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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

Projecto “EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA - QUINTA DO GIÃO” 
 

Projecto de Execução 
 
 

1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da Consulta 

Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao 

Procedimento de AIA do Projecto “Exploração Suinícola - Quinta do Gião”, em fase de Projecto 

de Execução, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada: 

a) à exclusão, para espalhamento, das áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN) do 

concelho de Arraiolos definidas como “Áreas de Máxima Infiltração” e “Leitos dos Cursos 

de Água e Zonas Ameaçadas pelas Cheias”; 

b) à exclusão, para espalhamento, das áreas constantes na proposta de delimitação da 

REN do concelho de Mora como “Linhas de Água” e “Zonas Ameaçadas pelas Cheias”; 

c) à exclusão, para espalhamento, das áreas das propriedades Quinta do Gião e Vale 

Bandeira, face às preocupações manifestadas pela população relativamente aos maus 

odores; 

d) à obtenção de licença de todas as utilizações de domínio hídrico que ocorram em todas 

as áreas afectas ao projecto, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro. 

e) ao cumprimento das medidas de minimização, piano de monitorização, plano de gestão 

de resíduos, plano de desactivação e à entrega à Autoridade de AIA dos elementos 

indicados em anexo, previamente ao licenciamento da actividade. 

2. A Autoridade de AIA deverá ser informada do início da fase de construção, de forma a 

possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projecto. 

3. Os relatórios de monitorização deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, 

respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

4. Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, 
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decorridos dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do 

respectivo projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 

13 de Fevereiro de 2006, 
 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 

 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 

 

Anexo: Elementos a entregar à Autoridade de AIA, previamente ao licenciamento da actividade, Medidas de Minimização, 

Plano de Monitorização, Plano de Gestão de Resíduos e Plano de Desactivação do Projecto ou de Alguma das 

Componentes.  

                                                 
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução  

“Exploração Suinícola - Quinta do Gião” 

 

I – A ENTREGAR À AUTORIDADE DE AIA, PREVIAMENTE AO LICENCIAMENTO DA 
ACTIVIDADE 

Os planos a seguir indicados após aprovados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo), deverão ser enviados à Autoridade de AIA (o Instituto do 

Ambiente). 

 Plano de Gestão de Resíduos. 

 Plano de Gestão de Efluentes. 

 Plano de Monitorização da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, revisto tendo por 

base as directrizes definidas no documento elaborado pelo Grupo de Trabalho Agro-

Ambiental “Procedimento de licenciamento para a gestão de efluentes pecuários e agro-

industriais”, Lisboa, Maio de 2003, MADRP e MCOTA. 

 Plano de Monitorização do solo a valorizar, através do espalhamento. 

 Plano de Monitorização do efluente a espalhar. 

 

II - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Todas as medidas referentes á fase de construção deverão ser integradas no Caderno de Encargos 

da obra. 

1. Limitar a circulação de maquinaria aos acessos e áreas impermeabilizadas existentes no local, a 

fim de evitar a compactação dos solos na envolvente à área das obras. 

2. Encaminhar os resíduos produzidos para destinos adequados e devidamente 

licenciados/autorizados. 

3. No decurso da fase de construção, todos os materiais poluentes deverão ser instalados e 

manuseados em local impermeável. 

4. Após o final da fase de construção, todas as áreas afectadas deverão ser devidamente limpas e 

deverá proceder-se à descompactação dos solos afectados. 
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5. Manter um sistema de registo, por parcela, com informação relativa às quantidades de 

fertilizantes aplicados, quantidades de efluentes e/ou tamisados espalhados conjuntamente com 

os resultados das análises laboratoriais efectuados. A localização áreas deverá ser, também, 

efectuada sobre cartografia. 

6. Aplicar o efluente no solo com recurso a equipamentos que funcionem a baixa pressão, a fim de 

reduzir as perdas de azoto por volatilização, e a libertação de maus cheiros. 

7. Recorrer sempre às boas práticas agrícolas, efectuando o espalhamento das águas residuais só 

quando necessário, tendo em conta os nutrientes existentes no solo (análise de solo), as 

necessidades das culturas a instalar/existentes e as épocas de aplicação (Código de Boas 

Práticas Agrícolas para a protecção da água contra a poluição com nitratos de origem agrícola, 

aprovado ao abrigo do disposto no Artigo 6°. do Decreto-Lei n.°. 235/97, de 3 de Setembro, e 

Decreto-Lei n.°. 202/2005, de 24 de Novembro), de modo a evitar os problemas de poluição 

difusa que a actividade agrícola poderá provocar. 

8. Efectuar análises aos solos, representativas da totalidade da área a ser valorizada pelo 

espalhamento, de modo a poder estabelecer-se uma dosagem segura, salientando-se que o 

espalhamento em áreas com povoamentos de azinheiras e sobreiros só pode ser efectuado com 

análises prévias, quanto à composição, acidez e características. 

9. Não efectuar o espalhamento: 

 a uma distância inferior 50 metros de qualquer fonte, poço ou captação de água, distância 

alargada para pela menos 100m se se destinar ao consumo humano, dependendo das 

condições hidrogeológicas, natureza e permeabilidade do terreno; 

 a distância inferior a 10 metros de qualquer linha de água; 

 em solos encharcados; 

 sob condições de chuva. 

10. Vigiar, com a periodicidade adequada, o estado de conservação do sistema de retenção de 

águas residuais da exploração, bem como de todas as canalizações que conduzem o efluente, 

com vista a evitar eventuais problemas de funcionamento e, consequentemente escorrências e 

contaminação do solo e das águas subterrâneas e superficiais. 

11. Proceder à plantação de uma cortina arbórea e arbustiva densa e a vários níveis à volta das 

instalações do perímetro da exploração suinícola com vista a minimizar a propagação dos maus 

odores. Caso tal não seja possível, deverá ser comunicado ao Instituto do Ambiente para 

apreciação  
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12. Na Herdade de São Miguel privilegia, sempre que possível, o espalhamento nas áreas mais 

afastadas de Pavia. 

13. Quando aplicadas sobre o terreno nú, as águas residuais deverão ser incorporadas no solo com a 

brevidade possível, através de uma mobilização. 

14. Dar cumprimento aos procedimentos e medidas indicados no parecer n.° 11/05/SUJLR da 

Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, que autoriza o espalhamento dos resíduos em solo 

agrícola. 

 

III - PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

A monitorização da qualidade do efluente que será espalhado no solo deverá abranger, além dos 

parâmetros indicados no EIA (pH e Azoto Total) também os parâmetros Matéria Seca, Matéria 

Orgânica, Azoto Nítrico, Azoto Amoniacal, Fósforo Total, Potássio Total, Salinidade (CE), SAR 

(relação de adsorção de sódio), Cobre, Zinco, CJN, Escherichia colie Nematoides intestinais. 

A monitorização do solo sujeitos à aplicação das águas residuais e dos tamisados deverá incluir o pH, 

Azoto Total Textura, Matéria Orgânica, Fósforo e Potássio assimiláveis, Magnésio, Salinidade (CE), 

Cobre e Zinco Totais. 

A frequência de monitorização para estes dois planos deverá ser de duas vezes/ano (uma no período 

PrimaveraNerão e outra no período Outono/Inverno). Os relatórios deverão ser apresentados 

anualmente ao Instituto do Ambiente. 

Poderão, ainda, ser monitorizados outros parâmetros, decorrentes da licença ambiental. 

Para melhor elaboração e orientação dos Planos de Monitorização, deverá ser tido também em 

consideração o documento elaborado pelo Grupo de Trabalho Agro-Ambiental - “Procedimento de 

Licenciamento para a Gestão de Efluentes Pecuários e Agro-Industriais”, Lisboa - Maio de 2003 

(Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e Ministério das Cidades, do 

Ordenamento do Território e do Ambiente). 

 

IV - PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

O Plano de Gestão de Resíduos deverá contemplar pelo menos o seguinte: 

 a separação dos resíduos na origem, de forma a promover a sua valorização por fluxos ou 

fileira, prevista no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro; 
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 a concretização das operações susceptíveis de produzirem resíduos (com principal relevo 

para os resíduos perigosos e lixiviáveis) local adequado e definido para o efeito e por forma a 

evitar a contaminação do solo e/ou da água; 

 a armazenagem dos resíduos produzidos em local definido para o efeito, de modo adequado 

a cada tipologia de resíduos e por forma a evitar a contaminação do solo e/ou da água; 

 o destino final dos resíduos produzidos por uma empresa ou entidade devidamente 

autorizada para a sua gestão, devendo o seu transporte ser efectuado acompanhado das 

respectivas Guias de Acompanhamento de Resíduos, Portaria n.º 335/97, 16 de Maio; 

 a valorização agrícola de resíduos encontra-se sujeita ao regime geral sobre a gestão de 

resíduos, Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro; 

 a valorização agrícola de lamas encontra-se sujeita ao Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21 de 

Junho; 

 a entrega anual e relativamente ao ano anterior, de uma listagem onde constem os resíduos 

produzidos (com indicação do respectivo código LER), indicando a origem, as quantidades e 

o destino final. Esse registo deverá conter ainda cópias de todas as guias de 

acompanhamento de resíduos efectuadas. 

 

V - PLANO DE DESACTIVAÇÃO DO PROJECTO OU DE ALGUMA DAS COMPONENTES. 

Assim que houver intenção em desactivar o projecto ou alguma das suas componentes deverá ser 

apresentado ao Instituto do Ambiente um plano de desactivação pormenorizado contemplando, pelo 

menos: 

 a solução final de requalificação da área de implantação das intra-estruturas construídas, a 

qual deverá ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal 

então em vigor; 

 as acções de desmantelamento e obra a ter lugar; 

 o destino a dar a todos os elementos retirados; 

 um plano de recuperação final de todas as áreas afectadas. 
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