
 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 1

 

 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Identificação 

Designação do Projecto: Exploração Suinícola “Casal da Pucariça”  

Tipologia de Projecto: Agricultura e Pecuária Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Freguesia de Ulme, Concelho da Chamusca, Distrito de Santarém 
Proponente: INTERGADOS 

Entidade licenciadora: Direcção-Geral de Veterinária 
Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 18 de Abril de 2008 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes  Cumprimento integral das medidas de minimização e programas de monitorização 
constantes da presente DIA. 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização: 
Fase de Construção 
1. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 

disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 23, 29, 37, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 51 e 
54;  

2. Privilegiar o mercado local no recrutamento de mão-de-obra;  
3. Proceder à alteração do circuito hidráulico no que respeita ao ponto de alimentação da 1ª lagoa, 

devendo este situar-se a norte; 
4. Proceder à instalação de um tamisador; 
Fase de Exploração 
5. Proceder à valorização agrícola dos efluentes líquidos e dos sólidos tamisados, em áreas 

licenciadas para o efeito, tendo em conta o Código das Boas Práticas Agrícolas; 
6. Efectuar o encaminhamento dos cadáveres de animais para um estabelecimento de transformação 

de subprodutos animais; 
7. Proibir o transporte e espalhamento do efluente tratado ao fim-de-semana, minimizando os impactes 

a nível social devido aos odores produzidos; 
8. Efectuar a gestão cuidada das extracções de água subterrânea de forma a evitar excessivos 

rebaixamentos do nível freático, que possam alterar o sentido de fluxo de água subterrânea a nível 
local; 

9. Os pavilhões deverão ser devidamente ventilados de forma a reduzir os níveis de amoníaco e H2S, 
evitando a formação de odores; 

10. Minimizar os impactes ao nível social – ruído e maus odores - associados ao transporte dos animais 
vivos, especialmente quando sejam atravessados aglomerados populacionais;  

11. Criar mecanismos de atendimento ao público que permitam a recolha e encaminhamento de 
reclamações, sugestões e esclarecimentos. 
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Programas de Monitorização 

Monitorização do Efluente 

Parâmetros: pH, CQO, Azoto total 

Locais de Amostragem: Última lagoa da ETAR 

Técnicas, Métodos Analíticos e Equipamentos necessários: A colheita deve obedecer às normas 
técnicas e cuidados específicos de manuseamento e acondicionamento usuais neste tipo de 
procedimentos; No caso das amostras para análise dos parâmetros microbiológicos deverá ser dada 
especial atenção aos cuidados na recolha de forma a evitar a contaminação das amostras; As análises 
físico-químicas deverão ser efectuadas por um laboratório certificado pelo IPQ para os parâmetros 
seleccionados. 

Frequência de Amostragem: campanhas semestrais; 

Duração do Programa: fase de exploração do projecto; 

Critérios de Avaliação de Desempenho: Ultrapassagem dos valores dos parâmetros de qualidade 
constantes do Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto e do Decreto-lei nº 243/2001, de 5 de Setembro; 

Medidas de Gestão Ambiental: Revisão do dimensionamento da ETAR 

 
Validade da DIA: 18 de Abril de 2010 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Autoridade de AIA 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 
 

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: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

 Data de início do Procedimento de AIA: 4de Setembro de 2007; 

 Análise da Conformidade do EIA – solicitação, ao abrigo do n.º 5 do artigo 
13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 
introduzidas pelo DL n.º 197/2005, de 8 de Novembro, de elementos 
adicionais ao Relatório ao nível do Projecto, Cartografia, Recursos 
Hídricos, Qualidade do Ar, Ordenamento do Território, Sócio-Economia e 
a reformulação do RNT. Estes elementos foram solicitados ao proponente 
através do ofício 1027/07/GAIA; 

 Análise dos elementos remetidos pelo proponente tendo-se considerado 
que a informação contida no Aditamento e no RNT reformulado dava 
resposta, no geral, às questões formuladas pelo que foi declarada a 
conformidade em 11/12/2007; 

 Solicitação de Pareceres Específicos a Entidades Externas, com 
competência na apreciação do projecto, nomeadamente ao Instituto 
Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI), Direcção-Geral 
de Veterinária, Direcção-Geral Saúde de LVT, Instituto da Metereologia 
(IM), e Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Ribatejo e Oeste, os 
quais se encontram em anexo ao presente parecer (Anexo 2). Os 
pareceres recebidos foram analisados e integrados no presente parecer, 
sempre que se considerou relevante; 

 De acordo com os pareceres recebidos: 

- A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural refere que o 
projecto não interfere com projectos da área de competência daquela 
Direcção-Geral, referindo, ainda, que deverá ser consultada a Direcção 
Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, relativamente 
às possíveis interferências com áreas e/ou projectos da sua competência; 

- O Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas – 
Direcção de Serviços de Produção Animal -  informou que o projecto 
mereceu parecer favorável daquela ECL, no que diz respeito às 
instalações; 

- O Ministério da Saúde – Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo – Sub-Região de Santarém – informa que no que se refere à 
Saúde pública, emite parecer favorável. Contudo, salvaguarda a posição 
que dos impactes identificados e analisados não deverão resultar 
incómodos ou perturbações para o bem-estar e saúde pública das 
populações residente e populações vizinhas; 

- O Instituto da Meteorologia considera suficiente a caracterização climática 
apresentada no EIA, salientando, no entanto, que o EIA deveria ter 
recorrido a dados mais recentes, nomeadamente as Normas de 1961/90, 
existentes naquele Instituto; 

- O Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação refere que não 
há qualquer inconveniente ao projecto em causa, em termos geológicos e 
identifica incorrecções do EIA. Relativamente à Hidrogeologia concorda 
com o apresentado no EIA, considerando adequado a monitorização 
prevista. No que se refere aos recursos minerais refere que o EIA é 
omisso, relativamente a esta questão, no entanto face à dimensão da 
área afectada e face às intervenções previstas, não se opõem ao projecto. 
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 Realização de uma visita ao local, efectuada no dia 21 de Janeiro de 
2008, onde estiveram presentes, para além da CA, o proponente do 
projecto; 

 Realização da Consulta Pública, que decorreu durante 25 dias úteis, com 
início no dia 02/01/2008 e o seu termo no dia 05/02/2008; 

 Elaboração de Parecer Técnico e proposta de medidas de minimização e 
de monitorização, que inclui os previstos no EIA e Aditamentos ao EIA, 
com as alterações introduzidas pela CA. 

 Preparação da proposta de DIA e envio para a tutela a 12 de Março de 
2008. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

Não houve participação por parte do público. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (CA) e na respectiva proposta da autoridade de AIA, destacando-se de 
seguida os principais aspectos. 

O projecto consiste na reconversão da unidade de exploração suinícola existente, não 
implicando a ampliação de áreas das instalações actualmente existentes, nem 
contemplando qualquer edificação nova, não sendo previsível que o projecto em 
análise venha a induzir impactes ambientais negativos que o possam inviabilizar. 

No que se refere aos efluentes líquidos e aos sólidos tamisados, considera-se que 
deverá proceder-se à sua valorização agrícola, em áreas licenciadas para o efeito, 
tendo em conta o Código das Boas Práticas Agrícolas. 

Face ao exposto, e ponderados os factores em presença, resulta que o projecto de 
execução da Exploração Suinícola “Casal da Pucariça” poderá ser aprovado, desde 
que cumpridas as condições constantes da presente DIA. 
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