatoriedade de 

realizar um processo de Avaliação de Impacte Ambiental o que compreende 

necessariamente a realização de um ElA; 

 

 

• Medidas adequadas no combate à poluição, prevenindo ou reduzindo ao mínimo o 

impacte global das emissões e dos riscos para o ambiente, nomeadamente recorrendo 

às Melhores Técnicas Disponíveis (MTD’s); 

 

• Medidas que evitem ou reduzam a produção de resíduos, com introdução de 

reutilização e reciclagem de materiais ou, medidas que promovam a valorização e 

eliminação adequadas; 

 

 

• Mecanismos mais eficazes nas práticas adotadas que conduzam à racionalização do 

consumo e utilização das matérias e da energia; 

 

• Abordagem integrada do controlo da poluição das emissões para o ar, para a água 

e/ou solo, e da prevenção de acidentes, a adotar durante as fases de construção, de 

exploração e a fase de desativação, tratando o ambiente como um todo.  
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A metodologia geral adotada para a elaboração do relatório do Estudo de Impacte Ambiental 

Ampliação da Avícola Cabeceirense estruturou-se na sequência abaixo ilustrada em 

esquema simplificado: 

 

 

Recolha e análise de informação relevante//Trabalhos de Campo 

 

 

Recolha de informação no local e na instalação 

 

Análise preliminar de dados//Identificação de locais críticos 

 

 

Identificação dos descritores ambientais//Caraterização da situação atual 

 

 

Avaliação de impactes ambientais//Medidas de minimização 

 

 

Elaboração e Edição do Relatório 

 

2.3. ESTRUTURA DO EIA 

 
A estrutura do Estudo de Impacte Ambiental foi definida de acordo com a fase do projeto de 

Ampliação da Avícola Cabeceirense, desenvolvida de acordo com o estabelecido na 

legislação em vigor.  

 

O EIA apresenta a seguinte estrutura: 

• PEÇAS ESCRITAS 

-Volume I – Relatório Síntese 

-Volume II – Anexos Técnicos // Peças Desenhadas 

- Volume III - Resumo não Técnico 

O Relatório Síntese (RS) apresenta uma estrutura faseada sendo a primeira parte de carácter 

informativo, onde se efetuam os trabalhos de pesquisa de informações de natureza diversa, 

como seja, cartográfica, estudos, fotografia aérea, visitas ao local, etc., para cada um dos 

descritores intervenientes no estudo, de modo a definir um quadro ambiental da situação de 

referência.  
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Posteriormente é efetuada a análise dos impactes previsíveis sobre os descritores abordados 

na fase anterior de caracterização ambiental originados pela execução do projeto em causa, 

quer na fase de ampliação e na de exploração, quer na fase de desativação.  

Numa fase posterior do estudo são estabelecidas medidas de minimização para os descritores 

mais condicionados pela exploração. Para estes foram definidas ações capazes de minorar, 

compensar ou mesmo evitar os impactes negativos esperados.  

Por outro lado, serão potenciados, valorizados ou reforçados os aspetos positivos que possam 

surgir inerente à exploração avícola.  

As metodologias específicas utilizadas para cada um dos descritores são apresentadas com 

a profundidade que o estudo o exige em cada um dos capítulos em que as temáticas são 

abordadas.  

 

3. JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE E OBJECTIVOS DO PROJECTO 

3.1. ANTECEDENTES E HISTORIAL DA ATIVIDADE 

 
A comercialização de aves de cria, trata-se de uma actividade que tem sido exercida pelos 

familiares da atual sócia gerente da Avícola Cabeceirense, Maria da Conceição Teixeira 

Leite Veiga, com a exploração de um pavilhão avícola construído noutro local e, entretanto, 

abandonado. 

A Avícola Cabeceirense - Sociedade Unipessoal Lda., deu início à sua actividade no ano de 

2008.  

A actividade desenvolveu-se e foi criada a Avícola Cabeceirense. Foi realizado um contrato 

de comodato entre Avisêco - Arrendamento de Imóveis Lda. e Avícola Cabeceirense - Soc. 

Unipessoal, Lda. para utilização de uma exploração avícola (dois pavilhões-Núcleo de 

Produção 1-Chacim) que posteriormente veio a obter licenciamento junto da entidade 

competente (DRAP Norte) para uma capacidade de 235,8 CN. 

A construção dos pavilhões foi da responsabilidade da Avisêco, Arrendamento de Imóveis, 

lda que tinha como sócio o Sr. Joaquim Domingos Martins Teixeira. 

 

A atividade desenvolve-se num terreno com uma área total de 17905,0 m2, onde estão 

implantados; dois pavilhões adaptados à produção avícola de pintos para mercado rural, um 

outro pavilhão que está a ser equipado para o mesmo tipo de produção e ainda instalações 

de apoio à produção (caldeira de aquecimento, armazém de camas, áreas de arrumos-caixas 

e embalagens de cartão, balneários e WC e escritório de apoio). 
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Atualmente a actividade da empresa é desenvolvida em pavilhões arrendados, não possuindo 

a Avícola Cabeceirense instalações avícolas próprias. Não obstante, a empresa atingiu já uma 

quota de mercado tal que não consegue dar resposta às encomendas de pintos de feira, pelo 

que urge avançar-se para execução deste projeto, que se irá consubstanciar com esta fase, 

aumento de produção no NP 1 - Chacim.  

HISTÓRICO DOCUMENTADO 

 
- Documento da formação da Sociedade Unipessoal por Quotas da Avícola Cabeceirense. 

- Contrato de Comodato entre Avisêco - Arrendamento de Imóveis Lda. e Avícola 

Cabeceirense - Soc. Unipessoal, Lda. 

- Alvará de Construção n.º 195/2008 - Alvará de Utilização nº 57/2009 

- Autorização para Exercício de Atividade Avícola em nome de Avisêco, Lda. 

- Parcelário iE dos terrenos da instalação e envolventes. 

- Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos A008084.2015.RH3 

- Averbamento da transferência de titularidade da Autorização para Exercício de Atividade 

Avícola 

- Declaração de Utilidade pública municipal para a Avícola Cabeceirense, Lda. 

 

Toda a documentação referida está incluída no Volume II – Anexos Técnicos/Peças 

desenhadas. 

3.2-.OBJETIVOS E NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO 

 
Este projeto, tal como se desenvolve e funciona atualmente no terreno, justifica-se por si só 

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

em termos de dinâmica económica, para a empresa e para a economia local.  

 

A empresa com a exploração do NP1 atingiu já uma quota de mercado tal que não consegue 

dar resposta às encomendas de pintos de feira, pelo que urge avançar-se para execução 

deste projeto, que se irá consubstanciar na ampliação do núcleo de produção avícola.  

Tendo sido adquiridos terrenos anexos à exploração situada em Chacim, foram executadas 

obras de ampliação que carecem de regularização de construções. Simultaneamente 

pretende a empresa construir um outro pavilhão (Edifício R no desenho de implantação) de 
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modo a aumentar a capacidade de produção de pintos para mercado rural no Núcleo de 

Produção 1 (Chacim).  

A primeira fase do projeto justifica-se também por se pretender regularizar construções 

existentes (Edifício D no desenho de implantação e ampliação do Edifício C) e adaptá-las para 

a produção e para instalação de serviços de apoio, pelo que se aplicam as condições previstas 

no Decreto Lei nº 165/2014 de 5 de Novembro (RERAE) que estabelece com carácter 

extraordinário o regime a aplicar à alteração ou ampliação dos estabelecimentos ou 

instalações que possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação 

não sejam compatíveis com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares 

ou com servidões e restrições de utilidade pública. 

 

A empresa detém uma propriedade rústica com 6,81 ha, situada em Cerca de Campelos 

freguesia de Rio Douro ocupada com espaços florestais, situado a menos de 2,0 Kms da atual 

exploração de Chacim (Núcleo de Produção 1). 

 

 

Figura 1- Localização do Projecto na envolvente    

 

 

 

 

Escala 
                              400 m 



Ampliação da Avícola Cabeceirense, Lda.  

15 
 

A exploração avícola passará dos atuais 235,8 CN licenciadas pelo DRAP Norte (117900 aves 

por bando – pintos para mercado rural, conforme Nota informativa da DGADR) para um total, 

após execução das duas fases do presente projeto, de aves em exploração de: 

 

Núcleo de Produção 1 – Chacim »»»»»» 668,92 CN – 1ª FASE (334 460 aves) 

 

Neste caso acresce que a região possui um clima favorável (atmosferas muito saudáveis) e 

presentemente complementado com uma melhoria muito significativa nas acessibilidades 

rodoviárias. 

3.3-. JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

Demonstrada a necessidade do aumento de produção da Avícola Cabeceirense (decorrente 

da procura de mercado) e tendo em conta a sustentabilidade e a solidez da empresa 

proponente, justifica-se a necessidade de existência desta instalação avícola e o respetivo 

desenvolvimento. 

 

O projeto terá igualmente justificação pela necessidade de adequar o estabelecimento ao 

cumprimento da regulamentação aplicável à actividade de produção avícola e reunir 

condições para obter a autorização para exercício de actividade avícola da Classe 1 e 

implementar todas as exigências da legislação ambiental em vigor; 

 

As alterações previstas favorecerão o aumento da produção no sentido da melhoria das 

margens de negócio e também o retorno do capital investido com maior segurança, sendo 

que é também condição para aprovação da candidatura junto do PDR2020 o aumento da 

capacidade produtiva da exploração.  

As melhorias recentemente efetuadas (caldeira de aquecimento, ventilação e humidificação 

controladas) e o financiamento que se aguarda, são pontos que comprovam a solidez da 

empresa proponente e contribuem para a dinâmica empresarial e industrial ao nível local e da 

região. 

O projeto deverá terminar com a obtenção do Licenciamento de Atividade Avícola 

(Classe 1) para pintos para mercado rural no Núcleo de Produção- Chacim; Com 

obtenção de Licença Ambiental para a instalação Avícola da Avícola Cabeceirense; 

tendo sido previamente realizado um Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 

 

4.1. LOCALIZAÇÃO, ACESSIBILIDADES 

 

 
O local do projeto desenvolve-se no concelho de Cabeceiras de Basto, situa-se na vizinhança 

da sede do concelho e ocupa territorialmente terrenos que pertencem a duas freguesias 

diferentes. 

O concelho de Cabeceiras de Basto é limitado a norte pelo concelho de Montalegre, a 

nordeste por Boticas, a leste por Ribeira de Pena, a sueste por Mondim de Basto, a sul 

por Celorico de Basto, a oeste por Fafe e a noroeste por Vieira do Minho.  

Toda a circulação viária é feita pela EN 205 com ligação á A7 para Braga e Porto. Poderá ser 

também utilizada a EM 519 a partir da estrada regional 311 (ER 311), a ER 311 efetua a 

ligação a Guimarães e Fafe. 

 

 

 

O Núcleo de Produção 1 – Chacim, em funcionamento situa-se na freguesia de Refojos de 

Basto, que foi extinta em 2013, no âmbito da reforma administrativa nacional, tendo sido 

agregada ás freguesias de Outeiro e Painzela, passando a designar-se União das Freguesias 

de Refojos de Basto, Outeiro e Painzela. 

Localiza-se na propriedade rústica de Aviário/Cruzeiro com uma área total de 17 905 m2. 

 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Montalegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeira_de_Pena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mondim_de_Basto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celorico_de_Basto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fafe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vieira_do_Minho
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Figura 2 - Localização do Projeto na área do Concelho de Cabeceiras de Basto 

 

4.2. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DO PROJETO 

 

O Núcleo de Produção 1 – Chacim  

Ocupa uma área total de 17905 m2, onde estão implantadas: três pavilhões (edifícios A, B e 

D do desenho de implantação), os edifícios de apoio, as áreas de circulação de veículos e 

uma área agrícola ocupada com floresta (eucaliptos) interior à vedação sanitária da avicultura. 

Situa-se a Nordeste da sede do concelho, entre o aglomerado de Chacim (aglomerado urbano 

nível II) e o aglomerado de Secas (aglomerado urbano nível III) com todas as características 

que lhe são próprias (habitações, igreja, etc.) numa zona onde predominam as áreas de 

floresta e algumas atividades agrícolas intensivas. (ver extrato da Carta Militar nº 72 dos 

Serviços cartográficos do Exército, à escala 1/25000, com a localização da área de 

implantação do projeto através do Plano Diretor Municipal (PDM) e fotografia aérea da 

exploração). 
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Figura 3 - Envolvente Oeste e Acessos do NP 1 

 

 

 

 
De acordo com o PDM de Cabeceiras de Basto, (27 NOV 2008) O Núcleo de Produção 1 – 

Chacim fica situado em Espaço Florestal.  

No entanto, conforme Cartas de Ordenamento e de Condicionantes, no raio de 1 km existem 

Espaços urbanos, áreas de reserva agrícola nacional (RAN) e áreas de reserva ecológica 

nacional (REN). 

Na envolvente próxima existem aglomerados urbanos mas de muito baixa densidade 

populacional, níveis II e III. 
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Figura 4 - Localização do Projeto e da Nitreira 

        - NP1  

 

4.3. ALTERNATIVAS DO PROJETO 

Considerando que a actividade se desenvolve neste local Núcleo de Produção 1 – Chacim, 

há vários anos e tem convivido bem com os usos e ocupação dos solos na envolvente, não 

se considera adequado prever uma alternativa zero para esta instalação. 

Considera-se que a sua desativação teria custos económicos e seriam gerados resíduos em 

quantidade que não justificariam a sua deslocalização. 

Em segundo lugar será mais prudente tendo em conta a situação económica geral 

desenvolver e aumentar a capacidade de produção atual no mesmo local por , estarem já ai 

criadas as infraestruturas de apoio necessárias. 
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4.4. CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO  

. INFRAESTRUTURAS CONSTRUÍDAS 

 
Núcleo de Produção 1 – Chacim é constituído atualmente por dois pavilhões de um só piso. 

Estes dois pavilhões comportam sete salas individuais de produção. 

O Pavilhão Nº1 (edifício A) (Norte) composto por três salas de produção com 1229,3 m2 com 

uma capacidade para 98340 aves distribuídas pelas três salas. 

O Pavilhão Nº2 (edifício B) (Sul) composto por quatro salas de produção, com 1337,40 m2 

com uma capacidade para 106995 aves distribuídas pelas 4 salas. 

O Pavilhão Nº3 (edifício D) (Sul a legalizar a construção) composto por duas salas de 

produção, com 819,52 m2 com uma capacidade para 65560 aves distribuídas pelas duas salas 

de produção. 

Um Edifício de Apoio (Edifício C) de um só piso e constituído por garagens, área de guarda 

de camas, balneários e áreas de arrumos. 

INFRA-ESTRUTURAS A CONSTRUIR 

 
 

No Núcleo de Produção 1 - Chacim está prevista a construção de mais um pavilhão com 

duas salas de produção, situado a Norte do atual Pavilhão nº 1(Edifício A). 

Será designado (na planta de implantação Edifício R) Pavilhão Nº4 e terá uma área de 

produção de 794,59 m2 e terá capacidade para 63565 aves distribuídas por duas salas de 

produção. 

Edifício de Armazém - destinado a apoio à produção, estando prevista a instalação de 

garagens a deslocalizar do atual edifício C e de armazenamento de camas para aves. 

Um Edifício para instalação da Caldeira de aquecimento das aves. Situado entre os 

Pavilhões nº 1 e nº 2 (Edifícios A e B).  

Com a construção destas infraestruturas no Núcleo de Produção 1 - Chacim ficará 

implementado todo projeto. 
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Figura 5 - Vista dos Pavilhões-NP 1 

 

4.5. PROCESSO PRODUTIVO 

 

• CAPACIDADE 

Os pavilhões da exploração funcionam em regime “All in – All out” para cada sala de produção.  

 

As capacidades de cada um dos pavilhões previstos para o Núcleo de Produção 1 – Chacim 

estão indicadas no quadro seguinte: 

 

Quadro 2 -Áreas Totais Construídas no Projeto 
 

Referência Edifícios 
Implantação Geral 

Salas Pé direito 
(m) 

Área  
Construção  

(m2) 

Área 
Produção 

(m2) 

NºAves 

Edifício A – Pav.1 3 salas 3,00 1430,00 1229,30 98340 

Edifício B – Pav.2 4 salas 3,00 1540,00 1337,44 106995 

Edifício D – Pav.3 2 salas 3,00 1430,00 819,52 65560 

Edifício R – Pav.4 1 sala 3,80 2184,00 794,94 63565 

CAPACIDADE PRODUÇÃO TOTAL NP 1 - CHACIM 
334460 

668,92CN 
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• HIGIENIZAÇÃO/SANIDADE 

 

Após a saída das aves procede-se à limpeza dos pavimentos, removendo por arraste com 

equipamento mecânico as camas secas e misturadas com as excretas das aves. 

 

Esta limpeza é complementada com varredura igualmente realizada por equipamento 

mecânico de modo a deixar o mínimo de sólidos nos pavimentos. 

 

A lavagem das salas efetua-se com máquinas de pressão e da seguinte forma: Lavam-se as 

paredes e os equipamentos utilizados pelas aves e por último o piso fazendo pequenos 

lanços.  

 

As desinfeções têm como finalidade a destruição dos micróbios existentes no pavilhão e 

equipamento para evitar a contaminação dos bandos seguintes. Para isso deve-se respeitar 

as dosagens dos fabricantes dos produtos. Depois da lavagem, é feita a desinfeção das salas 

com máquinas de pressão molhando todas as superfícies e equipamentos da mesma forma 

que se faz a lavagem. 

 

As instalações ficam deste modo preparadas para respeitar o vazio sanitário e dar início a um 

novo ciclo de receção de pintos. 

Existe um “filtro sanitário” destinado à higienização do pessoal. Esta higienização consiste na 

obrigatoriedade de duche na entrada ao serviço. Todo o vestuário e calçado utilizado são 

fornecidos pela empresa, sendo todo ele lavado nas instalações para evitar riscos sanitários. 

 

LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS DEPÓSITOS DE ÁGUA, LINHAS DE ÁGUA E PIPETAS 

 

Núcleo de Produção 1 - Chacim- O sistema de abastecimento de água (proveniente de furo 

existente na propriedade) possui instalado um equipamento de bombagem que eleva a água 

até um depósito central. 

 

Trata-se de um depósito de cimento com capacidade suficiente, colocado num ponto elevado 

do terreno de onde é feito o abastecimento para os depósitos de 1000 Litros, instalados na 

zona técnicas entre cada uma das salas de produção.  

No local do furo existe um sistema de medição de caudais captados (contador volumétrico) e 

um sistema de desinfeção em linha. 

As desinfeções e programas de profilaxia para cada sala de produção são realizados por via 

oral, os depósitos das salas são esvaziados no final de cada ciclo de cria. 
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 As linhas de água por onde esta circula para abeberamento das aves estão sempre sob efeito 

dos desinfetantes, pois a desinfeção é efetuada no ato de captação/medição e os 

equipamentos do aviário comedouros e pipetas são desinfetados no final de cada estadia do 

bando. 

 

RECEÇÃO DOS PINTOS 

Na receção das aves é necessário ter em conta os seguintes aspetos: 

a) Receber as aves em pavilhões limpos e desinfetados; 

b) Ventilar para proporcionar ar fresco e eliminar gases; 

c) À chegada colocar à disposição dos animais ração e água; 

 

ADMINISTRAÇÃO DE RAÇÃO 

A alimentação é totalmente automática, efeituada por um parafuso transportador em cada fila, 

comandado por um quadro elétrico central que permite a distribuição da ração em horário 

previamente estabelecido.  

 

O regime de alimentação e a quantidade é gerida por computador de acordo com programa 

pré-estabelecido, que tem em conta a idade e peso das aves, isto permite que não existam 

problemas sanitários, uma vez que as aves não comem ração derramada. 

 

 
 

 
 
 

 

 

Figura 6- Silos de Ração 
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Figura 7 – Equipamentos de Alimentação/Abeberamento 
 

 

ADMINISTRAÇÃO DE ÁGUA 

A administração de água é muito importante para um bem-estar das aves, daí ser essencial 

que estas disponham de água a qualquer momento, assegurando que a temperatura da água 

disponível é a ideal para as aves. O abeberamento é efetuado por um sistema de bebedouros 

de pipeta, montados em tubo PVC de fabrico especial para garantia de total frescura de água. 

Está instalado por cada fila um conjunto regulador de nível e pressão de água.  

A operação de tratamento da água (desinfeção) utiliza produtos na forma líquida que são 

adicionados antes da água entrar no depósito geral. Nos depósitos de 1000 litros em cada um 

dos pavilhões apenas se adicionam vitaminas e eventualmente profiláticos. Estes produtos 

considerados nocivos devem ser manuseados com recurso a equipamento de proteção 

individual. Na instalação são observadas essas regras e existem procedimentos escritos com 

as normas a cumprir. 

 

 

 

 
Figura 8-Desinfecção da água // Depósitos de Água para o Abeberamento Animal 
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Os equipamentos do aviário, comedouros e pipetas são desinfetados no final da saída de 

cada bando por sala de produção. 

 

 

VENTILAÇÃO 

A ventilação serve para controlar a temperatura e a humidade dentro dos pavilhões. 

No período de Verão os ventiladores funcionam regra geral para retirar ar quente e introduzir 

humidade no interior dos pavilhões. 

No período do Inverno os ventiladores destinam-se a fazer circular ar quente produzido pelos 

radiadores instalados nos tetos das salas. 

 

Em qualquer das situações os ventiladores destinam-se à renovação do ar interior e à 

extração de gases e amoníaco e ao controlo da humidade.  

 

Os ventiladores são controlados por equipamento moderno, computorizado e instalado numa 

sala de máquinas. 

Em termos médios as condições ambientais das aves situam-se entre os 26ºC para a 

temperatura e uma humidade relativa de 60% no interior dos pavilhões. 

 

 

 

Figura 9 - Sistema Automático de controlo Temperatura/Humidade 

 

 

 

 

 



Ampliação da Avícola Cabeceirense, Lda.  

26 
 

 
AQUECIMENTO/ARREFECIMENTO 

Numa actividade como esta os consumos de energia para aquecimento e condicionamento 

de ambientes interiores representam uma percentagem muito elevada dos custos de 

exploração. 

 

Por isso mesmo as instalações modernas com esta possuem normalmente meios autónomos 

de produção da energia térmica necessária ao aquecimento das aves jovens. 

 

Até 2014 o combustível utilizado Núcleo de Produção 1 nos geradores de ar quente era 

serrim de granulometria fina. 

 

Em 2014/2015 por razões económicas foi instalada uma caldeira a água quente para fornecer 

a energia de aquecimento necessária para todas as salas de produção do Núcleo de 

Produção. 

 
Figura 10 - Sistema de Aquecimento (Retirado em 2104) 

 
 

A água quente passa em vários radiadores espalhados ao longo dos pavilhões na sua parte 

superior, onde estão instalados ventiladores de ar quente.  

 

A circulação e renovação do ar ambiente são efetuadas por ventiladores instalados 

lateralmente no pavilhão e que funcionam de acordo com a programação do computador. 
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A humidade necessária é fornecida pelos ventiladores de teto que se encontram na parte 

central ao longo de todo o pavilhão. 

Figura 11- Sala Preparada para Receber Aves// Sala com Aves 

 
A ventilação serve para controlar a temperatura e a humidade dentro dos pavilhões. 

 

No período de Verão os ventiladores funcionam regra geral para retirar ar quente e introduzir 

humidade no interior dos pavilhões. 

 

No período do Inverno os ventiladores destinam-se a fazer circular ar quente fornecido pelos 

radiadores. 

 

Em qualquer das situações os ventiladores destinam-se á renovação do ar interior e à 

extração de gases e ao controlo da humidade.  

 

Os ventiladores são controlados por equipamento moderno, computorizado e instalado em 

edifício próprio para cada uma das salas dos pavilhões. 

 

 
ILUMINAÇÃO 

A iluminação das aves durante os períodos noturnos é gerida por computador. Os animais 

devem ter períodos de obscuridade (descanso) para evitar mortes e contribuir ainda para 

melhorar o bem-estar animal. 
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REMOÇÃO DE EXCREMENTOS 

Após a saída das aves procede-se à limpeza dos pavimentos, removendo por arraste com 

equipamento mecânico as camas secas e misturadas com as excretas das aves. 

 

Esta limpeza é complementada com varredura igualmente realizada por equipamento 

mecânico de modo a deixar o mínimo de sólidos nos pavimentos. 

 

A remoção é feita para camião de transporte e os estrumes encaminhados para a Nitreira que 

a empresa possui a cerca de 500 metros do NP 1 e numa propriedade rústica ocupada com 

floresta de produção – Pinheiros e Eucaliptos.  

 

CONTROLO DE PRAGAS E INSETOS 

O controlo de pragas e insetos é fundamental para prevenção e controlo de doenças.  

Os ratos são os principais transmissores de Salmonela Pasteurella e de Viroses. Para 

combater as pragas é necessário tomar medidas preventivas tais como:  

 

a)  Evitar a entrada de ratos nas instalações; 

b)  Negar o acesso ao alimento; 

c) Reduzir o acesso aos locais de procriação; 

d) Evitar a acumulação de resíduos. 

 

Os postos de engodo e caixas rateiras carecem de uma inspeção regular, a empresa realiza 

a gestão controlo e reposição dos produtos destinados a combater esta praga. 

4.6. CAPACIDADE PRODUTIVA 

 

A exploração (Núcleo de Produção 1) iniciou-se em 2008 com a actividade em produção dos 

dois pavilhões, em quatro salas.  

 

O desenvolvimento da actividade e a procura de pintos comercializados fez com que se 

procede-se á implantação de mais duas salas, tendo sido reorganizados os espaços de áreas 

afetas ás atividades de toda a exploração avícola. 

Com a entrada em vigor do D. Lei nº 214/2008 foi realizado o pedido de regularização da 

actividade, tendo sido licenciado no âmbito do REAP a exploração para uma capacidade de 

235,8 CN para frangos, produção industrial. 
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O (Núcleo de Produção 1) pretende regularizar de acordo com o NREAP e tendo em conta 

a NI 4/2014 – Nota Interpretativa emitida pela DGADR, a referida capacidade equivalente para 

produção de Frangos para mercado rural, comercializado com duas semanas de vida, 

(Núcleo de Produção 1) capacidade para 334 460 pintos por cada ciclo de produção de aves 

nas salas de produção (668,92 CN). 

 

A actividade foi continuando a crescer de acordo com o mercado a as solicitações dos clientes. 

Em 2014 deu-se início ao processo de aumento da capacidade produtiva. 

 

 Foi entretanto realizada uma alteração de propriedade titular da actividade por celebração de 

um contrato de comodato entre a Avisêco e a Avícola Cabeceirense, para exploração do NP 

1. 

A Avícola Cabeceirense possui um terreno com uma área de 68100 m2 onde pretende instalar 

a Nitreira de armazenamento temporário de estrumes. 

No quadro seguinte apresentamos os valores de consumos e produções estimados para a 

capacidade máxima do NP 1 - Chacim, na base de 11 ciclos por cada Ano. 

Quadro 3 – Consumos e Produções (valores estimados) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - valor sem qualquer histórico por não estar ainda em funcionamento a caldeira 

 

4.6.1. EXPLORAÇÃO 

A exploração avícola destina-se á cria de aves (frangos mercado rural) e funciona em 

regime intensivo, recebe pintos até 72 horas de vida em pavilhões e procede à sua cria até 

aos 14 dias e com peso vivo máximo de 400 gr/ave.

Inputs NP 1  

Pintos/ano                        11 ciclos                  3 679 060 

Produção Aves/Ano     0,8% mortes                      3 649 627 

Rações (Ton/ano)    3708,5 

Camas (Ton /ano)  963,2 

Água Total   (m3/ano)                            7360,6 

Energia (kwh/ano) 150507 

Biomassa combustível (ton/ano) 610,3* 

Mão de Obra 8 operadores 

Outputs NP 1  

Aves/ano) 3 649 627 

Efluentes Pecuários estrumes (ton/ano) 714,8 

Efluentes Pecuários chorumes (m3/ano) 150,5 

Efluentes Domésticos (m3/ano) 40,0 

Cadáveres (ton/ano) 2,94 
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A exploração é constituída por NP 1-CHACIM quatro pavilhões compostos por salas de 

produção que funcionam em regime “All in – All out” para cada sala. 

 

Os aviários de Avícola Cabeceirense recebem pintos para recria destinados aos mercados, 

os pintos permanecem nos pavilhões cerca de 10 a 14 dias.  

 

O ciclo de produção das aves completa-se com as limpezas e desinfeção e um vazio sanitário 

de cerca de 15 a 17 dias o que permite à exploração fazer 11 bandos por cada ano, Paragem 

de Dezembro de cada Ano por razões comerciais. 

 

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

declarações de conformidade do alimento relativamente à legislação em vigor, uma vez que 

a própria firma não é possuidora de fábrica de rações.  

 

A alimentação contempla uma mistura fabricada por especialistas e com acompanhamento 

veterinário composta por: soja; milho; sêmea; fosfatos; cálcio granulado; suplementos. 

 

A água fornecida provém de um furo, que possui licenciamento para as finalidades 

previstas, no NP 1.  



Ampliação da Avícola Cabeceirense, Lda.  

Licenciamento de Avícola Cabeceirense                                                           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comedouros de    

Alimentação 
Exploração 

Avícola 

(estadia < 14 dias) 

 

Rações (Ton/ano) 

 

 

Rações 

Nitreira Estrumes 

Propriedade Rústica de  
Cerca de Campelos 

 

 

Aves para expedição 

[402 gr de Peso Vivo] 

Gases p/ Atmosfera 

 

Água 

 

   Partículas p/ Atmosfera 

Fossa Estanque 

           Estanque 

 

 

Pintos até 72 Horas  
 

 

Armazém de  

Biomassa (Ton/ano) 

 

DIAGRAMA DE PRODUÇÃO 

Silos  de              

Ração 

Lavagem/Desinfecção 
Caldeira 

Agua Quente 

 

Camas  Serrim 

Tons/ano 
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4.6.2. PRODUÇÃO DE RESÍDUOS E EMISSÕES 

Durante a fase de exploração da instalação avícola em estudo são gerados diversos tipos de 

efluentes, resíduos, subprodutos e emissões atmosféricas com origens diversas, conforme 

descrito seguidamente: 

Aguas Residuais 

• De origem doméstica – Produzidas nas Instalações Sanitárias e Balneários 

• De origem pluvial – Recolhidas nas áreas impermeabilizadas e nas coberturas dos 

edifícios 

• De origem na actividade desenvolvida – Chorumes - águas de lavagens das salas de 

produção e dos equipamentos instalados.  

Emissões Atmosféricas 

• Emissões difusas provenientes do metabolismo das aves 

• Emissões pontuais das fontes fixas – Chaminés da caldeira de água quente 

Ruído 

• Emissões de ruído produzidos pelos equipamentos mecânicos instalados 

• Emissões de ruído resultante da circulação de veículos  

Resíduos e Subprodutos 

• Estrumes das aves (subproduto de Categoria 2), destinado à aplicação na agricultura 

para benefício 

• Cadáveres das aves (subproduto de Categoria 2) destinados a eliminação 

• Resíduos de embalagens de Cartão/Papel (código LER 150101 

• Resíduos de embalagens de Plástico (código LER 150102) 

• RSU - (código LER 200301) 

• Cinzas inertes – (código LER 100101) 

• Resíduos de embalagens de Medicamentos de uso veterinário (LER 150106) 

• Resíduos de embalagens contaminadas com desinfetantes (LER 150110) 

• Resíduos de Lâmpadas fluorescentes (LER 200121) 
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4.6.3. INFRA-ESTRUTURAS BÁSICAS 

 

Núcleo de Produção 1 – [Em Exploração] A instalação possui abastecimento elétrico pela 

rede pública. 

O abastecimento de água é feito a partir de um furo próprio existente na propriedade.  

Na zona não existe rede de saneamento básico, sendo os efluentes encaminhados para fossa 

estanque, sendo retirados pelos serviços da C.M. de Cabeceiras de Basto, para tratamento 

em ETAR. 

Não existe rede pública de distribuição de água pelo que a água destinada ao consumo dos 

Balneários e WC é retirada do abastecimento próprio (privado). 

 

4.6.3.1 MATÉRIAS-PRIMAS 

As matérias-primas correspondem ao alimento para as aves que é recebido na exploração e 

descarregada para os silos, sendo depois distribuído pelos pavilhões em produção. 

 

São utilizadas aparas de madeira (serrim) para as camas das aves. Estas são adquiridas aos 

transformadores de madeiras e armazenadas em local próprio, fechado. 

 
Figura 12 - Armazenamento/Distribuição e Utilização de Camas 

 
Visto que o sistema de aquecimento das aves é feito com recurso a água quente esta é 

produzida em caldeira de biomassa, a caldeiras utiliza como combustível as aparas de 

madeira, adquiridas a terceiros. 

 

4.6.3.2 REDE VIÁRIA 

Toda a circulação relativa ao núcleo de produção é feita pela ER 311 e pela EM 519, havendo 

necessidade de circulação pela localidade de Chacim. 
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Para entrega das matérias-primas (rações, aparas e produtos auxiliares), dos pintos do dia e 

para distribuição dos frangos (2 semanas) que compõem o leque de produtos recebidos e 

expedidos nas instalações, foi elaborada a tabela com os volumes de tráfego atual, relativo 

ao NP 1. 

 
Quadro 4- Volume de Tráfego por Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o Núcleo de Produção 1 e tendo em conta que se realizam um máximo de 11 ciclos por 

Ano, o volume actual de tráfego estima-se em cerca de 583 circulações anuais – 53 por mês 

– 12 a 15 por semana. 

Para a situação, futura e prevista após ampliação, o volume de tráfego estima-se em cerca 

de 1232 circulações anuais – 112 por Mês – 26 a 27 por semana. 

4.6.3.3. QUADRO DE PESSOAL DA EMPRESA 

O regime laboral da empresa cinge-se a um só turno, das 8.00 às 12.00 e das 14.00 às 17.00 

horas, estando afetos ao estabelecimento avícola atualmente 7 trabalhadores + 1 

administrativo. Na situação de ampliação serão criados 3 novos postos de trabalho. 

Quadro 5- Trabalhadores da Avícola Cabeceirense, Lda. 

 
 

H 
 

M Total 

 
TRABALHADORES 

 
4 6 10 

 

 

Nas salas com ocupação de aves, é dada prioridade aos trabalhos de vigilância e manutenção 

de equipamentos em funcionamento. A apanha das aves é feita pelos trabalhadores.  

 

Nas salas de vazio sanitário procede-se às limpezas e faz-se manutenção preventiva de 

equipamentos. Esta fase termina com a preparação dos pavilhões para receber novo bando, 

instalação de camas. 

Operação 
nº de circulações  
     (NP 1/2016) 

Receção de Pintos 3 

Descargas de Rações  7-8 

Cargas de Frangos (2 semanas) 2 viaturas vendas 28 

Descargas de Camas 4 

Descargas de Biomassa  4 

Veículos ligeiros 6 

 TOTAL/ciclo 53 

  Tráfego Anual 53x11 
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4.6.3.4 AÇÕES DE PROJETO CONSIDERADAS 

 

Apesar da avaliação de impactes incidir na fase de construção (edifícios a construir NP 1), 

também se consideraram as fases de exploração e desativação, de acordo com a enumeração 

das principais ações consideradas que se faz em seguida:  

 

Fase de Construção (AmpliaçãoNP1) 

• Desmatações e terraplanagens  

• Produção de Resíduos decorrentes da construção e da actividade humana 

• Circulação de veículos pesados (máquinas e camiões) 

 

Fase de Exploração 

• Cargas e Descargas de aves vivas 

• Receção de matérias-primas (rações, camas e diversos) 

• Limpeza e manutenção dos pavilhões a seco. 

• Produção e transporte de dejetos de aves 

• Manutenção dos sistemas de ventilação dos pavilhões. 

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

primas e produtos). 

 

Fase de Desativação 

• Movimentações de terras 

• Produção de Resíduos decorrentes da desativação e da actividade humana 

• Circulação de veículos pesados 

 

Estas ações decorrem no interior e no exterior da instalação com acesso pela ER 311. 

4.6.3.5 PROJETOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS 

 
Como actividade principal a empresa Avícola Cabeceirense, Lda., dedica-se somente á 

produção de aves para venda por grosso em mercado rural. 

A Avícola Cabeceirense, Lda., não possui outra actividade industrial ou agro-industrial que se 

relacione diretamente com a actividade avícola de cria de aves. 

Neste contexto, esta actividade e a unidade NP 1, enquadra-se no regime legal do exercício 

da actividade pecuária (Decreto-Lei 81/2013 de 14 de Junho). 
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A atual ampliação da capacidade de produção insere-se na estratégia de crescimento natural 

da actividade principal da empresa desde que foi formada. 

Na instalação da Avícola Cabeceirense, Lda., objeto do presente estudo, serão considerados 

os seguintes projetos (ações) complementares: 

 

Acessos Viários – Os acessos viários serão todos feitos a partir da ER 311, via que atravessa 

a sede do concelho. A entrada para o perímetro sanitário do núcleo de produção será feito 

pela EM 519, via com a qual confina. 

Os acessos são caminhos públicos pavimentados. 

 

 

No interior do NP estão construídos os percursos de circulação dos veículos que dizem 

respeito ao volume de tráfego anteriormente mencionado. 

 

 

 

 

Figura 13 - Entrada para a Instalação NP 1 

 

 
 

 

Abastecimento de águas – Não existe ligação à rede pública de águas de abastecimento 

para consumo humano, no NP1, bem como a ligação dos efluentes do tipo doméstico que são 

gerados na instalação. 
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 Figura 14 - Desinfeção da água- NP 1-Chacim 

 

 

 
Aquecimento das aves – O aquecimento das aves será realizado com recurso a água quente 

em circulação (circuito fechado para não originar perdas) entre os radiadores colocados no 

interior das salas e uma caldeira de aquecimento para a produção da água quente. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE ACTUAL 

 
Como já foi anteriormente afirmado, a caracterização da situação de referência/atual, a nível 

dos vários descritores ambientais, reportar-se-á à fase de ampliação do NP 1, (Projecto de 

Execução) no local previsto. 

Para a situação de referência será tido em conta o NP 1, por se encontrar em laboração com 

uma capacidade instalada de produção de cerca de 235,8 CN já há algum tempo, tendo os 

impactes associados já sido estabilizados e enquadrados no ecossistema da envolvente. 

Numa análise específica será tratado o conjunto de descritores correspondentes aos 

elementos ambientais mais relevantes, considerando o local de inserção do projeto e a sua 

tipologia e tendo em vista uma abordagem multidisciplinar e integrada das matérias de 

ambiente e ordenamento do território. 

 
Assim, os descritores analisados são: 

 

• Geomorfologia e Paisagem 

• Geologia 

• Solos e Ordenamento do Território 

• Clima // Ocupação e Uso do Solo 
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• Recursos Hídricos e Hidrogeologia  

• Qualidade do Ar 

• Ambiente Sonoro 

• Sistemas Ecológicos 

• Socio Economia Regional 

• Património e Arqueologia 

 

5.1. ANÁLISE ESPECÍFICA POR DESCRITIVO 

5.1.1. GEOMORFOLOGIA E PAISAGEM  

 

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

margem setentrional da Unidade de Paisagem B 14 (Terras de Basto), do Grupo de Unidades 

de Paisagem B (Montes entre Larouco e Marão). Para norte, a referida Unidade de Paisagem 

é limitada pela Unidade A 10 (Serra da Cabreira e Montelongo). 

Morfologicamente, o Grupo de Unidades de Paisagem B constitui um conjunto que se 

caracteriza por relevos pronunciados, associados às serras que se desenvolvem a norte e a 

sul deste grupo de unidades, e por uma zona intermédia, mais baixa, associada ao vale do rio 

Tâmega. Todo o conjunto é rasgado por vales significativamente encaixados. 

 

Nas serras as formas de relevo transmitem a sensação de dureza, o que é acentuado pelos 

cimos, ásperos e inóspitos, locais onde nada parece denunciar a presença do Homem. As 

povoações localizam-se a meia encosta, situação que assegura abrigo fácil e contacto com 

duas situações diferenciadas, mas complementares, em termos de sistemas tradicionais de 

uso do solo. São caracterizadas pela presença ainda significativa de elementos tradicionais, 

o que assegura a sua integração na paisagem envolvente. 

 

Na Unidade de Paisagem B 14 (Terras de Basto), ao longo do troço mediano do rio Tâmega 

e de alguns dos seus afluentes, a sensação dominante é a de se entrecruzarem traços 

característicos das paisagens do Minho e das paisagens de Trás-os-Montes. Por um lado, o 

vigor do relevo, a dimensão e inclinação das encostas, os maciços pedregosos junto às 

cumeadas, fazem lembrar Trás-os-Montes. Por outro, a diversidade de ocupação dos vales, 

as culturas dispostas em terraços, a verdura, a evidente abundância de água, a pequena 

dimensão das parcelas e a delimitação destas por árvores de fruto e por cordões de vinha, 

são características das terras minhotas interiores, muito rurais e sobretudo agrícolas (figura 

nº 17). 
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O fator que mais condiciona esta paisagem é o relevo, embora não se trate de uma paisagem 

de montanha. O relevo é vigoroso, sucedem-se os vales encaixados, os cumes bem marcados 

e as vertentes de declive acentuado. O vale do rio Tâmega, o mais importante nesta unidade, 

tem aqui uma forte expressão, pelo seu encaixe, pelo vigor das encostas, pela presença do 

rio caudaloso. Mesmo nos casos de afluentes com caudais reduzidos, os vales são bem 

marcados. Por vezes, estes surgem com um fundo aplanado mais ou menos largo. É 

sobretudo nestas áreas, ou em terraços nas secções mais baixas e menos inclinadas das 

encostas, que surge a agricultura, intensiva, diversificada, em pequenas parcelas, num 

aproveitamento pormenorizado e cuidado da terra arável disponível. O contraste destas terras 

agrícolas com as encostas cobertas de matos e de matas (dominadas por pinheiros, mas com 

algumas manchas de carvalhos), traduz-se numa elevada heterogeneidade da paisagem – no 

padrão, na textura e nas cores, tanto em termos espaciais como temporais (variação ao longo 

do ano). 

 

Nalguns troços de vale, mesmo nos mais aplanados, a mata desce das encostas até ao vale, 

mas também se observa excepcionalmente a presença de socalcos agrícolas até meio da 

encosta. No entanto, nas áreas mais inacessíveis, alguns destes terraços agrícolas 

encontram-se hoje abandonados e cobrem-se progressivamente de mato. 

 

Nas áreas agrícolas é constante a presença de árvores, através da compartimentação das 

parcelas por linhas de carvalhos e árvores de fruto, ou por sebes de vegetação diversificada. 

A vinha aramada nos limites das parcelas reforça a compartimentação destas áreas. 

 

O povoamento concentra-se nos vales, ou na parte inferior das encostas em pequenos 

aglomerados dispersos. Nas encostas mais inclinadas e nos troços mais encaixadas dos 

vales, a presença de habitações torna-se muito mais rara, e surge sobretudo concentrada em 

aldeias a meia encosta. As construções tradicionais foram frequentemente adaptadas e 

transformadas, muitas outras surgiram nos últimos decénios com formas, materiais e volumes 

que pouco ou nada têm a ver com a região, sem qualidade, pelo que a maior parte dos 

aglomerados é hoje totalmente incaracterística. 

 

A área do projeto encontra-se entre os aglomerados de Chacim e Cavez, numa área florestada 

situada a este de Cabeceiras de Basto. O local de implantação corresponde a uma pequena 

planície atravessada por uma linha de água, com caudal episódico, situada numa encosta 

com inclinação para oeste, que é limitada, a oeste, pelo curso da ribeira da Asnela, a sul pela 

estrada E.M.519, e a norte e este por relevos florestados.   
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A envolvente da área do projeto está florestada (figura seguinte), sendo a floresta 

constituída essencialmente por eucaliptos. A florestação impede uma vista alargada, sendo 

as instalações pouco visíveis a partir da povoação mais próxima. As vertentes do terreno 

são suaves, a cota é entre os 410 e 440 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 15 - Culturas em terraços, irrigadas 

 

5.1.2. GEOLOGIA 

 

A área de Portugal Continental é constituída pelas seguintes grandes unidades geológicas 

(Figura seguinte): 

- O Maciço Hespérico, com formações rochosas precâmbricas e paleozóicas, que ocupa 

quase ¾ do território de Portugal Continental. As rochas constituintes correspondem 

ao “soco cristalino” e formaram-se durante o ciclo hercínico e anteriormente. 

Localmente, este maciço é coberto por formações continentais cenozóicas e tardi-

mesozóicas. 

- As Orlas Ocidental e Algarvia (ou Meridional), cujos depósitos têm origem no 

Mesozóico e no Cenozóico (Terciário e Quaternário). São compostas, essencialmente, 

por rochas sedimentares, parcialmente afectadas pelo ciclo alpídico. As orlas 

compreendem, principalmente, as áreas da Estremadura, a bacia do Tejo-Sado e a 

parte sul do Algarve. 

A área do projeto encontra-se numa zona constituída por rochas do maciço hespérico.  
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 Figura 16 - Esboço geológico de Portugal. Adaptado de 
ROCHA (1976). 
1 – Cenozóico; 2 – Mesozóico; 3 – Paleozóico e 

Precâmbrico do soco hercínico. 

 

O Maciço Hespérico 

 

Distinguem-se várias unidades geoestruturais, caracterizadas pela ocorrência de rochas de 

várias idades e pelas diversas formas de deformação. De nordeste para sudoeste, 

reconhecem-se as seguintes zonas (Figura seguinte): 

-Zona Cantábrica (ZC) 

-Zona Astúrico-Leonesa (ZAL) 

-Zona Centro-Ibérica (ZCI) incluindo sequências autóctones e alóctones (Sub-zona Galaico-

Transmontana – zGT) 

-Zona Ossa-Morena (ZOM) 

-Zona Sul Portuguesa (ZSP) 
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Figura 17- Zonas paleogeográficas e tectónicas do Maciço Hespérico (adaptado da Carta 

Tectónica da Península Ibérica, segundo Ribeiro et al., 1979). Áreas ponteadas: Coberturas 

adjacentes ao Maciço Hespérico 

 
Em Portugal Continental, as primeiras duas zonas não são representadas. As zonas são 

separadas por acidentes tectónicos importantes, o que sugere o controlo da zonabilidade por 

falhas profundas que separam compartimentos da crosta terrestre de natureza diferente 

(Ribeiro et al., 1979). Várias zonas incluem ou correspondem a “terrenos”, unidades tectónicas 

inicialmente independentes, que foram incluídas no Maciço Hespérico devido à colisão de 

placas tectónicas (Ribeiro, 2006). 

 

Nas zonas internas do Maciço Hespérico (ZAL, ZCI e ZOM), formações do Precâmbrico e do 

Paleozóico inferior estão melhor representados, a deformação é mais intensa e o magmatismo 

e metamorfismo sinorogénicos são mais intensos, dando origem a grandes afloramentos 

graníticos e de xistos metamórficos. As zonas externas (ZC, ZSP) distinguem-se pela 

predominância de formações do Paleozóico superior, bem como por uma deformação, um 

magmatismo e um metamorfismo sinorogénicos menos acentuados. 

A orogenia hercínica na Península Ibérica decorreu entre o Devónico médio e o Estefaniano 

(Carbónico superior), podendo distinguir-se duas fases principais. A primeira fase ocorreu 
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entre o Devónico médio e o Viseano (Carbónico inferior). A segunda fase é de idade 

Westefaliana (Carbónico superior). Esta orogenia foi acompanhada por um metamorfismo 

regional e por um magmatismo sinorogénico. 

 

Devido à localização do projeto na zona Centro-Ibérica, apenas esta será objeto de um estudo 

mais pormenorizado. 

 
 
Zona Centro-Ibérica 

 

A zona Centro-Ibérica é limitada, a nordeste, pela zona Astúrico-Leonesa. A oeste e a sul, o 

contacto com a zona de Ossa-Morena corresponde, respectivamente, ao conjunto de falhas 

entre Porto e Tomar, e à zona de cavalgamentos Ferreira do Zêzere-Badajoz-Córdova, com 

um deslocamento da zona de Ossa-Morena para cima da zona Centro-Ibérica. No sector 

nordeste da zona Centro-Ibérica encontra-se a sub-zona Galáico-Transmontana, com 

formações com alto grau de metamorfismo e de composição básica e ultrabásica 

predominante. Esta zona é considerada como sendo composta por terrenos alóctones, 

transportados, por carreamento, para cima da zona Centro-Ibérica. 

 

As rochas constituintes da zona Centro-Ibérica são caracterizadas por uma série de tipo 

“flysch”, composta por xistos e grauvaques metamorfizados (“Complexo Xisto-Grauváquico, 

de idade câmbrica e précâmbrica superior), e por rochas magmáticas granitóides sin-

orogénicas e pós-orogénicas (Figura seguinte).  
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Figura 18 - 
Principais unidades 
geológicas da zona 
Centro-Ibérica. De: 

Dias (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Localmente, o Complexo Xisto-Grauváquico é sobreposto por quartzitos de idade ordovícica 

(“quartzito armoricano”). Em núcleos de sinclinais podem ocorrer metassedimentos de idade 

silúrica, devónica e carbónica. O contacto entre o Complexo Xisto-Grauváquico e os quartzitos 

é discordante. Devido à sua elevada dureza, os quartzitos distinguem-se morfologicamente 

formando cristas no relevo (Portas do Ródão, Serras de Nisa, de Buçaco, etc.).  

 

Para além das formações rochosas referidas, a zona Centro-Ibérica é caracterizada, 

sobretudo, pela existência de rochas granitóides em extensões consideráveis, da série 

alcalina e da série calco-alcalina, sin- e pós-tectónicos. As rochas básicas aparecem de forma 

bastante subordinada. 

 

O projecto situa-se na zona dos granitos sin-orogénicos que são objeto do estudo que segue. 

 

Situação Geológica no Local do Projeto 

A região onde se implantará o projeto é essencialmente de natureza granítica (Figura 

seguinte). O a rocha ai existente corresponde a um granito de duas micas com grão médio. 

Devido à cobertura vegetal na área do projeto, não foi possível obter uma imagem 

pormenorizada deste tipo de rocha, tendo a mesma sido analisada na vizinhança. Na zona do 
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projeto, o granito encontra-se em estado avançado de alteração. A rocha torna-se frouxa, o 

que origina uma maior permeabilidade à água na proximidade da superfície. A alteração do 

granito pode conduzir à formação de areia. Além disso, as rochas graníticas são afetadas por 

uma fracturação, que aumenta a permeabilidade, pelo menos, na zona mais superficial. As 

fraturas e diáclases têm origem tectónica ou foram provocadas por descompressão (figura 

seguinte).  

 

 
Figura 19 - Aspecto da rocha existente na vizinhança do local do projeto. À esquerda: 
pormenor do granito; à direita: granito fissurado e afetado por diáclases. 

 

 

 

5.1.2.1. Sismicidade 

 
A actividade sísmica em Portugal continental resulta de fenómenos ocorridos, por um lado, 

no limite entre as placas europeia e africana (sismicidade inter-placas), e, por outro lado, no 

interior da placa de Eurásia, ao longo de falhas ativas (figura seguinte). 
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Figura 20  - Carta dos 
epicentros de sismos 
ocorridos durante o 

período de 9/2/1902 e 
25/10/1975 (de Ribeiro et 

al., 1979). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As falhas com actividade sísmica correspondem aos grandes acidentes tardi-hercínicos 

indicados pelos canhões submarinos, que se prolongam no fundo do mar. Na terra, os 

epicentros coincidem, de modo grosso, com as grandes falhas a nível do soco que foram 

reativadas durante a fase de compressão miocénica e que apresentam sinais de actividade 

tectónica recente (figura seguinte). 
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Figura 21- Carta 
sismotectónica de Portugal 
continental (de: INMG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

As cartas apresentadas nas duas figuras anteriores mostram também que os sismos ocorridos 

entre 1902 e 1975 na região onde o projecto é inserido, não ultrapassaram a magnitude 5/6, 

o que corresponde a um sismo médio. 

 

A figura seguinte apresenta o mapa de risco sísmico, definido no regulamento de segurança 

RSAEEP (Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio). A área do projeto está situada na D, o que 

corresponde a um risco sísmico baixo. Para evitar eventuais prejuízos provocados por um 

sismo, a construção das estruturas deve ser efetuada conforme o regulamento de segurança 

RSAEEP. 
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Figura 22- Mapa do risco sísmico em Portugal 

continental. De: www.prociv.pt 
 
 

 

5.1.2.2. Valores Geológicos 
 

Na área afetada ao estabelecimento, e na sua envolvente próxima, não se conhecem valores 

geológicos com interesse científico, dignos de preservação, pelo que o projeto não induz 

quaisquer impactes neste domínio. 

 

5.1.2.3. Recursos Minerais 

 
A zona Centro-Ibérica caracteriza-se pela predominância das formações metassedimentares 

incluídas no Complexo Xisto-Grauváquico (CXG), que consiste numa série tipo “flysch” com 

idade provável do Câmbrico-Precâmbrico superior. Caracteriza-se ainda pela existência de 

grandes áreas dominadas por granitóides alcalinos e calco-alcalinos, nos quais se podem 

distinguir vários tipos de granitos, alguns com potencial de servir como pedra ornamental ou 

de construção. 

 

A – Risco muito elevado 
B – Risco alto 
C – Risco moderado 
D – Risco baixo 

http://www.prociv.pt/
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No sector Douro-Beiras (Faixa Carbonífera do Douro) existem formações de origem 

continental, do período Carbónico, onde laboraram várias minas de carvão. 

 
A zona Centro-Ibérica caracteriza-se ainda 

1) Pela ocorrência de importantes mineralizações de estanho e/ou volfrâmio, geralmente 

associadas ao contacto entre os granitos e os metassedimentos, ocorrendo em filões 

quartzosos ou em pegmatitos; 

2) Pela existência de metais preciosos, frequentemente associados ao arsénio e antimónio, 

como sucede, por exemplo, na Faixa de Ouro-Antimónio na área de Valongo-Gondomar 

a Este do Porto; 

3) Pela existência de mineralizações de urânio (a sul e oeste da Guarda), muitas das quais 

já esgotadas, relacionadas com fenómenos tectónicos e metalogénicos tardios que 

afectaram os granitos calco-alcalinos pós-tectónicos; 

4) Pela existência de várias ocorrências filonianas de arsénio (por exemplo, mina do Pintor, 

fundamentalmente com arsenopirite) e metais base, habitualmente com galena, esfalerite 

e calcopirite (Cu, Pb e Zn), em particular entre Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga (por 

exemplo, minas do Palhal, Talhadela e Braçal) e junto ao rio Alfusqueiro (mina das 

Talhadas), todas sensivelmente a leste de Aveiro. 

Na proximidade do projeto, não existe actividade mineira. Dado que o projeto não implica 

obras subterrâneas, eventuais explorações mineiras não serão afetadas. 

 

5.1.3. SOLOS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

5.1.3.1. Pedologia 

 

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

húmicos, provenientes da alteração de rochas magmáticas. Trata-se de solos pouco evoluídos 

(Cerqueira, 2001), com espessura mediana, de cor parda escura a parda amarelada, de 

textura arenosa, com bastante saibro, cascalho e calhaus (figura seguinte). São pouco ou 

medianamente compactados e apresentam bastante porosidade. A capacidade de retenção 

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

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

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

catiónica e baixo grau de saturação.  
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Em geral, os solos predominantes da região do projeto são pouco a moderadamente férteis, 

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

ocupado, essencialmente, por vegetação de elevado porte, sendo assim propício à deposição 

de material e a uma maior preservação dos seus horizontes característicos. Devido ao relevo 

pouco acentuado e ligeiramente ondulado e inclinado, a erosão tem pouca importância, sendo 

as perdas de material pouco significativas, em comparação com as zonas com condições 

topográficas menos favoráveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23 - Perfil do solo no local do projeto  

 
De acordo com o Atlas do Ambiente, a área do projeto encontra-se numa mancha de solos 

com qualidades fracas. A Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente atribui 

a área do projeto às classes C (uso agrícola condicionada) e F (uso não agrícola, florestal).  

 

5.1.3.2. Ordenamento do Território e Condicionantes 

 

Instrumentos de Gestão do Território  

 

Os instrumentos de gestão do território aplicáveis são: 

O Plano Diretor Municipal de Cabeceiras de Basto em vigor, (PDMCB) foi publicado no Diário 

da República 2ª Série nº 241 em 15- 12-2008 pelo Edital nº 1244/2008.  

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega, publicado pelo Decreto 

Regulamentar nº 3/2007 de 17 de Janeiro. 
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PDM Cabeceiras de Basto 

O NP-1 enquadra-se no artº 13º (Capítulo I – Título III) do Regulamento PDMCB, as 

edificações existentes e a ampliar localizam-se em solo classificado como Solo Rural e Solo 

Urbano. 

Conforme Carta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal, a área onde o NP 1 se localiza, 

não está incluida em área de RAN, REN e Regime Florestal. 

 

NÚCLEO DE PRODUÇÃO 1 – EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

As áreas de implantação das edificações existentes na propriedade rústica (NP 1) alvo do 

presente estudo estão incluídas em Solo Rural, classificado como Espaços florestais, que 

conforme regulamento do PDM, enquadra-se na alinea b) do artigo 31º e alinea c) do artigo 

32º. 

 

Assim, verificam-se as seguintes conformidades/desconformidades: 

 

Artigo 32º Regras Gerais de Edificabilidade incluído no Capítulo III – Solo Rural 

 

c) Para instalações destinadas a agro -pecuárias: 

 

c.1) A parcela de terreno em que se situa, possua uma área maior ou igual a 3.000 m2 no caso 

dos espaços agrícolas e, 30.000 m2 no caso dos espaços florestais; 

A área do prédio rústico onde se encontram as edificações existentes não possui 30 000 m2, 

trata-se de uma desconformidade com o PDM. 

 

c.2) Cércea máxima de 4,5 metros. 

A cércea dos edifícios constantes do projeto apresentado é inferior a 4,5 metros. 

 

c.3) Máximo de 1 piso. 

Os edifícios são todos de um só piso. 

 

c.4) Área bruta máxima de construção de 300 m2. 

A área bruta de construção é superior a 300 m2, mas o projecto está incluído no ponto c.8 

 

c.5) Afastamento mínimo aos aglomerados urbanos de 250 metros. 

As edificações existentes não distam de 250m á área classificada como aglomerado 

urbano, trata-se de uma desconformidade com o PDM. 
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c.6) O tratamento bacteriológico e químico dos efluentes da instalação agro -pecuária seja 

previamente assegurado através de sistemas autónomos. 

Esta condição será respeitada pelo projeto. Existirá uma fossa séptica estanque para os 

efluentes do tipo doméstico. Os efluentes gerados na instalação pecuária são armazenados 

temporariamente em fossa estanque e destinados a aplicação em terrenos agrícolas. 

 

c.7) Sejam implantadas cortinas arbóreas ou arbustivas no limite da parcela e no interior da 

sua área de intervenção com a largura mínima de 5 metros, que permita mitigar os impactes 

paisagísticos desfavoráveis. 

As áreas não sujeitas a intervenção urbana (projeto) manterão a sua ocupação florestal e será 

implementada uma cortina arbórea para minimizar os impactes paisagísticos. 

 

c.8) Excecionalmente, quando a Câmara Municipal reconheça o interesse económico do 

projeto e as características da paisagem o aconselhem, poderão ser admitidas áreas brutas 

de construção superiores a 300 m2, desde que para o efeito seja assegurada a realização das 

infra -estruturas (saneamento básico e acessibilidades) e as respetivas ligações aos sistemas 

municipais ou, não sendo estas possíveis, através de uma solução autónoma a aprovar pela 

Câmara Municipal. 

Esta condição será cumprida visto que existe declaração de Interesse Público Municipal 

emitida pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, no âmbito do Decreto Lei 165/2014. 

 

NÚCLEO DE PRODUÇÃO 1 – AMPLIAÇÃO 

 

As áreas de implantação dos edifícios a construir, na propriedade rústica (NP 1) alvo do 

presente estudo estão incluídos em Solo Urbano, classificado como Aglomerado Urbano de 

Nível III, que conforme regulamento do PDM, enquadra-se no do artigo 18º e 19º. 

 

Assim, verificam-se as seguintes conformidades/desconformidades: 

 

Artigo 19º Regras de Edificabilidade incluído no Capítulo II – Solo Urbano 

 

1— Nos aglomerados urbanos e em áreas que se encontrem maioritariamente edificadas, 

quer as novas construções, quer a ampliação de construções existentes devem integrar-se 

harmoniosamente no tecido urbano constituído e respeitar as cérceas, os alinhamentos, as 

volumetrias e os afastamentos definidos pelas edificações existentes no espaço onde se 

inserem. 
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A área ocupada em Solo Urbano situa-se numa zona de fronteira deste com o Solo Rural. 

Apesar de não se tratar de um aglomerado urbano consolidado, as edificações que se propõe 

construir não destoam na sua cércea e alinhamento. Foi solicitado o pedido de derrogação 

das distâncias mínimas a observar às estremas, ao abrigo do ponto 5 do artigo 4º da Portaria 

637/2009, de 9 de junho. 

 

2— Nos aglomerados urbanos e em áreas que não se encontrem maioritariamente edificadas, 

as novas construções devem obedecer aos seguintes parâmetros de edificabilidade: 

 

 

Os dois edifícios a implantar em solo urbano totalizam uma área de implantação de 1838,00m² 

em prédio rústico com 6156,00m² cumprindo com o índice máximo de 0,3. 

 

 

 

 

 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega. 

 

Analisando o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega, publicado pelo Decreto 

Regulamentar nº 3/2007 de 17 de Janeiro, teremos: 

Relativamente aos objetivos específicos para a sub-região homogénea Tâmega-Sousa, onde 

se situam os terrenos pertencentes ao NP 1 e visto que nesta área estão previstas 

intervenções urbanísticas elas serão submetidas a aprovação pelos serviços da C.M. de 

Cabeceiras de Basto e a coberto da declaração de Interesse Público Municipal emitida pela 

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto. 

 

Concluindo, a implementação do projeto está condicionada pelos instrumentos de gestão 

territorial aplicáveis e analisados ao longo do presente descritor. 

Os objetivos específicos quer do âmbito de aplicação do RPDM CB quer do PROF do Tâmega, 

serão respeitados e estarão sempre nos objetivos deste projeto. 
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No entanto a construção e exploração do projeto originará impactes que serão analisados, e 

apresentadas medidas de minimização nos capítulos próprios do presente relatório síntese. 

 

 

5.1.4. CLIMA // OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

 

5.1.4.1.Clima 

 

Inserida na faixa de transição entre o noroeste Atlântico e o nordeste transmontano e 

englobando os concelhos de Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto (Distrito de Braga), 

Mondim de Basto e Ribeira de Pena (Distrito de Vila Real), a região de Basto abrange uma 

área de 811,51 Km2, cuja homogeneidade das suas condições físicas permite identificá-la 

como uma unidade diferenciada mas contígua. 

 

Estes quatro concelhos estão inseridos na Nomenclatura das Unidades Territoriais (NUT) III - 

Tâmega e Ave e estão englobados na Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. 

 

Basto poderá identificar-se (de acordo com a classificação climática de Thorntwaite) com um 

clima marítimo, húmido a super húmido, com deficiência moderada de água no Verão. Sob o 

ponto de vista macroclimático poderá referir-se como eventual fator de diferenciação, o facto 

do vale do Tâmega se abrir para Sul, escapando um pouco à influência Atlântica. Tal poderá 

traduzir-se na acentuação dos caracteres climáticos mediterrâneos, sem que as cumeadas 

envolventes deixem de receber a humidade oceânica, atingindo aí níveis elevados de 

precipitação. A montanha é um fator que introduz também outro elemento diferenciador, pois 

a altitude tem como resultado o tornar as estações frias mais longas e de temperaturas mais 

baixas e os períodos quentes menos longos e de temperaturas mais frescas. Assim, a zona 

mais alta de Basto, que se encontra nos limites da região (mais acentuada a nascente), 

apresenta características próximas da “terra fria”; mas na sua parte basal, junto ao vale do 

Tâmega, estas características esbatem-se, aparecendo já a vinha, a oliveira e as fruteiras, o 

que indica maior doçura climática. 

 

Os níveis de precipitação médios aproximam-se dos 2000 milímetros (mm) nas zonas altas e 

oscilam entre os 1350 mm e 1550 mm nas zonas mais baixas. Protegida por terras altas, com 

cotas que vão dos 900 m aos 1300 m, esta região apresenta um período de insolação média 

diária com cerca de 6h30m de duração, e uma radiação solar fraca (140 Kcal/Km2 a 150 
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Kcal/Km2) resultante da frequência com que ocorrem nevoeiros e neblinas. A coexistência 

destes factores vai influenciar o registo de temperaturas médias anuais que atingem valores 

da ordem dos 10ºC a 12,5ºC ao longo da depressão do vale do Tâmega. Muito embora a 

diversidade de elementos climáticos existentes não permita uma identificação precisa do 

clima, pode afirmar-se que as terras de Basto se inserem numa área de transição climática, 

limítrofe do litoral (onde domina a influência Atlântica) revelando-se como principais 

determinantes físicas as montanhas e os vales abrigados, grandes responsáveis pela 

diversidade das condições registadas e, ao mesmo tempo, proporcionadores de unidade 

regional. 

 

O clima é quente e temperado. O verão tem muito menos pluviosidade que o inverno. De 

acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Csb. Em Cabeceiras de Basto a 

temperatura média é 14.0 °C. Pluviosidade média anual de 1157 mm. 

 

 
14 mm é a precipitação do mês Julho, que é o mês mais seco. O mês de Janeiro é o mês com 

maior precipitação, apresentando uma média de 157 mm. 
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21.2 °C é a temperatura média do mês de Julho, o mês mais quente do ano. A temperatura 

mais baixa de todo o ano é em Janeiro, a temperatura média é 7.2 °C. 
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• CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Csb,clima temperado com Verão seco e suave, em quase todas as regiões a Norte do 

sistema montanhoso Montejunto-Estrela e nas regiões do litoral oeste do Alentejo e Algarve. 

 

 

 

5.1.4.2. Ocupação e Uso dos Solos 
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Na sub-região homogénea Tâmega-Sousa a ocupação predominante dos solos diz respeito a 

áreas de floresta. Para além desta ocupação os prados naturais são também em número 

significativo. 

Uma parte dos solos está depois ocupada por culturas diversas, quase sempre incluídas em 

explorações agrícolas de pequena dimensão e de carácter familiar. 

Será de referir que nesta região os solos improdutivos também representam áreas 

significativas em termos globais, especialmente como resultado da orografia da região. 

 As áreas de solos urbanos e industriais são áreas marginais deste território. 

A agricultura desenvolve-se essencialmente ao longo das baixas irrigadas e nalgumas 

encostas, predominando aqui a cultura da batata. A importância do gado é naturalmente 

determinante nestas paisagens serranas – cabras, ovelhas e bois barrosãos são espécies 

com significado na organização económica local. 

 

5.1.5. RECURSOS HÍDRICOS E HIDROGEOLOGIA 

5.1.5.1 Recursos Hídricos Superficiais 

 

A área do projecto está localizada no noroeste da bacia hidrográfica do rio Douro (código: 

PTRH3), na sub-bacia hidrográfica do rio Tâmega. Na figura seguinte apresentam-se as 

linhas de água existentes na vizinhança da área do projecto, bem como a sua localização. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 - Cursos de água superficiais na vizinhança da 

área do projeto. Base: Carta Militar de Portugal, escala 1:25 

000, folha 72 – Cabeceiras de Basto, folha 73 – Ribeira de 

Pena, folha 86 – Mondim de Basto, e folha 87 – Vilar de 

Ferreiros. 

 

 

 

 
As massas de água na área em estudo são classificadas 

como “massa de água Rio”. Os rios correspondem a uma massa de água interior que corre, 



Ampliação da Avícola Cabeceirense, Lda.  

59 

 

na maior parte da sua extensão, à superfície mas que pode também escoar no subsolo numa 

parte do seu curso. 

 

A área em estudo pertence à Eco-Região Ibéro-Macaronésica. Os rios da região são 

classificados conforme os seguintes tipos: 

Tipo M – Rios montanhosos do Norte 

Tipo N1; ≤ 100 – Rios do Norte de pequena dimensão 

Tipo N1; >100 – Rios do Norte de média-grande dimensão 

 

O projeto está localizado ao lado Oeste da linha de água da Ribeira da Asnela (sem código 

de massa de água); na zona do NP1, a mesma ribeira chama-se Ribeira dos Currais 

(PT03DOU0247 – RH3). Esta ribeira é um afluente do Rio de Ouro, cujo código corresponde, 

neste troço, ao do Rio Tâmega (PT03DOU0300 – RH3), e com o qual conflui (Figura seguinte 

– Fonte: PGRH Douro, Anexo III: Fichas de massas de água).  

 

No quadro seguinte, apresentam-se os códigos das massas de água mencionadas e das da 

região, bem como as suas tipologias. 

 

 

 

 

 

Quadro 6- Tipologia das massas de água de superfície existentes na vizinhança do projeto. 

Fonte: PGRH3 Douro, Anexo III: Fichas de massas de água. 

 
 

Nome da massa de água Código Tipologia 

Ribeira da Asnela - - 

Ribeira dos Currais PT03DOU0247 – RH3 
Rios do Norte de Pequena 
Dimensão 

Rio de Ouro (curso superior) PT03DOU0238 – RH3 Rios Montanhosos do Norte 

Rio de Ouro (curso médio) PT03DOU0242 – RH3 
Rios do Norte de Pequena 
Dimensão 

Rio de Ouro (curso inferior / 
Rio Tâmega 

PT03DOU0300 – RH3 
Rios do Norte de Média-
Grande Dimensão 
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Figura 25 - Localização da área do projecto no contexto das massas de água superficiais 

mais próximas.  Fonte: PGRH3 Douro, Anexo III: Fichas de massas de água. 

 
O quadro seguinte apresenta dados que foram obtidos através do PGRH3 Douro – Anexo III: 

Fichas de Massas de água. A Ribeira da Asnela não é mencionada, dado que não consta dos 

registos das massas de água de superfície. 

 

 

 

Quadro 7- Dados sobre as massas de água potencialmente afetadas pelo projeto. Fonte: 
PGRH3 Douro – Anexo III: Fichas de Massas de Água. 

 

 
Ribeira dos Currais 

PT03DOU0247 – RH3 
Rio de Ouro / Rio Tâmega 

PT03DOU0300 – RH3 

Localização 

Região / Sub-bacia hidrográfica Douro / Tâmega Douro/Tâmega 

Categoria/Tipologia 
Rio / Rios do Norte de 
Pequena Dimensão 

Rio / Rios do Norte de 
Média/Grande Dimensão 

Modificada Não Não 

Extensão (km) 2 90,4 

Área de drenagem (km2) 11 225 

Enquadramento territorial e demográfico 

Concelhos abrangidos Cabeceiras de Basto 

Amarante, Boticas, 
Celorico de Basto, Ribeira 
de Pena, Mondim de 
Basto, Cabeceiras de 
Basto 

População residente (hab.) 503 14721 

Densidade habitacional (hab./km2) 44 65 

Zonas protegidas 

Incluída em: 

 - Rede Natura 2000 Não Sim 

 - Zona vulnerável Não Não 



Ampliação da Avícola Cabeceirense, Lda.  

61 

 

 - Rede Nacional de Áreas Protegidas Não Não 

 - Área de influência de zona sensível Sim (Torrão) Sim (Torrão) 

Zona protegida para  

 - Abastecimento público Não Não 

 - Águas balneares Não Sim 

 - Águas piscícolas Não Sim 

Zona sensível Não Não 

Pontos de monitorização 

 - Rede operacional 0 2 

 - Rede de vigilância 0 0 

 - Rede complementar 0 3 

 - Rede hidrométrica 0 4 

 - Rede piezométrica 0 0 

 - Rede de transporte sólido 0 0 

Usos e necessidade (103 m3/ano) 

 - Urbano 25,26 – 16,6%  749,49 – 17,8% 

 - Agrícola 125,07 – 82,3% 3418,15 – 81,2% 

 - Pecuária 0,87 – 0,6% 23,62 – 0,6% 

 - Indústria 0,74 – 0,5% 20,23 – 0,5% 

 - Golfe 0 – 0% 0 – 0% 

Taxa de utilização de recursos hídricos da 
massa de água 

4%  

Pressões 

Níveis de atendimento   

 - Abastecimento de água 100% 90% 

 - Tratamento de águas residuais 34% 40% 

Cargas geradas (ton/ano) 

 - CBO 0,12 22,62 

 - CQO 0,4 80,42 

 - N 4,01 79,32 

 - P 0,28 9,77 

Avaliação do estado e verificação do incumprimento em zonas protegidas 

Estado da massa de água Bom Razoável 

Dados de monitorização Não Sim 

Estado/Potencial ecológico Bom Razoável 

Indicador a recuperar - 
IPTIN; OD; % SO; pH; 
Azoto amoniacal 

 - Elementos biológicos Bom Razoável 

 - Elementos hidromorfológicos NC Bom 

 - Elementos físico-químicos gerais Bom ou superior Inferior a Bom 

 - Poluentes específicos E & B E & B 

Estado químico Bom Bom 

Indicador a recuperar - - 

Incumprimentos face aos VMA nas zonas protegidas (2010) 

 - Abastecimento público - - 

 - Águas balneares - Não 

 - Águas piscícolas - Não 

Objectivos 2015 / 2021 / 2017  

 - Ambiental  Bom / Bom / Bom 
Razoável / Razoável / Bom 
ou superior 

 - ZP Abastecimento público - / - / - - / - / - 

 - ZP Águas balneares - / - / - 
Conforme / Conforme / 
Conforme 

 - ZP Águas piscícolas - / - / - 
Conforme / Conforme / 
Conforme 

   

 

 

A figura seguinte apresenta a evolução da qualidade da água do Rio de Ouro, na estação de 

Vau (código SNIRH 04J/09).  
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Figura 26- Evolução da qualidade da água do Rio de Ouro (estação de Vau, código SNIRH 

04J/09). Fonte: SNIRH. 

 

As variações anuais da qualidade da água devem-se aos seguintes parâmetros (fonte: 

SNIRH): 

2013 – Coliformes totais, coliformes fecais, nitratos, pH, CQO, azoto amoniacal 

2012 – CBO5, CQO 

2011 – CQO, oxidabilidade, nitratos, pH 

2009 – Mercúrio, CQO, coliformes fecais, coliformes totais, 

2008 – Coliformes totais 

2007 – Fósforo P 

2006 – Estreptococos fecais, azoto Kjeldahl, coliformes fecais, coliformes totais 

2005 – Fósforo P, Azoto Kjeldahl 

2004 – Coliformes fecais, coliformes totais, azoto Kjeldahl 

2003 – Coliformes totais, coliformes fecais 

2002 – Coliformes fecais, oxigénio dissolvido (sat), coliformes totais 

2001 – Azoto Kjeldahl 

2000 – Coliformes totais 

1999 – Coliformes fecais, coliformes totais 

1998 – Coliformes totais, coliformes fecais 

1997 – Coliformes totais, coliformes fecais, estreptococos fecais, oxigénio dissolvido (sat), 

pH  

 

Como fontes de poluição do Rio de Ouro são indicados (SNIRH): 

- Fossas sépticas colectivas (Rio Tâmega) 

- ETAR’s situadas no curso inferior do Rio de Ouro e na Ribeira de Petimão 

- Descargas directas (Cabeceiras de Basto) 

O quadro seguinte apresenta outros parâmetros sobre o estado ambiental das massas de 

água de superfície que podem ser afectadas pela instalação da pecuária (fonte: PGRH3 
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Douro). A Ribeira da Asnela não é mencionada, dado que não consta dos registos das massas 

de água de superfície. 

 

Quadro 8- Parâmetros ambientais das massas de água na área do projecto. Fonte: PGRH3 
Douro. 
 

 
Ribeira dos Currais 

PT03DOU0247 – RH3 

Rio de Ouro / Rio 
Tâmega 

PT03DOU0300 – RH3 
Fonte 

Captações superficiais  
Foz do Rio Cabril, 
Poços 1 e 2 

Mapa 29 

Zonas sensíveis em 
águas superficiais 

Situada em área de influência, em termos de 
nutrientes, da albufeira do Torrão 

Mapa 31 

Zonas de protecção de 
habitats etc. 

Não está inserido Mapa 32 

Fontes de poluição tópica - 
ETAR’s, FS; população 
servida: >2000, 2000-
20000 habitantes 

Mapa 34 

Cargas tópicas urbanas 
per capita - CQO 

< 4 kg/hab.ano 4-10 kg/hab.ano Mapa 35 

Cargas tópicas urbanas 
per capita – CBO5 

< 1 kg/hab.ano 1-4 kg/hab.ano Mapa 36 

Cargas tópicas urbanas 
per capita – N total 

< 1 kg/hab.ano > 3 kg/hab.ano Mapa 37 

Cargas tópicas urbanas 
per capita – P total 

< 0,2 kg/hab.ano 0,5-0,7 kg/hab.ano Mapa 38 

Cargas tópicas 
específicas – indústria – 
CQO 

18-57 kg/ano.km2 Mapa 39 

Cargas tópicas 
específicas – indústria – 
CBO5 

5-16 kg/ano.km2 Mapa 40 

Cargas tópicas 
específicas – indústria –  
N total 

0,15-0,60 kg/ano.km2 > 0,60 kg/ano.km2 Mapa 41 

Cargas tópicas 
específicas – indústria –  
P total 

0,10-0,40 kg/ano.km2 > 0,40 kg/ano.km2 Mapa 42 

Cargas difusas 
específicas – agricultura – 
N total 

325-525 kg/ano.km2 209-325 kg/ano.km2 Mapa 43 

Cargas difusas 
específicas – agricultura – 
P total 

14-31 kg/ano.km2 Mapa 44 

Cargas difusas 
específicas por massa de 
água – N total 

325-522 kg/km2 222-326 kg/km2 Mapa 45 

Cargas difusas 
específicas por massa de 
água – P total 

16-35 kg/km2 Mapa 46 

Infra-estruturas no 
domínio hídrico 

- 

Fozes; (pequenas 
barragens/açudes no 
curso médio/superior do 
Rio de Ouro 

Mapa 47 

Rede de monitorização 
das águas superficiais 

- 
Pontos de monitorização 
operacional 

Mapa 48 

Rede de monitorização 
de zonas protegidas e 
áreas classificadas 

Área de influência da zona sensível do Torrão 

Mapa 51 
 

Pontos de 
monitorização 
operacional / Zona 
piscícola 
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Estado ecológico das 
massas de água de 
superfície 

Bom Razoável Mapa 52 

Potencial ecológico das 
massas de água de 
superfície 

Não indicado Não indicado Mapa 53 

Estado químico das 
massas de água de 
superfície 

Bom Bom Mapa 54 

Estado final das massas 
de água de superfície 

Bom Razoável Mapa 55 

Evolução das massas de 
água de superfície 

2015 – Bom 
2012 – Bom 
2027 – Bom 

2015 – Razoável 
2021 – Razoável 
2027 – Bom  

Mapas 55, 56, 60 

 

Em resumo, as massas de água de superfície que podem ser afetadas pela instalação avícola 

apresentam-se em estado ecológico bom (Ribeira dos Currais) e razoável (Rio de Ouro/Rio 

Tâmega). O estado químico das duas massas de água é bom. Os dois tipos dos rios do Norte 

presentes na vizinhança da área do projecto encontram-se em zonas de natureza siliciosa, 

apresentando baixa mineralização. A área do projeto está enquadrada na área de influência 

da zona sensível do Torrão. 

 

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

contaminações provocadas por actividades agrícolas, pecuárias (nomeadamente 

bovinicultura e suinicultura), industriais e esgotos urbanos (PGRH3 Douro). 

 

O balanço dos recursos hídricos superficiais da sub-bacia do Rio Tâmega é positivo, como é 

demonstrado pelos valores (PGRH3 Douro): 

Escoamentos modificados pelos transvases  2 254,522 hm3 

Retornos           37,313 hm3 

Necessidades         156,979 hm3 

Balanço      2 134,848 hm3 

Taxa de utilizações        7 % 

 

Verifica-se que a disponibilidade é bastante maior que a necessidade hídrica: em termos 

anuais e em ano médio, as necessidades estimadas são apenas 7% das respetivas 

disponibilidades. 

 

5.1.5.2. Recursos Hídricos Subterrâneos e Hidrogeologia 

 

A área do projeto encontra-se localizada no noroeste da massa de água subterrânea “Maciço 

Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro”, com o código PTA0x1RH3 – RH3 (sub-bacia do rio 

Tâmega – figura seguinte). 
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Localização da massa de água subterrânea 

 

A massa de água denominada como “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro” 

(PTA0x1RH3) situa-se na intercepção entre os limites da bacia hidrográfica do Douro em 

Portugal e os limites da unidade geológica do Maciço Antigo. A presente massa de água tem 

como limites Norte e Este a fronteira Portugal-Espanha e a Sul o contacto com as massas de 

água “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo”, “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia 

do Mondego” e “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga”. A Oeste é limitada pela 

massa de água “Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Douro”, enquanto o seu limite 

Noroeste é materializado pelo contacto com as massas de água pertencentes à região 

hidrográfica do Cávado, Ave e Leça, designadas como “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia 

do Leça”, “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Ave” e “Maciço Antigo Indiferenciado da 

Bacia do Cavado” respectivamente. A massa de água tem uma área total de cerca de 18 736 

km2 abrangendo cerca de 99,6% da área total da região hidrográfica do Douro em Portugal. 

A figura seguinte apresenta a extensão da massa de água subterrânea referida e a localização 

do projeto. 

 
 
Figura 27– Localização do projeto no âmbito da massa de água subterrânea. Fonte: PGRH3 
Douro. 



Ampliação da Avícola Cabeceirense, Lda.  

66 

 

 
Caracterização hidrogeológica 

 

O Maciço Hespérico é constituído, essencialmente, por rochas magmáticas e 

metassedimentares. As litologias correspondentes àqueles tipos de rochas são habitualmente 

designadas, na Hidrogeologia, por rochas cristalinas ou rochas duras, ou ainda por rochas 

fraturadas ou fissuradas. Em termos gerais, as referidas rochas podem ser consideradas 

como materiais com escassa aptidão hidrogeológica, sendo elas pobres em recursos hídricos 

subterrâneos.  

 

No entanto, apesar da escassez de recursos hídricos subterrâneos, eles desempenham um 

papel importante, tanto nos abastecimentos à população, como na agricultura. De facto, além 

de milhares de pequenas captações particulares, a maioria dos concelhos dispõe de grande 

número de captações de águas subterrâneas para abastecimento. 

 

A zona Centro-Ibérica é caracterizada pela grande extensão dos afloramentos de rochas 

granitóides, seguida pelos xistos (Complexo Xisto-Grauváquico) afetados por metamorfismo 

em graus variáveis. São também de assinalar, pela sua importância hidrogeológica, os 

quartzitos que formam alguns dos relevos importantes. 

 

A circulação da água subterrânea nestes tipos de rochas é, na maioria dos casos, 

relativamente superficial, e encontra-se condicionada pela espessura da camada de alteração 

e pela rede de fracturas resultantes da descompressão dos maciços. Na maior parte das 

situações, a espessura com interesse hidrogeológico é da ordem de 70 a 100 metros. Como 

nestas rochas a circulação se faz sobretudo numa camada superficial, constituída por rochas 

alteradas ou fracturadas, os níveis freáticos acompanham de uma maneira muito fiel a 

topografia e o escoamento dirige-se em direcção das linhas de água, portanto, de zonas de 

descarga (Almeida et al., 2000). Em geral, os níveis freáticos são muito sensíveis às variações 

de precipitação. 

 

A circulação mais profunda realiza-se, essencialmente, devido a alguns acidentes tectónicos 

de maior expressão que, muitas vezes, cai já no domínio do hidrotermalismo. 

 

Segundo Almeida et al. (2000), nas captações existentes na bacia do Mondego observa-se 

que, no caso de furos em granito, para a profundidade média de 74,4 m os caudais médios 

são de 0,54 litros/segundo. Em captações por poços, o valor médio do caudal é de 1,6 
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litros/segundo (profundidade média = 7,1 m), enquanto nas captações por minas o valor médio 

de caudal é de 1,37 litros/segundo (profundidade média = 40,9 metros). 

 

A interpretação de resultados de ensaios de bombagem em furos em rochas granitóides e 

metassedimentos (Almeida et al., 2000) permitiu calcular uma transmissividade mediana de 

7,5 m2/dia, para as rochas graníticas. 

 

Nalgumas regiões, o tipo de captação predominante ainda é a galeria de mina, 

tradicionalmente usada em zonas constituídas por rochas de baixa permeabilidade, sendo 

este método bastante adequado em áreas com relevo acidentado. Outros tipos de captação 

tradicionais são os poços de grande diâmetro e o aproveitamento de nascentes. Atualmente, 

aqueles tipos de captação são progressivamente substituídos por furos verticais, dado que as 

tecnologias atuais permitem a sua construção por um custo mais vantajoso. 

 

Os poços, poços com drenos horizontais, nascentes e minas, captam a água na zona 

superficial da rocha, onde a alteração e a fracturação são intensas, aumentando a porosidade 

e permeabilidade do maciço. Os poços com drenos correspondem às captações mais 

produtivas e a relação entre o caudal e o comprimento dos drenos, em regra, apresenta 

valores mais elevados que os obtidos em furos e minas. Nas nascentes, a superfície freática 

aflora à superfície do terreno; na grande maioria dos casos, o caudal é inferior a 1 

litro/segundo. 

 

Os aquíferos instalados em rochas cristalinas são bastante vulneráveis a determinados tipos 

de contaminação. Dado que a circulação se efetua, em grande parte, em fissuras, a 

velocidade de circulação pode ser elevada e o poder de filtração do meio é reduzido. Nestas 

circunstâncias é de esperar que muitas das captações sejam afetadas por contaminação 

microbiológica, o que, aliado à dispersão das captações e consequente dificuldade de controlo 

dos processos de desinfeção, constitui uma das grandes dificuldades da gestão dos recursos 

hídricos subterrâneos naqueles meios. 

 

O facto de se tratar de pequenos aquíferos, com escasso poder regulador, torna-os 

vulneráveis a outros contaminantes de origem antropogénica, nomeadamente os que 

resultam de atividades agrícolas, podendo verificar-se um aumento das concentrações em 

nitratos e outros iões. 

 



Ampliação da Avícola Cabeceirense, Lda.  

68 

 

Dado que os reservatórios dos aquíferos do Maciço Hespérico são constituídos por materiais 

estáveis, entre os quais abunda o quartzo, as águas, quando não são excessivamente 

influenciadas por processos antropogénicos, apresentam uma mineralização baixa e uma 

qualidade química aceitável.  

 

Devido à reduzida capacidade de reação do meio, é frequente as águas subterrâneas 

apresentarem valores baixos de pH. Esta acidez é adquirida pela água devido à dissolução 

de dióxido de carbono, durante a sua passagem pelo solo, onde a pressão parcial daquele 

gás pode ser elevada. Em resultado daquela reação, o pH pode baixar até valores próximos 

de 5. Em presença de minerais reativos, tais como carbonatos e alguns silicatos, a acidez é 

consumida nas reações de dissolução, com consequente subida do pH e da alcalinidade. No 

caso de ausência ou pouca abundância de minerais reativos na matriz do aquífero, a água 

mantém o pH baixo. 

 

Os valores baixos de pH permitem que algumas espécies químicas, pouco solúveis noutras 

condições, atinjam concentrações indesejáveis na água subterrânea: o alumínio, o ferro e o 

manganês. Embora as concentrações sejam relativamente baixas, em valor absoluto, elas 

ultrapassam frequentemente o Valor Máximo Recomendado (VMR) e, nalguns casos, o Valor 

Máximo Admitido (VMA) definidos pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

 

O escoamento subterrâneo nas massas de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 

Douro está condicionado maioritariamente pela topografia, linhas de água e pela existência 

de uma rede de fracturação, que pode ser contínua ou não. 

 

A nível regional pode-se pressupor que o fluxo é maioritariamente de este para oeste e em 

direcção ao eixo da bacia hidrográfica (Rio Douro), acompanhando a topografia, embora 

localmente se possa verificar o condicionamento do fluxo subterrâneo pela rede de drenagem 

das linhas de água superficiais e, eventualmente, pela rede de fracturação.  

 

 

Avaliação quantitativa dos recursos hídricos subterrâneos 

 

De um modo geral, os caudais possíveis de explorar nesta massa de água são bastante 

baixos. À exceção de ocorrerem condições litológicas muito particulares, em mais de 90% da 

área da massa de água, onde predominam rochas graníticas, metassedimentares, 

metavulcanitos e quartzitos os caudais de exploração raramente ultrapassam os 3 l/s. Apesar 
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de haver diferenças entre as produtividades destas litologias, não são suficientes para se 

afirmar que uma delas é significativamente produtiva. No entanto, estes valores de caudais 

são por vezes mais que suficientes para disponibilizar água para um pequeno aglomerado 

populacional. 

 

No Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Douro indica-se uma taxa de recarga estimada 

de 10% da precipitação anual (1034 mm/ano). Este valor corresponde a uma disponibilidade 

hídrica subterrânea anual de 968,65 hm3/ano nesta massa de água, e corresponde a 

aproximadamente 90% da recarga subterrânea média da região. 

 

No caso das litologias do Maciço Antigo, a água das saídas naturais dos sistemas vão para a 

rede hidrográfica superficial. Algumas destas saídas, as nascentes, são aproveitadas para a 

construção de arranjos de nascente que são origem de abastecimento de água. 

 

No que diz respeito às aluviões, as saídas naturais efetuam-se para o rio adjacente de forma 

difusa, quando as condições de potencial hidráulico são mais altas no aquífero do que no rio 

e respeitam as parcelas: infiltração da água da chuva, escorrência dos terrenos adjacentes, 

descarga oculta dos escoamentos do substrato e do armazenamento marginal após períodos 

de cheia. 

 

A água subterrânea nestas massas de águas subterrâneas é explorada para abastecimento 

público e consumo privado. No consumo privado inclui-se a água subterrânea captada para 

abastecimento humano privado, rega, industrial, pecuária e outros usos mistos. Existem ainda 

algumas captações cuja utilização final da água subterrânea captada não foi possível 

identificar.  

 

O quadro seguinte mostra que as extracções de água subterrânea são muito inferiores à 

disponibilidade hídrica, resultando um balanço positivo da água subterrânea. Por isso, o 

estado quantitativo é bom. 

 

Quadro 9 - Análise do estado quantitativo da massa de água subterrânea Maciço Antigo 
Indiferenciado da Bacia do Douro (PGRH3 Douro – Relatório Base, Parte 2) 
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Caracterização química – Qualidade da água subterrânea 

 

No Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro predominam águas subterrâneas de 

fácies bicarbonatada calco-sódica, com baixas condutividades elétricas (valores de médios 

~70 mS/cm) e pH ligeiramente ácidos com valores médios de pH ~6,3. Estas águas 

apresentam um valor médio de nitrato na ordem dos 2,1 mg/l, bastante inferior ao valor 

paramétrico para consumo humano (Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto). O ferro, 

manganês e o arsénio são de entre os elementos menores os mais abundantes, sendo que 

diversas análises destes elementos ultrapassam o valor paramétrico para consumo humano. 

O mercúrio, o níquel, o chumbo e o cádmio apresentam geralmente valores inferiores ao valor 

paramétrico para consumo humano, assim como o flúor. 

 

 
 

 

 
 

Figura 28 - Box-Plot do parâmetro pH, com indicação do valor paramétrico mínimo da 

monitorização do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro (PGRH3 Douro – Relatório 

Base, Parte 2) 
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 Figura 29 - Box-Plot com os principais parâmetros químicos da monitorização da 

monitorização do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro (PGRH3 Douro – Relatório 

Base, Parte 2) 

 
 

O quadro seguinte mostra que da combinação dos critérios de análise se verifica que apenas 

os valores de referência dos parâmetros químicos arsénio e cádmio excedem os limiares e as 

normas de qualidade da água subterrânea definidas para esta massa de água. Em três dos 

cinco pontos de monitorização foram observadas concentrações elevadas de arsénio, pelo 

que estes valores podem ser justificados como tendo a sua origem associada ao fundo 

geoquímico natural. 

 

Nos outros dois pontos de monitorização (171/C12 e 171/C13), as concentrações elevadas 

de Arsénio excedem em Outubro 2009 as concentrações de fundo geoquímico natural. No 

entanto, como se trata de uma única observação em dois pontos de monitorização num 

período de monitorização de quatro anos, consideraram-se estes valores ocasionais (sendo 

necessário observar a tendência de evolução no futuro). No caso dos valores elevados de 

Cádmio verificou-se que correspondem a limites de quantificação. Face a estas justificações, 

foi possível definir a massa de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 

Douro como em bom Estado Químico. 
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Quadro 10 - Comparação entre os valores de referência determinados da massa de água 

subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro e as concentrações naturais, 

valores limiares e das normas de qualidade (PGRH3 Douro – Relatório Base, Parte 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização das massas de água em risco 

 

A presente massa de água não está classificada como em risco de incumprimento dos 

objetivos ambientais 

 

 

O quadro seguinte apresenta dados sobre a massa de água subterrânea Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do Douro, que foram obtidos através do PGRH3 Douro – Anexo III: 

Fichas de Massas de água.  
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Quadro 11 - Dados sobre as massas de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da 
Bacia do Douro potencialmente afectada pelo projecto. Fonte: PGRH3 Douro – Anexo III: 
Fichas de Massas de Água 
 

Massa de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Douro 

Localização 

Região hidrográfica Douro 

Categoria/Tipologia Subterrânea 

Modificada Não 

Área (km2) 18 736 

Área de recarga (km2) 18736 

Zonas protegidas 

Incluída em: 

 - Rede Natura 2000 Sim 

 - Zona vulnerável Não 

Zona protegida para  

 - Abastecimento público Sim 

Avaliação do estado e verificação do incumprimento em zonas protegidas 

Estado químico Bom 

 - Indicador a recuperar - 

 - Avaliação da tendência da concentração de        
   nitrato 

Tendência significativa de descida 

Estado quantitativo Bom 

 - Fracção da recarga a longo termo captada 3% 

 - Tendência do nível piezométrico Sem tendência significativa 

Pressões significativas 

Nível impacto / Pressão urbana Reduzida 

Nível impacto / Pressão agrícola Reduzida 

Nível Impacto / Pressão pecuária Reduzida 

Nível Impacto / Pressão Espanha - 

Pontos de monitorização 

 - Rede operacional 0 

 - Rede de vigilância 19 

 - Rede piezométrica 9 

Objectivos 2015 / 2012 / 2017  

 - Ambiental  Bom / Bom / Bom 

 - ZP Abastecimento público Conforme / Conforme / Conforme 

 - Justificação da prorrogação ou derrogação - 

  

 

 

Em resumo, a massa de água subterrânea que pode ser afectada pela instalação da pecuária 

avícola apresenta-se em estado químico bom. O estado quantitativo da referida massa de 

água é bom.  

 

As principais pressões ecológicas a que a massa de água subterrânea da área em estudo 

estão sujeitos são reduzidas. Trata-se de contaminações provocadas por actividades 

agrícolas, pecuárias (nomeadamente bovinicultura e suinicultura) e esgotos urbanos (PGRH3 

Douro). 
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Caracterização dos recursos hídricos no local do projeto 

 

Conforme já foi referido, as rochas constituintes da área do projeto são graníticas, tratando-

se de um aquífero fissurado e/ou poroso em material alterado. Existe uma nascente que 

alimenta uma pequena linha de água, a qual atravessa a área do projeto. Isso permite a 

pressuposição que o nível piezométrico se encontra a uma profundidade bastante baixa. 

 

Segundo o Atlas do Ambiente, a água subterrânea existente na região do projeto apresenta 

os seguintes valores de mineralização: 

Resíduo seco   - entre 20 e 60 mg/litro 

Cloretos  - entre 5 e 20 mg/litro 

Sulfatos  - entre 0 e 5 mg/litro 

Dureza  - entre 0 e 50 mg/litro (total); 

- inferior a 50 mg/litro (permanente); 

- inferior a 50 mg/litro (temporária). 

 

O aquífero tem uma produtividade de até 50 m3/(km2.dia), conforme o Atlas do Ambiente. 

 

A direção do fluxo horizontal da água subterrânea está possivelmente virada para 

sul/sudoeste, seguindo a direção geral das linhas de água na região, conforme foi mencionado 

na descrição hidrogeológica da região. 

 

Na vizinhança da área do projeto, não existem pontos de água do SNIRH, da rede qualitativa 

e/ou quantitativa. O próximo ponto de água do SNIRH é uma nascente (73/N1) que se 

encontra no concelho de Ribeira de Pena, em Salvador (freguesia de Salvador), a uma 

distância de cerca de 15 km do local do projeto. Devido a esta distância, uma descrição das 

características da água subterrânea proveniente deste ponto de água não terá significado 

para o estudo presente. 

 

 
Vulnerabilidade do aquífero 
 
 
A classificação da vulnerabilidade da água subterrânea foi efetuada segundo o método GOD. 

É de tomar em consideração que os dados se baseiam em estimativas, dado que não foi 
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possível obter informações detalhadas, nomeadamente sobre a composição pormenorizada 

do substrato e a profundidade do nível piezométrico. 

 

Os valores de G-O-D são: 

G (aquífero fissurado com zona de alteração) – corresponde ao descritor “livre (coberto)”, 
com o valor de 0,6. 
 

 
 

 
O (estratos de cobertura) – corresponde ao maciço composto por formações ígneas (granito), 

com o valor de 0,6. 

 

 

 

D (profundidade ou distância do nível da água subterrânea) – corresponde a < 5 metros 

(existência de uma nascente na área do projecto), com o valor de 0,9. 

 

 

 

Multiplicam-se os três descritores G  O  D, ou seja, 0,6  0,6  0,9 = 0,324, o que 

corresponde a um grau médio de vulnerabilidade da água subterrânea. 
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(Fonte: Cardoso, 2010). 

 

5.1.5.3. Usos da Água 

As necessidades de água para usos consumptivos na RH3 ascendem a cerca de 628 hm3 

/ano, podendo atingir um valor máximo, em ano seco, de 725 hm3 /ano, de acordo com as 

estimativas efetuadas no PGRH 3 – Douro. 

 

A agricultura, como seria expectável, é o maior consumidor de água, com cerca de 81% das 

necessidades totais. Segue-se o sector urbano, com um peso de 17% das necessidades de 

água totais e a indústria, com um peso de 1,3%. Os restantes usos consumptivos (pecuária e 

golfe) não têm expressão significativa na região hidrográfica. 

 

A análise do balanço anual entre as necessidades e as disponibilidades de água de origem 

superficial na região hidrográfica do Douro revelou não existirem pressões elevadas 

respeitantes à utilização dos recursos hídricos. Com efeito, verifica-se que as necessidades 

das várias sub-bacias da RH3 são bastante inferiores às disponibilidades hídricas. Em termos 

anuais e em ano médio, as necessidades estimadas para as várias sub-bacias são inferiores 

a 8% das respetivas disponibilidades hídricas.  

 

O balanço hídrico subterrâneo apresenta sempre um resultado positivo, uma vez que as 

disponibilidades nunca são excedidas pelas extrações médias anuais. A taxa de utilização 

global dos recursos hídricos na área da RH3 é, em ano médio, de 4%, um valor relativamente 

baixo. No entanto, tal não significa que não possam ocorrer, como ocorrem, situações de 

escassez de água nas zonas interiores desta região. 

 

Tendo em conta estes dados, poderemos concluir que os consumos decorrentes deste projeto 

estão enquadrados num sector de pouco peso relativo nos consumos de água na região. 
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5.1.6. QUALIDADE DO AR 
 

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

as actividades económicas praticadas na zona bem como a ocupação do solo, uma vez que 

existe uma grande dependência entre estes parâmetros e a qualidade do ar.  

 

As principais fontes de poluição atmosféricas exteriores são essencialmente fontes de 

poluição móveis, (tráfego rodoviário nas vias de circulação existentes, a EM 519 e na ER 311. 

Não havendo fontes fixas de grande dimensão com emissões atmosféricas poluentes na 

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

 

As emissões, principalmente associadas à queima de biomassa serão essencialmente função 

da necessidade de aquecimento das salas de produção com aves, que por sua vez é função 

da temperatura exterior e do tempo de vida das aves. 

 

 

 Fontes Poluentes 
Com base em informação disponível e através da observação no local, verifica-se que o local 

dos estabelecimentos (NP 1 e NP 2) se encontram rodeados a Norte, Este e Oeste por áreas 

florestais, matos e zonas agrícolas e a Sudoeste por zona habitacional (Chacim). 

  

Os povoamentos florestais contínuos são predominantes na ocupação dos solos num raio de 

2 a 3 Km a Norte do local de implantação do projecto. 

 

Próximo da área envolvente ao local existe uma povoação que não é sede de freguesia. 

 

Nas localidades ao longo das ER e EM a actividade industrial caracteriza-se por ser de 

pequena dimensão. Os tipos de actividades industriais não possuem uma grande relevância 

em termos de poluição atmosférica. 

 

Assim, Não existindo actividade industrial próxima das instalações da Avícola Cabeceirense, 

Lda., nem outras explorações pecuárias activas, não se prevê que esta influencie os padrões 

de qualidade do ar existentes na zona. 

 

5.1.7. AMBIENTE SONORO 

Os valores limites de exposição (art.º 11º do RGR) aplicáveis às zonas mistas e zonas 

sensíveis sintetizam-se no quadro seguinte: 
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Quadro 12- Valores limite de exposição de acordo com o RGR 

Critério Exposição Máxima (limites máximos) 

Lden 

(dB(A))  

Ln 

(dB(A))  

Zonas Mistas  65  55 

Zonas Sensíveis  55  45 

Zonas Sensíveis na proximidade de GIT(1) existente  65  55 

Zonas Sensíveis na proximidade de GIT(1) não aérea em projecto  60  50 

Zonas Sensíveis na proximidade de GIT(1) aérea em projecto  65  55 

Zonas não Classificadas (2)  63  53 

 (1) GIT - Grandes Infra-estruturas de Transporte: 

 
           - GIT aéreo - aeroporto com mais de 50 000 movimentos/ano; 

 - GIT ferroviário - troços com mais de 30 000 troços com mais de 3 milhões passagens/ano; 

           - GIT rodoviário - troços com mais de 3 milhões passagens/ano. 

(2) Situação transitória até que a classificação seja realizada pelas câmaras municipais. 

 
Até que não exista classificação de zonas, aplica-se para todos os receptores sensíveis os 

valores limite de Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), de acordo com o n.º 3 do art. 11º do RGR.  

 

A aplicação do critério de incomodidade (alínea b) do n.º 1 do artigo 13º do RGR) exige que:  

- A diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a 

ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador 

LAeq do ruído residual, não poderá exceder 5 dB(A) no período diurno (7h-20h), 4 dB(A) no 

período entardecer (20h-23h) e 3 dB(A) no período nocturno (23h-7h), consideradas as 

correcções do Anexo I do diploma.  

 
Na envolvente da área em estudo, (NP 1) na zona da EM 219 [CHACIM] as habitações mais 

próximas da instalação estão situadas a mais de 250metros. 

 

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

estudo e a envolvente podem ser considerados como "pouco ruidoso". 
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5.1.8. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

A natureza desta região situada entre o verde luxuriante do Minho e a aridez serrana de Trás-

os-Montes é generosa, num local onde a tradição se tem mantido praticamente imaculada. 

Na Serra da Cabreira, pode observar-se um panorama magnífico, paisagens verdejantes e 

ricos cursos de água, com diversas espécies de flora e fauna. 

 

5.1.8.1. Flora 

Por todo o Concelho encontra-se uma grande variedade de espécies da flora portuguesa, 

nomeadamente o Carvalho roble (Quercus róbur), o Carvalho americano (Quercus rubra), o 

Sobreiro (Quercus suber), o Castanheiro (Castanea sativa), o Eucalipto (Eucaliyptus 

globulus), a Cerejeira (Prunus avium), a Tramazeira ou cornogodinho (Sorbus aucaparia), o 

Plátano-bastardo (Acer pseudoplatanus) e o Loureiro-real ou Louro-cerejo (Prunus 

laurocearus).  

Encontram-se herbáceas / outras folhosas como o Feto, Feto-fêmea-das-boticas (Pteridium 

aquilinum), a Giesta (Cytisus striatus), o Tojo (Ulex europeus) e a Silva (Rubus sp.), e 

resinosas como o Pinheiro bravo (Pinus pinaster), Pinheiro silvestre (Pinus sylvestris), 

Pinheiro-insigne (Pinus radiata), Chamaeciparis (Chamaecyparis lawsoniana), Pseudotsuga 

(Pseudotsuga mezienssi), Cipreste do Buçaco (Cupressus lusitânica), Cedro do atlas (Cedrus 

atlântica), Pinheiro branco (Pinus strobus) e Criptoméria do Japão (Cryptomeria japónica). 

 

Espécies como o Azevinho (Ilex aquifolium), o Medronheiro (Arbustus unedo), a Mimosa 

(Acacia dealbata) e o Escalheiro (Crataegus monogyna) são ainda as arbustivas que se 

podem encontrar nas áreas do Concelho. 

 

Consultado o PROF do Tâmega verifica-se que o Pinheiro bravo domina, ocupando 41% da 

área florestal total (38 500 hectares). No entanto, esta dominância é praticamente repartida 

com o eucalipto, que ocupa o equivalente a 37% da superfície florestal da região (35 000 ha), 

já que nos últimos 45 anos se verificou uma regressão gradual da área de pinhal bravo e uma 

expansão das áreas ocupadas pelo eucalipto devido à má postura e mudanças de estilo de 

vida dos utilizadores e proprietários das matas.  

 
Do PROF do Tâmega – Sub-Regiões Homogéneas, retirámos relativamente á sub-região da 

Cabreira a seguinte informação. 
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“ Funcionalidades 

1ª) Produção: A possibilidade de expansão da floresta para as áreas de Incultos, associada à 

elevada aptidão florestal e ao elevado potencial para produção lenhosa, justifica o 

aproveitamento dos espaços florestais numa óptica de produção; 

 

2ª) Silvopastorícia, Caça e Pesca nas águas interiores: Apascentam em regime livre, várias 

raças autóctones de pequenos ruminantes e bovinos.  

Boas potencialidades para introdução da caça maior e prática da pesca; 

 

3ª) Protecção: Alguma susceptibilidade à erosão pelos declives que se verificam, tipo de 

vegetação e sobrecarga silvopastoril. A protecção às folhosas ripícolas nas cabeceiras de 

linhas de água é fundamental para a manutenção do equilíbrio hidrológico. Não obstante o 

baixo número de ocorrências registado, o elevado risco de incêndio, associado a grandes 

áreas ardidas, aconselha a tomar algumas providências para protecção das manchas 

florestais. 

 

A sub-região homogénea Cabreira situa-se no extremo Norte da Região PROF e tem como 

aspecto mais importante o sistema montanhoso que lhe dá o nome. Os seus limites são os 

limites administrativos de algumas das freguesias dos concelhos de Cabeceiras de Basto e 

Celorico de Basto. 

 

Esta sub-região com cerca 17 700 ha, que se reparte pelos andares altimétricos Submontano 

ao Altimontano, é caracterizada por espaços florestais com alguma continuidade, acima dos 

600 m de altitude. 

 

Os Espaços florestais arborizados ocupam nesta sub-região 37% da sua área. A espécie 

florestal predominante é o pinheiro bravo (68%). Dignas de registo, surgem ainda, as classes 

relativas aos carvalhos e outras folhosas. A presença destas últimas, nas margens dos cursos 

de água e nas cabeceiras de linhas de água, assume grande importância para a manutenção 

dos níveis freáticos regionais. 

 

Forte presença de Incultos, cerca de 40% da superfície da sub-região, com uma aptidão para 

a produção lenhosa elevada. De acordo com a carta de aptidão de solos, 70% da superfície 

desta sub-região tem aptidão florestal moderada ou elevada. A esta sub-região está associada 

uma reduzida presença humana. 
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Registe-se a existência de áreas sujeitas ao regime florestal, onde se pode presenciar o 

pastoreio extensivo, quer de pequenos ruminantes, quer de gado bovino. 

 

Forte utilização silvopastoril, que em muito contribui para o incremento das áreas incultas. A 

remoção da cobertura vegetal destas áreas, independentemente da sua causa, compromete 

seriamente a recuperação da vegetação original e acelera os processos erosivos 

complementados pelo acidentado do terreno. 

 

O risco de incêndio é aqui elevado, verificando-se mesmo ser extremo em determinadas 

zonas. 

 

Trata-se de uma zona bem servida de recursos hídricos, com boas possibilidades para a 

prática da pesca. 

 

De seguida faz-se a descrição de um conjunto de factores, no âmbito da sub-região 

homogénea da Cabreira, que foi possível considerar como pontos fortes e 

limitações/ameaças. 

 

Pontos Fortes 

Presença significativa de áreas com potencial produtivo; 

Possibilidade de expansão florestal; 

Presença significativa de perímetros florestais; 

Potencial para as actividades de silvopastorícia, caça e pesca; 

Presença de espécies promotoras da conservação dos níveis freáticos. 

Presença do movimento associativo; 

Existência de brigadas de sapadores florestais. 

 

Limitações e Ameaças 

Extensas áreas de matos sem vegetação arbórea; 

Forte pressão silvopastoril; 

Conflito de usos: silvopastorícia/cinegética; 

Elevado risco de incêndio e grandes áreas ardidas; 

Alguma sensibilidade do ponto de vista da conservação do solo. 
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Objetivos Específicos 

_ Aumentar a superfície florestal arborizada com espécies de bom potencial produtivo e bem-

adaptadas à região; 

_ Aumentar a superfície florestal arborizada com carvalhos e outras folhosas com função de 

compartimentação do mosaico florestal; 

_ Adaptar as práticas silvícolas e maior rigor na escolha das espécies, em situações de 

elevado risco de erosão; 

_ Aproveitar e potenciar as situações susceptíveis de uso silvopastoríl; 

_ Minimizar o conflito entre as actividades silvopastoríl e florestal; 

_ Potenciar a implementação de espécies florestais autóctones; 

_ Implementar nos espaços florestais sob gestão da administração pública, planos de gestão 

adequados e servindo de exemplos piloto para os proprietários particulares; 

_ Recorrer ao fogo controlado para reduzir a carga de combustível das áreas arborizadas e 

na gestão de matos e pastoreio; 

_ Ordenar, promover e regulamentar a exploração dos recursos não lenhosos como a pesca, 

a apicultura, os cogumelos silvestres, as plantas aromáticas e medicinais, entre outros; 

_ Adequar os espaços florestais à crescente procura de valores paisagísticos e de actividades 

de recreio e lazer.” 

 

5.1.8.2. Fauna 

No que se refere aos sistemas ecológicos, o concelho apresenta Aves migratórias ou 

parcialmente migratórias como o Pombo Torcaz (Columba palumbus), Pombo Bravo 

(Columba oenas), Rola Comum (Streptopelia turtur), Coderniz (Corturnix coturnix) e Pato Real 

(Anas platyrhynchos); Aves sedentárias como o Pombo da rocha (Columba livia), Faisão 

(Phasianus colchicus), Perdiz vermelha (Alectoris rufa) e Gaio (Garralus glandarius); e 

Mamíferos, nomeadamente o Corço (Capreolus capreolus), Gamo (Cervus dama), Veado 

(Cervus elaphus), Muflão (Ovis ammon), Javali (Sus scrofa), Raposa (Vulpes vulpes), Coelho 

(Oryctolagus cuniculus), e Lebre (Lepus granatensis). 

 

As potencialidades cinegéticas nesta Região PROF são uma grande riqueza natural da região 

e concentram-se sobretudo nas zonas mais interiores e de maior altitude.  

 

As espécies de caça menor em Cabeceiras de Basto como o Coelho são abundantes e as 

Perdizes e Raposas são frequentes, tal como as espécies migradoras como a Rola, Pombo e 

Coderniz. As Lebres são nulas no Concelho.  
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As espécies migradoras como a Rola, Aquáticas, Pombo, Coderniz, Galinhola e Tordo são 

frequentes. 

 

Já as espécies de caça maior como Javali e Corço surgem com frequência, porém o Muflão 

e o Veado têm presença nula na área. 

 

Apesar da relativa baixa disponibilidade de efectivos cinegéticos, existem nesta região 22 742 

caçadores e estão constituídas várias Zonas de Caça: Associativa, Turística e Municipal. 

 

 

 Figura 30- Ordenamento Cinegético 
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5.1.9. Aspetos Socioeconómicos 

Cabeceiras de Basto está integrado nas Terras de Basto, pequena sub-região com 

características individualizantes e próprias, outrora uma vasta circunscrição administrativa na 

bacia média do Tâmega, já em 1258 estava organizada com três julgados: o de Cabeceiras 

de Basto, o de Celorico de Basto e o de Amarante.  

Actualmente abrange uma área territorial de 239km2 por onde se espalham 8 freguesias e 4 

uniões de freguesias (Alvite e Passos; Arco de Baúlhe e Vila Nune; Gondiães e Vilar de 

Cunhas; Refojos de Basto, Outeiro e Painzela). A população do concelho era de 16.710 

habitantes (Censos 2011). 

O concelho de Cabeceiras de Basto, do distrito de Braga, localiza-se na Região Norte (NUT 

II), no Tâmega (NUT III), e fica situado junto ao rio Tâmega, a este de Braga. Encontra-se 

limitado a norte pelas serras da Cabreira e do Barroso, a oeste pela serra da Lameira e a este 

e sudeste pelas serras do Alvão e do Marão. É limitado pelos seguintes concelhos: a norte 

pelo de Montalegre (distrito de Vila Real), a nordeste pelo de Boticas (distrito de Vila Real), a 

este pelo de Ribeira de Pena (distrito de Vila Real), a sudeste pelo de Mondim de Basto 

(distrito de Vila Real), a sul pelo de Celorico de Basto e a oeste pelos de Fafe e Vieira do 

Minho. 

Refojos de Basto foi uma freguesia portuguesa do concelho de Cabeceiras de Basto, com 

14,03 km² de área e 4 680 habitantes (2011). Densidade: 333,6 hab/km². Era a freguesia-sede 

do município e a única a integrar a vila de Cabeceiras de Basto. 

Foi, até ao início do século XIX, cabeça do couto de Refojos de Basto. Era constituído pelas 

freguesias de Alvite, Outeiro, São Miguel de Refojos e Várzea Cova. Tinha, em 1801, 3 544 

habitantes. 

Foi extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, tendo sido agregada 

às freguesias de Outeiro e Painzela, para formar uma nova freguesia denominada União das 

Freguesias de Refojos de Basto, Outeiro e Painzela da qual é a sede. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabeceiras_de_Basto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Couto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alvite_(Cabeceiras_de_Basto)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outeiro_(Cabeceiras_de_Basto)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Miguel_de_Refojos
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea_Cova
http://pt.wikipedia.org/wiki/1801
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outeiro_(Cabeceiras_de_Basto)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Painzela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Refojos_de_Basto,_Outeiro_e_Painzela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Refojos_de_Basto,_Outeiro_e_Painzela
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5.1.9.1- Enquadramento Regional 

 

 
 

Figura 31- Localização do concelho de Cabeceiras de Basto 

 

 

A Comunidade Intermunicipal do Ave é uma associação de municípios de direito público com 

fins múltiplos criada em 14 de Abril de 2009 que tem por finalidade promover a gestão de 

projetos intermunicipais na NUT III AVE. 

Compreende um total de oito municípios, 236 freguesias, com uma área de 1453 km² e uma 

população de 425 411 habitantes (censos de 2011), correspondendo a uma densidade 

populacional de 293 hab./Km². 

A NUT III Ave tem um papel histórico fundamental na formação da identidade portuguesa e 

abrange territórios de três bacias hidrográficas (Douro, Ave e 

Cávado) e dois distritos (Braga e Vila Real). 
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Figura 32-Área Geográfica NUT III - Ave 
 

 

5.1.9.2-Demografia e Distribuição Populacional  

 

Dados da Região 

A Região Norte (NUTS II) é constituída por 8 NUTS III, 86 municípios e 2 028 freguesias. A 

população residente na região Norte, de acordo com os resultados definitivos dos Censos 

2011, é de 3 689 682, cerca de 35% da população residente no país. 

 

A região Norte manteve sensivelmente a mesma população de 2001, embora nem todo o 

território tenha tido o mesmo tipo de comportamento. Dos 86 municípios que compõem a 

região, 61 perderam população na última década. A maioria dos 25 municípios que ganharam 

população localizam-se à volta do Porto. 

 

A distribuição da população pelo território é pouco homogénea, evidenciando-se grandes 

aglomerados populacionais em municípios como o Porto, cuja densidade populacional é a 

mais elevada da região, em contraste, a maior parte dos municípios da região Norte, são 

pouco povoados, em particular os que se localizam na região de Trás-os-Montes. 

 

A pirâmide etária para a região Norte, evidencia a diminuição da população mais jovem, que 

constitui a base da pirâmide, e o forte aumento da população mais idosa. A região Norte 

perdeu população em todos os grupos quinquenais até aos 39 anos. 
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A população com 65 e mais anos representava em 2001 cerca de 14,0% e em 2011 atinge os 

17,1%. De sublinhar o acréscimo verificado na população com 70 e mais anos que, em 2011, 

representa 12,3% da população, enquanto que em 2001 era de apenas 9,4%. 

 

Na região Norte, o índice de envelhecimento passou de 79,8 idosos por cada 100 jovens, em 

2001, para 113,3 idosos por cada 100 jovens em 2011. Em Portugal este indicador passou de 

102, em 2001 para 128 em 2011. 

 

Na sub-região do Tâmega (Cabeceiras de Basto) o valor é de 81,5 idosos para 100 jovens, 

apresenta um dos valores mais baixos da região Norte. 

 

Em 2011, a taxa de desemprego em sentido restrito na região Norte ascende a 14,5%, valor 

superior ao verificado para o conjunto do país (13,2%). 

 

À semelhança do verificado em termos nacionais, também na região norte, o desemprego 

atinge mais as mulheres 16,1%; nos homens o valor da taxa de desemprego é de 13,0%. 

A taxa de desemprego tem maior incidência na população mais jovem. Entre os 15 e os 19 

anos a taxa de desemprego é de 40,2% e entre os 20 e os 24 é de 23,1%. 

 

Em 2011, o sector de actividade que empregava mais população na região Norte é o 

“Comércio, alojamento transportes e comunicações” (27,1%), seguido da “ Indústria” (25,6%) 

e “Outras actividades de Serviços” (25,5%).  

 

Comparativamente a 2001, e acompanhando a tendência verificada a nível nacional, 

observou-se na região Norte o recuo da população empregada na ”Indústria” na “Construção” 

e na “Agricultura, Silvicultura, Caça e Pesca”. 

 

A análise do ramo de actividade de especialização regional mostra que a “Agricultura, 

Silvicultura, Caça e Pesca” aparece como o sector de especialização na maioria dos 

municípios (44), com especial relevo nas sub-regiões do Douro, Alto Trás-os-Montes e Minho-

Lima. 

 

A “Indústria” distingue-se como o ramo de especialização económica na maioria dos 

municípios (20) das sub-regiões de Entre Douro e Vouga, do Ave e de alguns municípios 
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limítrofes pertencentes ao Cávado e ao Tâmega. Em alguns municípios (15) destas últimas 3 

sub regiões, é a “Construção” o ramo de especialização económica. 

 

 

Dados do Concelho Cabeceiras de Basto 

O Concelho de Cabeceiras de Basto, situa-se na zona centro da Região de Braga. Em termos 

de enquadramento situa-se na Região (NUTS II) NORTE e na sub-Região (NUTS III) AVE. 

A Comunidade Intermunicipal do Ave é uma associação de municípios de direito público com 

fins múltiplos criada em 14 de Abril de 2009 que tem por finalidade promover a gestão de 

projetos intermunicipais na NUT III AVE. 

Compreende um total de oito municípios, 236 freguesias, com uma área de 1453 km² e uma 

população de 425 411 habitantes (censos de 2011), correspondendo a uma densidade 

populacional de 293 hab./Km². 

A NUT III Ave tem um papel histórico fundamental na formação da identidade portuguesa e 

abrange territórios de três bacias hidrográficas (Douro, Ave e 

Cávado) e dois distritos (Braga e Vila Real). 

O projeto em análise distribui-se geograficamente por duas freguesias. O Núcleo de 

Produção I (NP 01) situa-se na freguesia de Refojos de Basto com 14,03 Km2 de área e 4680 

habitantes (Censos 2011) densidade: 333,6 hab/Km2. Era a freguesia sede do município e a 

única a integrar a vila de Cabeceiras de Basto. 

 

Foi extinta em 2013, no âmbito da reforma administrativa nacional, tendo sido agregada às 

freguesias de Outeiro e Painzela, passando a designar-se União das Freguesias de Refojos 

de Basto, Outeiro e Painzela da qual é sede. 

População do concelho de Cabeceiras de Basto (1801 – 2011) 

1801 1849 1900 1930 1960 1981 1991 2001 2011 

8224 14087 16284 17273 21141 18997 16368 17846 16710 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1801
http://pt.wikipedia.org/wiki/1849
http://pt.wikipedia.org/wiki/1900
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/2011


Ampliação da Avícola Cabeceirense, Lda.  

89 

 

Quadro 13 - População do Concelho de Cabeceiras de Basto (Censos 2011) 

 

 Total H M 

CABECEIRAS de BASTO 16710 8115 8595 

Abadim 571 268 303 

Alvite Passos 1184 560 624 

Arco Baúlhe Vila Nune 2048 1017 1031 

Basto 938 463 475 

Bucos 554 261 293 

Cabeceiras de Basto 711 344 367 

Cavez 1268 623 645 

Faia 558 283 275 

GondiãesVale Cunhas 421 197 224 

RefojosOuteiroPainzel 6755 3261 3484 

Pedraça 760 372 388 

Rio Douro 942 456 486 

 

 

 5.1.9.3-Actividades Económicas e Empregabilidade 

 

A economia do concelho assenta essencialmente nos sectores secundário (construção e 

actividade industrial) e terciário (serviços privados e públicos). A agricultura, que dada a 

estrutura fundiária e dimensão da exploração agrícola é praticada com técnicas tradicionais 

não apresenta valores tão significativos para a economia do concelho. 

 

No entanto a produção do Gado (bovino, ovino e caprino) e a Produção Florestal, os sectores 

do vinho verde e dos produtos hortícolas, estes dois últimos muitas vezes de carácter 

puramente familiar de produção, representam na actividade agrícola as maiores contribuições 

para a economia da região. 

 

Pequenas produções de cereais, azeite e castanhas são outros produtos de origem agrícola 

que representam algum peso na economia do concelho.  

 

Do tecido económico de região fazem também parte as actividades da fileira florestal, a 

pequena indústria de transformação da madeira e da pedra, a construção civil, o comércio e 

o turismo rural e de montanha, que encerram um forte potencial para a promoção do concelho. 

 

Do levantamento feito na envolvente foi verificado que as zonas vizinhas da linha de água e 

onde é possível a irrigação fácil, estão ocupadas com agricultura. 



Ampliação da Avícola Cabeceirense, Lda.  

90 

 

 

Foi possível localizar áreas de pastagens melhoradas e terrenos ocupados por culturas 

temporárias na envolvente próxima, conforme documentos nas fotos. 

 

 

 

 

   

 

Figura 33 - Terrenos Agrícolas na envolvente NP  

 

 

 
 

Os sectores de actividade económica que dependem grandemente da ocupação territorial, 

produção florestal e produção de gado resultam ambos da boa aptidão florestal da região e 

do concelho de Cabeceiras de Basto. 

 

Da consulta ao documento de Ordenamento Florestal (PROF do Tâmega) foi possível verificar 

que a área do concelho possui uma aptidão florestal elevada ou moderada conforme figura.  
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Figura 34 - Aptidão Florestal (Fonte: PROF do Tâmega) 
 

 

Relativamente á criação de emprego na área do concelho, sabe-se que a conjuntura 

económica atual não tem funcionado como impulsionador do aumento do número de postos 

de trabalho. 
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Os dados recolhidos dos censos 2011, podemos verificar que a população do concelho 

economicamente ativa e empregada era de 9209 indivíduos, sendo 5742 homens e 3467 

mulheres. Sem do sector terciário o maior empregador com 3287 indivíduos (35,7%), destes 

cerca de 50% estão empregados no sector da actividade económica (fábricas, indústria, 

outros). 

 

O sector secundário só empregava (Censos 2011) cerca de 22% da população ativa enquanto 

que no sector primário a população afeta era de 4,5%. 

 

 

5.1.9.4. Rede Viária 

 
A densidade populacional da zona Sul do concelho de Cabeceiras de Basto (Freguesias mais 

pequenas), onde as atividades dos sectores secundário e terciário estão sediadas, levaram a 

uma maior densidade de estruturas viárias. 

 

A região Sul do concelho é atravessada pela EN 206, que devido ao seu sinuoso traçado 

deixou de responder ás necessidades das últimas décadas. 

 

Esta via foi substituída pelo IC 5, transformado recentemente em A7, que efetua as ligações 

para Este, Chaves e Vila Real e para Oeste ligações a Braga e Porto. 

 

Uma ligação recente entre a sede do concelho e a A7, permite um acesso muito rápido a auto-

estrada. 

 

As outras vias rodoviárias no interior do concelho são as EN 205 e EN 311, que servem de 

ligação da zona Sul do concelho á zona Norte e concelhos vizinhos. 

 

A restante rede viária está classificada como Estrada Regional ou Estrada Municipal. 

Conforme já referido a ligação dos locais do projeto á sede do concelho faz-se pela EM 519 e 

depois pela ER 311. 

 

Estas vias apresentam traçado sinuoso mas boas condições de piso e sinalização. 
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Figura 35 – Rede Viária 

 

5.1.10. Património Cultural e Arqueológico 

O concelho de Cabeceiras de Basto possui vários elementos de importante valor arquitetónico 

e cultural e reúne um conjunto de monumentos com interesse turístico. Algum do espólio 

edificado encontra-se classificado como Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e 

Imóveis de Interesse Municipal. 

 

                             Figura 36 - Ponte de Cavez sobre o rio Tâmega (Monumento Nacional) 

É o caso da Ponte de Cavez sobre o rio Tâmega (Monumento Nacional), da Igreja e Sacristia 

do Convento de Refojos e o Teto da sala aproveitada como sala de audiências do Tribunal da 
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Comarca (Imóvel de Interesse Público), do Pelourinho de Cabeceiras de Basto em Refojos 

(Imóvel de Interesse Público), da estátua do Basto em Refojos, do Pelourinho do Antigo Couto 

de Abadim (Imóvel de Interesse Público), da Casa da Breia, em Basto (Imóvel de Interesse 

Público), da Ponte Antiga sobre o rio Moimenta, em Cavez (Imóvel de Interesse Público) e da 

Ponte do Arco de Baúlhe (Imóvel de Interesse Municipal). 

 
 

Figura 37-Igreja do Convento de Refojos 
(Imóvel de Interesse Público) 

A estátua do “Basto”, na Praça da República, em Refojos, também é um dos monumentos 

mais curiosos do Concelho. Representa um guerreiro lusitano e é uma das várias estátuas 

jacentes que apareceram na Galiza e eram colocadas sobre as sepulturas de alguns desses 

guerreiros heróis e endeusados. 

As que existem estão guardadas em museus, à exceção do “Basto” e da estátua de Santa 

Comba, também na freguesia de Refojos, que se encontram ao ar livre. Estes monumentos 

datam da época anterior à vinda dos Romanos, presumivelmente do século I a. C. 

A estátua do “Basto” não se encontra hoje como foi primitivamente. Foi modificada, primeiro 

em 1612 e posteriormente em 1892. Acrescentaram-lhe uma cabeça com barretina e fartos 

bigodes (era uma estátua acéfala como a maior parte das existentes), calçaram-na com meias 

e botas, pintaram-na e no peito e no escudo gravaram-lhe uma legenda: "PONTE DE S. 

MIGUEL DE REFOYOS 1612". 

Atualmente “O Basto” perdeu muito da sua simbologia primitiva, personificando a “raça” das 

gentes da região, a sua alma e as suas tradições.  
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Figura 38- Estátua do “Basto” 

 

De interesse público e situado na freguesia de Refojos está o Pelourinho de Cabeceiras de 

Basto Do século XVI, implanta-se em frente ao edifício da antiga cadeia. Pelourinho de pinha 

com remate piramidal encimado por esfera lisa. 

 

 

 

Património Arqueológico 

Na envolvente dos NP 1 e 2 estão localizados dois elementos de arqueologia classificados e 

assinalados na Planta de Ordenamento PDM. 

Do anexo I ao RPDM CB – Listagem do Património Edificado e Arqueológico retirámos os 

dados dessas duas ocorrências. 
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Refª 210 (NP 1) – CPC/14.016 –Mó de Cima 
 
Freguesia – Refojos de Basto 
Coordenadas – X-14402 Y- 206061 
Tipologia – Arqueológico 
Tipo sítio – Casal 
Época – Romana 
Valor cultural – Indeterminado 
 

Refª 243 (NP 2) – CPC/15.012 – Penedo Ronhado 
 
Freguesia – Rio Douro 
Coordenadas – X-14409 Y- 206498 
Tipologia – Arqueológico 
Tipo sítio – Abrigo 
Época – Indeterminada 
Valor cultural – Indeterminado 

 

5.2 ANÁLISE DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

 
Tendo por base a descrição do projeto, a sua implantação e também a caracterização da 

situação actual, efetua-se neste capítulo a identificação e avaliação dos principais impactes 

ambientais resultantes das atividades inerentes ao projeto. 

 

Os impactes ambientais definem-se como o conjunto das alterações favoráveis e 

desfavoráveis produzidas em parâmetros ambientais e sociais, num determinado período de 

tempo e numa determinada área (situação de referência), resultantes da realização de um 

projeto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se 

esse projeto não viesse a ter lugar. Quanto à sua origem estes podem ser classificados como 

diretos, indiretos, cumulativos ou residuais. 

 

No caso presente, esta avaliação incidiu sobre as fases de ampliação das construções (NP 

1), mas essencialmente sobre a fase de exploração (NP 1 ) considerando que: 

• O NP1 já se encontra construído e em exploração com recurso às melhores 

tecnologias disponíveis para a tipologia de actividade; 

• O espectro desta actividade é de média/longa duração, não se perspetivando a 

desativação do estabelecimento ou o eventual uso alternativo dos terrenos. 

 

 

Assim, esta avaliação teve por base três etapas específicas: 

1. Lista de ações da fase de construção dos edifícios do NP 1, identificação dos impactes 
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2. Diagnóstico da fase de exploração NP1 (situação futura) - identificação de situações 

gravosas para o ambiente, passíveis de correção; 

3. Lista das ações suscetíveis de produzir alterações no ambiente e respetivos impactes; 

4. Avaliação dos impactes nas diversas fases (Construção/Ampliação; Exploração e 

Desativação) e proposta de medidas de minimização. 

 

Para esta avaliação, foram utilizados vários parâmetros de classificação dos impactes: 

Origem - consequência direta, indireta, cumulativa ou residual da alteração ambiental. 

Sinal - qualidade negativa ou positiva do impacte. 

Duração ou Persistência - determinação do tempo durante o qual se faz sentir a alteração 

ambiental produzida e as suas consequências. 

Magnitude - grau de alteração de determinado elemento ambiental, relativamente à situação 

de referência. 

Significância 'Importância - importância da alteração produzida face à qualidade do 

elemento ambiental considerado. 

Reversibilidade - dependendo da duração do impacte e da capacidade de resposta do 

ambiente às alterações introduzidas. 

 

Relativamente às medidas de minimização estas podem ser de três tipos: 

Medidas de prevenção - Destinam-se a evitar e prevenir alterações ou impactes ou situações 

acidentais (especialmente vocacionadas para a fase de construção). 

Medidas de minimização ou correção - Destinam-se a reduzir, corrigir ou anular a 

magnitude/significado de um impacte significativo a muito significativo. 

Medidas de compensação - Destinam-se a compensar os impactes irreversíveis e não 

minimizáveis (têm um carácter excecional e regra geral são aplicáveis a grandes projetos de 

infra-estruturas). 

 

Neste caso específico, procurou-se propor medidas de prevenção, minimização ou corretivas, 

que simultaneamente devem ser simples e de fácil concretização, eficazes, economicamente 

viáveis e ambientalmente inócuas. 

 

Em síntese foi elaborada uma matriz de resumo das ações e respetivos impactes e das 

respetivas medidas de minimização propostas. 
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No final procurou-se identificar os impactes residuais da actividade, ou seja, os impactes não 

minimizáveis ou que mesmo após medidas de minimização resultarão e constituem, em jeito 

de balanço, o custo ambiental do projecto. 

 

 

5.2.1 AVALIAÇÃO ESPECÍFICA POR DESCRITOR 

5.2.1. CLIMA 
 

A tipologia e dimensão do projeto de ampliação da Avícola Cabeceirense,Soc. Unipessoal, 

Lda. não produz qualquer impacte no descritor Clima da região onde está localizado. 

 

Não foram preconizadas medidas. 

5.2.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
 

A tipologia e dimensão do projeto de ampliação da exploração, NP 1 da Avícola Cabeceirense, 

Soc. Unipessoal, Lda., não é suscetível de afetar a geologia visto que não foram identificados 

valores geológicos na área a intervencionar. 

Os impactes serão muito pouco significativos, dada a reduzida quantidade de solos a 

reposicionar para a construção segura dos edifícios.  

 

 

 

Medidas de Minimização 

 

• M M 1.G 

Será limitada ao mínimo a área necessária à movimentação e acesso de maquinaria, de forma 

a reduzir a área de solo exposta aos processos erosivos.  

• M M 2.G 

Todas as operações de manutenção dessa maquinaria serão efetuadas em locais próprios, 

fora da instalação. 

 

• M M 3.G 

No caso não previsto de desativação, deverá ser elaborado um plano específico para a 

realização do desmantelamento, assegurando os aspetos ambientais no interior da instalação 

e na área envolvente.  
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5.2.3. SOLOS E USOS DOS SOLOS 

 

FASE DE CONSTRUÇÃO  

O solo é uma interface entre o ar (atmosfera) e a água (hidrosfera). Por este motivo, este 

"compartimento" ambiental pode sofrer contaminação directa ou por intermédio dos outros 

dois "compartimentos" ambientais. Embora a actividade da construção não seja considerada 

perigosa são utilizados produtos ou substâncias considerados nocivos para o ambiente. O 

problema da contaminação dos solos é a principal questão neste descritor. 

 

Na fase de construção/implantação (toda a instalação do NP1) o principal impacte que 

ocorrerá está relacionado com a ocupação física do solo, alterando assim o solo e o seu uso. 

A área de ocorrência deste impacte é a zona dos pavilhões no NP 1 podendo o impacte ser 

minimizado limitando ao mínimo as áreas de aterros e as movimentações de terras. 

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

vias já existentes.  

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

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

seguintes atividades: deposição direta de resíduos; infiltração das redes de drenagem; 

derrames acidentais de líquidos poluentes afetos aos actos de exploração. 

Durante a fase de exploração o aumento da erosão resultado da implantação dos edifícios e 

da compactação do solo na área circundante pode ocorrer. 

 

Por fim refira-se que também durante a fase de exploração ocorre a emissão de poluentes 

atmosféricos, partículas da chaminé da caldeira de aquecimento. 

 

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

efluentes líquidos industriais é reduzida, e as substâncias poluentes perigosas utilizadas são 

muito reduzidas, a actividade, em si mesmo, não é considerada poluente, resta-nos a 

deposição direta de resíduos e eventuais derrames. 

 

Relativamente à deposição direta de resíduos no solo, atualmente não há qualquer deposição 

de resíduos no solo a céu aberto, nem se prevê tal situação, pelo que não são previsíveis 

quaisquer impactes negativos.  

 

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

adequado manuseamento dos materiais, com o cuidado merecido de acordo com as 
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substâncias em causa e as características apresentadas em rotulagem própria, 

impermeabilização do local de manuseamento e armazenamento dos materiais está garantida 

e sua cobertura também. 

 

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

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

da aplicação de produtos absorventes. Tratando os solos eventualmente contaminados com 

técnicas apropriadas ou removendo-o para destino adequado. 

 

 

FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Durante a fase de desativação (não prevista) decorrerá um impacte positivo uma vez que, 

desta forma se irão recuperar e valorizar os solos através da reflorestação com espécies 

autóctones.  

 

Esta fase terá ainda de seguir um plano de desativação de forma a minimizar o prejuízo para 

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

desmantelados e dos resíduos produzidos e às operações de recuperação dos solos 

desmobilizados.  

 

 
Medidas de Minimização 

 

• M M 1.US 

Limitar ao mínimo as movimentações de terra na fase de ampliação/construção (NP 1) 

• M M 2.US 

Limitar a circulação de maquinaria pesada ás vias existentes na fase de ampliação/construção 

(NP 1) 

• M M 3.US 

Os resíduos resultantes da actividade (NP1) deverão ter um encaminhamento para destino 

adequado. 

 

• M M 4 e 5 US 

Utilizar pisos semi-permiáveis no exterior dos pavilhões. Criar zonas de infiltração de águas 

pluviais. 

 

• M M 6.US 



Ampliação da Avícola Cabeceirense, Lda.  

101 

 

Na eventualidade da ocorrência de um derrame, com contaminação de áreas não 

impermeabilizadas, é necessário promover a sua remediação através de técnicas 

apropriadas, ou com a sua remoção para destino adequado. 

 

• M M 7.US 

Elaboração de um plano específico para a desactivação e desmantelamento que assegure a 

gestão de resíduos adequada e a recuperação dos solos desmobilizados. 

 

5.2.4. RECURSOS HÍDRICOS 
 

 

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

qualitativos, relacionados com a possibilidade de contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas. Quanto a aspetos quantitativos não estão previstos impactes dadas as 

disponibilidades dos aquíferos. 

 

5.2.4.1-RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

 

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

relacionam-se com degradação da qualidade da água, designadamente por arrastamento de 

materiais sólidos pelas águas pluviais e eventual contaminação por poluentes orgânicos não 

perigosos. 

 

Na fase de construção poderão surgir alterações da drenagem natural da água e 

consequentemente alterações de qualidade. De forma a minimizar este impacte prevemos: 

• M M 1.RH  

 Criação de sistemas de recolha de águas da chuva e escorrências durante a 

ampliação/construção do NP1 

• M M 2.RH  

Possuir um sistema de gestão de resíduos que permita o correto armazenamento e 

encaminhamento dos resíduos para destino final. 

• M M 3.RH  

Evitar que ocorram derrames acidentais de combustíveis. 

 

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

água da área em estudo. Uma vez que os resíduos produzidos não são classificados como 
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perigosos, unicamente a sua má gestão ou acondicionamento impróprio poderão originar 

impactes negativos significativos, nomeadamente a possível contaminação das águas 

superficiais. Dado que o resíduo que apresenta maior potencial de contaminação dos recursos 

hídricos é o decorrente da produção de dejetos pelas aves, e que é corretamente gerido nas 

instalações da exploração avícola, consideram-se pouco significativos os potenciais impactes 

associados a esta ação. 

 

Relativamente aos volumes utilizados na instalação e visto que as disponibilidades dos 

aquíferos na área são excedentárias não ocorrerão impactes significativos resultantes desta 

utilização agora prevista. No entanto devem ser utilizadas todas as MTD´s para o consumo 

de água e aplicáveis a este sector da pecuária intensiva.  

 

As águas pluviais e de lavagens dos pisos exteriores tendem a arrastar os sólidos associados 

à circulação de veículos de abastecimento (cargas e descargas); de viaturas próprias e 

externas ao estabelecimento avícola. Também podem ser arrastados resíduos de ração nos 

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

significativos, dadas as reduzidas concentrações de poluentes. 

 

 

Medidas de Minimização 

• M M 4.RH  

Instalação de sistemas de recolha de águas pluviais no NP 1 

• M M 5.RH 

Reduzir as áreas impermeabilizadas e utilizar pisos semi-permeáveis. 

• M M 6.RH 

Realizar as operações de manutenção de maquinaria em locais apropriados 

• M M 3.RH 

Evitar que ocorram derrames acidentais de combustíveis. 

• M M 7.RH 

Definir locais específicos para armazenagem temporária dos resíduos e posterior destino final. 

• M M 8.RH // M M 9.RH 

Utilização de bebedouros do tipo pipeta que, pelas suas características evitam o desperdício 

de água. Calibração regular dos bebedouros. 

• M M 10.RH 

Efectuar operações de limpeza aos pavilhões a seco com redução da utilização de água ao 

mínimo. 

• M M 11.RH 
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Avaliação dos consumos específicos de água ao longo do Ano e por ciclos de produção 

realizados. 

• M M 12.RH  

Possuir um sistema de gestão de resíduos que permita o correto armazenamento e 

encaminhamento dos resíduos para destino final. 

 
 

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

considerados os impactes que poderão ocorrer durante essa fase. 

Os impactes esperados durante esta fase são muito semelhantes aos esperados durante a 

fase de construção, estando sobretudo relacionados com a produção de resíduos e com 

derrames acidentais. 

 

 

Medidas de Minimização 

• M M 3.RH 

Tomar todas as medidas que permitam evitar derrames acidentais de combustíveis. 

 

• M M 7.RH 

Definir locais de armazenamento temporário de resíduos e encaminhá-los para destino final 

adequado, de acordo com o tipo de resíduo. 

 

 

5.2.4.2-RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

 

Face às características da exploração e ao tipo de ações, os impactes possíveis com maior 

significado relacionam-se com a contaminação da água, designadamente por infiltração de 

efluentes contendo materiais sólidos e alguns componentes orgânicos (rações e excretas das 

aves), trata-se de contaminação por poluentes orgânicos não perigosos. 

 

Na fase de construção e fase de desativação não prevemos qualquer impacte por estas 

fases decorrerem num curto período de tempo e fora da época normal de chuvas intensas. 

 

Na fase de exploração a contaminação das águas subterrâneas pode decorrer de 

deficiências prolongadas nos equipamentos ou ainda por exploração inadequada da 

instalação. 

Os impactes mais suscetíveis de ocorrerem são os mesmos que poderão originar a 

contaminação das águas superficiais. 



Ampliação da Avícola Cabeceirense, Lda.  

104 

 

Dado que o resíduo que apresenta maior potencial de contaminação dos recursos hídricos é 

o decorrente da produção de dejetos pelas aves, e que é corretamente gerido nas instalações 

da exploração avícola, consideram-se pouco significativos os potenciais impactes associados 

a esta ação. 

 

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

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

 

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

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

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

silos. No entanto, consideram-se os impactes associados como pouco significativos, dadas 

as reduzidas concentrações de poluentes. 

 

Medidas de Minimização 

Consideram-se necessárias todas as medidas de minimização referidas já anteriormente para 

o descritor das águas superficiais. 

 

5.2.5. QUALIDADE DO AR 

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

próprias obras de construção dos edifícios. 

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

significativo. 

Contudo foram preconizadas medidas de minimização do mesmo. 

 

Medidas de Minimização 

 

• M M 1. QA// MM 2.QA// MM 3.QA 

Racionalização da circulação de veículos ao mínimo indispensável, associada a uma 

condução suave, sem acelerações bruscas e com limitação de velocidade de circulação. 

• M M 4.QA 

As Áreas de circulação de veículos deverão ser regadas regularmente e de forma controlada 

sobretudo em dias secos e ventosos. 

 

Durante a fase de exploração e tendo em conta a ampliação da exploração e a existência 

das fontes fixas (Caldeiras dos NP) de emissão atmosférica (caldeira de biomassa) a 
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qualidade do ar poderá ser afetada, no entanto a sua dispersão e diluição serão praticamente 

imediatas e confinadas a uma envolvente muito próxima. 

Para a Fonte Fixa de NP1 (Chacim) o facto de existirem na proximidade elementos 

habitacionais, justifica que seja efetuada também uma identificação pormenorizada das 

poucas fontes de emissão presentes e que se resumem a fontes difusas de pouca relevância 

e à fonte fixa já mencionada, pelo que se identificam em seguida as situações passíveis de 

produzir impactes bem como a sua respetiva avaliação. 

 

1. Possível libertação de gases/odores resultantes da degradação biológica dos dejetos 

das aves. No entanto, a manutenção dos pavilhões é feita no mínimo duas vezes por semana 

e a extração dos dejetos é efetuada logo após a saída das aves.  

Os dejetos recolhidos assim que saem são encaminhados para destino adequado. 

Uma vez que não há armazenamento ao ar livre dos dejetos, não é expectável a ocorrência 

de fenómenos relevantes de degradação biológica pelo que a emissão de gases será neste 

caso residual e de fácil dispersão local, pelo que consideramos o seu impacte negativo, 

esporádico e pouco significativo. 

2. Todos os pavilhões possuem sistemas de ventilação, de funcionamento automático, e 

que libertam quer gases de amónia, quer pequenas partículas das plumagens das aves. 

Embora no local seja particularmente percetível no momento de entrada em funcionamento 

desses ventiladores, a sua dispersão é rápida embora dependa das condições climatéricas.  

No entanto, o impacte daí resultante é pouco significativo e restrito à envolvente próxima.  

3. Emissões devidas ao sistema de aquecimento. 

A existência da Caldeira de aquecimento origina a emissão de partículas e de gases 

resultantes da combustão da Biomassa que podem afetar esporadicamente a qualidade do 

Ar na envolvente próxima. O impacte daqui resultante será negativo, de magnitude reduzida 

e pouco significativo. 

4. Emissão de partículas durante a operação de enchimento dos silos de matéria-prima 

e armazenamento de rações. Uma vez que a descarga é efetuada por vácuo com o auxílio de 

mangueiras estanques ou em fosso protegido, está desde logo minimizada a libertação de 

partículas durante esta operação.  

Assim a dispersão de partículas resultantes desta operação constituem fenómenos pontuais 

e excecionais, sendo o impacte daí resultante negativo, de magnitude reduzida e pouco 

significativo. 

 

5. Levantamento de poeiras pela circulação de veículos dentro da exploração em zonas 

não asfaltadas com consequente arrastamento para a atmosfera por ação do vento. Esta 
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situação ocorre em especial aquando da recolha dos dejetos e de abastecimento dos silos 

dos pavilhões.  

 

Medidas de Minimização 

 

• M M 5.QA// MM 6.QA 

A utilização de captação de poeiras com equipamento multi-ciclone na caldeira, (STEG) 

permitirá a redução das emissões provenientes desta fonte fixa. A monitorização regular das 

emissões da caldeira, constituem norma obrigatória e serão respeitadas. 

 

• M M 7.QA 

Deverão ser colocadas plantas arbustivas ou arbustos (vegetação autóctone) na envolvente 

da exploração (NP1), desta forma as partículas e os cheiros poderão ficar retidos no espaço 

envolvente. 

 

• M M 8.QA 

Deverão ser adotadas medidas de controlo nutricional das rações dos animais de forma a 

reduzir as emissões de amónia. (MTD´s) 
 

• M M 9.QA 

Os estrumes produzidos são encaminhados para destino final assim que o bando sai e 

procede-se de imediato à limpeza//desinfeção do pavilhão. 

 

• M M 10.QA 

Efetuar a pavimentação dos caminhos de circulação internos da exploração ainda não 

pavimentadas, ou em alternativa efetuar a aspersão com água. 

 

Para a fase de desativação da exploração, (NP1 ) consideraram-se os impactes que poderão 

ocorrer durante essa fase. 

Os impactes esperados durante esta fase são muito semelhantes aos esperados durante a 

fase de construção, estando sobretudo relacionados com a produção de resíduos e projeção 

de partículas.  

Existirá ainda o impacte positivo na qualidade do ar que ocorrerá após a fase de desativação, 

uma vez que todos os impactes negativos mencionados na fase de exploração deixam de 

estar presentes no local. 

• M M 11.QA 

Humidificação das superfícies dos terrenos que ficarem a descoberto e não compactadas, 

durante as acções de demolição, de forma a minimizar a dispersão de poeiras. 

• M M 12.QA 
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Realização do transporte de resíduos resultantes das demolições e as terras com as 

adequadas coberturas das cargas de forma a minimizar a emissão de poeiras durante o 

transporte. 

 

5.2.6. AMBIENTE SONORO - RUÍDO 

 

O nível de ruído que é gerado dentro do estabelecimento, uma vez que não existem 

receptores na envolvente imediata que possam ser afetados, prevê-se que não ocorra  

impacte resultante do ruído. 

 

A localização da instalação (NP1-Chacim), a cerca de 500 metros da zona urbana, não produz 

níveis de ruído que possam interferir com as atividades normais da zona habitacional. 

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

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

 

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

porte alto nas áreas que circundam a instalação são dois fatores que permitem reduzir uma 

eventual incomodidade provocada pelos ruídos próprios da instalação (motores, ventiladores 

e máquinas). 

 

Refere-se igualmente que a totalidade das cargas e descargas se realizam fora do período de 

descanso (23.00 h – 7.00 h) não sendo realizadas aquelas operações dentro deste período. 

Esta situação é exequível pois existem meios computorizados de gestão da quantidade das 

rações administradas, existem locais para armazenamentos de camas e de apara de madeira 

(combustível). Todas as outras movimentações de veículos são realizadas com gestão directa 

dos responsáveis pela instalação. 

5.2.7. GESTÃO DE RESÍDUOS 

 
Durante a fase de construção e na fase de desativação as ações que poderão causar algum 

impacte no ambiente estão relacionadas com a produção de resíduos de construção e 

resíduos sólidos urbanos da actividade humana. 

 

Medidas de Minimização 

• M M 1.GR 

Deverão ser recolhidos de forma diferenciada todos os resíduos produzidos e encaminhados 

para destino final adequado. 
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Na fase de exploração os impactes mais significativos quanto aos resíduos estão associados 

à sua produção e gestão. Uma vez que a maioria dos resíduos produzidos não são 

classificados como perigosos, unicamente a sua má gestão ou acondicionamento impróprio 

poderão originar impactes negativos significativos.  

 

Uma gestão incorreta poderá levar à acumulação indevida dos resíduos, originando maus 

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

visual da paisagem. 

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

Os resíduos sólidos urbanos produzidos durante a fase de exploração avícola serão 

recolhidos pelos serviços municipalizados, são separados e colocados no ecoponto para 

reciclagem, dadas as quantidades bastante reduzidas produzidas pelos funcionários durante 

o seu horário de trabalho, considera-se que o impacte, apesar de negativo, é pouco 

significativo. 

Admite-se que a gestão dos resíduos de dejetos das aves, após entrega ao operador que 

efetua o transporte, é feita com respeito ao Código de Boas Práticas Agrícolas, contribuindo 

para a fertilização de solos, sendo, por isso, o impacte associado positivo e pouco significativo. 

 

Medidas de Minimização 

 

• M M 1.GR 

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

produzidos e encaminhados para destino final adequado. 

• M M 2.GR 

Garantir que os resíduos são devidamente acondicionados no transporte durante todo o 

trajecto entre o aviário e os locais de destino final. 
 

• M M 3.GR 

Recolha dos cadáveres, resíduos Hospitalares/veterinários e RSU e envio para tratamento 

por entidades acreditadas para tal. 

 

• M M 4.GR 

Dever-se-á efetuar com rigor a separação (triagem) dos resíduos gerados em todas as 

atividades administrativas e sociais e encaminhá-los para processos de reutilização e 

reciclagem (por exemplo, separar embalagens vazias de acordo com os materiais 

constituintes, separar papel cartão e plásticos para reciclar, entre outros). 
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• M M 5.GR 

 

Manter um registo atualizado e documentado da gestão interna de resíduos, nomeadamente: 

-Quantidades e tipo de resíduos produzidos, origem e destino (armazenados, 

transportados, valorizados ou eliminados), com registo da produção e guias de 

transporte; 

-Comprovativos atualizados dos recetores dos resíduos em como estão autorizados 

para a sua eliminação, valorização, armazenagem ou tratamento. 

 

• M M 6.GR 

Deve-se manter o acondicionamento dos resíduos em locais adequados, de acordo com o 

tipo de resíduo e impactes associados, evitando a sua acumulação excessiva. Efetuando a 

manutenção regular do ecoponto. 

 

• M M 7.GR 

Em nenhuma situação os resíduos devem ser descarregados no solo ou linha de água, 

devendo ser armazenados temporariamente em locais impermeabilizados, planos e 

protegidos da pluviosidade. 

 

• M M 8.GR 

Todos os colaboradores devem ser sensibilizados para as boas práticas de gestão de 

resíduos, reforçando a necessidade de prevenção. 

 

 

5.2.8. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

 

Fauna e Flora 
 

Uma vez que a área de implantação da instalação não está incluída em nenhum dos 

condicionantes da diretiva “habitats”, não são expectáveis impactes nestes descritores 

durante todas as fases do projeto. 

Tendo em conta que o projeto ocupa uma área reduzida e que os edifícios já construídos 

representam muito mais do que metade de toda a área prevista de construção não se 

perspetivam impactes na fauna e flora. 
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5.2.9. PAISAGEM 

 
Durante a fase de ampliação/construção (NP1) o impacte a nível da paisagem será muito 

pouco significativo. De forma a minimizar o impacte causado pelas novas construções 

consideram-se as medidas: 

Medidas de Minimização 

 

• M M 1.P 

Colocação de cortina arbórea junto ao muro de vedação/separação entre a Estrada Municipal 

e a instalação avícola.  

 

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

novos elementos já construídos na paisagem e que uma vez colocada a cortina arbórea não 

ocorre impacte visual. 

 

 

Durante a fase de desativação o impacte esperado é um impacte positivo e prende-se com 

o facto da retirada das estruturas construídas e recuperação da paisagem original. 

 

5.2.10. ASPETOS SOCIOECONÓMICOS 

 

Considerando o tipo de projeto e o tipo de actividade, são esperados significativos impactes 

a nível sócio económico. 

A actividade de venda de aves em feiras e mercados constitui um “serviço” de que dispõem 

as comunidades rurais para de uma forma pouco dispendiosa terem acesso à produção de 

carne de qualidade, que de outra forma se tornaria difícil.  

Por outro lado, a tendência destas comunidades é a de alimentarem estas aves com 

subprodutos da actividade agrícola (hortas de caris caseira). 

Tendo em conta o exposto, esta produção de carne representa de forma indireta uma 

diminuição das importações de bens. 

Em termos da própria empresa este projeto representa uma consolidação da sua posição no 

mercado e desenvolver a actividade, alargando-a a área de influência das vendas nos 

mercados de novas áreas. 

Em termos de emprego o projeto não prevê um significativo aumento do número dos postos 

de trabalho, no entanto esta ampliação da produção permite consolidar o número de postos 

de trabalho existentes, dando por isso um contributo para a empregabilidade no concelho. 
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 Merece algum destaque, se bem que relativo, a potencial importância do projeto para a 

especialização económica local, em torno da actividade principal da instalação, e que 

permitirá, a médio prazo, contribuir para o aumento da capacidade produtiva concelhia. 

 

Tendo em conta que o aumento da capacidade produtiva se refletirá num aumento dos postos 

de trabalho este fator será de importância local mas gerador de impacte positivo. 

 

5.3. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Apesar de estar previsto no regime legal de AIA a avaliação da fase de desativação, a prática 

mostra-nos que esta avaliação deve ser ponderada caso a caso, em função do tipo de projeto, 

localização e horizonte de vida útil do mesmo. 

 

Com efeito, em projetos de longa duração, como é o caso, é discutível a utilidade de se tentar 

fazer uma previsão daquilo que ocorrerá passados muitos anos, previsivelmente décadas. Por 

outro lado, a evolução deste estabelecimento vem apontando no sentido de uma 

consolidação/ estabilização do crescimento existente, assente na ampliação e modernização 

das instalações e equipamentos. Também o tipo de actividade desenvolvida, por estar ligada 

à área alimentar, ou seja, um bem de primeira necessidade faz prever a sua perpetuação por 

tempo indeterminado. 

 

Não sendo possível perspetivar outra solução, é considerado um cenário único 

correspondente ao desmantelamento de toda a instalação (demolição dos edifícios e de 

pavimentos, retirada de todos os materiais e modelação do terreno) e reposição das condições 

originais de acordo com as orientações sectoriais das diversas entidades, ações geradoras 

de impactes temporários. 

 

Em termos sócios - económicos, a desativação da unidade induzirá um impacte negativo 

significativo, uma vez que aumenta o desemprego na zona.  

 

5.4. MATRIZ SÍNTESE DE IMPACTES 

 
Em seguida resume-se numa matriz os principais impactes identificados por descritor, bem 

como a sua classificação e respetivas medidas de minimização. 
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Descritor do 

Ambiente 
Impacte 

Fase de 

Ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

Impacte 
Medidas Minimizadoras Preconizadas 

Geologia/Geomor

fologia 

Alteração de 

Fisiografia 

Construção 

 

 

Áreas de 

ampliação NP1 

Negativo, direto, 

permanente, magnitude 

baixa e irreversível 

 

Muito pouco 

significativo 

• MM 1.G- Será limitada ao mínimo a área necessária à movimentação e acesso de 

maquinaria, de modo a reduzir a área de solos exposta aos processos erosivos. 

•  MM 2.G- Todas as operações de manutenção de maquinaria serão efetuadas fora da 

área da instalação. 

Em caso de 

desativação 

não prevista 

 

Toda a área do 

NP1  

Positivo, direto, 

permanente, magnitude 

reduzida 

 

Pouco Significativo 

• MM 3.G- Caso a desativação venha a acontecer, a mesma será efetuada mediante um 

plano próprio a elaborar na altura.  
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Descritor do 

Ambiente 
Impacte 

Fase de 

Ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

Impacte 
Medidas Minimizadoras Preconizadas 

Solo e uso atual 

do solo  

Ocupação física do 

solo com alteração do 

solo e seu uso 

 

Construção 

(NP1) 

 
 

Área de 

ampliação  

do NP 1  

Negativo, 

directo,permanente, 

magnitude reduzida e 

reversível 

Pouco Significativo 

 

• MM 1.US- Limitar ao mínimo as desmatações e movimentações de terra 

• MM 2.US- -Limitar a circulação de maquinaria pesada ás vias existentes. 

Exploração  

 

Área de 

exploração  

do NP1  

Negativo, directo,  

permanente, , 

magnitude reduzida e 

irreversível 

Pouco Significativo 

• MM 3.US- Os resíduos resultantes da atividade deverão ter encaminhamento adequado 

• MM 4.US_MM 5.US- Utilizar pisos semi-permeáveis nas áreas exteriores dos 

pavilhões. Criar zonas de infiltração de águas pluviais. 

 

Aumento da erosão 

devido à 

compactação e 

impermeabilização do 

solo 

Negativo, directo, 

permanente, magnitude 

reduzida e irreversível 

 

Pouco Significativo • MM 6.US- Na eventualidade de derrame com contaminação de área não 

impermeabilizada é necessário promover a sua remediação. 

Derrames acidentais 

de contaminantes 

Negativo, directo, 

temporário, magnitude 

reduzida e reversível 

 

Pouco Significativo 

Desmantelamento do 

Equipamento 

 
Em caso de 

desactivação 

não prevista 

 

Área de 

implantação  

do NP1 

Negativo, directo, 

temporário, magnitude 

reduzida e reversível 

 

 Significativo  

• MM 7.US- Elaboração de um plano específico para desmantelamento 
Recuperação e 

valorização dos solos 

 

Positivo, directo, 

permanente, magnitude 

moderada  

 

Significativo 
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Descritor do 

Ambiente 
Impacte 

Fase de 

Ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

Impacte 
Medidas Minimizadoras Preconizadas 

Recursos Hídricos 

Superficiais 

Alteração da 

qualidade da água  

Construção 

 
 

Área de 

ampliação do NP 

1 

Negativo, directo, 

temporário, magnitude 

reduzida e reversível 

 

Pouco Significativo 

• MM 1.RH- Criação de um sistema de recolha de águas (chuvas e escorrências) 

• MM 2.RH- Possuir locais específicos para armazenagem temporária dos resíduos 

• MM 3.RH- - Evitar que ocorram derrames acidentais de combustíveis 

Alteração da 

qualidade da água da 

Ribeira  

(Deficiência nos 

Equipamentos ou 

Exploração 

inadequada) 

 

Exploração  

 

Área de 

implantação do 

NP 1 e Áreas 

envolventes 

Negativo, directo, 

permanente, magnitude 

reduzida e reversível 

 

Pouco Significativo 

• MM 4.RH - Instalação de sistema de recolha das águas pluviais. 

• MM 5.RH- Reduzir as áreas impermeabilizadas e utilizar pisos semi-permeáveis  

• MM 6.RH- As operações de manutenção da maquinaria e equipamentos deverão ser 

efectuadas em local apropriado para o efeito. 

• MM 3.RH- Evitar que ocorra derrame acidental de combustíveis; 

• MM 7.RH- Definir locais específicos para armazenagem temporária dos resíduos e 

posterior destino final; 

• MM 8.RH- Utilização de bebedouros de tipo pipeta que, pelas suas características, 

evitam desperdícios de água; 

• MM 9.RH- Calibração regular da alimentação aos bebedouros e pipetas; 

• MM 10.RH- Limpezas efectuadas a seco, recorrendo-se para o efeito a vassouras 

mecânicas rebocadas por tractor; 

• MM 11.RH- Avaliação constante dos consumos de água em todos os pavilhões da 

exploração avícola, para controlo do consumo da água pelas aves e detecção da eventual 

ocorrência de rupturas nas canalizações de água. 

• MM 12.RH- Manter em funcionamento um sistema de gestão de resíduos que permita 

o seu correcto armazenamento e encaminhamento para destino final adequado, evitando 

a contaminação, não só dos recursos hídricos, mas também dos solos. 

Alteração da 

qualidade da água da 

Ribeira  

 

Em caso de 

desactivação 

não prevista 

 

Área de 

implantação do 

NP 1 e Áreas 

envolventes 

Negativo, directo, 

temporário, magnitude 

reduzida e reversível 

 

Pouco Significativo 

• MM 3.RH- Evitar que ocorram derrames acidentais de combustíveis; 

• MM 7.RH- Definir locais específicos para armazenagem temporária dos resíduos 

e posterior destino final; 
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Descritor do 

Ambiente 
Impacte 

Fase de 

Ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

Impacte 
Medidas Minimizadoras Preconizadas 

Recursos Hídricos 

Subterrâneos 

Sem impactes 

Construção 

 
 

Área de 

ampliação do NP 

1 e adjacentes 

 
 

• Dado o reduzido período de construção 

Alteração da 

quantidade da água 

subterrânea na 

envolvente 

(Deficiência nos 

Equipamentos) 

Exploração  

 

Área de 

ampliação do NP 

1 e adjacentes 

Negativo, directo, 

temporário, magnitude 

reduzida e reversível 

 

Pouco Significativo 

• MM 4.RH - Instalação de sistema de recolha das águas pluviais. 

• MM 5.RH- Reduzir as áreas impermeabilizadas e utilizar pisos semi-permeáveis  

• MM 6.RH- As operações de manutenção da maquinaria e equipamentos deverão ser 

efectuadas em local apropriado para o efeito. 

• MM 3.RH- Evitar que ocorra derrame acidental de combustíveis; 

• MM 7.RH- Definir locais específicos para armazenagem temporária dos resíduos e 

posterior destino final; 

• MM 8.RH- Utilização de bebedouros de tipo pipeta que, pelas suas características, 

evitam desperdícios de água; 

• MM 9.RH- Calibração regular da alimentação aos bebedouros e pipetas; 

• MM 10.RH- Limpezas efectuadas a seco, recorrendo-se para o efeito a vassouras 

mecânicas rebocadas por tractor; 

• MM 11.RH- Avaliação constante dos consumos de água em todos os pavilhões da 

exploração avícola, para controlo do consumo da água pelas aves e detecção da eventual 

ocorrência de rupturas nas canalizações de água. 

• MM 12.RH- Manter em funcionamento um sistema de gestão de resíduos que permita 

o seu correcto armazenamento e encaminhamento para destino final adequado, evitando 

a contaminação, não só dos recursos hídricos, mas também dos solos 

Alteração da 

qualidade da água 

subterrânea na 

envolvente 

(Exploração 

inadequada) 

Negativo, directo, 

temporário, magnitude 

reduzida e reversível 

 

Pouco Significativo 

Sem impactes  

Em caso de 

desactivação 

não prevista 

 
 

Área de 

ampliação do NP 

1 e adjacentes 

Negativo, directo, 

temporário, magnitude 

reduzida e reversível 

 

Pouco Significativo 

 

• MM 3.RH-  Evitar que ocorram derrames acidentais de combustíveis; 

• MM 7.RH- Definir locais específicos para armazenagem temporária dos resíduos 

e posterior destino final; 
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Descritor do 
Ambiente 

Impacte 
Fase de 

Ocorrência 
Área de 

Ocorrência 
Características do 

Impacte 
Medidas Minimizadoras 

Qualidade do 
Ar 

Emissão de 
poeiras 

Construção 

 

Toda a área 
do NP1 

 

Negativo, directo, 
temporário, magnitude 

reduzida e reversível 
Pouco Significativo 

• MM 1.QA – Racionalização da circulação; 

• MM 2QA – Condução suave, ou seja, sem acelerações bruscas; 

• MM3.QA – Limitação da velocidade de circulação  

• MM4.QA – Utilização de rega regular e controlada do pavimento, nomeadamente em 
dias secos e ventosos. 

Emissões devidas 
ao sistema de 
aquecimento 

(caldeira 
biomassa))  

Exploração  

 
 
 
 
 
 
 

 
Toda a área 

do NP1 
e 

envolventes 

 
Negativo, directo, 

permanente, magnitude 
reduzida e irreversível 

 
Pouco Significativo 

• MM5QA – Utilização de equipamento para captação de partículas do tipo ciclone, 
e/ou filtros de ar; (STEG) 

• MM6QA – Monitorização regular das emissões da caldeira. 
 

Emissão de 
odores 

 
Negativo, directo, 

permanente, magnitude 
reduzida e irreversível 

 
Pouco Significativo 

 

• MM 7.QA – Colocação de plantas arbustivas na envolvente da exploração; 

• MM 8. QA  - Adopção de medidas de controlo nutricional das rações dos animais; 

• MM 9. QA  - Envio imediato do estrume retirado dos pavilhões para o destino 
adequado. 

 

Emissão de 
poeiras 

Negativo, directo, 
permanente, magnitude 
reduzida e irreversível 
Pouco Significativo 

MM 10. QA  - Pavimentação adequada das vias no interior  da exploração avícola, ou 
em alternativa efectuar a aspersão com água, em especial na época seca; 
MM 7. QA  -  Plantação de arbustos ou plantas arbustivas na envolvente da 
exploração, manter a área florestada. 

Emissão de 
poeiras pela 

movimentação de 
veículos dentro da 

exploração. 

Em caso de 
desactivação 
não prevista 

 

Negativo, directo, 
temporário, magnitude 

reduzida e reversível 
Pouco Significativo 

• MM 11. QA – Humidificação das superfícies dos terrenos que ficarem a a descoberto 
e não compactadas, durante as acções de demolição, de forma a minimizar a 
dispersão de poeiras; 

• MM 12. QA – Realização do transporte de resíduos resultantes das demolições e as 
terras com as adequadas coberturas das terras de forma a minimizar a emissão de 
poeiras durante o transporte. 

Melhoria da 
qualidade do ar 

Após 
desactivação 

 

Positivo, directo, 
permanente, magnitude 
reduzida e irreversível 
Pouco Significativo 

----------------------------------------------------- 
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Descritor do 

Ambiente 
Impacte 

Fase de 

Ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

Impacte 
Medidas Minimizadoras Preconizadas 

Gestão dos 

Resíduos e 

Subprodutos 

Impactes associados 

à produção de 

resíduos de 

construção 

metálicos e não 

metálicos e RSU da 

actividade humana 

Construção 

 

Toda a Área de 

ampliação do 

NP1 

Negativo, directo 

temporário, magnitude 

reduzida e irreversível 

 

Pouco Significativo 

• MM 1.GR- Recolha de todos os resíduos por tipo de resíduo e encaminhamento para 

destino adequado. 

Contaminação da 

qualidade do ar, 

alteração da 

qualidade do solo e 

das águas 

superficiais em caso 

de derrame. 

(Estrumes 

produzidos pelas 

aves) 

Exploração  

 

Toda a área do 

Núcleo de 

Produção 

NP1  

Negativo, directo, 

permanente, 

irreversível, magnitude 

reduzida 

 

Pouco Significativo 

• MM 1.GR- Recolha de todos os resíduos por tipo de resíduo e encaminhamento para 

destino adequado. 

• MM 2.GR- Garantir que os resíduos sejam devidamente acondicionados no 

transporte durante todo o trajecto entre as instalações e os locais de destino; 

•  
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Descritor do 

Ambiente 
Impacte 

Fase de 

Ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

Impacte 
Medidas Minimizadoras Preconizadas 

Gestão dos 

Resíduos e 

Subprodutos 

Utilização do 

estrume das aves em 

benefício da 

agricultura  

Exploração  

 

Áreas de 

aplicação dos 

estrumes 

Positivo, directo, 

permanente, magnitude 

reduzida  

 

Pouco Significativo 

 

Produção de 

resíduos domésticos 

e não perigosos 

Toda a área do 

Núcleo de 

Produção 

NP1 

Negativo, directo, 

permanente, 

irreversível, magnitude 

reduzida 

 

Pouco Significativo 

• MM 3.GR- Recolha dos cadáveres, resíduos hospitalares e RSU e envio para 

tratamento por entidades acreditadas para tal; 

• MM 4.GR- Dever-se-á efectuar com rigor a separação (triagem) dos resíduos 

gerados em todas as actividades administrativas e sociais e encaminhá-las para 

processos de reutilização e reciclagem; 

• MM 5.GR- Manter um registo actualizado e documentado da gestão interna de 

resíduos; 

• MM 6.GR- Deve-se manter o acondicionamento dos resíduos em locais adequados, 

de acordo com o tipo de resíduos e impactes associados, evitando a sua acumulação 

excessiva; 

• MM 7.GR- Armazenagem temporária dos resíduos em áreas impermeabilizadas, 

planas, protegidas da pluviosidade, do acesso de pessoas e animais e da acção do 

vento, garantindo a protecção dos solos, águas superficiais e subterrâneas; 

• MM 8.GR Sensibilização dos colaboradores para as boas práticas de gestão de 

resíduos, reforçando a necessidade de prevenção. 

Impactes associados 

à produção de 

resíduos de 

construção 

metálicos e não 

metálicos e RSU da 

actividade humana 

Em caso de 

desactivação 

não prevista 

 

Toda a área do 

Núcleo de 

Produção 

NP1 

Negativo, directo, 

temporário, magnitude 

reduzida e irreversível 

 

Pouco Significativo 

• MM 9.GR Recolha de todos os resíduos por tipo de resíduo e encaminhamento para 

destino adequado. 
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Descritor do 

Ambiente 
Impacte 

Fase de 

Ocorrência 

Área de 

Ocorrência 

Características do 

Impacte 
Medidas Minimizadoras Preconizadas 

Sócio - economia  

Dinamização da 

economia 

Construção  

 

Exploração  

 

Localmente 

Positivo, indirecto, 

permanente, magnitude 

reduzida  

 

 Significativo 

• Promover, tanto quanto possível, a utilização de mão-de-obra local. 

Diminuição da 

dependência das 

importações 

Exploração  

 

Nacional 

Positivo, indirecto, 

permanente, magnitude 

reduzida  

 

Pouco Significativo 

-------------- 

Perda de dinamismo 

da economia 

Em caso de 

desactivação 

não prevista 

 

Localmente 

Negativo, indirecto, 

permanente, magnitude 

reduzida  

 

 Significativo 

• Não foram preconizadas medidas. 
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5.5. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

 

Considerando que não existem recetores sensíveis na envolvente próxima (aglomerado 

populacional de Chacim) da instalação do NP 1, a possibilidade do incumprimento do critério 

de incomodidade não será de equacionar.  

 

Quanto aos descritores ambientais (solo, recursos hídricos e ar) não se perspetivam impactes 

significativos que, na opinião da equipa técnica, conduzam a uma necessidade imediata de 

serem programados planos de monitorização neste momento do projeto.  

Assim, não se propõe no imediato um plano de monitorização mas sim uma reavaliação da 

situação após implementação das medidas propostas, considerando para tal os parâmetros, 

locais de medição e metodologia seguida para o presente ElA, sem prejuízo de adaptação a 

novas diretrizes legais ou técnicas que venham a tornar-se eficazes. 

Preconiza-se a calendarização da execução das medidas de minimização e o registo paralelo 

dos dados de funcionamento do processo produtivo. 

 
 

6. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 

 
As lacunas de conhecimento relacionadas com o presente estudo dizem respeito à 

inexistência de alguns dados sobre o local de estudo. Tal situação não permite, assim, uma 

avaliação precisa dos impactes gerados em alguns descritores. 

 

As principais lacunas verificadas são: 

• A inexistência de estudos de impacte ambiental, abrangendo a área ou parte da área 

em estudo 

• Relativamente ao ruído existem dificuldades relativamente aos níveis de ruído 

resultantes de cada máquina ou equipamento instalado não foi possível obter dados. 

• Na região em estudo não existe informação referente a medições de qualidade do ar. 

Existem apenas dados qualitativos para caracterização deste descritor. 
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7. CONCLUSÕES    

 

O presente ElA incidiu sobre a fase de ampliação e exploração (NP1) de uma instalação 

avícola pertencente à Avícola Cabeceirense – Sociedade Unipessoal, Lda., com a 

particularidade desta actividade ser desenvolvida há largos anos pelos sócios desta empresa, 

mantendo uma exploração regular com recurso a um núcleo de produção, pretendendo 

aumentar a capacidade. 

 

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

ambiental às novas exigências legais e simultaneamente permitir a regularização da 

instalação perante a Administração, em termos de actividade e de ambiente. 

 

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

estudo e consolidação da avaliação de impactes efetuada. 

 

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

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

trabalho de adequação da exploração aos novos tempos. 

 

Da avaliação efetuada verificou-se que estando ultrapassada a fase de ampliação do Núcleo 

de Produção 1, na fase de exploração não foram identificados impactes negativos 

significativos que ponham em causa a exploração. O enquadramento local da exploração é 

envolvido por áreas de floresta e /ou pequenas áreas agrícolas de exploração familiar 

direcionadas para auto – abastecimento. 

 

Face ao exposto, foram ainda propostas um conjunto de medidas posteriores ao seu arranque, 

que visam essencialmente melhorar o funcionamento geral da exploração e adaptar a mesma 

ao cumprimento da legislação ambiental em vigor, especialmente o diploma REI (PCIP) 

sempre com a adoção das MTD’s. 

 

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

e da adequação ambiental face aos normativos legais em vigor, com óbvias repercussões 

positivas quer no desenvolvimento económico e social da própria empresa, quer indiretamente 

no meio social e económico em que está inserida. 
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