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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

PROJECTO “AMPLIAÇÃO DO AVIÁRIO DE BELAZAIMA DO CHÃO” 
 

(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) 

relativa ao procedimento de AIA do projecto “Ampliação do Aviário de Belazaima do 

Chão”, em fase de Projecto de Execução, localizado no concelho de Águeda, freguesia 

de Belazaima do Chão, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 
condicionada ao cumprimento integral de todas as condições constantes no anexo à 

presente DIA, sem prejuízo das condições que vierem a ser impostas na Licença 

Ambiental a emitir. 

2. As medidas a concretizar na fase de obra deverão ser integradas no caderno de 

encargos da obra. 

3. A Autoridade de AIA deverá ser informada do início da fase de construção, a fim de 

possibilitar o desempenho das suas competências na pós-avaliação do Projecto. 

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 Declaração de 

Impacte Ambiental caduca se, 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. 

 

19 de Outubro de 2007, 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 
 

 

 

 
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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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: Medidas de Minimização, Outros elementos e Fase de Desactivação. 
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução 

“AMPLIAÇÃO DO AVIÁRIO DE BELAZAIMA DO CHÃO” 

 

I. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

1. Programar a obra por forma a que: 

- a movimentação mais significativa de terras e a consolidação dos taludes ocorram fora 

do período do ano em que é mais provável a ocorrência de precipitação; 

- a rede de drenagem pluvial seja concretizada assim que os pavilhões estiverem 

concluídos. 

2. Instalar junto do estaleiro um ponto de água permanente, para resposta imediata e 

combate no caso de ocorrência de incêndio, resultante das acções de obra, uma vez que a 

área adjacente ao empreendimento é, essencialmente, constituída por povoamentos 

florestais. 

3. Efectuar as operações de manutenção dos veículos e equipamentos afectos à obra apenas 

em oficinas exteriores, devendo no entanto estar prevista uma área para reparações de 

emergência e abastecimento de combustível. Essa área deverá ser impermeabilizada, 

drenada e os respectivos efluentes recolhidos e levados a destino adequado. 

4. Efectuar as eventuais descargas da lavagem de máquinas e equipamento utilizado em 

locais apropriados (dotados de recolha das águas). 

5. Adoptar estruturas amovíveis para recolha dos efluentes domésticos gerados no estaleiro, 

devendo os mesmos ser recolhidos pelos serviços camarários ou operador licenciado. 

6. Dispor de materiais absorventes no estaleiro, a fim de garantir a rápida intervenção na 

contenção de eventuais derrames de óleos e/ou combustíveis ou outras substâncias 

poluentes.  

7. Assinalar com marcas visíveis as zonas a desmatar/desarborizar, permitindo a 

identificação das áreas de intervenção. Nas áreas de intervenção que não serão ocupadas 
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de forma irreversível, limitar as intervenções no sentido de preservar na maior extensão 

possível os seus solos. 

8. Sinalizar, na fase de construção, os caminhos a utilizar, a fim de limitar a circulação de 

pessoal e maquinaria. 

9. Retirar prontamente do local o material lenhoso decorrente das actividades de desmatação 

e desarborização, a fim de não constituir aí um foco/meio de propagação de fogo. 

10. Adoptar medidas complementares de segurança, durante a fase de construção, de modo a 

que a manobra de viaturas e o manuseamento de determinados equipamentos não venha 

a estar na origem de focos de incêndio. 

11. Decapar, remover e separar as terras de melhor qualidade com vista à sua utilização 

posterior, devendo o respectivo armazenamento ser efectuado em pargas, localizadas em 

locais estáveis e onde seja menos provável o seu escorregamentos e consequente 

arrastamento para a rede hidrográfica. 

12. Localizar eventuais depósitos temporários de materiais excedentários, apenas em zonas 

dentro da área do projecto, o mais afastado possível da ribeira da Belaizama. 

13. Reutilizar, preferencialmente, o excesso de materiais sobrantes resultantes da 

movimentação de terras em outras obras licenciadas. Caso tal não seja possível, são 

considerados resíduos e apenas poderão ser depositados em locais licenciados para o 

efeito 

14. Proceder à limpeza regular da via pública, sempre que forem vertidos materiais de 

construção ou materiais residuais da obra. 

15. Proceder à rega do caminho florestal junto das edificações existentes, sempre que o 

volume de tráfego associado à exploração cause incómodos à população. Esta medida é 

também aplicável à fase de exploração. 

16. Proceder à limpeza, desinfecção e atulhamento da fossa a desactivar. 

17. Proceder à naturalização dos taludes através de uma cobertura com terra vegetal e 

posterior sementeira/plantação com espécies autóctones, por forma a evitar fenómenos de 

erosão. 
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18. Proceder a uma nova prospecção arqueológica na área afecta ao projecto logo na fase 

inicial dos trabalhos (limpeza/desmatação), face à má visibilidade no terreno, aquando da 

prospecção efectuada na caracterização da situação actual. 

19. Acompanhamento arqueológico de todas as acções que impliquem a mobilização do solo, 

incluindo desmatações e decapagens superficiais em acções de preparação ou 

regularização do terreno, escavações, terraplanagens, instalação de estaleiros, abertura de 

caminhos de acesso ou outras infra-estruturas. As áreas de empréstimo e depósito, ou 

outras áreas funcionais da obra cuja localização se desconhece, também deverão ser alvo 

de prospecção arqueológica prévia. Os resultados destes trabalhos podem determinar a 

adopção de medidas de minimização específicas, designadamente, a realização de 

sondagens de caracterização, em número e dimensão a determinar pelo arqueólogo 

responsável pelo trabalho. O acompanhamento deverá ser realizado por um arqueólogo 

em cada frente de obra, sempre que as acções decorram em simultâneo. 

20. Proceder, após a conclusão dos trabalhos de construção, à limpeza de todas as zonas de 

trabalho. 

21. Nas áreas intervencionadas, incluindo zona do estaleiro, que deixem de ser necessárias, a 

recuperação paisagística deverá ser efectuada em conformidade com o nº 2 do artigo 15º 

do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Julho, no que se refere à obrigatoriedade da gestão 

de combustível, numa faixa de 50 m em torno das edificações. 

22. Implementar um plano de recuperação/integração paisagística. 

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

23. Proceder à limpeza e manutenção periódica do sistema de drenagem pluvial, a fim de 

evitar qualquer obstrução do sistema. 

24. Vistoriar periodicamente, em particular após precipitações intensas, o ponto de descarga 

previsto para a drenagem das águas pluviais. Caso se verifique que a valeta do caminho 

florestal não tem capacidade de vazão, deverá ser implementada uma solução eficaz. 

25. Proceder à manutenção das espécies vegetais semeadas/plantadas na fase de construção 

para consolidação das terras. 
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26. Em circunstância alguma o estrume (camas mais excreta) poderá ser depositado, mesmo 

que temporariamente, no exterior dos pavilhões. 

 

RESÍDUOS 

27. Promover uma adequada gestão de resíduos em matéria de armazenamento, transporte e 

destino adequado em conformidade com as disposições legais em vigor neste domínio, de 

que se destaca o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

28. Evitar a proliferação de locais de deposição de resíduos, devendo prever-se a existência 

de locais destinados a esse fim, devidamente assinalados, no qual os resíduos são 

depositados separadamente, em função da tipologia. Deverão ser contactadas empresas 

devidamente credenciadas para recolher, transportar e tratar os diferentes tipos de 

resíduos. 

29. Sempre que ocorrer algum derrame de óleos, combustíveis ou outras substâncias 

poluentes, utilizar materiais absorventes para conter o derrame, devendo depois ser 

removida a camada de solo afectada e encaminhada para destino adequado. 

 

II. OUTROS ELEMENTOS  

30. Estabelecer contactos com a Câmara Municipal de Águeda no sentido de verificar a 

viabilidade de colocar pavimento no caminho florestal de acesso ao aviário, a fim de 

minimizar o levantamento de poeiras e consequentes incómodos na população que reside 

na proximidade. 

31. Definir um plano de segurança contra incêndios para o edifício de armazenagem de 

biomassa, já que os materiais armazenados apresentam uma combustibilidade elevada. 

 

III - FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projecto, pelo menos 50 anos e a 

dificuldade de prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais 
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então em vigor, deverá o proponente, no último ano de exploração do aviário, apresentar à 

Autoridade de AIA um plano de desactivação pormenorizado, contemplando nomeadamente: 

- A solução final de requalificação da área de implantação do aviário, a qual deve 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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