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ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO AVIÁRIO DO RESOURO

1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Aditamento ao EIA do Projecto de Execução do
Estabelecimento Avícola do Resouro de galinhas poedeiras para produção de ovos de
consumo, sito em Resouro, freguesia de Urqueira, concelho de Ourém, dando
cumprimento ao regime jurídico da avaliação do impacte ambiental (AIA).
No âmbito do procedimento de AIA, o Instituto do Ambiente informou, a empresa
proponente, através do ofício n.º 3094, de 15 de Março de 2007, que a Comissão de
Avaliação, ao abrigo do artigo 13.º do Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro,
considerou necessário a apresentação de um conjunto de elementos adicionais para
efeitos de conformidade do EIA.
Os elementos agora solicitados dizem respeito à sócio-economia e ao Resumo Não
Técnico, cuja resposta se encontra no presente documento e no Resumo Não Técnico
reformulado apresentado em documento autónomo como determina a legislação.
2. ELEMENTOS ADICIONAIS
Conforme se tinha apresentado na descrição do projecto, o estabelecimento
contempla três actividades diferenciadas:
• a recria;
• a produção de ovos de consumo;
• a selecção e inspecção de ovos.
Importa clarificar que a recria e a produção de ovos de consumo constituem o
estabelecimento avícola propriamente dito, embora exista uma fábrica de rações para
auto-consumo inserida na área de produção, bem como instalações sociais e
administrativas, que em termos de distribuição espacial estão associadas ao edifício
do centro de selecção e inspecção de ovos (CICO).
Assim, a fábrica de farinhas e o CICO constituem projectos complementares ou
subsidiários, objecto de licenciamentos (licenciamento industrial) diferentes e
autónomos.
No entanto, por uma questão de integração do processo funcional da empresa e da
interdependência clara entre os 3 elementos (aviários, fábrica de farinhas e CICO),
considerou-se que a apresentação conjunta tornaria mais fácil a apresentação e toda a
análise de impactes produzida para os vários descritores.
2.1. Sócio-economia
Questão 1. “Enquadrar o projecto, clarificando e indicando a totalidade dos usos
relativamente à área total (5.4ha) do empreendimento.”
De acordo com a informação originalmente produzida, a empresa dispõe de uma
propriedade com cerca de 54.000m2, dos quais a área construída apresenta uma área
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de implantação total de 10.772,50m2 sendo a área bruta construída de 16.195,50m2.
Considerando os acessos e as áreas não cobertas, afectas ao estabelecimento
avícola, verifica-se que, da área total da propriedade, apenas 25.500m2 estão afectos
ao estabelecimento avícola do Resouro, conforme se descrimina no Quadro 1.
QUADRO 1 – Estabelecimento avícola – zonas de actividade e respectiva área de ocupação.
Zonamento
Área coberta
Área descoberta
Total
(m2)
(m2)
(m2)
Zona de Recria
2.023,50
5.576,50
7.600
Zona de Produção
(inclui a fábrica de farinhas)
Zona de Selecção de ovos e área
social e administrativa
Total

6.825

7.175

14.000

1.924

1.976

3.900

10.772,50

14.727,50

25.500

Na área remanescente da propriedade podemos observar a presença de terrenos
incultos, com alguma arborização dispersa constituída por pinheiros e eucaliptos
(cerca de 20.250m2), e de uma parcela agrícola (vinha), actualmente abandonada
(cerca de 8.250m2).
Na Figura 1, identificou-se o zonamento apresentado no Quadro 1, e a área
remanescente, de acordo com o uso do solo identificado, procurando ilustrar o uso e a
ocupação de toda a propriedade (5,4ha).
Questão 2. “Justificar a longa duração do projecto, indicando o tempo previsto
de vida útil do projecto, e mencionar possíveis factores de desactivação do
projecto. Avaliar impactes.”
A fase de desactivação, entendida como a desmaterialização de qualquer acção física
ou mesmo virtual deve ser avaliada, como preconiza o regime legal de AIA, devendo a
avaliação ser ponderada caso a caso, em função do tipo de projecto, localização e
horizonte de vida útil do mesmo, conforme nos diz a prática.
Assim no capítulo 6.2 do EIA, está prevista esta avaliação. Uma avaliação na
generalidade onde se referiu que, em projectos de longa duração, como este, é
discutível a utilidade de se tentar fazer uma previsão daquilo que ocorrerá passados
muitos anos, previsivelmente décadas.
Disse-se ainda, que:
•

A evolução deste estabelecimento tem vindo a apontar para um crescimento
gradual e economicamente sustentado, assente na ampliação e modernização
das instalações e equipamentos.

•

A actividade desenvolvida, por estar ligada à área alimentar, ou seja, ser um
bem de primeira necessidade faz prever a sua perpetuação por tempo
indeterminado.
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Figura 1 – Levantamento esquemático da propriedade com identificação do zonamento e
respectivas ocupações ou usos, acima discriminados. Em cima, apresenta-se a figura
esquemática do EIA com os vários elementos construídos afectos ao estabelecimento avícola.
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Mesmo assim, apresentou-se um pequeno exercício sobre uma eventual desactivação
do Estabelecimento Avícola do Resouro.
Considerando um cenário pessimista poderão apontar-se genericamente como
eventuais factores de desactivação do projecto os seguintes:
•

Perda de viabilidade económica resultante da saturação deste tipo mercado;

•

Pandemia ou situações similares passíveis de pôr em causa a actividade
avícola, temporária ou permanentemente;

•

Aparecimento de novas tecnologias ou de condições muito diferentes de
exploração, que envolvam alterações profundas em todo o sistema instalado.

Qualquer um destes factores poderá resultar numa situação de perda de viabilidade
económica ou de falta de capacidade de investimento, que conduzirá ao
desmantelamento de toda a instalação (demolição dos edifícios e de pavimentos,
retirada de todos os materiais e modelação do terreno), com a reposição das
condições originais, na medida do possível, como uma medida de minimização.
Procedeu-se, também, (no âmbito da fase de desactivação), a uma avaliação na
especialidade ao nível da geologia e da geomorfologia, dos recurso hídricos, dos
solos, do ordenamento do território, da ecologia da paisagem, da qualidade do ar e do
ambiente sonoro, da gestão dos resíduos, da sócio-economia e do património (pp. 154
e 155 do EIA).
Em termos conclusivos referiu-se que os impactes negativos seriam temporários
relacionados com as operações de demolição e desmantelamento de equipamentos e
áreas construídas. E que o impacte negativo mais importante seria sem dúvida ao
nível social e económico, dado tratar-se de uma zona marcadamente rural com baixa
oferta de emprego, e portanto pouco atractiva para a fixação de população.
Não foi considerada adequada a proposta de medidas de minimização, embora
tivessem sido definidas algumas directrizes genéricas de procedimentos (pp. 156 do
EIA)
Questão 3. “Caracterizar a envolvente, em termos de núcleos urbanos,
equipamentos colectivos, actividades económicas. “
Como referido no EIA, este estabelecimento avícola localiza-se nos limites do
estabelecimento humano do Resouro.
Para além deste estabelecimento humano e num raio de cerca de 3km, localizam-se
outros estabelecimentos humanos de características semelhantes à do Resouro: Vale
das Antas, a cerca de 300m do estabelecimento avícola, Pederneira (a 1km), Amieira
(a 2km) e Urqueira (sede da freguesia, a 3km) (ver peça desenhada n.º 2 e n.º 6 do
EIA).
Estamos perante um território constituído por povoações marcadamente rurais, de
povoamento concentrado (típico daquela região), onde predominam os
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estabelecimentos humanos de muito pequena dimensão, com cerca de 55% da
população a viver em lugares com menos de 500 habitantes.
Povoações localizadas no interior de manchas florestais de produção, dotadas de uma
razoável acessibilidade quer em termos da sua estrutura física, quer em termos do seu
perfil.
A densidade populacional é maior no estabelecimento humano, sede de freguesia
(Urqueira), traduzindo dinâmicas demográficas diferenciadas quer em termos
populacionais, quer em termos da sua base económica.
O emprego é dominado pelos sectores secundário e terciário, aos quais se segue o
sector agrícola, registando, ainda, um certo peso na base económica das famílias,
onde o uso agrícola de natureza policultural se encontra associada à habitação,
geralmente localizada junto ao acesso viário (EM 1012). Constata-se igualmente a
existência de plantações de hortícolas destinadas ao auto consumo.
As empresas de maior dimensão são diminutas, sendo a maioria delas de pequena
dimensão e do tipo familiar.
Contudo, o Aviário do Resouro e outro aviário de frangos de carne, localizado a 1km
de distância no limite Norte do estabelecimento humano do Resouro, mas de menor
dimensão, juntamente com outras unidades de transformação (“espalhadas” um pouco
por todo o concelho), designadamente uma de transformação de madeira, no Resouro
(Figura 2), uma unidade industrial de préesforçados, uma unidade de plásticos e um
outro aviário (estas três últimas localizados
na Urqueira, sede da freguesia), representam
um foco gerador de desenvolvimento
económico
e,
consequentemente,
de
aumento do emprego, não só directamente
dependente da indústria transformadora, mas
também, indirectamente, através de todas as
actividades económicas associadas.
Figura 2 -

Unidade transformação de

madeiras, no Resouro.

Os equipamentos e os serviços prestados constituem indicadores sociais importantes
para um melhor conhecimento de uma região ou de um território. No caso concreto
existe um centro de saúde e uma farmácia, na sede da freguesia. No contexto das
farmácias e num raio de 3km a partir do Resouro existem cinco farmácias.
No âmbito dos estabelecimentos de ensino/serviços sociais existe, na freguesia, uma
creche/jardim de infância, para além de duas outras nos estabelecimentos humanos
da Amieira e da Mata. Ao nível dos serviços sociais, não existe nenhum centro de dia,
contudo, esta valência é assegurada por um serviço ambulatório, ao domicílio.
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No Resouro não existem equipamentos escolares. No entanto, existe neste território
uma rede de escolas do ensino básico, localizadas nos estabelecimentos humanos da
Amieira, da Pederneira e da Mata.
Foi neste contexto, de exiguidade e de rarefacção de equipamentos de natureza
cultural e social, que se considerou como nulos os impactes negativos gerados, não só
pelo projecto, como pelas deslocações com origem e destino no aviário do Resouro.
Questão 4. “ Identificar, cartografar e caracterizar, em termos de localização e
proximidade às habitações, equipamentos colectivos, actividades económicas,
os percursos seguidos pelo tráfego viário, considerando as origens das
matérias e dos destinos dos produtos finais, especificando particularmente o
atravessamento de povoações, entre as quais o Resouro. Avaliar os impactes.”
Existem dois eixos com origem e destino no aviário do Resouro:
O eixo Resouro – Urqueira – Cercal – Fátima – A1 e o eixo Resouro – Pederneira Albergaria dos Doze – Pombal – A1, conforme Plantas em anexo 1 e 2, consoante o
destino para Sul ou para Norte respectivamente. No entanto, importa referir que o
trajecto para Sul é claramente predominante por corresponder à origem de matériasprimas e destino final de produtos, sendo o sentido Norte residual.
Assim os estabelecimentos humanos directamente interferidos pela circulação do
trânsito gerado pelo aviário do Resouro, são o Resouro, Urqueira e Cercal. No
entanto, face à reduzida actividade económica nesta zona e ao baixo número de
instalações/empresas passíveis de gerar números de tráfego elevado, não se
detectaram impactes negativos decorrentes das suas travessias, quer em termos das
actividades económicas aí instaladas quer em termos do dia a dia das populações,
quer em termos da segurança na própria circulação local, pelo que se considera que
os impactes negativos a existirem são pouco significativos. Acresce ainda, que
estando o estabelecimento em plena exploração seria expectável encontrar elementos
de conflito mais evidentes (nomeadamente no estabelecimento humano do Resouro),
caso ocorressem impactes significativos, o que efectivamente não aconteceu.
No entanto, reiteram-se as medidas, já incluídas no EIA, que reforçam e melhoram as
condições de segurança em termos da circulação viária e pedonal no interior do
aviário e no acesso a partir da EM 1012:
•

A colocação de sinalização informativa no interior do complexo.

•

A vedação da propriedade.

•

A individualização das áreas de circulação pedonal, em relação às áreas de
circulação viária.

•

A individualização do estacionamento, quer em termos de veículos ligeiros,
quer em termos de veículos pesados.
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Algumas destas medidas deverão ser igualmente implementadas nas travessias dos
aglomerados urbanos:
•

Colocação de sinalização informativa.

•

Individualização das áreas de circulação pedonal e de circulação viária.

•

Colocação de bandas sonoras ou elementos transversais sobre elevados
que induzam a redução da velocidade na travessia dos estabelecimentos
humanos.

Questão 5. “ Caracterizar as vias (EM 1012, caminho local que passa pela
povoação do Resouro, caminhos no interior da propriedade) quanto ao perfil,
condições de circulação e capacidade.”
Disse-se no EIA que:
•

Da estrada municipal EM1012 (FOTO), deriva um acesso local à propriedade
(Figura 3), onde se localiza o estabelecimento, sendo o percurso no interior da
exploração efectuado por uma estrada florestal que passa junto ao limite da
propriedade (acesso pavimentado e bermas, com 3 metros de faixa de
rodagem) e por caminhos de terra batida (com 3 metros de faixa de rodagem),
permitindo o acesso aos diferentes pavilhões (Figuras 3 e 4).

Figura 3 - Acesso externo entre a EM1012 e a propriedade onde se localiza o estabelecimento
avícola.

Figura 4 - Acesso internos pavimentados e em terra batida na propriedade.
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•

A “vascularização” do território processa-se com alguns constrangimentos,
designadamente a nível da conservação da rede viária em geral, da sinalização
horizontal (ausência da delimitação do eixo da via e da delimitação das
bermas), problemas que se estendem também à EM 1012, em particular.

Quanto às condições de acesso à unidade e às infra-estruturas que servem o local,
designadamente a EM 1012 e a Em 1014 (Figura 5), disse-se no EIA que o seu perfil
transversal (de 1x1, com 6 metros de largura de faixa de rodagem, berma e
revestimento betuminoso) era adequado à actividade industrial em causa, permitindo o
cruzamento entre dois veículos pesados e entre um veículo pesado e um veículo
ligeiro, não se tendo registado, durante todo este seu tempo de laboração, qualquer
tipo de incidente em termos de escoamento de tráfego, ou outro tipo de
constrangimentos.

Figura 5 - EM1012 (esquerda) e EM1014 (direita), utilizadas nos trajectos para Norte ou para
Sul.

Foi referido ainda no EIA que, no interior da unidade, existe espaço para
estacionamento, cargas e descargas, de modo a não ser prejudicado o trânsito na
envolvente, para além de estar salvaguardada a possibilidade da circulação de
veículos de emergência. Existe igualmente um local de estacionamento (em terra
batida), ao longo da referida estrada florestal, no interior da exploração (Figura 6).

Figura 6 - Zona de carga de ovos (esquerda) e zona de estacionamento de pesados (direita),
dentro da propriedade.
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A restante parte dos trajectos identificados na questão 4 é feita por estradas nacionais,
itinerários complementares ou auto-estradas, portanto com características de perfil e
condições de circulação que não oferecem dúvidas para a utilização prevista.
Desta forma, considera-se que mesmo os acessos locais ou municipais utilizados tem
capacidade de resposta adequada, devido à baixa utilização apresentada e ao número
reduzido de tráfego gerado directamente pela exploração em estudo.
Questão 6. “Quantificar o tráfego observado avaliar os impactes em função do
incremento gerado pelo projecto, incluindo condições de circulação e de
transporte, discriminando por:
Segundo informação de pormenor prestada pela empresa, apresentam-se em
seguidas as informações solicitadas:
6.1. Matérias-primas para produzir a alimentação das galinhas.
•

Entram 6 a 7 cargas semanais compostas por veículos pesados (semireboques), normalmente em transportes alugados pela própria empresa.
6.2. Pintos que compõem a zona de recria.

•

Entram 4 vezes por ano pintos do dia para a recria, em transporte pesado da
responsabilidade do fornecedor.
6.3. Embalagens para expedição de ovos.

•

Entra 1 carga por semana, em transporte pesado da própria empresa.
6.4 Transporte de produtos finais.”

•

Actualmente e atendendo ao tipo de clientes predominantes (superfícies
comerciais de média e grande dimensão) e a um esforço de racionalização nos
transportes de ovos, o número de cargas semanais cifra-se em cerca de 7
cargas semanais com veículos pesados próprios (correspondendo a 90% do
escoamento do produto) e cerca de 5 cargas semanais com veículos mistos de
clientes (correspondente a 10% do produto escoado), que carregam
directamente na empresa, totalizando 12 cargas semanais.

Outro tráfego
Porque foi considerado relevante, apresentamos ainda a informação relativa ao tráfego
gerado pelas saídas de dejectos das aves e entrada de combustíveis:
•

São feitas 4 a 5 cargas semanais de dejectos das aves, feitas em transportes
pesados, da responsabilidade do receptor;

•

Para abastecimento de combustíveis, entra 1 carga por mês de gasóleo e 4 a 5
cargas por ano de gás natural, em veículos dos fornecedores e em
cumprimento das normas específicas para o sector.

Em resumo, verifica-se que a exploração do estabelecimento avícola do Resouro, em
termos de entradas e saídas, no pior cenário gera anualmente um tráfego médio de
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1061 veículos pesados/ano e 260 ligeiros-mistos/ano. Diariamente e em absoluto, é
gerado um tráfego de cerca de 5 veículos pesados e 1 ligeiro misto.
Atendendo ao tráfego gerado pela empresa (com os dados agora revistos), o que já se
verifica actualmente e considerando o anteriormente referido nas questões 4 e 5,
reitera-se a avaliação de impactes produzida e que vai no sentido de serem induzidos
impactes pouco significativos, mesmo na rede viária local sendo esta a mais sensível
pela proximidade às populações e pelas características das vias. Mesmo assim, a
tendência de evolução será de uma estabilização destes números, fruto de uma
gestão muito mais racional da frota da própria empresa.
Questão 7. “Quanto ao destino dos produtos finais provenientes do aviário do
Resouro, quantificar a respectiva expedição, nomeadamente distinguindo a
realizada pela empresa e pelos clientes, quais as condições de transporte, os
destinos e os percursos rodoviários. Avaliar impactes.”
Em complemento da resposta à questão anterior, reitera-se que para os produtos
finais 90% do escoamento é feito por veículos pesados da própria empresa e 10% por
veículos ligeiros mistos de clientes de menor dimensão.
As condições de transporte obedecem a normativos específicos. A frota da empresa
(constituída por 2 semi-reboques e 1 camião pesado) está devidamente adequada a
este tipo de transporte, com caixa fechada e isolada. Na Figura 7, apresenta-se um
dos veículos e um tipo de embalagem.

Figura 7 - Transporte da frota da empresa e embalagem de ovos para transporte.

Questão 8. “Analisar e avaliar os riscos na circulação das matérias-primas e dos
produtos finais e no interior do estabelecimento.”
As matérias-primas correspondem ao alimento para as aves que é recebido na
empresa, sendo depois processado na fábrica de farinhas, e a material de embalagem
para os ovos, nomeadamente milho; soja; girassol; cálcio e fosfato; pigmentante;
Premix; embalagens em cartão.
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Estes elementos são transportados a granel ou devidamente acondicionados, não
envolvendo qualquer risco de manuseamento na forma de transporte utilizada.
Os elementos eventualmente mais sensíveis em termos de transporte são os
combustíveis, no entanto, o transporte destes é feito dentro de quadro regulamentar
próprio e da responsabilidade do fornecedor incluindo a trasfega.
Dentro do estabelecimento os vários elementos estão devidamente acondicionados e
em locais próprios. Os combustíveis estão em locais isolados da área de produção,
cumprindo as normas específicas de armazenamento, nomeadamente com bacias de
retenção.
Face ao exposto, o risco de transporte é o inerente à circulação rodoviária e dentro da
instalação estão garantidas adequadas condições de trasfega e armazenamento, não
sendo previsível qualquer risco acrescido.
Também o próprio funcionamento do estabelecimento obedece a apertadas regras de
acesso às várias infra-estruturas construídas, pelo que neste contexto, não se
prevêem riscos para a saúde pública quer no interior das instalações quer no seu
exterior.
Questão 9. “Avaliar os efeitos gerados com a localização do projecto face á
proximidade do núcleo urbano.”
Diz-se no EIA que este estabelecimento existe há mais de 2 décadas tendo sido
objecto de sucessivas ampliações, não havendo registo histórico de ocorrências de
emissões gasosas passíveis de afectar a qualidade do ar ambiente ou de eventuais
reclamações dos receptores sensíveis da povoação do Resouro.
Do ponto de vista da qualidade do ar, considera-se a zona, correspondente à
implantação do projecto, como boa, pelo facto:
•

Da área envolvente à zona do projecto ser ocupada por áreas florestal e
agrícola, que associadas ao regime de ventos potencia a dispersão de
poluentes atmosféricos;

•

Da principal fonte de emissão de poluentes ser resultante de fontes móveis
consequência da circulação do tráfego automóvel, não sendo relevantes,
considerando a intensidade de tráfego que se verifica nas vias municipais
existentes na zona de implantação do projecto;

•

De não existirem na zona envolvente do projecto industrias ou outras fontes
relevantes em termos de emissão de poluentes atmosféricos.

Do ponto de vista do ruído disse-se no EIA, que a exploração avícola se localiza numa
zona caracterizada como “pouco ruidosa”, com baixa densidade populacional e onde
predomina a ocupação florestal.
A zona é percorrida por algumas vias de circulação, algumas delas em terra batida,
que dão acesso às habitações e propriedades. Salienta-se a passagem (na envolvente

Abril de 2007

12

ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO AVIÁRIO DO RESOURO

mais afastada da exploração) da EM1012, que atravessa a povoação do Resouro, não
registando, de forma aparente, grande intensidade de tráfego.
O EIA refere como principais fontes emissoras de ruído, identificadas na zona de
implantação da exploração, aquelas que resultam do funcionamento associado à
actividade alvo deste estudo e as fontes naturais. Salienta ainda o ruído emitido pelo
tráfego automóvel (embora muito reduzido e esporádico), que circula nas vias de
acesso às habitações e propriedades.
Associadas ao exercício da actividade, o EIA salienta como fontes emissoras de ruído:
•

Ruído produzido pela circulação de veículos

•

Ruído produzido pelo equipamento de ventilação

•

Ruído produzido pela transvaza de matérias-primas

•

Ruído provocado pelo equipamento de moagem.

•

Ruído provocado pelo sistema de passadeiras de recolha de ovos

Importa referir que nenhuma destas fontes de ruído é contínua, apresentando picos
pontuais correspondentes à sua ocorrência e funcionamento dos equipamentos
responsáveis. Refira-se ainda que o equipamento de moagem será o mais
problemático, ainda que atenuado pela posição central relativa ao limite da
propriedade.
Refira-se que foram propostas medidas específicas para o equipamento de moagem
Disse-se ainda no EIA que:
•

Não foram identificadas características impulsivas do ruído conforme se pode
constatar pelos resultados apresentados.

•

Quanto ao critério de incomodidade, que envolve a comparação do valor da
diferença entre o LAr,T do ruído ambiente e o LAeq,T do ruído residual com o
valor limite corrigido para cada caso, não ocorreu a aplicação de nenhuma
correcção ao valor limite, pelo facto da instalações ter um horário de
funcionamento superior a 8 horas no período diurno.

Em conclusão, considera-se que apesar da proximidade do núcleo urbano não existe
interferência directa da exploração do estabelecimento avícola, uma vez que as
actividades geradoras de emissões (gasosas ou sonoras) são pontuais e diurnas,
dando cumprimento aos condicionalismos legais em vigor. Ainda assim, entendeu-se
adequado propor algumas medidas passíveis de melhorar o isolamento e prevenir
eventuais conflitos com os receptores sensíveis mais próximos.
Questão 10. “Analisar e avaliar os impactes cumulativos.”
Nos termos do EIA, o estabelecimento contempla três actividades diferenciadas:
•

A recria;
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•

A produção de ovos de consumo;

•

A selecção e inspecção de ovos.

Para além da fábrica de farinhas e o CICO que constituem projectos complementares
ou subsidiários, objecto de licenciamentos diferentes e autónomos.
Embora apresentados desta fora individualizada, a abordagem em termos analíticos e
de avaliação de impactes sobre os diversos descritores ambientais foi feita de uma
forma integrada, pelo facto de se tornar impossível, em termos funcionais, a sua
individualização.
Para além desta unidade, as únicas unidades industriais existentes no Resouro, como
já referido, são a unidade de transformação de madeira, localizada do outro lado da
EM 1012 e outro aviário de frangos de menor dimensão, também afastado deste.
Por tudo isto, não existem efeitos cumulativos com outros projectos, motivo pelo qual,
no EIA, não foi considerada a sua existência.
Questão 11. “Clarificar a existência e a validade do licenciamento da fábrica de
farinhas e do CICO, não obstante não ser proposto a AIA, com vista ao
enquadramento do projecto”
Como projecto complementar e já instalado e em funcionamento identifica-se a fábrica
de alimentos compostos para animais – fábrica de farinhas (auto-consumo). Esta
unidade encontra-se abrangida pelo Regulamento de Licenciamento da Actividade
Industrial (RELAI) e autorizada pela Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale
do Tejo, conforme cópia em anexo.
O actual CICO entrou em funcionamento durante 2004, tendo como consequência a
desactivação do anterior que se encontrava licenciado.
No passado ano foi instruído junto da DRARO o pedido de licenciamento do actual
CICO, estando o processo de licenciamento em curso, aguardando-se a sua
conclusão.
2.2. Resumo Não Técnico
No RNT são abordados os aspectos mais importantes do Projecto e dos seus efeitos
no meio ambiente. Este documento destina-se a resumir e traduzir em linguagem não
técnica o conteúdo do EIA, tornando este estudo mais acessível a um grupo alargado
de interessados. Deste modo, o RNT é um documento essencial à Participação
Pública em processos de Avaliação de Impacte Ambiental.
O presente Resumo Não Técnico foi actualizado e reformulado de forma a integrar a
nova informação produzida e considerada relevante também para efeitos de consulta
pública.

Coimbra, Abril de 2007
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3. ANEXOS
Planta com trajectos locais, para Norte e para Sul
Planta com trajectos regionais, para Norte e para Sul
Fábrica de farinhas
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