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1. INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em epígrafe foi remetido pela Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Norte (DRAPN) para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(CCDR-N), que se constituiu como Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 

8 de novembro. 

O presente projeto está sujeito a procedimento de AIA por se enquadrar no nº 1 da alínea e) do Anexo 

II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 

de novembro (instalações de pecuária intensiva, com capacidade de produção igual ou superior a 40 000 

frangos, galinhas, patos ou perus), conforme referido na nota de envio. 

O proponente é a empresa Queirós David & Companhia Lda.. 

Tendo em conta o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei citado, a Autoridade de AIA (AAIA), que 

preside à Comissão de Avaliação (CA), convocou os seguintes organismos para integrarem a Comissão: 

- CCDR-Norte – Eng.ª Maria João Pessoa (Presidente CA) e Dr.ª Rita Ramos (Consulta Pública); 

- DRAPN, nos termos do nº. 8 do art.º 1.º do Regulamento das Comissões de Avaliação de Impacte 

Ambiental, aprovado pela SEA em 2008/02/18; 

- DRCN, caso se verifique o disposto na alínea d), 

- APA/ARHN, nos termos do n.º 6 do art.º 1.º do Regulamento das Comissões de Avaliação de 

Impacte Ambiental, aprovado pela SEA em 2008/02/18; 

- APA, por se tratar de uma atividade com Licenciamento Ambiental (LA/PCIP). 

A DRCN está representada pela Dra. Maria Belém Campos Paiva.  

A APA fez-se representar conjuntamente pelo Eng.º José Augusto Rodrigues (responsável pela avaliação 

no âmbito do Licenciamento Ambiental/PCIP) e pela Eng.ª Maria João Magalhães e pelo Eng.º Nuno Vidal 

(responsáveis pela avaliação dos fatores ambientais recursos hídricos). 

A DRAPN nomeou o Dr. Eduardo Maia Tavares para representante na CA.  

A CCDR-N está representada na CA, para além da Eng.ª Maria João Pessoa (responsável pela avaliação 

do descritor sócioeconomia), que preside à Comissão de Avaliação, pela Arquiteta Paisagista Alexandra 

Cabral (responsável pela avaliação do descritor paisagem), Engª. Maria Manuel Figueiredo (responsável 

pela avaliação do descritor ecologia), Dr. Rui Fonseca (responsável pela avaliação dos descritores 

geologia e geomorfologia, sismicidade e recursos minerais), Eng.ª Teresa Gradim (responsável pela 
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avaliação do descritor qualidade do ar), Eng.º Luís Santos (responsável pela avaliação do descritor 

resíduos), Eng.º Miguel Catarino (responsável pela avaliação do descritor ruído) e pela Dra. Fernanda 

Neves (responsável pela avaliação dos descritores ordenamento do território e uso do solo). 

A Consulta Pública esteve a cargo da Dra. Rita Ramos da CCDRN. 

A documentação, remetida pela Entidade Licenciadora (DRAPN) para a Autoridade de AIA, era 

composta pelos seguintes elementos: 

 EIA: 

 Estudo de Impacte Ambiental (março, 2013), constituído pelo relatório e RNT; 

 Projeto REAP (março, 2013); 

Em fase prévia à declaração de conformidade, foram acrescentados os seguintes documentos: 

 Elementos Adicionais (agosto, 2013), constituído por relatório; 

 Revisão do RNT (agosto, 2013). 

Dando cumprimento ao disposto na alínea e) do ponto 5 do Artigo 9º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 

de maio, com a redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, o presente 

documento traduz a informação recolhida pela CA, e que pretende avaliar se o EIA cumpre os 

requisitos estabelecidos no Anexo III do diploma citado, bem como o estipulado nos Anexo II e III da 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. 

 

2. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO 

No âmbito da presente avaliação, a CA utilizou os procedimentos que a seguir se sistematizam: 

• Análise global do EIA por forma a avaliar a sua conformidade, tendo em consideração as disposições 

do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, na sua atual redação, e do Anexo II da 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. 

• Solicitação de elementos adicionais (consubstanciada no documento Aditamento ao EIA), no sentido 

de serem clarificadas algumas questões de pormenor sobre a caracterização do e relativas aos fatores 

ambientais Recursos Hídricos, Licenciamento Ambiental/MTD, Geologia e Geomorfologia, 

Ordenamento do Território, Uso do Solo, Fauna e Flora, Paisagem, Resíduos, Ruído, Qualidade do Ar, 

Cultura, Sócioeconomia, para além da reformulação do Resumo Não Técnico. Foi ainda solicitada 

informação complementar, após declaração de conformidade, referente ao fator ambiental Fauna e 

Flora. 
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• Análise sectorial do EIA, complementada com a consulta dos instrumentos de gestão territorial em 

vigor para a área em estudo. Na avaliação da conformidade do EIA e na análise técnica do mesmo, as 

apreciações técnicas específicas foram asseguradas pelas entidades que integram a CA, no âmbito das 

respetivas competências e segundo a seguinte distribuição:  

- CCDR-N: Solos e Usos do Solo, Qualidade do Ar, Resíduos, Ruído, Ordenamento do 

Território e Condicionantes, Geologia e Geomorfologia, Sismicidade e Recursos Naturais, 

Paisagem, Fauna e Flora e Sócioeconomia; 

- APA: Licenciamento Ambiental/MTD’s/PCIP e Domínio Hídrico; 

- DRAPN: Licenciamento do projeto. 

• Consulta a entidades externas, a autarquia de Felgueiras e a Direção de Serviços Veterinários da 

Região do Norte; 

• Realização de uma visita da CA a 03 de outubro de 2013, cujo relatório constitui anexo ao parecer 

da CA. 

• Realização de uma reunião da CA (cuja ata faz parte do respetivo processo na CCDRN) para 

avaliação conjunta e integração das diferentes análises sectoriais e específicas e dos resultados da 

Consulta Pública no Parecer da CA. 

• Definição de uma estrutura do parecer da CA tendo em conta os pontos referidos anteriormente, 

demonstrativa das várias etapas do processo de avaliação, com ênfase na avaliação dos impactes, face à 

situação atual, tendo em vista o apoio à tomada de decisão. 

• Realização da Consulta Pública e análise dos seus resultados. 

Aquando da nomeação da CA e tendo em conta a data de instrução do processo a 07 de maio de 2013, 

a conformidade deveria ter sido declarada até 18 de junho de 2013, assim como o prazo final para o 

processo de AIA seria o dia 23 de outubro de 2013. No entanto, e ao abrigo do ponto 5 do Artigo 13º 

do Decreto-Lei 69/2000, de 3 maio, com a redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 

de 8 de novembro, houve suspensão do prazo no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, a 29 de 

maio de 2013, tendo decorrido 17 dias úteis do prazo estipulado. 

O prazo atribuído pela Autoridade de AIA (AAIA) para resposta foi o dia 12 de setembro de 2013. A 16 

de agosto de 2013, deu entrada nesta CCDRN, a documentação de resposta ao pedido de elementos 

adicionais, pelo que o prazo de contagem reiniciou a 19 de agosto ao 18º dia útil. 

Analisados os documentos, entendeu-se que o EIA em causa passou a estar organizado no que respeita 

ao exercício de AIA e de acordo com as disposições em vigor nesta área. Deste modo, a Declaração de 
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Conformidade foi emitida a 04 de setembro de 2013, passando a data de conclusão do procedimento de 

AIA e respetivo prazo final para exaração da DIA para o dia 10 de janeiro de 2014. 

A taxa devida pelo procedimento de AIA, nos moldes do disposto na alínea h) do n.º 2 do Artigo 7.º do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 

de 8 de novembro, e conforme estabelecido pela Portaria n.º 1102/2007, de 7 de setembro, com as 

alterações produzidas pela Portaria nº 1067/2009, de 18 de setembro, foi liquidada em tempo útil. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

3.1. Localização do projeto 

A área de implementação do projeto insere-se em terreno localizado na freguesia de Macieira da Lixa, 

concelho de Felgueiras e encontra-se em fase de projeto de execução.  

O acesso à empresa pode ser feito pela A42, pela autoestrada A4 ou pela conjugação de ambas até se 

chegar à EN207/Felgueiras, seguindo pelo CM1181 na N101-4, até Maçorra. 

A empresa não se encontra nas proximidades de nenhuma área protegida englobada na Rede Nacional de 

Áreas Protegidas, nem perto de nenhum dos Sítios englobados na Rede Natura 2000, nem em áreas de 

proteção dos monumentos nacionais ou de imóveis de interesse público. No entanto, encontra-se na 

proximidade de áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN), da Reserva Ecológica Nacional (REN) e do 

Domínio Hídrico/Zonas Vulneráveis. 

3.2. Justificação e objetivos do projeto  

O projeto está sujeito a Licença Ambiental, de acordo com o Decreto-Lei n.º 172/2008 de 26 de 

Agosto, Anexo I, 6.6 — Instalações para a criação intensiva de aves de capoeira ou de suínos, com 

espaço para mais de: a) 40 000 aves. 

Antecedentes 

A empresa Queirós David & C.A., Lda., exerce atividade pecuária e possui Registo dos Estabelecimentos 

Avícolas para fins de rastreabilidade dos ovos, nos termos do Decreto-Lei nº 72-F/2003, com o número 

3 PT1-010, emitido pela DRA de Entre Douro e Minho em 03.06.2007. Para além da Produção de Ovos, 

a empresa tem ainda anexo um Centro de Classificação de Ovos, que se encontra sujeito ao regime de 

Licenciamento Industrial (SIR) e que já foi objeto de processo de licenciamento autónomo, tendo sido 

emitida em 17.07.2007 a respetiva Licença de Exploração Industrial nº 11/N/2007. 
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Os edifícios atuais encontram-se licenciados pela Câmara Municipal de Felgueiras, pelos Alvarás de 

Licença de Utilização nos 152, 153, 154 e 155 de 2000. Na altura do licenciamento, as instalações 

existentes tinham capacidade para 56.000 galinhas poedeiras. No entanto, com a entrada em vigor da 

Diretiva nº1999/74/CE de 19 de Julho de 1999 que estabelece as normas mínimas relativas à proteção 

das galinhas poedeiras, com a obrigação dos aviários terem que aumentar a área por galinha de 500 cm2 

(e depois 550 cm2) para 750 cm2, a empresa foi forçada a reduzir o número de galinhas por jaula de 5 

para 4, tendo ficado apenas com cerca de 44.000 galinhas, distribuídas por 3 pavilhões. Assim, o 

proponente pretende, agora, o aumento de capacidade de produção do aviário de galinhas poedeiras, 

através da remodelação de 2 pavilhões, permitindo o alojamento de maior número de aves, no 

cumprimento dos novos requisitos legais aplicáveis ao sector. 

Tratando-se de uma atividade sujeita ao Regime de Exercício da Atividade Pecuária (REAP), a empresa 

está enquadrada na respetiva Classe 1, conforme definido no Anexo II do DL nº 214/2008 de 10 de 

Novembro. 

Descrição do Projeto 

O projeto, em processo de licenciamento, diz respeito à ampliação de uma unidade industrial de 

comercialização de galinhas e de ovos, em atividade desde 1977, com vista ao aumento da capacidade 

instalada. Com a ampliação a área de implantação passará de 3.185 m² para 3.808 m² e a capacidade de 

44.136 galinhas poedeiras (±1.140.990 dúzias de ovos anuais) para 75.530 galinhas poedeiras (±1.965.890 

dúzias de ovos anuais). 

O aviário está inserido num terreno da empresa, com a área total de 2,49 hectares, dividida em área 

florestal (1,45 ha) e zona industrial (1,04 ha). 

Pela aplicação da diretiva que estabelece as normas mínimas relativas à proteção das galinhas poedeiras, 

que obriga os aviários a aumentar a área por galinha de 500 cm² para 750 cm², a empresa reduziu o 

número de aves para cerca de 44.000 galinhas, distribuídas por 3 pavilhões. 

Todavia, com vista a aumentar a capacidade de produção o aviário irá concentrar a produção em apenas 

2 pavilhões, após remodelação, permitindo deste modo alojar maior número de aves, no sistema de 

gaiolas melhoradas, admitindo-se a médio prazo a reativação do pavilhão nº 2, com aumento da 

capacidade de produção. As aves estão agrupadas em baterias (3 baterias de 5 andares no Pavilhão 1 e 3 

baterias de 6 andares no Pavilhão 3).  

Os bandos completos de galinhas (30.000 a 40.000 aves) são adquiridos com 16-18 semanas, em aviários 

nacionais ou espanhóis especializados na recria, permanecendo no aviário até às 80-90 semanas, após as 

quais são enviados para abate em matadouro. 
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Para além dos aviários, de dois pavilhões desativados (pavilhão 2 e pavilhão de recria) e de um anexo de 

apoio, a empresa tem um escritório e um Centro de Classificação de Ovos e, em fase de projeto, a 

instalação de uma unidade de produção de ovo líquido (cassage) para comercialização, com processo de 

licenciamento em curso. 

O funcionamento dos aviários é totalmente automatizado, nomeadamente a alimentação e o 

fornecimento de água. 

A distribuição dos ovos é feita em carrinhas da empresa, sendo o transporte das aves quando entram no 

aviário realizado em viaturas dos produtores e a sua saída para abate nos camiões do matadouro. 

São também vendidos os subprodutos produzidos, estrumes secos e as próprias aves para abate. 

Não estão previstos projetos complementares ou subsidiários, não sendo necessárias alterações, 

nomeadamente em acessos viários, fornecimento de energia elétrica, captação de água, tratamento de 

água residual e abastecimento de matérias-primas. 

Em sede de Aditamento o proponente esclareceu que o projeto de ampliação dos aviários compreende 

a ampliação de um pavilhão já existente e a demolição e ampliação de outro pavilhão, tal como 

assinalado nas plantas L02 e L03 anexas ao EIA (escalas 1/500 e 1/200) apresentando a seguinte listagem: 

Pavilhão 1 – Demolição do pavilhão pré-existente e construção de novo pavilhão. 

Pavilhão 3 - Alteamento das paredes (as paredes antigas são reaproveitadas, não havendo qualquer 

demolição). Construção do prolongamento para nascente e de um pequeno anexo para colocação do 

tapete de secagem de estrume. Execução de nova cobertura. Demolição de um pequeno anexo e da 

parede interior. 

Importa destacar que na visita da CA ao local se verificou que os pavilhões 1 e 3 já foram objeto de 

intervenção, conforme perspetivado pela empresa e descrito no PIP, encontrando-se em pleno 

funcionamento: 

Na visita da CA ao local verificou-se que os pavilhões 1 e 3 já foram objeto de intervenção, conforme 

perspetivado pela empresa e descrito no PIP, encontrando-se em pleno funcionamento: 

- Pavilhão 1 – remodelação total, com demolição do pavilhão pré-existente e construção de novo 

pavilhão, com aumento de área de 276 m²; 

- Pavilhão 3 – intervenção parcial, com alteamento das paredes, construção de prolongamento para 

nascente, execução de nova cobertura e demolição de um pequeno anexo e da parede interior, com 

aumento de área de 336 m². 
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Foi também constatada a intervenção nos espaços exteriores, verificando-se a execução da 

pavimentação da zona da entrada e do estacionamento e a realização de dois canteiros de 

enquadramento, com relvado e plantação de algumas árvores, de acordo com o PIP.  

Nos restantes espaços envolventes, não havendo desafetação de áreas impermeabilizadas, pretende-se 

apenas a sua renaturalização espontânea, com manutenção diária pelos funcionários do aviário. 

Assim, verifica-se que das alterações propostas apenas está por concretizar a instalação da unidade de 

produção de ovo líquido (cassage) para comercialização, com processo de licenciamento em curso, para 

além da implementação total do PIP, nos termos em que vier a ser aprovado. 

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

A CA entende que, com base no EIA, nos elementos adicionais e complementares recebidos, nos 

pareceres recebidos, nos resultados da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de 

reconhecimento ao local de implantação, foi reunida a informação necessária para a compreensão e 

avaliação do Projeto. 

O EIA encontra-se devidamente organizado em termos formais, tendo as lacunas de informação 

identificadas relativas a alguns descritores significativos, sido colmatadas após esclarecimentos 

constantes do Aditamento ao EIA apresentado. 

O Resumo Não Técnico (RNT) entregue inicialmente foi reformulado de modo a incluir as questões 

levantadas pela CA e a refletir a informação adicional.  

No seguimento do descrito anteriormente e, atendendo às características e enquadramento do Projeto, 

destacam-se seguidamente os principais aspetos relativos aos descritores tidos como fundamentais. 

4.1. Ordenamento do Território e Uso do Solo 

O projeto da empresa, instalada e em funcionamento desde 1977, assenta em obras nas instalações, de 

modo a concentrar a produção apenas em 2 pavilhões (em vez dos 3 actuais), remodelando-os de forma 

a permitir o alojamento de maior número de aves. 

Uso do Solo 

A atividade pecuária insere-se numa propriedade pertencente ao proponente, com a área total de 2,49 

hectares, dividida em área florestal e zona industrial, sendo que a ampliação pretendida será efetuada 

dentro da atual zona industrial. 
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Na vizinhança dos aviários existem áreas integradas na reserva agrícola e na reserva ecológica, que não 

serão afetadas pelo projeto. Assim, não se identificaram impactes e não são propostas medidas de 

minimização. 

 Extracto da Carta Militar 1/25.000 

Ordenamento do Território 

O Plano Diretor Municipal de Felgueiras (PDM) foi publicado através da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 7/94, de 28 de Janeiro. Posteriormente, teve uma alteração parcial que foi publicada pelo 

Edital n.º 469/2008, de 12 de Maio, no Diário da República (2ª série) a 12 de Maio, com a Retificação nº 

1148/2008, de 23 de Maio de 2008 (2ª série), publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 91, de 12 de 

Maio de 2008. 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Felgueiras, as instalações da Queirós David, Lda. 

encontram-se edificadas em terreno classificado como Espaço Industrial, sendo nesta fração que 

decorrem as obras, não estando prevista a afetação de qualquer outra parcela. O Regulamento do PDM, 

na SECÇÃO II relativa a Espaços Industriais (artigos 16.° a 20.º), menciona que os espaços industriais 

podem designar-se por zonas industriais e de concentração industrial. Os aviários e outras instalações da 

empresa encontram-se num local com esta classificação, não apresentando incompatibilidade com o PDM 

em vigor. 

A área envolvente encontra-se classificada como área de Floresta Dominante, com espaços arborizados e 

Reserva Agrícola Nacional (RAN). De acordo com a Planta de Condicionantes do mesmo PDM, a área 

ocupada pela empresa não apresenta classificação condicionante. 
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  Extrato da Planta de Ordenamento do PDM 

Nas proximidades da empresa não existem Áreas Protegidas nem Sítios da Rede Natura 2000. 

 

 Extrato da Planta de Condicionantes do PDM 

Salienta-se que o PDM de Felgueiras em vigor (RCM n.º 7/94, de 28 de Janeiro, alterado pelo Edital n.º 

469/2008, de 12 de Maio, e Rectificação n.º 1148/2008, de 23 de Maio) refere no artigo 20º “tratamento 

de resíduos” “As unidades industriais deverão providenciar o destino final adequado aos resíduos sólidos, 

líquidos ou gasosos que originem”. 

Em conclusão, considera-se ser de emitir parecer favorável. 
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4.2. Recursos Hídricos 

O modo de produção consiste na criação de galinhas no sistema de gaiolas melhoradas, agrupadas em 

baterias, em bandos e distribuídos por pavilhões. As baterias dispõem de sistemas autónomos de 

abastecimento de água e ração (canalizações), bem como sistemas de extrações de ovos e de estrumes 

(tapetes transformadores de esteiras). 

Em cada pavilhão, os estrumes são conduzidos para o exterior para um sistema de autónomo de secagem 

a ar quente, e após essa operação encaminhados para uma nitreira, coberta e impermeabilizada. A 

manutenção e limpeza dos pavilhões são feitas por aspiração. A água é usada apenas na limpeza das 

instalações sociais e do Centro de Classificação de Ovos. 

O abastecimento de água às instalações é feito a partir de uma mina de água superficial, com condução a 

um depósito.  

A atividade de aviário não gera efluentes industriais, apenas são gerados efluentes domésticos, 

provenientes das instalações sanitárias e da limpeza do Centro de Classificação de Ovos. Os efluentes 

líquidos são conduzidos a um sistema depurador constituído por fossa sética e poço absorvente, 

encontrando-se esta descarga licenciada pela APA/ARHN com o título nº L015269.2013.RH3. 

Caraterização da Situação de Referência 

A área de implantação do projeto encontra-se na Bacia Hidrográfica do rio Douro.   

O projeto situa-se na encosta de uma elevação (Monte de Simães) que separa a cabeceira da bacia 

hidrográfica do rio Sousa (afluente do Douro) da bacia hidrográfica do rio Tâmega. Assim, na planta à 

esc.: 1/10.000 agora apresentada, e na planta 1/25.000 já apresentada no EIA, é percetível que as linhas de 

água a oeste do Projeto descarregam para o rio Sousa, enquanto as linhas de água a este (ribeira de 

Passarias» ribeira de Borba) descarregam na ribeira de Santa Natália, afluente do rio Tâmega. 

O Aviário propriamente dito situa-se nesta última bacia, uma vez que se encontra entre a ribeira de 

Passarias (cerca de 400 metros a este) e uma linha de água (a cerca de 90 metros a oeste), tributária 

dessa mesma ribeira. 

Foi questionada a existência de uma linha de água que atravessaria o local de implantação do projeto, 

tendo o aditamento referido que de acordo com a planta à esc.: 1/10.000 apresentada, os aviários situam-

se a cerca de 90 metros da linha de água mais próxima (a poente) e a cerca de 400 metros da linha de 

água mais próxima da nascente (ribeira de Passarias), fora dos terrenos da empresa. 
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Refere ainda que comparando a planta à esc.: 1/10.000, apresentada no aditamento com a planta 1/25.000 

incluída no EIA, se verificou que nesta última, aparece assinalada uma linha de água atravessando a 

propriedade, e que é inexistente na primeira. 

O Aditamento refere que efetivamente não existe qualquer linha de água no local.  

Identificação e Avaliação de Impactes 

O EIA caracterizou os impactes da implantação do projeto em eventuais alterações na quantidade e 

qualidade da água. Assim, relativamente à quantidade da água, o impacte poderia ser uma eventual 

alteração que pudesse por em risco o normal abastecimento das populações. O EIA referiu que os 

consumos da empresa são reduzidos, cingindo-se ao consumo humano e limpezas de algumas áreas. A 

população é abastecida por entidade gestora não sendo assim, comprometida. 

No que concerne a uma eventual alteração na qualidade da água, o impacte é pouco significativo uma vez 

que não são introduzidas alterações significativas no meio recetor. Trata-se de um impacte negativo, 

pouco significativo, temporário, local e reversível. 

Medidas de Minimização 

- Proceder à manutenção periódica da fossa sética. 

- Manutenção periódica dos equipamentos. 

- Correto armazenamento dos materiais potencialmente contaminantes em local adequado, com bacias 

de retenção. 

Conclusões 

Face ao exposto, a APA/ARHN emite parecer favorável ao presente projeto, condicionado à obtenção 

do título de utilização dos Recursos Hídricos, para captação de águas superficiais, nos termos do 

Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio e à implementação das medidas de minimização preconizadas 

no EIA. 

4.3. Fauna e Flora 

Caracterização da situação de referência  

O estudo informa que a área do projeto não coincide com áreas da REN, nem se encontra abrangida ou 

nas proximidades de Áreas Protegidas ou da Rede Natura 2000. 

Em aditamento foi apresentada a planta de enquadramento do projeto que permite verificar a 

delimitação cartográfica da área de estudo (área de intervenção direta, área envolvente imediata e área 

envolvente mais afastada), as principais manchas de ocupação do solo/biótopos identificados em toda a 
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área de estudo (áreas florestais, áreas agrícolas, núcleos populacionais/industriais), bem como a rede 

viária e a rede hidrográfica. 

Foram caracterizadas a área de intervenção direta e a área envolvente, referindo-se que a área 

envolvente mais afastada do projeto se trata de uma região com predomínio de zonas agrícolas (43,3 % 

da área total) e importante ocupação ao longo das vias de comunicação pelos usos habitacional e 

industrial (35,8% da área total), onde se verifica a regressão da ocupação florestal (apenas 20,9 % da área 

considerada). 

Foi referido o trabalho de campo desenvolvido de Nov.2012 a Jan.2013 para a caracterização da flora e 

da fauna, apresentando-se os resultados obtidos. 

Acompanhando a descrição sintética das espécies da flora que ocorrem nas áreas estudadas (área de 

intervenção direta, florestal, agrícola e núcleo populacional) foram inseridas fotos das mesmas, tendo o 

estudo destacado a possibilidade de ocorrência de outras espécies e o facto de a única espécie com 

estatuto de proteção, o sobreiro, apenas ocorrer na área envolvente. 

Nos elementos adicionais foi apresentada uma tabela com as cerca de 50 espécies inventariadas no 

terreno, por estratos, indicado os seus biótopos de ocorrência e a espécie exótica invasora identificada 

(Espinheiro bravo). 

Relativamente aos habitats naturais e semi-naturais (Directiva habitats), explicita-se no aditamento que 

não foram encontrados indícios da sua ocorrência na área florestal descrita. 

Relativamente à fauna o estudo inventariou 64 espécies de aves, confirmando a presença de 22 no 

terreno, as quais apresentam estatuto pouco preocupante a nível nacional. Do número total de espécies 

referenciadas como potencialmente ocorrentes, referiu que a maior parte delas apresentam estatuto de 

proteção (Anexo A-I do DL.49/2005, CITES, Anexo II da C. Bona, Anexos II e III da C. Berna).  

Para a mamofauna considera provável a ocorrência de 36 espécies, tendo sido confirmada a presença de 

5 e de apenas uma com a classificação de quase ameaçada. No total de espécies potencialmente 

ocorrentes, 3 têm o estatuto de vulnerável e uma de estritamente em perigo. Segundo a IUCN, 2 

espécies têm estatuto de quase ameaçada e uma de vulnerável. Destas espécies 14 estão listadas nos 

vários anexos da D. Habitats, 20 nos Anexos II e III da C. Berna e 11 no Anexo II da C. Bona. 

No que concerne à herpetofauna apenas foi confirmada a presença de uma espécie de anfíbio, das 11 

potencialmente ocorrentes e de uma espécie de réptil, das 9 referenciadas, ambas com estatuto de 

conservação favorável. No total das espécies listadas, existe um anfíbio vulnerável e um quase ameaçado 

e algumas espécies de anfíbios e de répteis que integram os anexos da D. Habitats e da C. Berna.  
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Em aditamento foram indicados nas tabelas da fauna os biótopos de ocorrência das espécies confirmadas 

no terreno, sendo que se pretendia que o mesmo fosse realizado também para as espécies referenciadas 

como de potencial ocorrência. 

Impactes ambientais  

Foram descritos os impactes ambientais sobre a flora e fauna para as fases de construção e exploração, 

relevando-se o facto de a área de construção de 827 m² representar apenas 3,6% da área total do 

terreno. 

No que concerne à flora, o estudo considera que, na fase de construção, o impacte decorrente da 

ampliação das infraestruturas na área de intervenção direta do projeto se resume à perda da flora 

existente, classificando-o como negativo, mas de média magnitude. Na área envolvente refere que as 

espécies florísticas serão minimamente afetadas. Na fase de exploração afirma que os impactes serão os 

mesmos que ocorrem no presente, explicitando a eliminação e pisoteio de alguns espécimes vegetais, 

decorrentes da circulação de pessoas e veículos e das ações de limpeza e manutenção do espaço 

envolvente, caracterizados como negativos, diretos, secundários, temporários, localizados, reversíveis, 

recuperáveis e insignificantes. 

 Relativamente à afetação da fauna na fase de obra, refere os impactes decorrentes do aumento da 

pressão antrópica, da utilização e da movimentação de pessoas e maquinaria na área de intervenção e na 

área envolvente, que conduzirão à exclusão de espécies de todos os grupos faunísticos, à mortalidade de 

micromamíferos, répteis e anfíbios, classificando os impactes como negativos, mas insignificantes e 

esclarecendo que os locais de reprodução, na envolvente, não serão afetados. Quanto à fase de 

exploração e para todos os grupos faunísticos, considera os impactes negativos, mas não muito 

diferentes dos preexistentes à obra de ampliação, que se traduzem no efeito de exclusão na fauna, 

inerente ao funcionamento do aviário, classificando-o de negativo, indireto, secundário, permanente, 

localizado, reversível, recuperável e insignificante. 

Não foram identificados impactes cumulativos, uma vez que na área envolvente apenas se localiza uma 

área habitacional de características rurais.  

Medidas de minimização 

Considerando o EIA a relevância da composição florística da área de estudo, na formação e na interação 

ecológica das populações animais ocorrentes e, tendo em atenção a localização e enquadramento do 

projeto e que a zona florestal mais próxima se apresenta degradada, em termos de flora e paisagem, 

propõe medidas de minimização de curto a longo prazo, no sentido da valorização da vegetação no 
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espaço da empresa e na sua envolvente, bem como a concentração dos trabalhos no espaço e no 

tempo, na fase de obra, para atenuar as perturbações sobre a fauna, o que se afigura ajustado.  

No essencial pretende-se restabelecer a regeneração espontânea do coberto herbáceo, após a 

conclusão da obra, criar alguns espaços verdes de enquadramento dos novos edifícios, com espécies 

arbóreas e arbustivas autóctones e gerir a área florestal adjacente (com eucalipto e pinheiro bravo) de 

modo a promover a regeneração espontânea do carvalho-alvarinho e sobreiro no subcoberto, 

mantendo as espécies plantadas em equilíbrio com as espécies naturais e criando condições para que 

estas aumentem a sua área de ocupação. 

Tendo em atenção que as principais ações de execução do projeto já foram implementadas, conforme 

atrás referido, apenas faz sentido neste momento especificar as medidas propostas no estudo para a fase 

de exploração, que visam a regeneração das espécies autóctones subsistentes e o controlo da espécie 

exótica invasora identificada na área florestal adjacente, as quais merecem o nosso acordo: 

- a médio/longo prazo “Fazer a gestão do bosque de modo a manter as espécies plantadas em 

equilíbrio com as espécies naturais, através da eliminação gradual de alguns espécimes plantados, 

nomeadamente Eucalipto e Pinheiro-bravo, de modo a que possibilite que as espécies com menor 

cobertura passem a espécies com uma maior ocupação do terreno florestal”; 

-“ A curto prazo, no que respeita à espécie exótica invasora existente, sugere-se uma das alternativas 

entre o controlo físico e o controlo químico. 

O controlo físico pode ser realizado por meio de arranque manual (mais utilizado em plântulas e plantas 

jovens) ou o corte, o mais rente possível ao solo e posterior queima da biomassa, após secagem de 12-

18 meses (preferencial para plantas jovens e adultas).  

O controlo químico passa pela aplicação foliar de herbicida (aplicado a plantas jovens ou germinação 

elevada), limitando a aplicação do mesmo à espécie-alvo.” 

Monitorização 

No âmbito do Plano de Monitorização, o estudo propõe que anualmente seja monitorizada a flora na 

área florestada do terreno, no que se refere à regeneração das espécies autóctones e ao controlo da 

espécie exótica invasora identificada (Espinheiro bravo), bem como o estado das passagens para a fauna 

nas vedações e muros. 
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Conclusão 

Tendo em atenção as características do projeto e as condições ecológicas locais, afigura-se não serem 

expectáveis alterações significativas na situação de referência, no que respeita aos habitats e às espécies 

da flora e da fauna naturais ocorrentes na área de estudo, decorrentes do seu funcionamento. 

Deste modo, considera-se ser de emitir parecer favorável ao EIA, condicionado à implementação das 

medidas de minimização e do plano de monitorização propostos no EIA. 

4.4. Geomorfologia, Geologia, Sismicidade e Recursos Minerais 

Caracterização da Situação de Referência 

Geomorfologia 

O EIA refere que a região em estudo situa-se numa zona de transição entre a região de Entre Douro e 

Minho e a região de Trás os Montes. 

A primeira caracteriza-se pelo seu relevo acidentado, orientado segundo E-W, recortado por diversos 

vales fluviais onde correm os rios Minho, Lima, Cávado, Ave e Douro, segundo a mesma direção. As 

altitudes não são muito elevadas, raramente ultrapassando os 500 m, atingindo os seus máximos nas 

serras da Peneda e do Gerês, que ultrapassam os 1 000 metros. 

A segunda é formada sobretudo pelo planalto transmontano que faz a ligação ao maciço central da 

Meseta Ibérica e se encontra enquadrado por várias serras (sistema Larouco, Barroso, Alvão e Marão e 

sistema Coroa, Montesinho, Nogueira, Bornes e Mogadouro), com altitude média superior a 500 m, e 

atingindo os 1 300 – 1 500 metros nas zonas serranas. 

O concelho de Felgueiras, propriamente dito, faz a transição entre a bacia do Ave (representada pelo 

seu afluente o rio Vizela) e a bacia do Douro, situando-se na cabeceira do rio Sousa, seu afluente. 

Geologia 

O EIA refere que, em termos estruturais, a região se situa na subzona da Galiza Média – Trás-os-

Montes, que separa a Zona Centro Ibérica da Zona Astúrico Ocidental – Leonesa e, sob o ponto de 

vista tectónico, o concelho de Felgueiras se enquadra entre o importante cisalhamento dúctil do Sulco 

Carbonífero-Dúrico a oeste e o cisalhamento dúctil de Vigo-Régua. 

A geologia da região encontra-se representada nas Cartas Geológicas, à escala 1:50 000, folhas 9-B e 10-

A. O limite nascente do concelho, onde se localiza o projeto, encontra-se perto de uma importante 

unidade estrutural – o sistema de Vila Nune. Trata-se de uma unidade alóctone, com uma sucessão geral 
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de estratos, combinando sequências parciais em vários pontos, de que resultou o seguinte 

ordenamento, da base para o topo: 

- Quartzitos imaturos, micáceos e xistentos, com intercalações de quartzitos compactos; 

- Vulcanitos intermédios básicos; 

- Vulcanitos ácidos bandados com termos de transição quartzoanfibolíticos, felsíticos e silico-

sulfurosos, 

- Xistos superiores, essencialmente pelíticos ou compostos por alternâncias de xisto oxidado e 

metassiltitos ou meta-arenitos. 

De natureza metassedimentar, encontra-se preservado entre granitos de vários tipos, sendo de esperar 

a existência de metalotectos, quer primários quer relacionados espacial e geneticamente com rochas 

granitoides, favoráveis à ocorrência de anomalias geológicas suscetíveis de interesse mineiro. 

De acordo com o EIA, esta formação encontra-se limitada pelas seguintes formações autóctones: 

- a norte e sul, pelo Granito de Amarante e Celorico de Basto (granito porfiroide de grão grosseiro 

com duas micas essencialmente biotítico); 

- a este, pela Unidade de Canadelo – metassedimentos compostos por alternâncias de filitos, xistos 

cinzentos e metassiltitos com passagem a metagrauvaques, raros tufos e quartzitos; 

- a oeste pelo Granodiorito de Felgueiras – granodiorito porfiroide, orientado, biotítico com grandes 

megacristais de feldspato potássico.. 

Sismicidade 

Segundo o EIA, e de acordo com o atlas do ambiente, a área em estudo apresenta valores de 

intensidade máxima de sismicidade iguais a VI na escala de Mercalli-Sieberg, os quais são confirmados na 

Carta de Isossistas de Intensidade Máxima, desenvolvida pelo INMG em 1997. 

No que respeita ao zonamento sísmico, segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas 

de Edifícios e Pontes (Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio de 1983), a área de implantação do projeto 

localiza se na zona D, ou seja, na zona com menor grau de sismicidade. 

Recursos Minerais 

Segundo o EIA, atendendo às especificidades geológicas do concelho, nomeadamente a presença da 

unidade de Vila Nune e consequente existência de condições favoráveis à ocorrência de jazigos minerais 

seria de esperar a existência de atividade do setor extrativo. 
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De acordo com a base de dados do Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais 

Portugueses (SIORMINP), disponível no site do LNEG, encontram-se registadas algumas ocorrências, 

classificadas como de pequena dimensão, tendo sido explorados nas décadas de 50 e 60, as quais se 

encontram atualmente esgotadas e sem qualquer atividade. 

O EIA refere ainda que, em termos de rochas minerais, é frequente encontrar vestígios de atividade 

extrativa, tratando-se sobretudo de explorações artesanais que funcionavam apenas em função das 

necessidades de momento e que, atualmente, não existe nenhuma pedreira em atividade no concelho de 

Felgueiras. 

Em fase de conformidade, foi solicitada justificação sobre a caracterização da situação de referência ter 

sido efetuada apenas a nível regional e não local. Não obstante a justificação apresentada não ser 

plenamente satisfatória, considera-se que, tendo em consideração o projeto em avaliação e as ações 

previstas para a fase de construção, a caracterização da situação de referência é suficiente. 

Sem prejuízo do atrás exposto, importa referir que equipa de EIA utilizou uma metodologia para a 

seleção dos fatores ambientais, nos capítulos 4 e 5 do EIA, que se encontra desatualizada. 

Foi também salientado, no pedido de elementos adicionais, em fase de conformidade, que é incorreta a 

inclusão do fator ambiental Sismicidade no subcapítulo referente ao descritor Solos e de igual forma, os 

Recursos Minerais não deveriam figurar como um fator ambiental independente. Em resposta ao 

exposto, foi mencionado “Regista-se para memória futura”, resposta que não merece qualquer tipo de 

apreciação. 

Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais 

Relativamente aos Recursos Minerais, o EIA refere que o objetivo do projeto não é o aproveitamento 

de um qualquer recurso mineral e que a instalação não se encontra num local classificado com potencial 

de exploração extrativa, pelo que não existe qualquer impacte neste âmbito. 

No capítulo 5 do EIA não existe qualquer referência aos descritores “Geologia e Geomorfologia”, pelo 

que, em fase de conformidade, foi solicitada a identificação e eventual caracterização dos impactes 

identificados. 

Em resposta, o proponente referiu que “não se considerou importante a sua inclusão autónoma no 

capítulo 5, tendo no entanto sido feita uma breve referência no item Recursos Minerais”. Esta 

justificação não é aceitável, já que, mesmo não tendo sido identificados quaisquer impactes, deveria ter 

sido feita essa referência em capítulo próprio. 
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Não obstante, considera-se que as ações inerentes a cada uma das fases do projeto não são passíveis de 

gerar impactes na geologia e geomorfologia. 

Medidas de Mitigação 

Não foram apresentadas medidas de minimização. 

Face à ausência de impactes ambientais, considera-se que não são necessárias medidas de minimização. 

Conclusão 

De acordo com o atestado na visita da CA ao local, as ações da fase de construção do projeto 

encontram-se quase realizadas, pelo que se considera que a caracterização da situação de referência 

efetuada, apesar de pouco pormenorizada e da deficiente metodologia adotada, é suficiente ao projeto 

em causa e que, efetivamente, não se identificam impactes para a fase de exploração. Face ao exposto, 

emite-se parecer favorável. 

4.5. Paisagem 

Antecedentes 

Na avaliação inicial da conformidade do EIA, constataram-se lacunas cujo esclarecimento se entendeu 

necessário, nomeadamente quanto a aspetos do projeto, no que respeita ao rácio existente/ a demolir/ a 

construir, e em relação ao descritor, em particular no tocante ao desajuste da escala de caracterização, 

e ao PIP, que foi solicitado. 

Na resposta constante do Aditamento verificou-se que as questões de índole geral se encontrava 

supridas, com a exceção do PIP, que não se reveste nem do desenvolvimento, nem das peças 

necessárias que assistem a um projeto desta especialidade, tendo-se contudo considerado que não seria 

comprometedor da conformidade do EIA, podendo, em caso de emissão de Parecer Final da CA de 

sentido favorável, condicionado, ser solucionado, através da sua inclusão como um elemento a 

apresentar previamente ao licenciamento. 

Caracterização da situação de referência 

Nas considerações gerais acerca deste descritor, o EIA indica que “No caso do projeto de ampliação da 

Queirós David, constata-se que os aviários já existem há mais de 35 anos (desde 1977) e com a atual área de 

implantação desde finais dos anos 90. O presente projeto consiste apenas na intervenção em 2 dos 5 edifícios 

existentes, com um aumento de área de apenas 19,5 %.”, página 50. 

Com base nesta situação de pré-existências, indica que “… a metodologia adotada consiste na 

caracterização da envolvente, no enquadramento da alteração e avaliação do seu significado.”, e que “… a 
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área de estudo foi definida tendo em conta o concelho de Felgueiras, à escala macro, e a bacia visual da 

empresa à escala micro.” 

Contudo, o EIA baseia a caracterização do descritor na cartografia fisiográfica do concelho, não 

pormenorizando a escala de modo a tornar percetível a envolvente direta do projeto. 

No Aditamento, na página 15, é reiterada a reduzida significância que o EIA atribui ao descritor, por 

considerar que, face às características do projeto, pelo facto de “…o projecto não envolver a 

alteração/movimentação de áreas significativas (quer de implantação quer de construção), e tratando-se de uma 

empresa, com actividade há mais de 30 anos, cujo edificado já faz parte integrante da paisagem retiram valia 

técnica a este tipo de análise.”. Refere ainda que “Efectivamente a análise cartográfica aplicada a um projecto 

com tão pequena dimensão, que compreende apenas o alteamento de 3 metros dos edifícios existentes, é pouco 

relevante face às escalas utilizadas (1/10.000 ou 1/25.000) uma vez que este tipo de análise é mais apropriado 

a projectos que envolvam grandes áreas (estradas e pedreiras por exemplo).” Mais reforça que “Assim tendo 

por base a cartografia à escala 1/10.000, já apresentada no ponto 1.1, considerou-se que a área até onde os 

efeitos do projecto se façam sentir corresponde à envolvente próxima num raio de 1,4 km.”. 

No âmbito da presente avaliação, não se concorda com o carácter despiciendo que o EIA atribui à 

análise e avaliação dos efeitos na Paisagem, ainda que se considere a existência da instalação pelo 

período que é mencionado. Esta circunstância é apresentada como conclusão, sem que a análise seja 

devidamente realizada e permita obter este resultado, ou seja, afigura-se que as indicações que o EIA 

aponta resultam de verificação empírica, sem enquadramento técnico-científico de suporte. 

Não obstante, na continuidade do Aditamento, é realizada uma abordagem de análise mais focalizada, 

circunscrita à área definida com raio de 1,4km tendo como centro da circunferência o local do projeto. 

Dessa análise resulta que, em termos hipsométricos, a área do projeto se situa maioritariamente entre 

as cotas 300 m e 450 m, com exposição solar dominantemente voltada para sul e poente, e que mais de 

50% da área apresenta declives até 16%. 

Para a realização da análise visual, o Aditamento indica que teve como pressuposto principal o pé-direito 

dos edifícios pós-projeto. De qualquer modo, indica ainda que procurou efetuar a análise de visibilidade 

da situação pré-projecto, não tendo a mesma mostrado quaisquer diferenças em termos de áreas, o que 

considera seria expectável, dada a diferença entre a dimensão da alteração -aumento de pé-direito dos 

edifícios de apenas 1,83 m - e a escala da análise (1/10.000). 

Ora, avaliadas estas indicações, entende-se que a escala 1/10 000 nem sequer é relevante face ao 

projeto em causa, e a sua escolha decorre exclusivamente da decisão da equipa de EIA, sendo que, não 

se constituindo como escala válida à avaliação, não deveria ter sido a selecionada para este trabalho de 
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análise visual, comprometendo-se desta forma o trabalho de quem analisa e o trabalho de quem avalia. 

Mais, entende-se ainda que o facto de as alterações serem consideradas no Aditamento como 

“…aumento de pé-direito dos edifícios de apenas 1,83 m…”, atendendo ao projeto, não é uma alteração 

despicienda, podendo mesmo ser motor de impactes negativos muito significativos, devendo o EIA, se 

não o Aditamento, demonstrar que essa alteração não acarreta tais efeitos e sua significância. 

Identificação e classificação de impactes 

Este capítulo, no EIA, começa por reforçar o facto de a unidade agroindustrial existir há mais de 30 

anos, e que o presente projeto, em termos de visibilidade para o exterior, apenas diz respeito a um 

pequeno aumento de cércea, facto que já acima, no presente parecer, foi objeto de avaliação. 

No entanto, e não obstante, o EIA menciona que a caracterização dos impactes associados à paisagem 

incidirá, fundamentalmente, nos parâmetros i) Qualidade paisagística da envolvente, ii) Sensibilidade 

paisagística da envolvente, e iii) Incidência visual das instalações para o exterior. Ora, em termos 

metodológicos, esta abordagem poderia estar correta, mas não é possível aferir, por não se encontrar 

retratado no EIA, onde estes conceitos foram analisados e sistematizados. 

Ainda assim, o EIA refere que “…a área de estudo poder-se-á classificar como uma área com uma qualidade 

paisagística baixa e onde a pressão humana é muito elevada,…”, destacando apenas como áreas mais 

preservadas as galerias ripícolas ao longo da Ribeira de Passarias, e junto à mina de água que abastece a 

empresa. Em relação à sensibilidade paisagística, o EIA indica que é reduzida, devido à dimensão da 

intervenção humana na envolvente próxima, que transformou um espaço rural num espaço urbano de 

baixa densidade. Em termos de incidência visual para o exterior, o EIA refere que a sua visibilidade é 

significativa apenas a curta distância. Esta circunstância é reforçada no EIA com a indicação de que 

“Também a manutenção de uma envolvente arbórea significativa nos terrenos pertencentes à empresa acabam 

por diluir os efeitos da incidência visual para o exterior.”. 

Não tendo a análise visual sido global nos termos em que o EIA a apresenta, foi solicitada reformulação 

em sede conformidade e, da análise realizada, o Aditamento indica que, os aviários apenas são visíveis 

em 20% da área envolvente, parcial ou totalmente. Relativamente à visibilidade ao longo das vias de 

comunicação, é referido que a visibilidade ocorre somente ao longo de 50 metros de uma via principal, 

mesmo assim limitada pela construção existente. Em termos de visibilidade abrangente, é dito que os 

aviários, a mais de 1 km de distância, se enquadram completamente na paisagem dominante. 

Independentemente do grau de detalhe da análise, quer o EIA, quer o Aditamento, apontam conclusões 

semelhantes: “…pode-se afirmar que, em termos de paisagem, pode existir algum impacto negativo provocado 

pelo aumento de cércea dos pavilhões, de carácter direto, permanente, irreversível, recuperável e cumulativo com 
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outras construções existentes, mas que pode ser considerado de grau insignificante face às características da 

envolvente e da situação pré-existente.”, pelo que se constata que o projeto, por ser pré-existente, se 

encontrar instalado há cerca de 3 décadas, se localizar numa envolvente de povoamento disperso, e não 

implicar, à luz da informação transmitida pelos elementos base da avaliação, significativas alterações, já 

que incluirá uma demolição e reconstrução em situação semelhante, não provocará modificações 

negativas significativas no território e, inerentemente, na Paisagem. 

Medidas de Minimização 

Assumindo como válidas as conclusões que o capítulo de avaliação de impactes apresenta, e considera-

se que, dada a envolvente e os restantes fatores indicados, poderá ser validada a informação prestada, o 

EIA refere, em relação a medidas de minimização,  que “Sendo a empresa uma realidade há mais de 30 

anos, as edificações já fazem parte da própria paisagem e envolvente.” E que “ O aumento projetado, pela sua 

pequena dimensão, não afeta esta realidade,…”, considerando apenas como medidas de minimização: 

- A escolha de materiais de construção e revestimento com cores claras e suaves, que se integrem 

facilmente na envolvente; 

- Remoção e limpeza de todos os materiais provenientes das obras de remodelação dos pavilhões; 

- A manutenção de uma envolvente arbórea significativa nos terrenos pertencentes à empresa. 

No Aditamento, é acrescentada a seguinte referência “Plano de Integração Paisagística: Em anexo 

apresenta-se Projeto de Integração Paisagística elaborado pelo responsável do projeto de arquitectura.”. 

Verificado o anexo em causa, e apesar do índice incluir as peças base necessárias a um projeto de 

integração paisagística (PIP): 

- 01 memória descritiva; 

- 02 plano geral; 

- 03 plano de plantação / sementeiras; 

- 04 caderno de encargos; 

- 05 mapas de medições; 

- 06 orçamentação; 

- 07 plano de manutenção; 

por exemplo, o “plano geral”, ou o “plano de plantação / sementeiras” respeitam a parte descritiva, e não 

a peças cartográficas, o que é manifestamente inadmissível para apresentação a uma Autoridade de AIA. 
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Conclusão 

Face à avaliação efetuada, acima descrita, e apesar de todas as lacunas e tratamento deficiente da 

informação, atendendo às características do projeto, à sua pré-existência, e aos aspetos a que os 

documentos de base desta avaliação foram dando resposta, considera-se que o projeto poderá obter 

parecer favorável, contudo, condicionado: 

- à apresentação, previamente ao licenciamento, para validação por parte da AAIA, de um PIP que 

corresponda à sua efetiva designação, elaborado por técnico ou empresa da especialidade; 

- o PIP em causa deverá ter em consideração, na solução de enquadramento e integração paisagística 

que vier a adotar, os seguintes aspetos: 

- relação com a envolvente, demonstrando a sua efetiva integração na paisagem; 

- utilização de material vegetal autóctone, com boa adaptação edafo-climática à área de 

intervenção; 

- particularização da zona junto à mina de água que abastece a empresa, que deverá merecer 

tratamento ajustado a essa realidade específica; 

- tal PIP deverá conter, entre outros, os seguintes elementos fundamentais, a escala adequada: 

-memória descritiva; 

- plano geral; 

- plano de plantação / sementeiras; 

- caderno de encargos; 

- mapas de medições; 

- orçamentação; 

- plano de manutenção. 

Assim, as medidas de minimização indicadas no âmbito deste descritor deverão ser substituídas pela 

solicitação de um PIP, nos moldes do descrito anteriormente, já que as medidas de minimização 

indicadas se reportam a boas práticas, que sempre deveriam ser contempladas neste domínio.  

4.6. Socio economia 

Caracterização da situação de referência 

Foram caracterizadas a área de intervenção direta e a área envolvente, referindo-se que a área 

envolvente mais afastada do projeto corresponde a uma região com predomínio de zonas agrícolas (43,3 
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% da área total) e importante ocupação ao longo das vias de comunicação pelos usos habitacional e 

industrial (35,8% da área total), onde se verifica a regressão da ocupação florestal (apenas 20,9 % da área 

considerada). 

A empresa tem 9 trabalhadores, num turno de produção. Contudo, estes trabalhadores estão afetos 

sobretudo ao centro de classificação de ovos. O regime de laboração corresponde ao do horário 

normal (8.00-12.00h e 13.00-17.00h), de 2ª a 5ª feira e apenas de manhã na 6ª feira e no sábado, não se 

efetuando qualquer paragem anual. Atendendo a que a empresa engloba várias atividades, 

nomeadamente, a classificação de ovos e futuramente a produção de ovo líquido e o funcionamento dos 

aviários ser totalmente automatizado, nomeadamente, a alimentação e o fornecimento de água, não há 

um quadro de pessoal específico, sendo as operações de vigilância desempenhadas pelo pessoal, em 

parte do seu tempo. 

Como matérias-primas, secundárias e acessórias e produtos finais incluem-se os bandos de aves 

adquiridos em bandos completos de galinhas (30 000 a 40 000 aves) com 16-18 semanas, permanecendo 

estas no aviário até às 80-90 semanas (cerca de um ano e meio), provenientes de aviários nacionais ou 

espanhóis, a água que é utilizada para abastecimento dos bebedouros dos animais, nas instalações 

sanitárias e para a limpeza das instalações sociais e centro de classificação de ovos uma vez que o aviário 

propriamente dito não é limpo com água, sendo as limpezas efetuadas a seco, por aspiração, as rações 

consumidas pelas galinhas que a par dos medicamentos a administrar às galinhas estão incluídas nas 

rações na fábrica destas, não havendo aquisição direta de medicamentos de uso veterinário nem são 

gerados resíduos de embalagens destes, a alimentação dos animais é feita à base de rações, fornecida 

por duas empresas do ramo e são feitas à base de cereais (milho e soja) sendo enriquecidas com 

carbonato de cálcio, farinhas de arroz e trigo (proveniente de produtos e subprodutos das indústrias da 

Panificação e Massas) e bagaços de girassol, existindo um técnico superior especializado (veterinário) da 

empresa fornecedora que acompanha a evolução das aves, para além de alguns produtos químicos, 

usados essencialmente para desinfeção e limpeza. 

A esta análise deverá ter em consideração, além dos empregos diretos que cria ou a faturação associada, 

a fileira industrial em que se insere. 

O concelho de Felgueiras detém uma elevada percentagem de jovens, relativamente à sua população 

nacional global, encontrando-se a maioria da população em idade ativa e uma densidade populacional 

muito superior à média nacional, com registo de cerca de 502 habitantes por km2 e a freguesia de 

Macieira da Lixa, com 365 habitantes por km2 tem, também, uma densidade populacional considerável. 

O sector secundário é o que regista a maior percentagem da população ativa do concelho, com um 

pouco mais de 50% dos empregos. Verifica-se uma elevada taxa de atividade global e de atividade 
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feminina. A freguesia de Macieira da Lixa apresenta indicadores de atividade menos favoráveis, quer 

quanto à taxa global quer à feminina. 

De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Felgueiras, as 

instalações da empresa objeto deste projeto encontram-se edificadas em terreno classificado como 

Espaço Industrial, não havendo condicionantes, servidões ou restrições a considerar. 

Maçorra localiza-se no concelho de Felgueiras, na freguesia de Macieira da Lixa localizada no extremo 

leste do município do Felgueiras inserida numa zona urbanizada (com cerca de 2 000 habitantes), sendo 

uma das freguesias da cidade da Lixa, formada por uma rede complexa de edificações ao longo dos eixos 

viários, do tipo consolidado e concentrado. Tratando-se de uma freguesia urbana, tem alguns 

equipamentos e serviços públicos capazes de dar resposta às necessidades da população de suporte, 

designadamente, escola primárias, jardim-de-infância (agora inseridas num agrupamento escolar da Lixa) 

junta de freguesia, igreja paroquial e cemitério, zonas desportivas/campos de futebol). Existe algum 

comércio sobretudo diário, como sejam café/bar, café/restaurante, minimercados e lojas, que permite 

uma fácil utilização dos serviços e estabelecimentos com carácter ocasional. 

Neste contexto, surgem diversas atividades industriais e agropecuárias com alguma dimensão (num raio 

de 1 km do estabelecimento situam-se diversos pavilhões fabris) as quais se apresentam de forma difusa 

e sem constituírem uma zona industrial específica. Também de referir a existência de importantes 

várzeas agrícolas, localizadas de forma envolvente em relação aos núcleos iniciais do aglomerado, e nas 

quais se pratica ainda uma agricultura intensiva.   

Na envolvente próxima da empresa, num raio de 500 metros, encontram-se zonas populacionais, com 

habitações unifamiliares, e construções isoladas destinadas a habitação, ou seja, a área envolvente é 

constituída em parte por área habitacional rural. Existem também construções isoladas dedicadas à 

indústria ou a apoio à indústria, sendo que as mais próximas se encontram a cerca de 250 metros. Não 

existem quaisquer outras infraestruturas, além das vias de circulação. 

Em aditamento foi apresentada uma planta de enquadramento do projeto que permite verificar a 

delimitação cartográfica da área de estudo (área de intervenção direta, área envolvente imediata e área 

envolvente mais afastada), as principais manchas de ocupação do solo/biótopos identificados em toda a 

área de estudo (áreas florestais, áreas agrícolas, núcleos populacionais/industriais), bem como a rede 

viária e a rede hidrográfica. 

Sobre o pedido de esclarecimento quanto à existência de reclamações sobre a atividade em avaliação o 

proponente informou não haver conhecimento de quaisquer reclamações. 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação 

 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 814 (Proc. 618905) 
Projeto de Ampliação de “Aviário de Galinhas Poedeiras” 
Novembro de 2013  Página 27 de 63 

Sobre o pedido de presentação de uma proposta de Plano de Comunicação do projeto às comunidades 

locais (por exemplo, população e junta de freguesia) com especificação da metodologia e dos meios 

utilizados para esse plano de comunicação do projeto à população local, o proponente apenas 

identificou as disposições legais sobre a disponibilização de informação no âmbito do procedimento de 

AIA, sem, contudo, especificar qualquer proposta de plano conforme pedido. Não se concordando com 

o entendimento apresentado, por não estar relacionado com uma proposta no âmbito do pedido em 

causa, considera-se que o proponente deverá garantir a disponibilização de contacto com a envolvente 

próxima, incluindo a junta de freguesia. 

Avaliação de impactes 

Considerando que a exploração de empresas revela-se como uma atividade capaz de criar riqueza e 

postos de trabalho, criando ao mesmo tempo sinergias potenciadoras do desenvolvimento económico a 

nível regional, pelo que durante o período de exploração da empresa, esta acarretará para o tecido 

socioeconómico do concelho impactes positivos, derivados da manutenção do emprego disponível, não 

só em relação aos postos de trabalho diretos mas também noutras atividades relacionadas. 

O impacte, perspetivado para o decurso de vida útil da empresa, sobre o meio social e económico pode 

classificar-se como sendo positivo, de grau moderado, tendo efeito direto e indireto, modo cumulativo, 

recuperável, temporário, extenso (afeta a economia nacional) e reversível. 

Não foram identificadas ou previstas construções do mesmo género nas imediações da empresa, pelo 

que não foram identificados impactes cumulativos, resultantes da instalação de outro tipo de atividades 

com a mesma envergadura do empreendimento em questão. 

As únicas construções existentes são vivendas, uma vez que a área envolvente é constituída em parte 

por área habitacional rural. 

Medidas de Minimização 

O EIA não identificou impactes negativos do ponto de vista socioeconómico. Contudo, a potencial 

interferência desta unidade no tecido residencial envolvente, decorrente de impactes ao nível do ruído, 

qualidade do ar e odores quer pela laboração quer pelo tráfego gerado, deverá ser integrada na 

avaliação deste fatores ambientais devendo ser monitorizados e implementadas medidas específicas para 

minimizar os impactes nestes fatores. 

De modo a minimizar os impactes negativos identificados no EIA, para os fatores ambientais avaliados, 

são listadas medidas, que deverão ser aplicadas.  
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Especificamente no âmbito da sócioeconomia, a exploração desta exploração aviária envolve impactes 

positivos na economia local e regional, pelo que os impactes negativos correspondem maioritariamente 

aos recorrentes das ações de movimentação de veículos e potenciais odores. Para as preocupações 

decorrentes quer da segurança quer de garantia de níveis de incomodidade baixos, deverão ser 

implementadas todas as medidas associadas aos fatores ambientais específicos, como sejam, ruído, 

qualidade do ar, resíduos e a aplicação das MTD. 

Planos de Monitorização 

O EIA apresenta um programa de monitorização, para as fases de instalação, exploração e desativação, 

que inclui a monitorização do fator “Conforto na envolvente” que prevê a monitorização das 

reclamações ou queixas que possam surgir. Em Aditamento foi apresentado como plano de 

comunicação a fase de consulta pública do procedimento de AIA.  

Assim, considera-se importante acrescentar a seguinte proposta de Programa de Monitorização dos 

Aspetos Socioeconómicos: 

Divulgação do projeto, através de um Plano de Comunicação, pelos meios locais, por exemplo, na Junta 

de Freguesia, que deverá basear-se num livro de registo (da responsabilidade do proponente), 

acompanhado de informação com as principais caraterísticas do projeto, bem como das medidas de 

minimização e das monitorizações a aplicar, conforme o estipulado na Declaração de Impacte Ambiental. 

Este Plano de Comunicação deverá apresentar uma linguagem acessível e cumprir a função essencial de 

constituir uma ferramenta base sobre a qual se desenvolverão todas as ações de divulgação do projeto 

junto da população local e do público interessado, em geral. 

Os resultados do plano de comunicação terão de ser vertidos num Relatório, a entregar à Autoridade 

de AIA, com periodicidade anual e durante a vida útil do projeto, que deverá conter as eventuais 

sugestões e/ou pedidos de informação registados, bem como o seguimento que lhes foi dado pelo 

proponente. 

Conclusão 

Do exposto, e de acordo com o apresentado no EIA deste projeto e respetivos Aditamentos, emite-se 

parecer favorável, no âmbito do descritor Sócioeconomia, condicionado ao cumprimento das medidas 

de minimização do EIA e plano anteriormente descrito. 
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4.7. Resíduos 

Caraterização da Situação de Referência 

O EIA apresenta a descrição do projeto, sendo que a atividade da empresa é pecuária de produção de 

ovos, pretendendo agora o aumento de capacidade de produção do aviário de galinhas poedeiras, pelo 

que irá proceder à remodelação de 2 pavilhões existentes, de forma a permitir o alojamento de maior 

número de aves e dar cumprimento aos novos requisitos legais aplicáveis a este sector, prevendo manter 

a sua atividade durante a fase de construção / alteração das instalações existentes. 

Foi caracterizado o projeto da instalação pecuária, que já se encontra instalada e em funcionamento, mas 

que agora pretende remodelar por forma a aumentara a capacidade de alojamento de um maior número 

de galinhas poedeiras. Na caracterização da situação de referência, foi identificado cada resíduo gerado 

pelo respetivo código LER, qual a operação em que foi gerado, bem como o operador selecionado para o 

seu encaminhamento e o destino final a dado a cada um dos resíduos (valorização/eliminação), foi ainda 

apresentado um ponto se situação quanto aos quantitativos de resíduos produzidos bem como os que se 

preveem possam ocorrer na situação pós-projeto. A empresa apresentou ainda os resíduos gerados 

associados às atividades de demolição de um pavilhão e à construção/ alteração de edifícios. 

Avaliação de Impactes Ambientais 

Uma vez que as principais ações já estão implementadas no terreno não foi considerada esta fase na 

avaliação efetuada apesar do EIA a ter tratado como uma fase a acontecer. 

Na fase de exploração considera-se que se estes forem geridos de modo globalmente adequado, com 

permanente controlo e eventuais medidas corretivas ou preventivas e tendo como destino final entidades 

devidamente licenciadas o impacte será negativo, de grau moderado, de carácter direto, cumulativo, 

recuperável, temporário, local e reversível. 

Na fase de desativação da instalação, considera-se um impacte negativo associado à produção e gestão de 

resíduos e subprodutos de origem animal, de grau moderado (exige controlo), de carácter direto, 

cumulativo, recuperável, temporário, local e reversível. Considera-se que os efluentes pecuários 

sobrantes, se forem recolhidos para fertilização de solo agrícolas como ocorre nas outras fases, são 

geradores de um impacte positivo, de grau moderado (exige controlo), de carácter direto, cumulativo, 

recuperável, temporário, local e reversível. 

Medidas de Minimização 

Para a fase de exploração foram propostas as seguintes medidas de mitigação dos impactes gerados: 
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- Os resíduos serão acondicionamento em local adequado, em contentores estanques não expostos a 

intempéries (em locais com as dimensões adequadas, devidamente identificados, cobertos, 

impermeabilizados e dotados de bacias de retenção, se necessário); 

- Utilizar lâmpadas de baixo consumo, colocar as usadas nas caixas das novas, em contentor/caixa de 

tamanho adequado, para se evitar que se partam e libertem mercúrio e entrega a operadores 

devidamente autorizados; 

- Separação, das várias frações com vista à valorização de cada resíduo. Nunca misturar resíduos de 

embalagens ou papel/cartão valorizáveis com resíduos de outros tipos (restos de alimentos, por 

exemplo); 

- Todos os resíduos devem ser entregues a operadores autorizados acompanhados de Guias de 

Acompanhamento de Resíduos (excetuo quando são utilizados os serviços municipais de recolha de 

resíduos urbanos); 

- Os subprodutos de origem animal (aves mortas, partes de ovos), devem ser mantidos em 

refrigeração/congelamento, em equipamentos de frio, no necrotério e no centro de classificação de ovos 

da empresa, respetivamente, o transporte em atrelado próprio, com isolamento térmico e, a entrega a 

operadores autorizados para proceder à sua eliminação ou valorização, acompanhados da Guia de 

Acompanhamento de Subprodutos de Origem Animal; 

Admite-se que na fase de desativação da instalação os resíduos gerados serão dos mesmos tipos dos da 

fase de construção, pelo que as medidas serão idênticas. 

Monitorização 

O plano de monitorização apresentado em Aditamento tem como objetivo de aperfeiçoar a gestão de 

resíduos, de forma a não só controlar a produção de resíduos (registando os quantitativos 

temporariamente armazenados e/ou expedidos), bem como o correto acondicionamento dos mesmos e 

previamente a qualquer expedição deve ser efetuada a verificação do licenciamento dos operadores de 

gestão de resíduos selecionados, devendo-se privilegiar a valorização em detrimento da eliminação.  

A monitorização compreende ainda a comunicação anual obrigatória nomeadamente o preenchimento 

anual do Mapa de Resíduos no SIRER, pelo que é essencial manter o arquivo das GAR corretamente 

preenchidas. 

Na sequência dos resultados da monitorização e conforme a evolução da quantidade de resíduos gerados 

ao longo do tempo, devem ser adotadas e implementadas medidas para a minimização da geração e 

melhor acondicionamento dos resíduos.  
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A periodicidade da verificação da monitorização deve ser no mínimo mensal, com a verificação dos 

quantitativos e condições armazenamento temporário dos resíduos em stock e identificando situações de 

não conformidade legal (ex.: armazenamento incorreto, derrames) e pontos de melhoria. 

Conclusão 

Face ao exposto, considera-se a emissão de parecer favorável condicionado ao envio de evidência quanto 

ao destino final dos resíduos gerados no âmbito das atividades de demolição do pavilhão bem como à 

construção/alteração de edifícios, para conhecimento da AAIA. 

4.8. Ruído 

Caraterização da Situação de Referência 

Procederam à descrição do projeto, para a fase de construção (obras de adaptação e construção de 

edifícios e à colocação de máquinas e outros equipamento), fase de funcionamento (prevenção do ruído 

e o controlo da poluição sonora) e fase de desativação (desmantelamento e demolição); 

Procederam à caracterização da situação de referência, onde foi efetuado um estudo do ruído 

ambiental. As medições foram efetuadas na zona envolvente à instalação, em 2 recetores sensíveis que 

distam aproximadamente 50,0 metros e 150,0 metros da instalação, caracterizando a situação acústica 

nessa zona e avaliando a contribuição da unidade para os níveis sonoros detetados, face ao Regulamento 

Geral de Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. Deste modo, verificou-

se que a atividade em questão, não emite níveis de ruído que sejam causadores de incómodos 

inaceitáveis nos recetores mais próximos, sendo cumpridos os limites legais. 

Avaliação de Impactes Ambientais 

Foram identificadas os impactes ambientais, através dos critérios de caracterização e qualificação dos 

níveis de ruído previstos no Regulamento Geral do Ruído (RGR). De acordo com os resultados obtidos 

no estudo do ruído ambiental, verificou-se que o aviário se localiza em espaço natural com níveis de 

ruído muito baixos, motivo pelo qual não se aplica o critério de incomodidade. Assim, os impactes 

ambientais são considerados inexistentes. 

Não foram previstas medidas de mitigação ou compensadoras, devido à inexistência de impactes 

ambientais. 

Monitorização 

Relativamente ao plano geral de monitorização neste descritor, e analisando os resultados obtidos na 

medição do ruído ambiental efetuada na fase de exploração, que revelam o cumprimento dos requisitos 

acústicos legais nos recetores sensíveis mais próximos da instalação, considera-se que o proponente fica 
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obrigado a reporta à autoridade de AIA, todas as reclamações que surjam no âmbito do ruído 

provocado pela instalação, bem como qualquer alteração nos equipamentos e regime de funcionamento, 

para serem avaliadas as implicações ao nível do ruído, e caso seja necessário, a obrigatoriedade de 

apresentar uma nova avaliação do ruído ambiental. 

Conclusão 

Face ao exposto, considera-se de emitir parecer favorável. 

4.9. Qualidade do Ar 

Caraterização da Situação de Referência 

A Queirós David & C.A., Lda. não possui fontes fixas de emissão (chaminés). As emissões para a 

atmosfera são difusas e essencialmente resultantes do metabolismo das aves. Analisado o CO2 presente 

na atmosfera a nível nacional, segundo dados publicados pelo INE, conclui-se que há uma evolução 

positiva das emissões de CO2, tendo havido uma redução de cerca de 3,33% nas emissões totais das 

empresas e uma redução de cerca de 0,1% da contribuição da agricultura, da produção animal, da caça e 

das atividades dos serviços relacionados. De qualquer modo, a contribuição destas atividades mantém-se 

próxima de 11%. 

Já no caso das emissões de amoníaco, a situação é bastante distinta sendo o sector Agricultura, 

produção animal, caça e silvicultura, o principal responsável deste tipo de emissões, o que se 

compreende por ele incluir toda a produção animal, a qual devido à produção de elevadas quantidades 

de efluentes; este sector é responsável por mais de 80% das emissões de amoníaco em termos 

nacionais. 

Uma empresa como a Queirós David, Lda, com a tecnologia de gaiolas e secagem de efluentes 

implementada no presente projeto de ampliação irá ser responsável pela emissão de cerca de 2,23 

ton/ano de NH3, o que representa uma percentagem de 0,0049 % do total do sector. 

Identificação de Impactes Ambientais 

Foram descritos os impactes ambientais decorrentes da fase de exploração, que se consideram 

adequados. Decorrente quer das emissões difusas de amoníaco NH3, e de CO2, consideram-se de 

carácter negativo, direto, cumulativo, irrecuperável, temporário, extenso, reversível e de grau pouco 

significativo.  

Medidas de Mitigação 

Para a fase de exploração não são propostas medidas de mitigação para este descritor, adequadas, 

devendo no entanto ser cumprido o programa de monitorização definido. 
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Programa de Monitorização 

O programa de Monitorização apresentado é adequado. 

Conclusão 

Face ao exposto, considera-se de emitir parecer final favorável.  

4.10. Património 

Caracterização da situação de referência  

Da análise efetuada, considera-se que, no que concerne ao descritor Património, o estudo contém 

informação bastante para a avaliação da proposta. A situação de referência encontra-se suficientemente 

caracterizada, tendo sido feito um levantamento bibliográfico e prospetada a zona de implantação do 

projeto. Não foram identificadas ocorrências patrimoniais na área de afetação do projeto, nem na área 

de estudo considerada. 

Medidas de minimização 

De acordo com o exposto, não tendo sido identificados quaisquer indícios de vestígios arqueológicos ou 

outros valores patrimoniais na área do projeto, não foram propostas medidas de minimização no âmbito 

do descritor património. 

Conclusão 

Da caracterização e levantamento efetuados, conclui-se que o projeto não interfere com Património 

Classificado ou em vias de classificação, nem com quaisquer elementos de interesse arqueológico ou 

patrimonial, não se prevendo qualquer impacte no âmbito deste descritor. 

Em face do exposto, emite-se parecer favorável. 

4.11. Licença Ambiental/MTD/PCIP 

Considerando a informação atualmente disponível na Agência Portuguesa do Ambiente, EIA e 

aditamento, emite-se parecer favorável ao projeto apresentado, condicionado a algumas situações que 

deverão ser devidamente acauteladas no parecer técnico final (PTF) e na proposta de DIA, 

nomeadamente: 

1. Implementação da totalidade das melhores técnicas disponíveis (MTD) aplicáveis à instalação, 

dispostas nos Documentos de Referência sobre Melhores Técnicas Disponíveis (BREF), principalmente o 

BREF específico para o sector da pecuária intensiva, Reference Document on Best Available Techniques for 

Intensive Rearing of Poultry and Pigs (BREF ILF), com adopção publicada no JOC 170, de 19 de Julho de 

2003. 
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2. Obtenção de PGEP aprovado pela DRAP Norte, para o efluente pecuário estrume;  

3. Efetuar a gestão do efluente pecuário gerado (recolha, acondicionamento/armazenamento e 

encaminhamento para destino final adequado), de forma correta e em conformidade com a legislação 

em vigor; 

4. Efetuar a gestão dos resíduos gerados (recolha, identificação, separação, 

acondicionamento/armazenamento e encaminhamento para destino final adequado), de forma correta e 

em conformidade com a legislação em vigor; 

5. Efetuar a gestão dos cadáveres de animais gerados (recolha, acondicionamento/armazenamento e 

encaminhamento para destino final adequado), de forma correta e em conformidade com a legislação 

em vigor. 

Muito embora alguns dos pontos referidos anteriormente não sejam da competência específica da APA, 

considera-se que para efeitos do preconizado no Diploma PCIP (relembro que a pronúncia desta 

Divisão sobre este projeto, é efetuada de acordo com o estabelecido neste Diploma), que estabelece o 

regime de prevenção e o controlo integrados da poluição proveniente da atividade (fase de exploração), 

os mesmos contribuem para alcançar um nível elevado de proteção do ambiente no seu todo, motivo 

pelo qual estão incluídos neste parecer. 

Relativamente à necessidade de obtenção de Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) para a 

rejeição de águas residuais domésticas, para fossa séptica associada a poço sumidouro, informou que já 

se encontra nos serviços a respetiva licença. 

4.12. Entidade Licenciadora/DRAPN 

Tendo presente que está em causa o licenciamento de uma exploração avícola ao abrigo do regime 

excecional de regularização, previsto no Decreto-Lei nº 214/2008, de 10 de novembro, informa-se que a 

iniciativa apresentada pela empresa é merecedora do apoio desta Direção Regional, salvaguardadas 

todas as questões legais associadas, porquanto: 

- Se considera um projeto que visa adequar às atuais exigências legais (decorrentes da aplicação de 

diretiva comunitária) uma atividade já existente, com consequentes melhorias do nível do bem-estar 

animal e da salvaguarda das questões ambientais a ela associadas. 

5. PARECER EXTERNO 

Câmara Municipal de Felgueiras 

A autarquia enviou um ofício, cuja cópia se anexa, onde conclui pela emissão de parecer favorável 

condicionado ao cumprimento das seguintes condições: 
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“1 - O local da pretensão coincide com uma linha de água que já não faz parte da REN por força da 

correção material da Carta da Reserva Ecológica Nacional, aviso nº 12285/2013, de 04 de outubro do 

Diário da República, carecendo de parecer da ARH-N relativamente ao domínio hídrico; 

2- O projeto deverá ser retificado, nomeadamente: 

 - o abastecimento de água terá de ser feito a partir da rede pública e não através de captação de água 

numa mina; 

- deverá prever a construção de uma fossa estanque em substituição da fossa séptica e poço sumidouro.” 

Uma vez que a APA/ARHN faz parte da CA, constituindo a respetiva avaliação, parte do presente 

parecer, considera-se que as preocupações da autarquia estão acautelas, quer pela referência da 

APA/ARHN, a informar que já existe licença de Utilização de Recursos Hídricos (URH) para a rejeição 

de águas residuais domésticas, para fossa séptica associada a poço sumidouro quer pela condicionante 1. 

Salienta-se da referida licença, a 9ª condição específica que obriga o titular a solicitar ligação ao coletor 

municipal assim que a rede de saneamento exista no local. 

Direção de Serviços Veterinários da Região do Norte 

Até ao momento de elaboração deste parecer não foi rececionada qualquer resposta por parte deste 

organismo. 

6. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no 

regime jurídico de AIA, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, com a redação 

que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro. 

Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das ações de verificação, 

acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará 

disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem. 

O EIA e o aditamento apresentam planos de monitorização, para a fase de exploração, nomeadamente, 

para os fatores ambientais “Água”, “Ar”, “Resíduos”, “ “Flora”, “Fauna”, “Conforto na Envolvente”. A 

CA aprovou as propostas apresentadas, substituindo o “Conforto na Envolvente” pelo plano de 

monitorização dos aspetos socioeconómicos. 

Os Planos de Monitorização deverão ser revistos sempre que se justifique. 

Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos, para a Autoridade de AIA para apreciação, de 

acordo com a periodicidade defina e aprovada pela CA. 
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7. CONSULTA PÚBLICA 

Considerando que o projeto se integra na lista do Anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio 

com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro, a Consulta Pública decorreu 

durante 21 dias úteis, tendo o seu início no dia 11 de setembro de 2013 e o seu final a 9 de outubro de 

2013. Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou 

solicitação de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço. 

8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Após a avaliação do EIA, do Aditamento, dos esclarecimentos complementares e dos pareceres 

externos e setoriais, considera-se que a informação reunida e disponibilizada constitui um suporte capaz 

de apoio à tomada de decisão. 

No âmbito dos descritores ordenamento do território e uso do solo, os aviários e outras 

instalações da empresa encontram-se edificadas em terreno classificado como Espaço Industrial, não 

apresentando incompatibilidade com o PDM em vigor, bem como com o seu Artigo 20.º relativo aos 

Espaços Industriais. 

Os principais impactes identificados nos recursos hídricos relacionam-se com a quantidade e qualidade 

da água, embora sejam considerados reduzidos, cingindo-se ao consumo humano e a limpezas de 

algumas áreas, apesar da manutenção e limpeza dos pavilhões ser feita por aspiração. A água é usada 

apenas na limpeza das instalações sociais e do Centro de Classificação de Ovos. O abastecimento de 

água às instalações é feito a partir de uma mina de água superficial, com condução a um depósito. A 

atividade de aviário não gera efluentes industriais, apenas são gerados efluentes domésticos, 

provenientes das instalações sanitárias e da limpeza do Centro de Classificação de Ovos. Os efluentes 

líquidos são conduzidos a um sistema depurador constituído por fossa sética e poço absorvente. O 

parecer favorável é condicionado à obtenção do título de utilização dos Recursos Hídricos, para 

captação de águas superficiais, nos termos do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio e à 

implementação das medidas de minimização preconizadas no EIA. 

Relativamente ao descritor fauna e flora, tendo em atenção as características do projeto e as 

condições ecológicas locais, afigura-se não serem expectáveis alterações significativas na situação de 

referência, no que respeita aos habitats e às espécies da flora e da fauna naturais ocorrentes na área de 

estudo, decorrentes do funcionamento do projeto, pelo que se emite parecer favorável condicionado à 

implementação das medidas de minimização e dos planos de monitorização propostos no EIA. 

No âmbito da geologia e geomorfologia, uma vez que as ações da fase de construção do projeto 

encontram-se quase realizadas, considera-se que a caracterização da situação de referência efetuada, 
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apesar de pouco pormenorizada e da deficiente metodologia adotada, é suficiente para a avaliação do 

projeto em causa e que, efetivamente, não se identificam impactes para a fase de exploração. 

No que se refere à paisagem, atendendo a que as ações da fase de construção do projeto encontram-

se quase realizadas, considera-se que a caracterização da situação de referência efetuada, apesar de 

pouco pormenorizada e da deficiente metodologia adotada, é suficiente ao projeto em causa e que, 

efetivamente, não se identificam impactes para a fase de exploração e que as medidas de minimização 

indicadas no âmbito deste descritor deverão ser substituídas pela solicitação de um PIP, nos moldes do 

descrito neste parecer, já que as medidas de minimização indicadas apenas se reportam a boas práticas, 

que sempre deveriam ser contempladas neste domínio. 

No que respeita à sócioeconomia a manutenção desta unidade industrial foi considerada indutora de 

impacte positivo significativo na economia local. Como impactes negativos poderão estar associadas 

eventuais alterações à qualidade de vida da população que reside ou trabalha nas proximidades. 

Contudo, como o funcionamento da instalação será alvo de controlo de emissões e tratamento no que 

se refere à qualidade do ar, ambiente sonoro, resíduos ou água, até aos níveis considerados compatíveis 

com a proteção do ambiente em geral e das populações em particular, considera-se como reduzido este 

impacte e minimizável pela aplicação de medidas e pelas monitorizações periódicas previstas.  

Relativamente aos fatores ambientais ruído, resíduos e qualidade do ar foram identificados os 

impactes negativos decorrentes da fase de exploração que são considerados minimizáveis pela 

implementação das medidas propostas e dos planos de monitorização aprovados. 

No âmbito da avaliação efetuada ao fator ambiental património, uma vez que o projeto não interfere 

com Património Classificado ou em vias de classificação, nem com quaisquer elementos de interesse 

arqueológico ou patrimonial, não se prevê qualquer impacte. 

A análise realizada no âmbito do licenciamento ambiental condiciona a emissão de parecer favorável 

ao projeto a um conjunto de questões. 

Conforme expresso ao longo do presente parecer, no decurso do procedimento de AIA, a CA 

constatou no terreno a prematura implementação de ações previstas no projeto, pelo que a situação irá 

ser comunicada pela Autoridade de AIA, à IGAMAOT. 

Face ao exposto e, tendo em consideração que já ocorreram impactes globais negativos, decorrentes da 

fase de obra, importa assegurar a implementação das medidas de minimização e dos planos de 

monitorização ajustados à situação atual. Deste modo, a CA propõe a emissão de parecer favorável 

ao Projeto de Ampliação de “Aviário de Galinhas Poedeiras”, condicionado ao integral cumprimento 

das condicionantes, das medidas de minimização expressas no EIA e aceites pela CA e às demais 



   Parecer Final da Comissão de Avaliação 

 

 

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 814 (Proc. 618905) 
Projeto de Ampliação de “Aviário de Galinhas Poedeiras” 
Novembro de 2013  Página 38 de 63 

consideradas de conveniente implementação no decurso da realização do projeto, à implementação dos 

planos de monitorização apresentados, bem como à entrega, previamente ao licenciamento e para 

validação pela Autoridade de AIA, dos elementos que seguidamente se listam. 

Condicionantes: 

1. Obtenção do título de utilização dos Recursos Hídricos, para captação de águas superficiais, nos 

termos do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 de Maio; 

2. Envio de evidência quanto ao destino final dos resíduos gerados no âmbito das atividades de 

demolição do pavilhão bem como à construção/alteração de edifícios, para conhecimento da 

AAIA; 

3. Ao cumprimento das Medidas de Minimização e Planos de Monitorização; 

4. À entrega à Autoridade de AIA, previamente ao licenciamento, do elemento listado no ponto 

seguinte deste Parecer, para análise e emissão de Parecer. 

Elementos a Entregar em Fase Prévia ao Licenciamento: 

1. PIP que corresponda à sua efetiva designação, elaborado por técnico ou empresa da 

especialidade, para validação por parte da AAIA, que deverá ter em consideração, na solução de 

enquadramento e integração paisagística que vier a adotar, os seguintes aspetos: 

- relação com a envolvente, demonstrando a sua efetiva integração na paisagem; 

- utilização de material vegetal autóctone, com boa adaptação edafo-climática à área de 

intervenção; 

- particularização da zona junto à mina de água que abastece a empresa, que deverá 

merecer tratamento ajustado a essa realidade específica; 

- O PIP deverá conter, entre outros, os seguintes elementos fundamentais, a escala adequada: 

-memória descritiva; 

- plano geral; 

- plano de plantação / sementeiras; 

- caderno de encargos; 

- mapas de medições; 

- orçamentação; 

- plano de manutenção. 

Medidas de Minimização (MM): 

Fase de Exploração 

Resíduos 
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- Os resíduos serão acondicionamento em local adequado, em contentores estanques não expostos a 

intempéries (em locais com as dimensões adequadas, devidamente identificados, cobertos, 

impermeabilizados e dotados de bacias de retenção, se necessário); 

- Utilizar lâmpadas de baixo consumo, colocar as usadas nas caixas das novas, em contentor/caixa de 

tamanho adequado, para se evitar que se partam e libertem mercúrio e entrega a operadores 

devidamente autorizados; 

- Separação, das várias frações com vista à valorização de cada resíduo. Nunca misturar resíduos de 

embalagens ou papel/cartão valorizáveis com resíduos de outros tipos (restos de alimentos, por 

exemplo); 

- Todos os resíduos devem ser entregues a operadores autorizados acompanhados de Guias de 

Acompanhamento de Resíduos (excetuo quando são utilizados os serviços municipais de recolha de 

resíduos urbanos); 

- Os subprodutos de origem animal (aves mortas, partes de ovos), devem ser mantidos em 

refrigeração/congelamento, em equipamentos de frio, no necrotério e no centro de classificação de 

ovos da empresa, respetivamente, o transporte em atrelado próprio, com isolamento térmico e, a 

entrega a operadores autorizados para proceder à sua eliminação ou valorização, acompanhados da 

Guia de Acompanhamento de Subprodutos de Origem Animal; 

Recursos Hídricos 

- Verificação contínua das condições de funcionamento da fossa cética; 

- Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir possíveis derrames. Caso seja 

detetada uma contaminação por hidrocarbonetos ou outros produtos químicos, deverá proceder-

se de imediato à recolha e tratamento dos mesmos e dos solso contaminados; 

- Armazenamento correto dos materiais potencialmente contaminantes (produtos químicos, 

resíduos) em local adequado, com bacias de retenção; 

- Recorrer à Melhores Técnicas Disponíveis no que se refere ao consumo de água, utilizando 

bebedouros individuais (de chupeta, por exemplo); 

- Utilização dos efluentes pecuários na fertilização de solos, por venda a terceiros, manuseamento e 

acondicionamento em locais adequados, com controle das condições de saída dos efluentes em 

condições adequadas (veículos de transporte com carga coberta); 

Qualidade do Ar 
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- Para evitar os odores, deverá proceder-se à extração contínua dos estrumes, secagem e 

armazenamento em espaço próprio, impermeabilizado e coberto; 

- Implementação do programa de monitorização das emissões gasosas. 

Flora e Fauna 

- A curto prazo, realizar o controlo físico/ químico da espécie exótica invasora existente (Espinheiro 

bravo), de acordo com o proposto no EIA; 

- A médio/longo prazo, realizar a gestão do bosque, mantendo as espécies plantadas em equilíbrio 

com as espécies autóctones, através da eliminação gradual de alguns espécimes plantados, 

nomeadamente o Eucalipto e o Pinheiro-bravo, a permitindo que as espécies como o carvalho 

alvarinho e o sobreiro, com menor cobertura, ampliem a sua área de ocupação do terreno 

florestal. 

Sócioeconomia 

- Implementação do Plano de Comunicação incluído no Plano de Monitorização da Sócioeconomia; 

- Recorrer a mão-de-obra local, sempre que possível; 

Licença Ambiental 

- Adotar as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) listadas no documento de referência para o setor 

– BREF SF aplicáveis à instalação; 

- Manter um nível de emissão de poluentes para o ar em consonância com os Valores de Emissão 

Associados (VEA) ao uso das Melhores Técnicas Disponíveis definidos no BREF SF. 

Fase de Desativação: 

Ruído 

- Implementação do programa de monitorização do ruído e das medidas que se impuserem como 

necessárias; 

Resíduos 

- Implementação de um plano de gestão de resíduos a integrar no documento “Regras Ambientais na 

Fase de Desativação”, a ser exigido ao Empreiteiro, que dará resposta integral aos requisitos legais 

aplicáveis neste domínio, sendo recomendado a adoção e implementação das medidas de 

minimização propostas para a fase de construção, já que é expectável que as ações que irão ter 

lugar sejam de natureza similar.  
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2 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE;  

3 - RELATÓRIO DE VISITA 03.10.2013; 

4 - PARECER CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS; 

5 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO PROJETO. 
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1 - Pedido elementos adicionais 
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2 - Declaração de conformidade 
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3 - Relatório de visita 03.10.2013 
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4 - Parecer Câmara Municipal de Felgueiras 
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5 - Planta de localização do projeto 

 

 

 

 


