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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

Identificação 

Designação do Projecto: Exploração Avícola em Regueira 

Tipologia de Projecto: Pecuária Intensiva Fase em que se encontra 
o Projecto: Instalação em exploração 

Localização: Freguesia de Eirado, Concelho de Aguiar da Beira, Distrito da Guarda 

Proponente: Sr. Casimiro Gomes 

Entidade licenciadora: Direcção-Geral de Veterinária 

Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 20 de Junho de 2008 
 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: Cumprimento das condições constantes da presente DIA, sem prejuízo das condições 
que vierem a ser impostas na Licença Ambiental a emitir. 

 
Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 

Medidas de minimização 

1. O dimensionamento das fossas sépticas deverá ser revisto, face ao volume de águas residuais produzidas após 
o aumento de produção, tendo em conta o tempo de retenção necessário para assegurar o devido tratamento 
dos efluentes. Caso estas estruturas se encontrem subdimensionadas, deverão ser reformuladas; 

2. As fossas sépticas deverão estar protegidas da entrada de águas pluviais, ser de construção sólida e estanques, 
de forma a evitar a saída dos efluentes com risco de contaminação do solo e dos recursos hídricos; 

3. As fossas sépticas devem ser inspeccionadas periodicamente, assegurando a sua manutenção e bom 
funcionamento; deverá ser efectuado um registo das referidas operações de inspecção; 

4. O despejo das fossas sépticas deve ser efectuado pelos serviços camarários ou por operador licenciado, 
através de viatura limpa-fossas, com periodicidade adaptada ao volume das fossas e tempo de retenção 
necessário para a quantidade de efluente produzido; 

5. As aves mortas e os resíduos das “camas” das aves devem ser geridos como subprodutos da categoria 2, de 
acordo com as disposições do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, de 3 de Outubro, com a alteração de redacção 
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 808/2003, de 12 de Maio, que estabelece regras sanitárias relativas 
aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano; 

6. Definição de locais adequados para a deposição temporária dos resíduos das “camas” das aves, em função do 
volume produzido e do tempo de deposição necessário; 

7. Os locais de deposição das “camas” das aves devem ser impermeabilizados e protegidos das águas pluviais. 
Estas áreas devem possuir uma zona de retenção dos lixiviados produzidos, que serão posteriormente 
encaminhados para a fossa séptica mais próxima; 

8. A valorização agrícola dos resíduos das “camas” das aves e de efluentes apenas pode ser efectuada em áreas 
licenciadas para o efeito; 

9. Proceder à correcta gestão de todos os resíduos produzidos, encaminhando-os para o destino final adequado à 
sua tipologia; 

10. A altura das chaminés das caldeiras deve ser revista e alterada, de acordo com a altura mínima estipulada pela 
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Portaria n.º 263/2005, de 17 de Março; 

11. Proceder ao adensamento da cortina arbórea já existente em redor da propriedade, utilizando preferencialmente 
espécies características da vegetação autóctone; 

12. Assegurar o cumprimento de toda a legislação florestal aplicável na área do projecto. 

 
Validade da DIA: 20 de Junho de 2010 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Entidade Licenciadora 

 

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: 

Prazos processuais  

 Início do procedimento de AIA: 27/11/2007  

 Nomeação da CA: 10/12/2007 (ofício circular da APA nº 11451)  

 Suspensão dos prazos: 08/01/2008 a 27/02/2008 (pedido de elementos 
adicionais)  

 Conformidade do EIA: 29/02/2008  

 Consulta Pública: 20/03/2008 a 24/03/2008 (25 dias úteis)  

 Data da emissão do parecer da Comissão de Avaliação: 06/06/2008  

 Elaboração da Proposta de DIA e envio para tutela a 9.06.2008 

Procedimentos utilizados pela CA  

 Análise global do EIA e avaliação da sua conformidade, tendo em consideração as 
disposições do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual 
redacção, e do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril; 

 Solicitação de informação complementar ao proponente, no sentido de serem 
clarificadas algumas questões relativas à descrição do projecto, para além da 
reformulação do Resumo Não Técnico; 

 Apreciação dos elementos adicionais, resultando na deliberação da CA sobre a 
conformidade do EIA; 

 Promoção da Consulta Pública; 

 Análise sectorial do EIA; 

 Realização de uma visita ao local do projecto, no dia 29 de Abril de 2008, com a 
presença do proponente e dos representantes da CA; 

 Análise dos resultados da Consulta Pública; 

 Análise técnica do EIA, com o objectivo de avaliar os impactes do projecto e a 
possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

Durante o período em que decorreu a Consulta Pública foram recebidos dois 
pareceres, um de cada uma das seguintes entidades: 

 Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF); 

 Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). 

A DGRF informa que nada tem a comentar. No entanto, refere que o EIA não dispensa 
outros estudos que se mostrem necessários para o licenciamento da obra, 
nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento de toda a legislação florestal. 

A DGADR refere que o projecto em avaliação não interfere com projectos da 
competência daquela Direcção Geral, pelo que nada tem a opor. 

 

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. 

A Exploração Avícola em Regueira (concelho de Aquiar da Beira) constitui uma 
instalação existente de facto mas não de direito, já que não se encontra licenciada pela 
DGV, sendo que a Autoridade de AIA comunicará tal situação à Inspecção Geral do 
Ambiente e Ordenamento do Território (IGAOT). 
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A instalação actual tem uma capacidade para 39.000 frangos, pretendendo ampliar-se 
para 60.000 frangos sem implicar a construção de infra-estruturas nem a utilização de 
equipamento adicionais, o que reduz significativamente os impactes produzidos. 

A instalação é composta por dois pavilhões, cada um constituído por dois sectores 
rectangulares. A área total dos pavilhões da exploração avícola é de 4.080 m2, que se 
inserem numa propriedade com 19.400 m2. Os pavilhões distam entre si cerca de 50 
metros, aos quais é possível aceder através de caminhos de terra batida. O acesso à 
exploração avícola é efectuado a partir da estrada municipal, à qual se segue uma 
estrada de terra batida. 

As aves com um dia de vida são instaladas nos pavilhões, onde é colocada uma 
camada de palha (“cama”) sobre o pavimento. No final de cada ciclo, com cerca de 40 
dias, os frangos são retirados dos pavilhões e encaminhados para matadouro. As 
“camas” com os dejectos dos animais são retiradas, procedendo-se à limpeza e 
desinfecção dos pavilhões, utilizando água sob pressão. 

Da análise efectuada, destaca-se o seguinte: 

 Não existe incompatibilidade com os Instrumentos de Gestão Territoriais em 
vigor na área de localização, pelo que não existem impactes negativos no 
Ordenamento do Território. 

 Face às características do local e às características da exploração, verificou-se 
que os impactes no ambiente sonoro são pouco significativos. 

 O aumento do efectivo animal implica um maior consumo de matérias-primas, 
nomeadamente rações, materiais para as “camas”, combustíveis e água, e 
uma maior produção de resíduos e efluentes. Os impactes com maior 
significado relacionam-se, sobretudo, com o aumento de inputs e outputs da 
exploração. No entanto, estes impactes são minimizáveis, estando 
acautelados na presente DIA. 

 Os recursos hídricos e os solos são os factores ambientais com maior risco de 
afectação, através de infiltrações de efluentes não tratados a partir das fossas 
sépticas, da deposição dos efluentes líquidos e lamas, provenientes destas 
estruturas, e das “camas” das aves no solo. No entanto, estes recursos 
encontram-se salvaguardados se for dado cumprimento às condições 
constantes da presente DIA. 

 No que respeita à qualidade do ar, concluiu-se que a capacidade a instalar não 
implica uma afectação significativa deste factor, quer pelas emissões de 
odores quer pelas emissões de poluentes atmosféricos. 

Salienta-se que instalação em apreço, pelas suas características, está abrangida pelo 
Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, na sua redacção actual, relativo à 
Prevenção e Controlo Integrado da Poluição (PCIP), sendo por isso sujeita a 
Licenciamento Ambiental. Este facto assegurará a adopção de medidas concretas, 
nomeadamente as Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD), o estabelecimento de 
condições de operação da instalação e a monitorização e controlo periódicos de vários 
aspectos ambientais. Assim, caso haja necessidade de estabelecer planos de 
monitorização, estes serão definidos no âmbito do procedimento de Licenciamento 
Ambiental. 

Face ao exposto, e ponderados os factores em presença, resulta que o “Projecto da 
Exploração Avícola em Regueira” poderá ser aprovado, desde que cumpridas as 
condições constantes da presente DIA.  
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