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0. Introdução 

Na sequência da entrega do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de 
ampliação do Aviário de Galinhas Poedeiras, situado em Macieira da Lixa, 
concelho de Felgueiras, explorado pela empresa Queirós David. Cª Lda, foi 
solicitado pela Comissão de Coordenação da Região Norte, através do ofício refª 
ID 1390838 de 29.05.2013, o pedido de elementos adicionais para efeitos de 
conformidade ao EIA. 

Apresentam-se em seguida os elementos solicitados, na sequência utilizada no 
anexo ao referido ofício; sempre que necessário, e para uma melhor 
compreensão foram incluídas a itálico, as questões levantadas 

1. Caracterização do projecto 

1.1. Enquadramento do Projecto 

Em anexo apresenta-se cartografia digital à escala 1/10.000, fornecida pela 
Câmara Municipal de Felgueiras em formato digital selado, com o 
enquadramento do Projecto, num raio de 1,4 km. 

Na planta é possível uma percepção mais detalhada de: 

- Enquadramento geral do projecto 

- Definição e delimitação cartográfica da área de estudo, tendo-se assinalado: 

- Área de intervenção directa - onde será feita a ampliação dos pavilhões 
e que corresponde a cerca de 12.500 m2 

- Área envolvente imediata - que engloba todos os terrenos da empresa, 
num total de 22.800 m2 

- Área envolvente mais afastada – compreendendo o espaço delimitado 
pela EN-101-1 e Rua de Vieiros (a norte e poente) pelo Caminho 
Municipal que liga Crestins a Cruzes (a sul) e pelo CM – 1182, no troço 
que liga Amarantina a Macieira da Lixa (a nascente), com cerca de 100 
hectares. 

- Rede hidrográfica da área de intervenção 

- Biótopos identificados e usos e ocupação do solo na área envolvente. 

  Foram assinaladas na planta os diferentes biótopos, podendo-se 
descrever a envolvente mais afastada do projecto como uma região com 
predomínio de zonas agrícolas (43,3 % da área total), forte componente 
habitacional e industrial (com a ocupação de cerca de 35,8%) ao longo 
das vias de comunicação e com ocupação florestal em regressão (apenas 
20,9 % da área considerada), tal como se tinha assinalado no EIA. 
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1.2. Caracterização detalhada das acções previstas no projecto de ampliação  

O projecto 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-se 
em seguida a sua listagem: 

Pavilhão 1 – Demolição do pavilhão pré-existente (conforme assinalado a 
amarelo nas plantas apresentadas) 

Construção de novo pavilhão (conforme assinalado a vermelho 
nas plantas apresentadas) 

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 
(conforme assinalado a vermelho nas plantas apresentadas) 

Execução de nova cobertura 

Demolição de um pequeno anexo e da parede interior (conforme 
assinalado a amarelo nas plantas apresentadas) 

Relativamente às áreas finais teremos, conforme assinalado no projecto e na 
planta  

 Área existente Área final Pé direito 

Pavilhão 1 1 161,00 m2 1 437,00 m2 5,73 m 

Pavilhão 2 - desactivado 634,00 m2 634,00 m2 3,10 m 

Pavilhão 3 1 164,00 m2 1 500,00 m2 4,51 m 

Escritório e Centro de 
Classificação de Ovos 

755,71 m2 755,71 m2 3,90 m 

Anexo de apoio* 265,40 m2 265,40 m2 3,10 m 

Pavilhão de recria desactivado 408,33 m2 408,33 m2 3,90 m 

Total 4 388,44 m2 5 000,44 m2  

 

2. Recursos hídricos 

2.1. Caracterização detalhada 

Recursos hídricos superficiais 

O projecto situa-se na encosta de uma elevação (Monte de Simães) que separa 
precisamente 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 perceptível que as linhas de água a oeste do Projecto 
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. 
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Da observação das plantas já referidas, constata-se que se trata de uma zona 
com elevada densidade de linhas de água, e abundantes recursos hídricos, fruto 
da elevada pluviosidade (com precipitações anuais entre 1200 a 1300 mm) e 
relevo suave. 

A comprovar isso, e sendo uma zona com predomínio de zonas agrícolas, 
observa-se, ao longo dos caminhos, a presença de inúmeros tanques e presas 
de água para rega. 

Recursos hídricos subterrâneos 

Sob o ponto de hidrogeológico situando-se a empresa: 

- Numa formação constituída por terrenos metamórficos (filitos e 
metagrés filitosos), com intensa fracturação, quer a nível local, quer a 
nível regional. 

- Relativamente perto do contacto com maciços granitóides (a norte e sul) 

Pode-se afirmar que se trata de uma formação com elevado potencial em 
termos de águas subterrâneas. 

Acresce ainda o facto de ser uma região com um balanço hidrológico muito 
positivo, superior a 600 mm (com as precipitações já referidas e 
evapotranspiração entre 600 a 700 mm) com elevada recarga dos aquíferos. 

Face à disponibilidade de recursos hídricos subterrâneos, bem como ao facto de 
o projecto não só ser sustentado por águas de origem superficial (mina de água) 
como não ter efluentes líquidos e/ou pluviais significativos, não se considera 
justificável tecnicamente a necessidade de uma caracterização mais precisa, 
nomeadamente envolvendo a realização de ensaios. 
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2.2. Caracterização da linha de água que “atravessa” a propriedade 

Conforme referido, tratando-se de uma região com inclinação suave e um relevo 
acidentado, observa-se uma densa rede de linhas de água. 

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 a nascente (ribeira de Passarias), fora 
dos terrenos da empresa. 

Comparando a planta à esc.: 1/10.000, agora apresentada, com a planta 
1/25.000 incluída no EIA, verifica-se que nesta última, aparece assinalada uma 
linha de água atravessando a propriedade, e que é inexistente na primeira. 

Ora tal situação não corresponde à realidade, conforme se observa na foto 
seguinte, tirada no local onde pretensamente passa a linha de água: 

 
Após contactos com a Câmara Municipal de Felgueiras sobre o assunto, fomos 
informados da existência, no concelho, de várias divergências existentes entre a 
cartografia 1/25.000 e a cartografia actualizada à escala 1/10.000.  

Assim, na planta 1/10.000, fornecida pela Câmara Municipal verifica-se que não 
só essa linha de água é inexistente, como também a linha de água a poente 
começa a cerca de 90 metros do limite da propriedade, e não a cerca de 300 
metros conforme aparece na planta à escala 1/25.000. 

Finalmente fomos ainda informados, que devido aos problemas em termos de 
Ordenamento provocados por estas discrepâncias entre a cartografia e a 
realidade local, a própria Câmara já entregou um Pedido de Rectificação da 
topografia de várias linhas de água existentes no concelho, o qual se encontra 
em apreciação pela CCDR Norte. 
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3. Licenciamento Ambiental 

Decorrendo o processo em paralelo com o Pedido de Licença Ambiental a 
apresentação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) foi feita em sede de 
Formulário PCIP e Processo REAP, a qual teve por base o documento “Reference 
Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs 
(BREF ILF)”, referido no Pedido de Elementos Adicionais, sendo feitas as 
referências adequadas, sempre que enquadrável. 

Apresenta-se no entanto a listagem das MTD aplicáveis (naturalmente que não 
se incluíram as MTD aplicáveis às explorações de suínos, por se tratarem de 
processos produtivos completamente distintos com sistemas de gestão alimentar 
e de efluentes pecuários de natureza completamente diferente), tal como 
referidas no documento. 

3.1. Melhoria ambiental  

Em termos de melhoria ambiental, são referidas as MTD, de carácter geral: 
MTD Situação Observação 

1- Identificação e implementação de um programa de 
formação e treino aos trabalhadores da empresa. 

A implementar A aplicar até 
Dezembro/2013 

2 - Existência de um Plano de Emergência adaptado a 
emissões e incidentes imprevistos. 

Já implementado  

3 - Implementação de um Plano de Manutenção e reparação 
de modo a assegurar quer o correto funcionamento das 
estruturas e equipamentos existentes, quer a sua limpeza. 

Já implementado  

4- Planeamento adequado das actividades, nomeadamente o 
fornecimento de materiais e a remoção de produtos e 
efluentes. 

Já implementado  

5 - Planeamento adequado da aplicação dos efluentes 
pecuários na fertilização dos terrenos.   

A empresa faz a 
exportação de 
efluentes 

Efectuado por 
empresas externas 

Relativamente a este último ponto, pretende-se a minimização dos efeitos da 
sua aplicação em termos quer de protecção geral contra a poluição por 
compostos azotados, quer da sua utilização em zonas consideradas vulneráveis. 

Para isso deve-se procurar a redução / controle das suas emissões, 
nomeadamente: 

MTD Situação Observação 

6 - Aplicação de medidas no sentido de reduzir os nutrientes 
na alimentação dos animais. 

Já implementado  

7 - Minimização das emissões resultantes da aplicação dos 
efluentes pecuários através da sua boa gestão, 
nomeadamente fazendo o balanço entre as necessidades das 
colheitas (azoto, fósforo e elementos minerais) e o 
fornecimentos de fertilizantes. 

A empresa faz a 
exportação de 
efluentes 

Efectuado por 
empresas externas; 
vai fazer-se uma 
acção de 
sensibilização destas 

8 - Ter em atenção as características dos terrenos aquando da 
utilização dos efluentes pecuários, nomeadamente as 
condições dos solos, características climáticas, precipitação e 
irrigação, tipos de uso do solo e práticas agrícolas, incluindo 
rotação de colheitas. 

A empresa faz a 
exportação de 
efluentes 

Efectuado por 
empresas externas; 
vai fazer-se uma 
acção de 
sensibilização destas 

9 - Reduzir a poluição da água, tendo em conta: 

a) Evitar a aplicação de efluentes pecuários quando os 
campos estão saturados de água, inundados, 
congelados ou cobertos de neve. 

 

A empresa faz a 
exportação de 
efluentes 

 

Efectuado por 
empresas externas; 
vai fazer-se uma 
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MTD Situação Observação 

b) Evitar a aplicação de efluentes pecuários em 
terrenos muito inclinados 

c) Evitar a aplicação de efluentes pecuários junto das 
linhas de água, deixando uma faixa de terreno de 
protecção, sem qualquer tratamento 

acção de 
sensibilização destas. 

10 - Aplicação de efluentes pecuários o mais perto possível 
dos períodos de maior crescimento das colheitas, quando é 
maior a necessidade de nutrientes. 

A empresa faz a 
exportação de 
efluentes 

Efectuado por 
empresas externas; 
vai fazer-se uma 
acção de 
sensibilização destas 

11 - Considera-se ainda MTD aplicável a gestão correcta da 
aplicação de efluentes pecuários de forma a reduzir a emissão 
de odores nas proximidades de vizinhos, procedendo: 

a) À sua aplicação durante o dia, evitando os fins-de-
semana e feriados, quando a probabilidade das 
pessoas estarem em casa é menor 

b) Ter em atenção a direcção dos ventos, relativamente 
aos vizinhos mais próximos 

 

 

A empresa faz a 
exportação de 
efluentes 

 

 

Efectuado por 
empresas externas, 
vai fazer-se uma 
acção de 
sensibilização destas 

 

3.2. Técnicas de nutrição 

A adopção de medidas preventivas na alimentação dos animais pode reduzir a 
quantidade de nutrientes excretados, e minimizar a necessidade de medidas 
correctivas ao longo do ciclo de produção.  

A adaptação da alimentação às diferentes fases de desenvolvimento dos animais 
e de acordo com as suas necessidades permite uma redução da emissão de 
nutrientes. Estas medidas compreendem várias técnicas de nutrição, que podem 
ser implementadas individual ou simultaneamente, que incluem: 

MTD Situação Observação 

12 - Fornecimento de rações de acordo com as fases de 
desenvolvimento dos animais 

Já implementado 12/2013 

13 - Fornecimento de rações baseadas em nutrientes 
digeríveis/disponíveis, usando dietas com baixo teor de 
suplemento de proteínas aminoácidas, baixo teor de 
fosforofitase e / ou fosfatos inorgânicos facilmente digeríveis. 

Já implementado  

13 - A utilização de aditivos alimentares  Já implementado  

Técnicas de nutrição aplicadas à excreção de azoto   
14 - A alimentação dos animais com sucessivas rações 
(alimentação por fases) com baixo teor de proteína crua; 
estas rações devem ter por base o fornecimento óptimo de 
aminoácidos proveniente de compostos alimentares naturais e 
/ ou aminoácidos industriais (lisina, metionina, threonina, 
tryptophan).* 

Já implementado  

Técnicas de nutrição aplicadas à excreção de fósforo   
15 - A alimentação dos animais por fases, com rações com 
baixo teor total de fósforo; estas devem ter por base o 
fornecimento adequado e necessário de fósforo digerível, 
usando fosfatos altamente digeríveis e / ou fitase. 

Já implementado  

* Pode-se conseguir uma redução de 1 a 2% em proteína crua, de acordo com a 
alimentação/genótipo e o ponto de início 
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3.3. Emissões para a atmosfera de aviários 

Emissões para a atmosfera de aviários para galinhas poedeiras 

A avaliação dos sistemas de alojamento em baterias deve ter em conta os 
requisitos previstos na Directiva 1999/74 /EC. Estes prevêem a proibição de 
instalação de gaiolas convencionais até 2003 e a proibição total da sua utilização 
até 2012. Contudo em 2005 será decidido se se procede à sua revisão. 

Esta proibição levará à necessidade de utilização das chamadas gaiolas 
melhoradas. 

Alojamento em gaiolas normais 

A maior parte dos aviários de galinhas poedeiras ainda utiliza o sistema de 
gaiolas normais, pelo que a informação existente sobre a redução de emissões 
de amoníaco se restringe a este tipo de alojamento, sendo o sistema de 
referência o armazenamento dos estrumes a céu aberto debaixo das gaiolas. 
Nestas circunstâncias consideram-se MTD: 

MTD Situação Observação 

16 - O sistema de gaiolas com a remoção de estrumes, por 
meio de um tapete transportador para armazenagem em 
espaço fechado, pelo menos 2 vezes por semana. 

Não aplicável A empresa já utiliza o 
sistema de gaiolas 

melhoradas 

17 - O sistema de gaiolas em baterias verticais, com 
transportador de estrumes dotado de secagem por ar forçado, 
sendo estes retirados pelo menos uma vez por semana para 
armazenagem em espaço fechado. 

Não aplicável A empresa já utiliza o 
sistema de gaiolas 

melhoradas 

18 - O sistema de gaiolas em baterias verticais, com 
transportador de estrumes dotado de secagem com 
abanadores de ar, sendo estes retirados pelo menos uma vez 
por semana para armazenagem em espaço fechado. 

Não aplicável A empresa já utiliza o 
sistema de gaiolas 

melhoradas 

19 - O sistema de gaiolas em baterias verticais, com 
transportador de estrumes dotado de secagem melhorada por 
ar forçado, sendo estes retirados pelo menos uma vez por 
semana para armazenagem em espaço fechado. 

Não aplicável A empresa já utiliza o 
sistema de gaiolas 

melhoradas 

20 - O sistema de gaiolas em baterias verticais, com 
transportador de estrumes dotado de túnel de secagem por 
cima das gaiolas, sendo estes retirados depois de 24 a 36 
horas para armazenagem em espaço fechado. 

Não aplicável A empresa já utiliza o 
sistema de gaiolas 

melhoradas 

21 - Para os países de clima mediterrânico também é 
considerado o sistema de deep pit (armazenamento de 
estrume por baixo das baterias) uma vez que apresenta maior 
eficácia neste tipo de climas, sem baixas temperaturas. 

Não aplicável A empresa já utiliza o 
sistema de gaiolas 

melhoradas 

 

A secagem dos estrumes necessita de energia. Embora as suas quantidades não 
sejam conhecidas para todas as técnicas, quanto maiores as reduções maiores 
são as necessidades de energia (em kWh/ave/ano). Apenas a secagem por ar 
com abanadores de ar constitui uma excepção que consegue menor consumos 
de energia relativamente aos outros tipos de ventilação forçada. 

Sistema de gaiolas melhoradas 

Encontram-se em desenvolvimento vários sistemas de gaiolas melhoradas, e 
ainda não existe informação suficiente para definir as MTD aplicáveis a este 
sistema. Sabe-se no entanto que este sistema será obrigatório a partir de 2003 
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(no caso de Portugal essa aplicação apenas se tornou obrigatória a partir de 
2005). 

Observação: A empresa já utiliza o sistema de gaiolas melhoradas. 

Sistema sem gaiolas 

Na CE, este sistema apenas se considera poder vir a atrair mais atenção dos 
produtores por causa das considerações sobre o bem-estar animal 

O sistema de referência para este tipo de alojamento é o armazenamento dos 
estrumes em fossa subterrânea sem ventilação, por baixo das baterias, sendo 
considerado MTD: 

MTD Situação Observação 

22 - Um sistema de fossa subterrânea com ventilação forçada. Não aplicável A empresa já utiliza o 
sistema de gaiolas 

melhoradas 

23 - Um sistema de fossa subterrânea com ventilação forçada 
e chão perfurado. 

Não aplicável A empresa já utiliza o 
sistema de gaiolas 

melhoradas 

24 - Um sistema de aviário com ou sem espaço e/ou área 
exterior para esgaravatar. 

Não aplicável A empresa já utiliza o 
sistema de gaiolas 

melhoradas 

Este tipo de sistema tem como inconveniente a emissão de um volume maior de 
poeiras, que podem levar a emissões para a atmosfera elevadas; esta situação 
acaba por conduzir a problemas em termos de saúde animal bem como à 
degradação das condições de trabalho. 

Como conclusão verifica-se que, com base na informação disponível, a melhoria 
das condições de bem-estar animal tem um efeito negativo na redução das 
emissões de amoníaco para a atmosfera pelos aviários. 

Emissões para a atmosfera de aviários para frangos para alimentação 

Os aviários para frangos para alimentação apresentam características próprias, 
das quais a mais relevante á a prática de concentração dos animais num só 
espaço. 

Tal prática é incompatível com a produção de ovos (os quais seriam 
completamente destruídos…), indicando-se no entanto as MTD aplicáveis a este 
tipo de instalações: 

MTD Situação Observação 

25 - Alojamento em aviários com ventilação natural, com o 
chão coberto por cama natural (palha, desperdícios de 
madeira ou papel) e equipado com bebedouros descontínuos 

Não aplicável Sistema não utilizado 
com galinhas 

poedeiras 

26 - Alojamento em aviários com ventilação forçada, com o 
chão coberto por cama natural (palha, desperdícios de 
madeira ou papel) e equipado com bebedouros descontínuos 

Não aplicável Sistema não utilizado 
com galinhas 

poedeiras 

27 - MTD condicional – O sistema “combideck” com 
aquecimento e recuperação de calor do solo pode ser 
considerado, como forma de reduzir o consumo de energia; no 
entanto só pode ser aplicado se as condições do solo o 
permitirem (na Holanda e Alemanha até uma profundidade de 
2-4 metros). Não se sabe se o sistema é eficaz em locais mais 
frios com a congelação a atingir níveis mais profundos ou em 
climas mais amenos onde a capacidade de arrefecimento do 
solo pode não ser suficiente. 

Não aplicável Sistema não utilizado 
com galinhas 

poedeiras 
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3.4. Água 

Não é considerado prático reduzir o consumo de água pelas aves, uma vez que 
se considera uma obrigação a existência permanente do acesso à água pelos 
animais. Isto, apesar de algumas estratégias de produção passarem pela 
restrição do consumo de água. 

É considerado MTD neste domínio: 

MTD Situação Observação 

28 - Limpeza das gaiolas e dos equipamentos com limpadores 
de alta-pressão no final da saída de cada bando. É importante 
encontrar o correcto equilíbrio entre limpeza e a utilização da 
menor quantidade de água possível. 

A empresa não utiliza 
água fazendo apenas 
aspiração 

Devido à possibilidade 
de ocorrência de 

infecções  

29 - Calibração regular da instalação de água. Já implementado  

30 - Manter um registo do uso de água através da medição do 
seu consumo. 

A implementar A aplicar até 
Dezembro/2013 

31 - Detecção e reparação de fugas. Já implementado  

 

Em princípio utilizam-se 3 tipos de sistemas de fornecimento de água: 
bebedouros de pipeta de baixa capacidade, bebedouros de alta capacidade com 
taça, bebedouros redondos e de taça. Não existe actualmente informação 
disponível sobre qual deles poderá ser considerado MTD. 

3.5. Energia 

É considerada MTD: 

MTD Situação Observação 

32 - O adequado desenho das instalações de alojamento de 
acordo com as boas práticas da pecuária. 

Já implementado Aspecto considerado 
em sede de projecto 

33 - A operação adequada das instalações e equipamentos e 
respectiva manutenção. 

Já implementado  

Podem-se também tomar medidas em termos de redução da quantidade de energia necessária para aquecimento 
e ventilação, nomeadamente: 

34 - Aplicando isolamentos térmicos em regiões com baixas 
temperaturas (valor de U igual ou superior a 0,4 W/m2/ºC). 

Já implementado Aspecto considerado 
em sede de projecto 

35 - Optimização do desenho do sistema de ventilação em 
cada pavilhão de forma a conseguir um bom controlo da 
temperatura ambiente e conseguir taxas de ventilação 
reduzidas no inverno. 

Já implementado Aspecto considerado 
em sede de projecto 

36 - Inspecção e limpeza regular das condutas e ventiladores, 
evitando resistências na ventilação. 

Já implementado  

37 - Utilização de iluminação de baixo consumo. Já utilizado  

 

3.6. Armazenamento de efluentes pecuários 

A Directiva sobre Nitratos aconselha a minimização do armazenamento de 
efluentes pecuários de forma a providenciar um adequado nível de protecção 
das águas à poluição, e de medidas adicionais no caso de Zonas Vulneráveis a 
Nitratos.  

Entende-se que MTD será a aplicação destas medidas, quer se trate de Zonas 
Vulneráveis ou não: 
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MTD Situação Observação 

38 - Dimensionamento das estruturas de armazenamento dos 
efluentes pecuários com capacidade adequada à sua utilização 
de acordo com o ciclo agrícola. Esta capacidade varia com o 
clima e com os períodos de utilização dos efluentes. 

Já implementado Aspecto considerado 
em sede de projecto 

39 - O armazenamento de estrumes secos, em local com o 
chão impermeabilizado e bem ventilado. 

Já implementado Aspecto considerado 
em sede de projecto 

40 - O armazenamento temporário em pilhas/rumas no 
próprio campo, desde que afastadas de receptores sensíveis 
(vizinhos e linhas de água, incluindo zonas de drenagem 
natural). 

Não aplicável A empresa faz a 
exportação de 
efluentes 

 

3.7. Valorização agrícola de efluentes pecuários 

Em termos gerais considera-se que a incorporação de efluentes nos terrenos 
agrícolas só é considerada MTD em certas condições. Tais condições são a 
disponibilidade de terras, excesso ou deficiência de nutrientes no solo, 
possibilidade de comercialização de energias verdes, regulamentos locais e a 
presença de técnicas de compensação de efeitos de estufa. 

Um exemplo de MTD condicional é: 

MTD Situação Observação 

41 - Aplicação de um túnel externo de secagem com telas de 
remoção de efluentes perfuradas, quando o sistema de 
alojamento em baterias não incorpore um sistema de secagem 
de efluentes ou qualquer outra técnica para redução de 
emissões de amoníaco. 

Não aplicável A empresa já utiliza o 
sistema de secagem 

por ventilação forçada 

Para além das aplicações na agricultura, os efluentes podem ser tratados em 
instalações industriais específicas tais como combustão de desperdícios de 
aviários (centrais de biomassa), compostagem ou secagem. A avaliação destas 
técnicas alternativas não é considerada neste documento de referência (BREF). 

3.8. Técnicas de aplicação agrícola de efluentes pecuários 

Os efluentes pecuários produzidos pelos aviários tem um teor em azoto elevado, 
sendo importante o controle das quantidades aplicadas e a forma da sua 
aplicação.  

Para efluentes secos os melhores resultados obtêm-se com espalhadores de 
descarga traseira e de dupla descarga, em detrimento do de tipo rotativo. 

Para efluentes em estado líquido (‹20% de sólidos) a única técnica possível é a 
pulverização a baixa pressão e com trajectória reduzida. 

Não existe no entanto nenhuma conclusão sobre qual dos métodos pode ser 
considerado MTD. 

Em termos de redução de emissão de amoníaco o factor mais importante é a 
valorização agrícola dos efluentes pecuários, e não o método da sua aplicação. 
Esta utilização não é no entanto susceptível de ser aplicada em relvados. 

Considera-se ainda MTD: 

MTD Situação Observação 

- A aplicação dos efluentes, quer no estado sólido quer no 
estado líquido, no prazo de 12 horas, com um potencial de 
redução de emissões que pode chegar aos 90%. 

Não aplicável A empresa faz a 
exportação de 

efluentes 
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Alguns estados membros consideram, no entanto MTD, a sua aplicação no prazo 
de 24 horas, o que permite atingir um potencial de redução de emissões entre 
os 60 a 70% com base no argumento de que o aumento de eficiência obtido 
com a redução das emissões não é suficiente para compensar o acréscimo de 
custos e as dificuldades envolvidas na logística necessária à sua valorização num 
prazo mais curto. 

As MTD aplicáveis à gestão da valorização agrícola já foram referidas em 3.1. 

4. Geologia e Geomorfologia 

- Justificação para a caracterização da situação de referência ter sido efectuada 
apenas ao nível regional e não, também, ao nível local; 

Em termos de geologia a análise da situação de referência deve ter em linha de 
conta a relação entre a envolvente geológica e o possível efeito do projecto na 
geologia; consistindo o projecto de ampliação dos aviários num aumento de área 
de construção de apenas 600 m2, em termos de geologia ou geomorfologia isso 
não tem qualquer expressão. 

Assim, a análise incidiu essencialmente sobre o estudo do potencial mineiro da 
região e a probabilidade de ocorrência no local de qualquer anomalia susceptível 
de valorização. 

Sob o ponto de vista geológico e conforme a carta geológica apresentada no 
EIA, o projecto localiza-se na parte mais a norte da denominada Unidade de Vila 
Nune, constituída por terrenos alóctones, formados no silúrico inferior, 
compostos por filitos e metagrés filitosos.  

Em termos mineiros, e conforme se procurou explanar, os locais mais 
interessantes situam-se nas proximidades das zonas com presença de tufos 
vulcânicos (onde se localiza a mina de Seixoso) e/ou no contacto com as 
formações do Silúrico e do Devónico, mais a sul e nascente da empresa, ou seja 
a nível regional.  

Também sob o ponto de vista de identificação de massas minerais a formação 
em que o projecto se insere (a nível local) não tem qualquer interesse 
comercial. Efectivamente, as zonas potenciais para este tipo de ocorrências 
situam-se nos maciços graníticos confinantes ou eventualmente na formação do 
Silúrico superior (onde se situam as Louseiras do Marão, já bastante longe do 
local do projecto). 

. Identificação e caracterização dos potenciais impactes identificados. Não existe 
qualquer referência aos descritores em causa no capítulo 5. 

Em relação a este descritor, sendo o projecto constituído pela ampliação de um 
aviário, implantado numa zona de indústria consolidada, há mais de 30 anos, e 
que apenas irá aumentar a área de construção em cerca de 600 m2, sem 
qualquer relevância em termos de escala, não se considerou importante a sua 
inclusão autónoma no capítulo 5, tendo no entanto sido feita uma breve 
referência no item Recursos Minerais 

Considera-se incorrecta a inclusão do factor ambiental "Sismicidade" no 
subcapítulo referente ao descritor "Solos" e, de igual forma, os "Recursos 
Minerais" não deveriam figural' como um factor ambiental independente. 

Regista-se para memória futura 
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5. Ordenamento do Território e Uso do Solo 

- Apresentação da implantação dos polígonos dos diferentes edifícios na planta 
de Ordenamento do PDM de Felgueiras; 

Apresentou-se apenas a Planta de Ordenamento do PDM com a implantação da 
propriedade, uma vez que sendo à escala de 1/10.000, a implantação de 
edifícios com tão pequenas dimensões seria pouco perceptível. 

Em anexo, apresenta-se Planta de Ordenamento com esses elementos, 
colmatando a omissão. 

6. Ecologia 

- Esclarecimento sabre a eventual ocorrência de habitats (Rede Natura 2000) na 
área florestal descrita no EIA; 

Não existem na área descrita no EIA, eventuais ocorrências de habitats 
presentes na Rede Natura 2000. 

- Descrição e caracterização dos impactes que o EIA refere como preexistentes à 
obra de ampliação em análise. 

No que diz respeito à Flora, durante a fase de exploração não se prevêem 
impactes negativos diferentes dos já existentes, como o pisoteio de alguns 
espécimes de flora, aquando da circulação de pessoas e veículos ou a eliminação 
de espécimes ou parte deles, aquando das acções de limpeza e manutenção do 
espaço envolvente, que poderiam ser considerados antes do aumento da 
capacidade de exploração e que são caracterizados como negativos, diretos, 
secundários, temporários, localizados, reversíveis, recuperáveis e insignificantes. 

O impacte preexistente à obra de aumento de capacidade de exploração é 
o efeito de exclusão na fauna, provocado pelo funcionamento da empresa,  
que se poderá traduzir num impacte negativo, indireto, secundário, permanente, 
localizado, reversível, recuperável e insignificante. 

- Explicitação e desenvolvimento da proposta apresentada no EIA de valorização 
da vegetação no espaço da empresa e sua área envolvente, bem como das 
acções propostas para a regeneração das espécies autóctones e controlo das 
espécies exóticas invasoras: 

Tendo em conta que a zona florestal mais próxima da área de intervenção 
directa se apresenta com uma qualidade florística e paisagística degradada, e 
tendo em vista a regeneração das espécies autóctones, propõe-se: 

 - A curto/médio prazo 

- se criem condições para que se restabeleça a regeneração 
espontânea do solo nu após a conclusão da obra, mantendo o 
coberto herbáceo, aparando-o quando necessário. 

- se estabeleçam alguns espaços verdes próximos dos novos edifícios, 
com vista a minimizar o impacte visual por eles causado, 
reflorestando, através da plantação, esses espaços com espécies 
arbóreas e arbustivas autóctones, como o caso de alguns carvalhos, 
medronheiro, azevinho e algumas espécies aromáticas, por exemplo 
o rosmaninho e o alecrim. 

 - A médio/longo prazo, no que concerne à área florestal adjacente, e 
uma vez que se constatou, aquando do trabalho de campo, uma 
regeneração espontânea de carvalho-alvarinho e sobreiro (mais 
pontualmente) no subcoberto da mancha de eucalipto e de pinheiro-
bravo, propõe-se: 
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- 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. 

Em termos de espécies invasoras: 

- 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. 

Em anexo apresentam-se as tabelas 6 a 10 com a indicação dos biótopos de 
ocorrência e das espécies exóticas invasoras, bem como dos biótopos de 
ocorrência das espécies da fauna listadas. 

Também, e conforme se pode ver na imagem, os portões de acesso ao terreno 
possuem gradeamento com espaço suficiente para permitir a passagem de 
anfíbios, répteis e pequenos mamíferos, pelo que já servem de passagem para a 
fauna. 

 
A restante envolvente não é vedada, pelo que não existe qualquer dificuldade no 
seu atravessamento. 
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7. Paisagem 

7.1. Caracterização 

No EIA apresentou-se a análise do descritor paisagem tendo por base o 
concelho, por essa dimensão dar uma representação bastante fiel da diversidade 
da região.  

Também o 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. 

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). 

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. 

Trata-se de uma região enquadrada na parte mais alta do concelho de 
Felgueiras, com uma altitude média de 415,80 m, situando-se entre as cotas 
+334,65 m e 540,00 m; da análise da Carta Hipsométrica (planta nº 2, em 
anexo) verifica-se que 93,7% da área em estudo se situa entre as cotas +300 e 
+450 m, bastante acima da média do concelho (cerca de 40%, cf EIA, pág. 50), 
conforme se evidencia na tabela seguinte: 

Tabela de elevações 

Nº   Cota mínima   Cota máxima   Área (m2)  % 

1                   300,00                     350,00                 221 116,44    3,0% 

2                   350,00                     400,00              2 629 884,43    35,1%

3                   400,00                     450,00              3 140 007,90    42,0%

4                   450,00                     500,00              1 253 297,25    16,7%

5                   500,00                     550,00                 239 445,04    3,2% 
 

Da observação da Carta de orientação das encostas (planta nº 3, em anexo) 
verifica-se que embora não exista uma orientação dominante (e á semelhança 
do que se passa no concelho), uma parte expressiva da região em análise se 
encontra virada para sul e poente (73,6 % do total). 

Trata-se dos quadrantes com melhores índices térmicos e que favorecem o 
desenvolvimento de actividades agro-florestais. 

Tal situação é patente na tabela de orientação das encostas, que se apresenta 
em seguida: 
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Tabela de orientação das encostas 

Nº   Direcção inicial   Direcção final   Área (m2)  % Quadrante 

1  N0E   N45E                452 741,26  6,0% Norte 
(1+8) 11,6% 

2  N45E   N90E                433 317,71  5,8% 

3  N90E   S45E                674 400,97  9,0% Este 
(2+3) 14,8% 

4  S45E   S0E                887 851,17  11,9% 

5  S0E   S45W             2 002 719,22   26,8% Sul 
(4+5) 38,6% 

6  S45W   S90W             1 650 237,52   22,1% 

7  S90W   N45W                965 651,59  12,9% Oeste 
(6+7) 35,0% 

8  N45W   N0E                416 831,32  5,6% 
 

Em termos de inclinações, e à semelhança do já efectuado no EIA, considerou-
se o território dividido em 4 classes, as quais tem por base os critérios de 
classificação dos solos agrícolas, ou seja: 

Nº   Inclinação máxima  Critérios de classificação 

1 8,00% Limite máximo para solos agrícolas de classe A 

2 16,00% Limite máximo para solos agrícolas de classe B 

3 30,00% Limite máximo de exploração em socalcos, sem riscos de erosão 

4 100,00% Zonas sujeitas a graves riscos de erosão 
 

Com base nestes critérios e na observação da Carta de Declives (planta nº 4, 
em anexo) constata-se: 

- Uma grande parte da região em análise (59,2 %) se encontra em locais 
susceptíveis de serem classificados como solos agrícolas de classe A e B 

- Para além disso, 29,7 % da região ainda apresenta potencial para 
aproveitamento agrícola ou florestal. 

- Apenas 11,1 % da área estudada apresenta risco de erosão. 

Esta evidência ressalta da observação da Tabela de inclinações, que se 
apresenta: 

Tabela de inclinações 

Nº   Inclinação mínima   Inclinação máxima   Área (m2)  % 

1 0,00% 8,00%            1 995 956,65    26,7%

2 8,00% 16,00%            2 431 398,70    32,5%

3 16,00% 30,00%            2 220 467,71    29,7%

4 30,00% 100,00%               832 813,54    11,1%
 

A conjugação dos factores apresentados é evidenciada pelo tipo de ocupação de 
solos revelado na Carta topográfica à esc.: 1/10000 (Planta nº 1) já 
apresentada, e que se traduz nos seguintes resultados, em termos de 
envolvente próxima: 
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Ocupação do solo 

Tipo Área (%) 

Áreas agrícolas 43,3 % 

Núcleos habitacionais e industriais 35,8 % 

Áreas florestais 20,9 % 

 

A análise efectuada à envolvente da empresa Queirós David, Lda, vem realçar o 
que já foi salientado, em termos de concelho, ou seja: 

- A região, situa-se a média altitude, apresentando um relevo suave e 
com boa rede de drenagem 

- Em termos fisiográficos, nomeadamente em termos de orientação de 
encostas e de inclinações máximas, apresenta condições muito 
favoráveis ao desenvolvimento de actividades agrícolas e florestais. 

- A elevada densidade humana levou à ocupação de uma parte 
significativa de zonas com potencial agrícola e florestal. 

7.2. Enquadramento da alteração 

Para uma avaliação mais precisa dos efeitos do Projecto de ampliação dos 
aviários da Queirós David, Lda efectuou-se uma análise da visibilidade dos 
edifícios para o exterior, os quais se documentam no Planta nº 5 – Carta de 
visibilidades, em anexo. 

A análise teve os seguintes pressupostos: 

- Considerou-se o pé-direito dos edifícios pós-projecto. 

- Procurou-se efectuar a análise de visibilidade da situação pré-projecto, a 
qual não mostrou quaisquer diferenças em termos de áreas, o que se 
compreende 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)  

Da observação da planta referida, constata-se: 

- Os aviários apresentam visibilidade muito reduzida para o exterior 
(apenas em 20% da área envolvente são visíveis, em parte ou 
totalmente). 

- A visibilidade ao longo das vias de comunicação é extremamente 
reduzida (apenas ao longo de 50 metros de uma via principal e mesmo 
assim limitada pela construção existente). 

- Face à densidade dos núcleos habitacionais e industriais a visibilidade 
dos aviários a mais de 1 km de distância enquadra-se completamente 
com a paisagem dominante. 

- Trata-se de uma empresa, com actividade há mais de 30 anos, cujo 
edificado já faz parte integrante da paisagem, não sendo possível 
constatar qualquer alteração de áreas de visibilidade entre a situação 
pré-projecto e pós-projecto. 

De realçar ainda que na definição dos pontos de visualização apresentados no 
EIA apenas foi possível situar um ponto na envolvente próxima, uma vez que a 
existência de um elevado número de construções ao longo da EN 101-1 não 
permitiu tirar qualquer fotografia onde se pudesse visualizar os aviários. 
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Apresenta-se em seguida a Imagem 24 - Mapa rodoviário, do EIA com os pontos 
de visualização identificados: 

 
Na página seguinte 

7.3. Avaliação do impacte 

Após a caracterização mais detalhada da envolvente próxima da empresa, bem 
como da incidência visual das instalações para o exterior, pode-se reafirmar que 
em termos de paisagem pode existir algum impacto negativo provocado pelo 
aumento de cércea dos pavilhões, de carácter directo, permanente, irreversível, 
recuperável e cumulativo com outras construções existentes, mas que pode ser 
considerado de grau insignificante face às características da envolvente e da 
situação pré-existente. 

7.4. Plano de Integração Paisagística 

Em anexo apresenta-se Projecto de Integração Paisagística elaborado pelo 
responsável do projecto de arquitectura. 
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8. Resíduos 

Na empresa não se realizam operações de valorização ou eliminação de resíduos 
nem de efluentes pecuários ou subprodutos de origem animal. 

8.1. Resíduos 

Os resíduos gerados pela normal laboração da empresa, considerando a análise 
efectuada à situação actual, podem ser classificados do modo a seguir descrito, 
de acordo com o respectivo código LER (Lista Europeia de Resíduos), como 
previsto na Decisão da Comissão 2000/532/CE, de 3 de Maio, alterado pelas 
Decisões da Comissão 2001/118/CE, de 16 de Janeiro e 2001/119/CE, de 22 de 
Janeiro e pela Decisão 2001/573/CE de 23 de Julho, transpostas pela Portaria 
n.º 209/2004 de 3 de Março.  
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Resíduos gerados – situação de referência 

 Resíduos Gerados Operação Geradora Código LER Operador seleccionado Destino 
Situação de 
Referência 
(em ton/ano) 

Situação 
previsível 
Pós-Projecto 
(em ton/ano) 

R
es

íd
uo

s 
Pe

ri
go

so
s 

Toners e Cartuchos 
Diversos sectores da 
empresa (serviços 
administrativos) 

08 03 17* 

Sem operador (o receptor 
é a empresa à qual se 
compram os novos) 

Valorização (entrega dos 
usados na aquisição de 
novos) 

0,003 0,003 

Lâmpadas fluorescentes Manutenção das 
instalações 20 01 21* 

Sem operador (o receptor 
é a empresa à qual se 
compram as novas) 

Valorização / eliminação 
(entrega das usadas na 
aquisição de novas) 

0,018 (±175 
unidades) 

0,020 (±200 
unidades) 

Telemóveis / computadores/ 
outros REEE 

Todos os sectores da 
empresa 20 01 35* 

Sem operador (o receptor 
é a empresa à qual se 
compram os novos) 

Valorização (entrega dos 
equipamentos usados na 
aquisição de novos) 

0,010 0,010 

Pilhas  Equipamentos 
diversos 20 01 33* 

Sem operador (o receptor 
é a empresa à qual se 
compram as novas) 

Valorização/ eliminação 
(entrega das usadas na 
aquisição de novas) 

0,001 0,0015 

Embalagens de produtos de 
desinfecção da água/ outros 
desinfectantes 

Desinfecção da água 
de consumo/outras 
desinfeções 

15 01 10*  
Carmona – Gestão Global 
de Resíduos Perigosos, 
S.A. (502 592 460) 

Destruição 0,002 0,002 

R
es

íd
uo

s 
nã

o 
Pe

ri
go

so
s 

Resíduos Equiparados a 
Urbanos Mistos (mistura de 
de papel e de embalagens de 
cartão ou plástico) 

Todos os sectores da 
empresa 20 03 01 

RRI – Recolha de Resíduos 
Industrias, SA 
(504982010) 

Valorização 1,620 2,200 

Resíduos Equiparados a 
Urbanos Mistos (mistura de 
resíduos biodegradáveis e 
outros) 

Todos os sectores da 
empresa 20 03 01 

Serviços municipais de 
recolha de resíduos 
urbanos Destruição 0,6 0,7 
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Armazenamento dos resíduos 

 Resíduos Gerados Código LER 
Identificação do 
local de 
armazenamento 

Características dos locais de armazenamento temporário 

Localização Coberto Impermeável Bacia de 
retenção? 

Forma de 
acondicionamento 

R
es

íd
uo

s 
Pe

ri
go

so
s 

Toners e Cartuchos 08 03 17* Escritório Edíficio de 
Escritório Sim Sim Não Caixa de cartão 

Lâmpadas fluorescentes 20 01 21* Pavilhões 
Anexo aos 
pavilhões 
produtivos 

Sim Sim Não Bidão ou caixa de 
plástico tapada 

Telemóveis / computadores/ 
outros REEE 20 01 35* Escritório Edíficio de 

Escritório Sim Sim Não Caixas de cartão 

Pilhas 20 01 33* Escritório Edíficio de 
Escritório Sim Sim Sim Pilhão (caixa de 

cartão) 

Embalagens de produtos de 
desinfecção da água/ outros 
desinfectantes 

15 01 10* Parque de 
Resíduos 

Edíficio de 
Escritório Sim Sim Não Bidão plástico tapado 

R
es

íd
uo

s 
nã

o 
Pe

ri
go

so
s 

Resíduos Equiparados a Urbanos 
Mistos (mistura de resíduos de 
papel e de embalagens de cartão 
ou plástico) 

20 03 01 Parque de 
Resíduos 

Anexo aos 
pavilhões 
produtivos 

Sim Sim Não 
Contentor da empresa 
que procede à recolha 
por tipo 

Resíduos Equiparados a Urbanos 
Mistos (mistura de resíduos 
biodegradáveis e outros) 

20 03 04 Parque de 
Resíduos 

Anexo aos 
pavilhões 
produtivos 

Sim Sim Não Contentor tapado 

Considera-se que não existe o resíduo Lamas de fossa séptica, com LER 20 03 04, pois não há prática de limpeza da fossa séptica existente (uma vez que está 
associada a poço sumidouro) nem está prevista a sua realização a curto, médio ou longo prazo. Não são também gerados óleos usados que a empresa deva gerir 
diretamente (as manutenções de viaturas são feitas no exterior e a manutenção de equipamentos é feita por empresas que recolhem os resíduos gerados na sua 
atividade). 

Os resíduos de embalagens de produtos de desinfecção da água/outros desinfectantes não têm sido considerados resíduos perigosos na situação de referência. 
Contribuiu para tal sua pequena relevância em termos de quantidades (1 embalagem por mês) e a natureza dos produtos embalados que causam uma percepção de 
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perigosidade baixa (desinfectantes da água, logo produtos para serem adicionados à água potável), sendo lavadas as embalagens plásticas colocando-as 
posteriormente junto às restantes embalagens de plástico ou colocando directamente junto às outras embalagens quando são de cartão).  

Subprodutos de origem animal 

Subprodutos de Origem Animal Operação Geradora Operador 
selecionado Destino 

Situação de 
Referência (em 
ton/ano) 

Situação previsível 
Pós-Projecto (em 
ton/ano) 

Ovos partidos ou estalados (Matéria de 
Categoria 3 – M3) 

Processos de recolha e de 
seleção Savinor S.A. Destruição 

(incineração) 1,3 1,8 

Cascas de ovos (Matéria de Categoria 
3 – M3) 

Processos de recolha e de 
seleção Savinor S.A.  Destruição 

(incineração) 0,2 0,3 

Líquido de ovos (Matéria de Categoria 
3 – M3) 

Processos de recolha e de 
seleção Savinor S.A. Destruição 

(incineração) 0,5 0,72 

Cadáveres de aves (Matéria de 
Categoria 2 – M2) Aves Savinor S.A. Destruição 

(incineração) 1,7 2,4 

Armazenamento dos subprodutos de origem animal 

Subprodutos Animais 
Identificação do 
local de 
armazenamento 

 

Localização Coberto Impermeável Bacia de 
retenção Forma de acondicionamento 

Ovos partidos ou estalados 
(Matéria de Categoria 3 – M3) Necrotério Anexo aos pavilhões 

produtivos Sim Sim Não Embalagens de plástico em 
Arca congeladora  

Cascas de ovos (Matéria de 
Categoria 3 – M3) Necrotério Anexo aos pavilhões 

produtivos Sim Sim Não Embalagens de plástico em 
Arca congeladora 

Líquido de ovos (Matéria de 
Categoria 3 – M3) Necrotério Anexo aos pavilhões 

produtivos Sim Sim Não Embalagens de plástico em 
Arca congeladora 

Cadáveres de aves (Matéria de 
Categoria 2 – M2) Necrotério Anexo aos pavilhões 

produtivos Sim Sim Não Embalagens de plástico em 
Arca congeladora 

A empresa procede também à venda das próprias aves, após final do período de permanência na empresa (cerca de 2 anos) num valor 
de cerca de 66 ton/ano e que são enviadas directamente para abate.
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8.1. Identificação dos resíduos gerados 

A empresa vai manter a sua actividade durante a fase de construção/alteração 
das instalações existentes, pelo que serão produzidos os resíduos indicados na 
situação de referência e serão ainda gerados resíduos associados às actividades 
de demolição de um pavilhão e à construção/ alteração de edifícios. As lâmpadas 
fluorescentes compactas existentes no pavilhão a demolir serão retiradas e 
utilizadas nos pavilhões produtivos existentes. 

Assim, teremos na fase de construção: 

 Resíduos gerados Operação 
geradora 

Código LER Operador 
seleccionado 

Destino Quantidade 
previsível 

(ton) 

R
es

íd
uo

s 
Pe

ri
go

so
s 

Embalagens de tintas Pintura das 
instalações 15 01 10* 

Carmona – Gestão 
Global de Resíduos 
Perigosos, S.A. 
(502 592 460) 

Destruição 0,020 

R
es

íd
uo

s 
nã

o 
pe

ri
go

so
s 

Ferro e aço Demolição de 
construções 17 04 05 Metais Jaime Dias, 

SA (503769525) 
R4 - 
Valorização 20 

Metais 

Equipamentos 
obsoletos 
(incluindo 
gaiolas) 

20 01 40 Metais Jaime Dias, 
SA (503769525) 

R4 - 
Valorização 5 

Misturas de betão, tijolos, 
ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos não 
abrangidas em 17 01 06 

Demolição de 
construções 17 01 07 Metais Jaime Dias, 

SA (503769525) 
R4 - 
Valorização 2 

 

Na fase de desactivação a empresa irá proceder à limpeza de todos os 
materiais existentes, remoção dos equipamentos e demolição dos pavilhões, 
pelo que teremos: 

 Resíduos gerados Operação 
geradora 

Código 
LER 

Operador 
seleccionado 

Destino Quantidade 
previsível 

(ton) 

R
es

íd
uo

s 
Pe

ri
go

so
s 

Toners e Cartuchos 

Termo da 
realização dos 
serviços 
administrativos 

08 03 17* 

Carmona – Gestão 
Global de Resíduos 
Perigosos, S.A. (502 
592 460) 

Valorização 0,003 

Lâmpadas fluorescentes 
compactas 

Demolição das 
instalações 20 01 21* 

Carmona – Gestão 
Global de Resíduos 
Perigosos, S.A. (502 
592 460) 

Valorização/ 
eliminação 0,045 

Telemóveis / 
computadores/ outros 
REEE 

Termo da 
actividade da 
empresa 

20 01 35* 

Carmona – Gestão 
Global de Resíduos 
Perigosos, S.A. (502 
592 460) 

Valorização  0,020 

Pilhas 
Termo da 
actividade da 
empresa 

20 01 33* 

Carmona – Gestão 
Global de Resíduos 
Perigosos, S.A. (502 
592 460) 

Valorização 0,001 

Embalagens de produtos 
de desinfecção da água/ 
outros desinfectantes 

Termo da 
actividade da 
empresa 

15 01 10*  

Carmona – Gestão 
Global de Resíduos 
Perigosos, S.A. (502 
592 460) 

Destruição 0,005 

Restos de desinfectantes 
de água ou outros 

Termo da 
actividade da 
empresa  

16 03 03* 

Carmona – Gestão 
Global de Resíduos 
Perigosos, S.A. (502 
592 460) 

Destruição 0,005 

R
e

sí
d

uo
s Ferro e aço Demolição de 

construções 17 04 05 
Metais Jaime Dias, 
SA (503769525) 

R4 - 
Valorização  60 
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 Resíduos gerados Operação 
geradora 

Código 
LER 

Operador 
seleccionado 

Destino Quantidade 
previsível 

(ton) 
Misturas de betão, 
tijolos, ladrilhos, telhas 
e materiais cerâmicos 
não abrangidas em 17 
01 06 

Demolição de 
construções 17 01 07 Metais Jaime Dias, 

SA (503769525) 
R4 - 
Valorização 6 

Metais  

Termo da 
atividade da 
empresa 
(equipamentos, 
incluindo 
gaiolas) 

20 01 40 Metais Jaime Dias, 
SA (503769525) 

R4 - 
Valorização  10 

Resíduos Equiparados a 
Urbanos Mistos  

Origens 
diversas 20 03 04 

Serviços municipais 
de recolha de 
resíduos urbanos 

Destruição 0,5 

Embalagens de cartão 

Termo da 
atividade da 
empresa 
(sobrantes) 

15 01 01 
RRI – Recolha de 
Resíduos Industrias, 
SA (504982010) 

R4 - 
Valorização  0,3 

Embalagens de plástico 

Termo da 
atividade da 
empresa 
(sobrantes) 

15 01 02 
RRI – Recolha de 
Resíduos Industrias, 
SA (504982010) 

R4 - 
Valorização  0,1 

 

8.2. Identificação e avaliação de impactes 

Relativamente aos resíduos, efluentes pecuários ou subprodutos de origem 
animal gerados nas fases de construção e desactivação do projecto o 
impacte considera-se: 

- Muito significativo/significativo (grau crítico ou severo) quando um 
resíduo, um efluente pecuário ou um subproduto de origem animal possa 
produzir uma contaminação dos solos que venha a exigir a sua remoção 
e tratamento posterior a uma escala significativa para a dimensão da 
empresa ou uma contaminação das águas por elementos poluentes que 
ponham em causa o disposto no Decreto-Lei n° 236/98, de 1 de Agosto, 
para diversas utilizações, ou o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de 
Agosto, que regula a qualidade de água destinada ao consumo humano, 
e que acarretam uma degradação significativa da qualidade da água ou 
inviabilizem o seu uso.  

- Será igualmente significativo se os resíduos, efluentes pecuários ou 
subprodutos de origem animal conduzirem à geração de odores que 
levem ao descontentamento da vizinhança. 

- É pouco significativo (grau moderado ou insignificante) quando não são 
introduzidas alterações nos parâmetros de qualidade da água devidas à 
gestão de resíduos, efluentes pecuários ou subprodutos de origem 
animal e os eventuais derrames de resíduos no solo sejam de pequena 
dimensão e autolimitados de modo que seja possível uma intervenção 
imediata e totalmente eficaz, conducente à sua cessação imediata e 
reposição da situação inicial, a uma escala reduzida (até 200 litros de 
solos contaminados removidos por ano, causados por actividades de 
gestão de resíduos) assim como uma gestão assegurada ou 
complementada por operadores dentro do sistema legal. 
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Em termos dos resíduos gerados, na fase de construção, deverão ser 
considerados os seguintes aspectos:  

- A empresa vai continuar a funcionar sem interrupção pelo que produz 
efluentes pecuários e subprodutos de origem animal, estando estes a ser 
geridos de acordo com a Portaria nº 631/2009 de 9 de Junho, que regula  
a gestão de efluentes pecuários, e o Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro, que estabelece as 
regras sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados ao 
consumo Humano.  

  Os efluentes pecuários e os subprodutos de origem animal não são 
considerados resíduos, tendo a empresa tem implementadas diversas 
medidas de acondicionamento / encaminhamento para valorização 
agrícola (efluentes pecuários) e destruição (subprodutos de origem 
animal).  

  Na fase de construção não se prevê o aumento da quantidade destes 
efluentes e subprodutos. 

- Os toners, tinteiros, pilhas e acumuladores, REEE, incluindo lâmpadas 
fluorescentes, produzidos em quantidades reduzidas são geridos como 
resíduos pertencentes a fileiras bem definidas, sendo o resíduo entregue 
ao fornecedor de um novo produto/equipamento. Na fase de construção 
não se prevê o aumento da quantidade destes resíduos. 

- Os resíduos equiparados a urbanos mistos, constituídos essencialmente 
por resíduos de embalagem de papel e cartão em fracções não separadas, 
são recolhidos por entidade licenciada. Na fase de construção não se 
prevê o aumento da quantidade destes resíduos. 

- Os resíduos de embalagens de produtos de desinfecção da água/outros 
desinfectantes não terão qualquer aumento na fase de construção. 

- Na fase de construção vão ser gerados resíduos de demolição e 
construção, nomeadamente ferro ou metais ferrosos, com origem no 
pavilhão a demolir e nos equipamentos obsoletos a substituir, assim 
como resíduos de misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicos banais. Serão também gerados, previsivelmente, alguns 
resíduos de embalagens de tintas ou outros produtos, podendo estes ser 
resíduos  perigosos. A Queirós David sabe que os resíduos de 
construção/demolição devem ser geridos de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 46/2008 de 12 de Março que aprova o regime da gestão de resíduos 
de construção e demolição. 
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Quadro 1 – Impactes dos Resíduos na Fase de Construção 

Resíduo  Condição de 
Ocorrência 

Origem 

 (Atividade, 
Produto, 
Serviço) 

Impactes 

Toners e 
Cartuchos/ 

Baterias / Pilhas  

Telemóveis / 
Computadores/ 

Lâmpadas 
fluorescentes 
outros REEE/ 

 

Especial 

Substituição 
ou 

manutenção 
de 

equipamentos

Consumo de energia nas operações de transporte e valorização ou 
eliminação, com os impactes associados a esse consumo (consumo de 
recursos esgotáveis, emissões para a atmosfera de gases com efeito de 
estufa e com potencial de depleção da camada de ozono, …). 
Geração de resíduos nas operações de tratamento, com posteriores 
necessidades de gestão, podendo implicar ocupações do solo, poluição do 
ar, água e solos. 
Potencial contaminação de águas e solo, por acondicionamento deficiente, 
com consequente poluição de cursos de água, contaminação de solos 
agrícolas, etc., especialmente agravada por estes resíduos poderem conter 
metais pesados, com potencial de bioacumulação. 

Resíduos 
Equiparados a 
Urbanos Mistos 

(incluindo 
embalagens de 

cartão e 
plásticas) 

Normal Operações 
diversas 

Consumo de energia nas operações de transporte e valorização ou 
eliminação, com os impactes associados a esse consumo (consumo de 
recursos esgotáveis, emissões para a atmosfera de gases com efeito de 
estufa e com potencial de depleção da camada de ozono, …) 
Ocupação de solo em aterro. 
Proliferação de pragas. 

Resíduos de 
embalagem de 

produtos de 
desinfeção da 
água/outros 
desinfetantes 

Normal 
Tratamento 
da água de 
consumo 

Consumo de energia nas operações de transporte e valorização ou 
eliminação, com os impactes associados a esse consumo (consumo de 
recursos esgotáveis, emissões para a atmosfera de gases com efeito de 
estufa e com potencial de depleção da camada de ozono, …) 
Geração de resíduos nas operações de tratamento, com posteriores 
necessidades de gestão, podendo implicar ocupações do solo, poluição do 
ar, água e solos. 

Ferro ou metais 
ferrosos Especial 

Demolição de 
edifícios/ 

construção 

Consumo de energia nas operações de transporte e valorização com os 
impactes associados a esse consumo (consumo de recursos esgotáveis, 
emissões para a atmosfera de gases com efeito de estufa e com potencial 
de depleção da camada de ozono, …). 

Misturas de 
betão, tijolos, 

ladrilhos, telhas e 
materiais 
cerâmicos  

Especial 
Demolição de 

edifícios/ 
construção 

Consumo de energia nas operações de transporte e valorização com os 
impactes associados a esse consumo (consumo de recursos esgotáveis, 
emissões para a atmosfera de gases com efeito de estufa e com potencial 
de depleção da camada de ozono, …). 
Ocupação de solo em aterro, caso seja este o destino. 

Resíduos de 
embalagens de 
tintas ou outros 

produtos 

Especial Construção 

Consumo de energia nas operações de transporte e valorização ou 
eliminação, com os impactes associados a esse consumo (consumo de 
recursos esgotáveis, emissões para a atmosfera de gases com efeito de 
estufa e com potencial de depleção da camada de ozono, …). 
Geração de resíduos nas operações de tratamento, com posteriores 
necessidades de gestão, podendo implicar ocupações do solo, poluição do 
ar, água e solos. 

Quadro 2 – Impactes dos Subprodutos de Origem Animal na Fase de 
Construção 

Efluentes e 
Subprodutos de 
Origem Animal 

Condição 
de 

Ocorrência 

Origem 
(Actividade, 

Produto, 
Serviço) 

Impactes 

Ovos ou partes 
de ovos, 

cadáveres de 
aves 

Normal 

Classificação 
e embalagem 

de ovos; 
atividade do 

aviário 

Consumo de energia nas operações de transporte e eliminação, com os 
impactes associados a esse consumo (consumo de recursos esgotáveis, 
emissões para a atmosfera de gases com efeito de estufa e com potencial 
de depleção da camada de ozono, …). 
Potencial contaminação do ar na operação de incineração.  
Aproveitamento energético do material biológico (impacte positivo). 
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Relativamente aos resíduos, efluentes pecuários e subprodutos de origem 
animal considera-se que estes se encontram a ser gerido de modo globalmente 
adequado na situação de referência, sendo transferida a responsabilidade pelo 
destino final para entidades licenciadas ou de acordo com boas práticas 
previstas na legislação. Prevê-se que tal situação se mantenha na fase de 
construção, adaptando-se a gestão aos resíduos previsivelmente gerados nesta 
fase. 

Haverá, portanto, na fase de construção, um impacte negativo associado à 
produção e gestão de resíduos e subprodutos de origem animal, de grau 
moderado (exige permanente controlo e eventuais medidas correctivas ou 
preventivas), de carácter directo, cumulativo, recuperável; temporário; local e 
reversível. Considera-se que os efluentes pecuários são geradores de um 
impacte positivo, de grau moderado (exige permanente controlo e eventuais 
medidas correctivas ou preventivas), de carácter directo, cumulativo, 
recuperável; temporário; local e reversível. 

Na fase de desactivação, deverão ser considerados os seguintes aspectos:  

- A empresa vai cessar o seu a funcionamento desejavelmente de forma 
planeada. Este é o cenário que permite que sejam garantidas as condições 
para uma adequada gestão dos resíduos / efluentes pecuários/ subprodutos 
de origem animal. 

- As aves vivas serão encaminhadas para o matadouro como acontece 
quando há renovação dos bandos. 

- Na fase de desactivação da empresa prevê-se a existência de subprodutos 
de origem animal e efluentes pecuários como ovos sobrantes ou partes de 
ovos, cadáveres de aves e estrumes em quantidades sempre 
significativamente inferiores às geradas num ano (as quantidades 
corresponderão a algumas semanas de produção). Existirão também 
algumas rações sobrantes. Estes produtos serão encaminhados para os 
operadores habituais e as rações preferencialmente recolhidas pela fábrica 
de rações para utilização. 

- Os toners, tinteiros, pilhas e acumuladores, REEE, incluindo lâmpadas 
fluorescentes, serão entregues a uma entidade licenciada para a gestão 
destes resíduos.  

- Os resíduos equiparados a urbanos mistos, constituídos essencialmente por 
resíduos de embalagem de papel e cartão em fracções separadas ou não 
separadas, serão recolhidos por entidade licenciada.  

- Os resíduos de embalagens de produtos de desinfecção da água/outros 
desinfectantes e algumas sobras dos produtos serão entregues a empresa 
licenciada para os receber. 

- Na fase de desactivação, se não houver reutilização das infra-estruturas 
construídas e se optar pela demolição, vão ser gerados resíduos de 
demolição e construção, nomeadamente ferro ou metais ferrosos, com 
origem nos pavilhões a demolir e nos equipamentos a abater, assim como 
resíduos de misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 
cerâmicos banais que serão geridos como resíduos de 
construção/demolição de acordo com a legislação em vigor para a gestão 
de resíduos de construção e demolição. 

 

 

 



 
28 

 

 

Quadro 3 – Impactes dos Resíduos na Fase de Desactivação 

Resíduo  
Condição 

de 
Ocorrência 

Origem 

 (Atividade, 
Produto, 
Serviço) 

Impactes 

Toners e 
Cartuchos/ 

Baterias / Pilhas  

Telemóveis / 
Computadores/ 

Lâmpadas 
fluorescentes 
outros REEE/ 

 

Especial Abate de 
equipamentos

Consumo de energia nas operações de transporte e valorização ou 
eliminação, com os impactes associados a esse consumo (consumo de 
recursos esgotáveis, emissões para a atmosfera de gases com efeito de 
estufa e com potencial de depleção da camada de ozono, …). 
Geração de resíduos nas operações de tratamento, com posteriores 
necessidades de gestão, podendo implicar ocupações do solo, poluição do 
ar, água e solos. 
Potencial contaminação de águas e solo, por acondicionamento deficiente, 
com consequente poluição de cursos de água, contaminação de solos 
agrícolas, etc., especialmente agravada por estes resíduos poderem conter 
metais pesados, com potencial de bioacumulação. 

Resíduos 
Equiparados a 
Urbanos Mistos 

(incluindo 
embalagens de 

cartão e 
plásticas) 

Especial Operações 
diversas 

Consumo de energia nas operações de transporte e valorização ou 
eliminação, com os impactes associados a esse consumo (consumo de 
recursos esgotáveis, emissões para a atmosfera de gases com efeito de 
estufa e com potencial de depleção da camada de ozono, …) 
Ocupação de solo em aterro. 
Proliferação de pragas. 

Resíduos de 
embalagem de 

produtos de 
desinfecção da 
água/outros 

desinfectantes 

Especial Embalagens 
existentes 

Consumo de energia nas operações de transporte e valorização ou 
eliminação, com os impactes associados a esse consumo (consumo de 
recursos esgotáveis, emissões para a atmosfera de gases com efeito de 
estufa e com potencial de depleção da camada de ozono, …) 
Geração de resíduos nas operações de tratamento, com posteriores 
necessidades de gestão, podendo implicar ocupações do solo, poluição do 
ar, água e solos. 

Restos de 
desinfectantes da 
água ou outros 
desinfectantes 

Especial Produtos 
sobrantes 

Consumo de energia nas operações de transporte e valorização ou 
eliminação, com os impactes associados a esse consumo (consumo de 
recursos esgotáveis, emissões para a atmosfera de gases com efeito de 
estufa e com potencial de depleção da camada de ozono, …) 
Geração de resíduos nas operações de tratamento, com posteriores 
necessidades de gestão, podendo implicar ocupações do solo, poluição do 
ar, água e solos. 

Ferro ou metais 
ferrosos Especial 

Demolição de 
edifícios/ 

construção 

Consumo de energia nas operações de transporte e valorização com os 
impactes associados a esse consumo (consumo de recursos esgotáveis, 
emissões para a atmosfera de gases com efeito de estufa e com potencial 
de depleção da camada de ozono, …). 

Misturas de 
betão, tijolos, 

ladrilhos, telhas e 
materiais 
cerâmicos  

Especial 
Demolição de 

edifícios/ 
construção 

Consumo de energia nas operações de transporte e valorização com os 
impactes associados a esse consumo (consumo de recursos esgotáveis, 
emissões para a atmosfera de gases com efeito de estufa e com potencial 
de depleção da camada de ozono, …). 
Ocupação de solo em aterro, caso seja este o destino. 

Quadro 4 – Impactes dos Subprodutos de Origem Animal na Fase de 
Desactivação 

Efluentes e 
Subprodutos de 
Origem Animal 

Condição 
de 

Ocorrência 

Origem 
(Actividade, 

Produto, 
Serviço) 

Impactes 

Ovos ou partes 
de ovos, 

cadáveres de 
aves 

Especial Produtos 
sobrantes 

Consumo de energia nas operações de transporte e eliminação, com os 
impactes associados a esse consumo (consumo de recursos esgotáveis, 
emissões para a atmosfera de gases com efeito de estufa e com potencial 
de depleção da camada de ozono, …). 
Potencial contaminação do ar na operação de incineração.  
Aproveitamento energético do material biológico (impacte positivo). 
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Restos de rações Especial Fim da 
atividade 

Desperdício de produtos alimentares (se as rações não forem recolhidas e 
reutilizados pela fábrica de rações. 

Os restos de rações, associados ao fim da atividade, serão causadoras de 
desperdício de produtos alimentares se não forem recolhidas e reutilizados pela 
fábrica de rações. Esta situação terá impactes indiretos no consumo de recursos 
associados à produção de bens alimentares e ao seu transporte e potencial 
contaminação do ar na operação de incineração. Os impactes diretos serão o 
consumo de energia nas operações de transporte e eliminação, com os impactes 
associados a esse consumo (consumo de recursos esgotáveis, emissões para a 
atmosfera de gases com efeito de estufa e com potencial de depleção da 
camada de ozono).  

Haverá, portanto, na fase de desativação, 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. 

8.3. Identificação e avaliação de impactes 

Os riscos ambientais deverão ser geridos de forma adequada, na fase de 
construção, exploração e desactivação. No que se refere aos resíduos, em 
particular, apresentam-se, em seguida, alguns impactes associados e as 
respectivas medidas de minimização nas diferentes fases: 

Quadro 5 – Medidas de Mitigação dos Impactes gerados por Resíduos e 
Subprodutos de Origem Animal na fase de Construção 

Resíduo  Medidas de mitigação 

Toners e Cartuchos/ Baterias 
/ Pilhas Telemóveis / 

Computadores/ Lâmpadas 
fluorescentes/outros REEE 

Acondicionamento em locais adequados, em contentores não expostos a intempéries 
Lâmpadas de baixo consumo usadas, colocadas nas caixas das novas, em contentor / 
caixa de tamanho adequado, para se evitar que se partam e libertem mercúrio. 
Entrega a operadores autorizados. 

Resíduos Equiparados a 
Urbanos Mistos (incluindo 
embalagens de cartão e 

plásticas) 

Separação, de preferência, das várias frações (a empresa que faz a recolhe pode preferir 
colocar apenas um contentor para embalagens mas tal só poderá acontecer se houver 
triagem posterior 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). 
Entrega a operadores autorizados acompanhados de Guias de Acompanhamento de 
Resíduos (excepto quando são utilizados os serviços municipais de recolha de resíduos 
urbanos). 

Resíduos de embalagem de 
produtos de desinfeção da 
água/outros desinfetantes 

Acondicionamento em local adequado, em contentor estanque.  
Entrega a operadores autorizados acompanhados de Guias de Acompanhamento de 
Resíduos. 

Ferro ou metais ferrosos 
Entrega a operadores autorizados acompanhados de Guias de Acompanhamento de 
Resíduos ou Guias de Acompanhamento de Resíduos da Construção/Demolição 
dependendo da origem dos resíduos. 

Misturas de betão, tijolos, 
ladrilhos, telhas e materiais 

cerâmicos  
Entrega a operadores autorizados acompanhados de Guias de Acompanhamento de 
Resíduos da Construção/Demolição. 

Resíduos de embalagens de 
tintas ou outros produtos 

Entrega a operadores autorizados acompanhados de Guias de Acompanhamento de 
Resíduos da Construção/Demolição. 
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Subprodutos de origem 
animal (aves mortas, partes 

de ovos) 

Refrigeração/congelamento em equipamentos de frio no centro de classificação de ovos 
da empresa. 
Transporte em atrelado próprio, com isolamento térmico, e entrega a operadores 
autorizados para proceder à sua eliminação ou valorização, acompanhados da Guia de 
Acompanhamento de Subprodutos de Origem Animal. 

 

Quadro 6 – Medidas de Mitigação dos Impactes gerados por Resíduos e 
Subprodutos de Origem Animal na fase de Exploração 

Resíduo  Medidas de mitigação 

Toners e Cartuchos/ Baterias / 
Pilhas Telemóveis / 

Computadores/ Lâmpadas 
fluorescentes/outros REEE 

 

Acondicionamento em locais adequados, em contentores não expostos a intempéries 
Lâmpadas fluorescentes usadas colocadas nas caixas das novas, em contentor / caixa 
de tamanho adequado, para se evitar que se partam e libertem mercúrio. 
Entrega a operadores autorizados. 

Resíduos Equiparados a Urbanos 
Mistos  

(incluindo embalagens de cartão 
e plásticas) 

Separação, de preferência, das várias frações (a empresa que faz a recolhe pode 
preferir colocar apenas um contentor para embalagens mas tal só poderá acontecer se 
houver triagem posterior 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). 
Entrega a operadores autorizados acompanhados de Guias de Acompanhamento de 
Resíduos (excepto quando são utilizados os serviços municipais de recolha de resíduos 
urbanos). 

Resíduos de embalagem de 
produtos de desinfeção da 
água/outros desinfetantes 

Acondicionamento em local adequado, em contentor estanque.  
Entrega a operadores autorizados acompanhados de Guias de Acompanhamento de 
Resíduos. 

Subprodutos de origem animal 
(aves mortas, partes de ovos) 

Refrigeração/congelamento em equipamentos de frio no centro de classificação de 
ovos da empresa. 
Transporte em atrelado próprio, com isolamento térmico, e entrega a operadores 
autorizados para proceder à sua eliminação ou valorização, acompanhados da Guia de 
Acompanhamento de Subprodutos de Origem Animal. 

Quadro 7 – Medidas de Mitigação dos Impactes gerados por Resíduos e 
Subprodutos de Origem Animal na fase de Desactivação 

Resíduo  Medidas de mitigação 

Toners e Cartuchos/ Baterias / 
Pilhas  

Telemóveis / Computadores/ 
Lâmpadas fluorescentes/outros 

REEE 

 

Acondicionamento em locais adequados, em contentores não expostos a intempéries 
Lâmpadas fluorescentes usadas colocadas em contentores ou caixas de tamanho 
adequado, para se evitar que se partam e libertem mercúrio. 
Entrega a operadores autorizados acompanhados de Guias de Acompanhamento de 
Resíduos. 

Resíduos Equiparados a Urbanos 
Mistos  

(incluindo embalagens de cartão 
e plásticas) 

Separação, de preferência, das várias frações (a empresa que faz a recolhe pode 
preferir colocar apenas um contentor para embalagens mas tal só poderá acontecer se 
houver triagem posterior 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). 
Entrega a operadores autorizados acompanhados de Guias de Acompanhamento de 
Resíduos (excepto quando são utilizados os serviços municipais de recolha de resíduos 
urbanos). 
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Resíduos de embalagem de 
produtos de desinfeção da 
água/outros desinfetantes 

Acondicionamento em local adequado, em contentor estanque.  
Entrega a operadores autorizados acompanhados de Guias de Acompanhamento de 
Resíduos. 

Restos de desinfetante 
Acondicionamento em local adequado, em contentor estanque.  
Entrega a operadores autorizados acompanhados de Guias de Acompanhamento de 
Resíduos. 

Ferro ou metais ferrosos 
Entrega a operadores autorizados acompanhados de Guias de Acompanhamento de 
Resíduos ou Guias de Acompanhamento de Resíduos da Construção/Demolição 
dependendo da origem dos resíduos. 

Misturas de betão, tijolos, 
ladrilhos, telhas e materiais 

cerâmicos  
Entrega a operadores autorizados acompanhados de Guias de Acompanhamento de 
Resíduos da Construção/Demolição. 

Subprodutos de origem animal 
(aves mortas, partes de ovos) 

Manutenção da refrigeração/congelamento em equipamentos de frio no centro de 
classificação de ovos da empresa. 
Transporte em atrelado próprio, com isolamento térmico, e entrega a operadores 
autorizados para proceder à sua eliminação ou valorização, acompanhados da Guia de 
Acompanhamento de Subprodutos de Origem Animal. 

 

8.4. Plano de Monitorização 

A monitorização deste descritor apenas poderá ser feita indirectamente através 
do controle das operações que lhe dão origem pelo que se apresenta o seguinte 
Plano de Monitorização:  
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Parâmetro a 
monitorizar Factor Local 

Fase 
Periodicidade de 

Acompanhamento 
(Frequência de 

amostragem ou registo) 

Metodologia/ 
Estratégia de 

análise 

Medidas de Gestão 
Ambiental 

Objetivos /Metas a 
alcançar 

Critérios de 
Revisão 

A B C 

Toners e 
Cartuchos/ Baterias 
/ Pilhas Telemóveis 
/ Computadores/ 

Lâmpadas 
fluorescentes/ 
outros REEE 

Resíduos  

Escritório 
/ Parque 
de 
resíduos 

X X X 
- Registo da quantidade 
entregue a cada saída da 
empresa 

Pesagem 
/contagem (para 
posterior cálculo 
do peso) 

- Armazenamento em 
locais adequados 
- Entrega a entidades 
licenciadas / autorizadas 
para gestão de cada um 
dos resíduos 

100% de resíduos 
destas tipologias 
entregues a 
entidades que 
procedem à sua 
valorização/ 
eliminação 

Alterações 
legislativas 

Resíduos 
Equiparados a 
Urbanos Mistos  
(embalagens de 

cartão e plásticas) 

 Parque de  
resíduos X X X 

- Pesagem sempre que se 
faça um transporte para o 
exterior da empresa. 
- Guias de 
acompanhamento de 
Resíduos, sempre que 
haja transporte. 

- Estimativa de 
peso na  
empresa. - 
Pesagem real 
efetuada na 
empresa 
receptora 

- Armazenamento em 
locais adequados 
- Entrega a entidades 
licenciadas para gestão 
destes resíduos 

Mais de 90% de 
resíduos deste tipo 
entregues a 
entidades que 
procedem à sua 
valorização 
/eliminação 

Alterações 
legislativas 

Resíduos 
Equiparados a 
Urbanos Mistos 

(outros resíduos) 

 Parque de  
resíduos X X X 

- Registo da quantidade 
entregue a cada saída da 
empresa 
 

Estimativa do 
peso 

- Armazenamento em 
locais adequados 
- Entrega a entidades 
licenciadas para gestão 
destes resíduos ou em 
locais definidos pelos 
serviços municipais  

- 100% de resíduos 
desta tipologia 
entregues a 
entidades que 
procedem à sua 
valorização 
/eliminação 
- Menos de 10% de 
resíduos de 
embalagens do total 
do peso 

Alteração de 
legislação 
aplicável 
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Parâmetro a 
monitorizar Factor Local 

Fase 
Periodicidade de 

Acompanhamento 
(Frequência de 

amostragem ou registo) 

Metodologia/ 
Estratégia de 

análise 

Medidas de Gestão 
Ambiental 

Objetivos /Metas a 
alcançar 

Critérios de 
Revisão 

A B C 

Resíduos de 
embalagem de 

produtos de 
desinfeção da 
água/outros 
desinfetantes 

 Parque de 
resíduos X X X 

-Pesagem sempre que se 
faça um transporte para o 
exterior da empresa. 
-Guias de 
acompanhamento de 
Resíduos, sempre que 
haja transporte. 
 

- Estimativa de 
peso na  
empresa. 
- Pesagem real 
efetuada na 
empresa 
receptora 

- Armazenamento em 
locais adequados 
- Entrega a entidades 
licenciadas para gestão 
destes resíduos 

100% de resíduos 
deste tipo entregues 
a entidades que 
procedem à sua 
valorização/ 
eliminação 

Alterações 
legislativas 

Restos de 
desinfetante Resíduos  Parque de 

resíduos   X 

‐ Registo da quantidade 
entregue a cada saída da 
empresa 
- Guia de 
acompanhamento de 
Resíduos, sempre que 
haja transporte. 

- Estimativa de 
peso na  
empresa. 
- Pesagem real 
efetuada na 
empresa 
receptora 

- Armazenamento em 
locais adequados 
- Entrega a entidades 
licenciadas para gestão 
destes resíduos 

100% de resíduos 
deste tipo entregues 
a entidades que 
procedem à sua 
valorização/ 
eliminação 

Alterações 
legislativas 

- Ferro ou metais 
ferrosos 
- Misturas de betão, 
tijolos, ladrilhos, 
telhas e materiais 
cerâmicos 

 

Local 
definido 
no 
estaleiro 

X  X 

- Registo da quantidade 
entregue a cada saída da 
empresa 
- Guias de 
acompanhamento de 
Resíduos de Construção / 
Demolição, sempre que 
haja transporte. 

- Estimativa de 
peso na  
empresa. 
- Pesagem real 
efetuada na 
empresa 
receptora 

- Armazenamento em 
locais adequados 
- Entrega a entidades 
licenciadas para gestão 
destes resíduos 

100% de resíduos 
deste tipo entregues 
a entidades que 
procedem à sua 
valorização/ 
eliminação 

Alterações 
legislativas 

Embalagens 
contaminadas por 
tintas ou otros 
produtos 

 

Local 
definido 
no 
estaleiro 

X   

- Registo da quantidade 
entregue a cada saída da 
empresa 
- Guias de 
acompanhamento de 
Resíduos de Construção / 
Demolição, sempre que 
haja transporte. 

- Estimativa de 
peso na  
empresa. 
- Pesagem real 
efetuada na 
empresa 
receptora 

- Armazenamento em 
locais adequados 
- Entrega a entidades 
licenciadas para gestão 
destes resíduos 

100% de resíduos 
deste tipo entregues 
a entidades que 
procedem à sua 
valorização/ 
eliminação 

Alterações 
legislativas 
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Parâmetro a 
monitorizar Factor Local 

Fase 
Periodicidade de 

Acompanhamento 
(Frequência de 

amostragem ou registo) 

Metodologia/ 
Estratégia de 

análise 

Medidas de Gestão 
Ambiental 

Objetivos /Metas a 
alcançar 

Critérios de 
Revisão 

A B C 

Subprodutos de 
origem animal 
(aves mortas,  ovo 
ou partes de ovos) 

Subprodut
os de 
origem 
animal 

Local 
próprio na 
empresa 

X X X 

- Registo da quantidade 
entregue a cada saída da 
empresa 
- Guias de 
acompanhamento de 
Subprodutos de Origem 
Animal sempre que haja 
transporte. 

- Estimativa de 
peso na  
empresa. 
- Pesagem real 
efetuada na 
empresa 
receptora 

- Armazenamento em 
locais adequados 
- Entrega a entidades 
licenciadas para gestão 
destes resíduos 

100% de resíduos 
deste tipo entregues 
a entidades que 
procedem à sua 
valorização/ 
eliminação 

Alterações 
legislativas 
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9. Ruido 

- Identificar e caracterizar os impactes ambientais, especificando os respectivos 
critérios de caracterização, qualificação e avaliação de impactes; 

O DL nº 9/2007 de 17 de Janeiro que aprova o Regulamento Geral do Ruído, 
esclarece que o seu âmbito de aplicação é se “aplica às actividades ruidosas 
permanentes e temporárias e a outras fontes de ruído susceptíveis de causar 
incomodidade” definindo como actividades ruidosas as “actividades 
desenvolvidas com carácter permanente ou temporário…que produza ruído 
nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se 
fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de 
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços”. 

Não sendo um aviário uma actividade ruidosa, devido à inexistência de 
equipamentos ou processos industriais dessa natureza, mesmo assim em sede 
de EIA procedeu-se à avaliação de ruído ambiente, cujos resultados e respectivo 
relatório se incluíram no EIA.  

Os critérios de caracterização e qualificação dos níveis de ruído dos ensaios 
foram os previstos no Regulamento Geral do Ruído. 

Os resultados obtidos vieram confirmar a previsão inicial, ou seja: 

- Quer o aviário quer a envolvente se situam em espaço natural com 
níveis de ruído muito baixos, inferiores aos que o próprio Regulamento 
considera como necessários para zonas sensíveis. 

- Esses níveis de ruído são tão baixos, que até a própria legislação refere 
que nessas circunstâncias não se aplica o critério da incomodidade 

Pelo que se verifica que os impactes ambientais em termos de ruído são 
inexistentes.  

- Identificar medidas de minimização pela identificação de medidas e técnicas 
mitigadoras ou compensadoras dos impactes negativos identificados; 

Na inexistência de impactes ambientais não se prevêem quaisquer medidas e 
técnicas mitigadoras ou compensadoras 

- Apresentar um Plano de Monitorização (PM) para o ruido ambiental que 
permita avaliar o cumprimento dos requisitos legais a que o aviário está sujeito.  

Face aos resultados obtidos, o EIA prevê a monitorização deste parâmetro, 
sempre que haja alterações importantes, em termos de equipamentos, regime 
de funcionamento ou de outra natureza, nas condições dos ensaios efectuados 
inicialmente (medição efectuada por entidade certificada, em 2 ou 3 pontos, 
colocados na envolvente próxima junto aos receptores mais próximos). 

Na inexistência de alterações importantes, e atendendo aos valores obtidos 
aceita-se a sugestão da CCDR Norte relativamente a este descritor de reporte à 
autoridade de AlA: 

- De todas as reclamações que surjam no âmbito do ruido provocado pela 
instalação. 

- De qualquer alteração nos equipamentos e regime de funcionamento. 
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10. Qualidade do Ar 
10.1. Considerações gerais 

Em termos de emissões para a atmosfera os principais contributos do sector da 
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura identificam-se ao nível da 
produção de dióxido de carbono (CO2) e de amoníaco (NH3), embora com 
importâncias distintas. 

Assim, no caso das emissões de CO2 o peso do sector no contexto nacional é 
bastante reduzido, tendo vindo a diminuir ao longo dos anos, conforme se pode 
verificar no quadro seguinte: 

Quadro 1 – Potencial de efeito de estufa (Base 2000 - Kt equivalentes CO2) 
por Ramo de actividade 

Emissões de dióxido de carbono de origem fóssil (Base 2000 - t) por Ramo de actividade; Anual 

Período de 
referência dos 

dados 
Ramo de actividade 

Localização geográfica 

Portugal 

t (milhares) % 
2007 Total da economia                     65 

179,5  
   

Agricultura, produção animal, caça e silvicultura       754,3  1,16%
2006 Total da economia                     67 

478,7  
   

Agricultura, produção animal, caça e silvicultura       852,5  1,26%
2005 Total da economia                     71 

780,4  
   

Agricultura, produção animal, caça e silvicultura       921,6  1,28%
2004 Total da economia                     68 

785,3  
   

Agricultura, produção animal, caça e silvicultura    1 001,6  1,46%
2003 Total da economia                     66 

273,7  
   

Agricultura, produção animal, caça e silvicultura    1 045,4  1,58%
Emissões de dióxido de carbono de origem fóssil (Base 2000 -k t) por Ramo de actividade; Anual - INE, Conta 
Satélite do Ambiente; Última actualização destes dados: 11 de Novembro de 2009 

A Queirós David, Lda não possui quaisquer fontes fixas de emissão onde se 
procede a caracterização de emissões, de acordo com Decreto-Lei nº 78/2004 
de 3 de Abril, que estabelece o sistema de protecção e controlo da qualidade do 
ar e da Portaria nº 80/2006, de 23 de Janeiro, que fixa os limiares mássicos 
máximos e mínimos, que definem as condições de monitorização de poluentes 
para a atmosfera. 

Assim a influência da empresa neste domínio reduz-se aos possíveis efeitos 
decorrentes da utilização de energia eléctrica e ao funcionamento de 4 carrinhas 
utilizadas na distribuição de ovos. 

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 
pecuários, em particular na suinicultura e na produção de bovinos, contribui 
largamente para esses efeitos. 

Apesar de revelar uma tendência decrescente, esta situação é bem visível no 
quadro seguinte: 
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 Quadro 2 – Potencial de efeito de estufa (Base 2000 - t equivalentes NH3) por 
Ramo de actividade 

Emissões de amoníaco (Base 2000 - t) por Ramo de actividade; Anual 
Período de 

referência dos 
dados 

Ramo de actividade Localização geográfica 
Portugal 

t  % 
2007 Total da economia 56396,7       

Total das empresas  53539,6     
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura    46059,2 81,7%

Total das famílias  2857,1   
2006 Total da economia 58554,2       

Total das empresas  55672,7     
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura    48298,8 82,5%

Total das famílias  2881,5   
2005 Total da economia 60002,7       

Total das empresas  57076,9     
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura    49847,6 83,1%

Total das famílias  2925,8   
2004 Total da economia 61823       

Total das empresas  58875,6     
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura    51776,5 83,7%

Total das famílias  2947,4   
2003 Total da economia 60781,6       

Total das empresas  57815,7     
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura    50821,7 83,6%

Total das famílias  2965,9   
Emissões de amoníaco (Base 2000 - t) por Ramo de actividade; Anual - INE, Conta Satélite do Ambiente;  Última 
actualização destes dados: 11 de Novembro de 2009 

 
Conforme se pode verificar este sector é responsável por mais de 80% das 
emissões de amoníaco em termos nacionais. 

Neste domínio os progressos feitos em termos de sistemas de alojamentos das 
aves têm vindo a ter um efeito considerável na redução deste tipo de emissões. 
Efectivamente e de acordo com o já citado documento “Reference Document on 
Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (BREF ILF)” a 
introdução do sistema de gaiolas melhoradas e de secagem dos efluentes 
consegue reduzir em cerca de 80% as emissões deste tipo. 

De acordo com os parâmetros referidos nesse documento, uma empresa como a 
Queirós David, Lda. com o presente projecto 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. 

10.2. Identificação dos impactes ambientais 

Fase de construção 

Nesta fase deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

- A empresa vai continuar a funcionar sem interrupção, fazendo a gestão 
do efectivo pecuário, mantendo a quantidade de animais de forma a não 
ter quebras significativas na produção. 
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- Proceder-se-á à demolição de partes dos pavilhões bem como à sua 
ampliação /construção  

Assim deverão ser considerados os seguintes impactes: 

Emissões  
Condição 

de 
Ocorrência 

Origem 
(Atividade, 

Produto, 
Serviço) 

Impactes 

CO2 

 

Normal Funcionamento 
dos aviários 

 Consumo de energia associado à iluminação dos aviários e 
funcionamento dos equipamentos (ventiladores, alimentadores de ração, 
extractores de estrume, etc.) com os impactes associados a esse consumo 
(emissões para a atmosfera de gases com efeito de estufa e com potencial 
de depleção da camada de ozono). 

Ocasional 
Operações de 
demolição e 
construção 

 Consumo de energia associado às operações de demolição e construção

Normal Distribuição de 
ovos 

 Consumo de combustíveis associado à distribuição de ovos com os 
impactes associados a esse consumo (emissões para a atmosfera de gases 
com efeito de estufa e com potencial de depleção da camada de ozono) 

NH3 Normal Produção de 
efluentes 

 Emissões de NH3 associados ao maneio dos efluentes pecuários 

 

As emissões para a atmosfera resultantes do funcionamento da empresa  
durante a fase de construção são sempre de carácter difuso, estando 
associadas: 

No caso do CO2 

- Ao consumo de energia associado à iluminação, funcionamento dos 
equipamentos e operações de construção e demolição. 

  Trata-se de um consumo reduzido (correspondente a cerca de 56,4 t 
CO2e/ano o que representa cerca de 0,0075% do consumo anual do 
sector) e que é pouco significativo. 

- Ao funcionamento das carrinhas de distribuição. 

  Tratando-se de apenas 4 carrinhas os seus efeitos são irrelevantes 

No caso do NH3 

- Às emissões provenientes dos efluentes pecuários. 

  Com a capacidade actual a empresa é responsável pela emissão de 
1,324 ton/ano, o que face aos números já apresentados para o sector 
também são pouco significativos 

Assim pode-se afirmar que os impactes neste domínio resultantes da actividade 
da empresa são de carácter negativo, directo, cumulativo, irrecuperável, 
temporário, extenso, reversível e de grau pouco significativo. 

 

Fase de exploração 

Nesta fase haverá a considerar os impactes decorrentes da própria actividade, 
ou seja: 



 
39 

 

 

Emissões  
Condição 

de 
Ocorrência 

Origem 
(Actividade, 

Produto, 
Serviço) 

Impactes 

CO2 

 

Normal Funcionamento 
dos aviários 

 Consumo de energia associado à iluminação dos aviários e 
funcionamento dos equipamentos (ventiladores, alimentadores de ração, 
extractores de estrume, etc.) com os impactes associados a esse consumo 
(emissões para a atmosfera de gases com efeito de estufa e com potencial 
de depleção da camada de ozono). 

Normal Distribuição de 
ovos 

 Consumo de combustíveis associado à distribuição de ovos com os 
impactes associados a esse consumo (emissões para a atmosfera de gases 
com efeito de estufa e com potencial de depleção da camada de ozono) 

NH3 Normal Produção de 
efluentes 

 Emissões de NH3 associados ao maneio dos efluentes pecuários 

 

As emissões para a atmosfera resultantes do funcionamento da empresa após a 
implementação do projecto, são sempre de carácter difuso, estando associadas: 

No caso do CO2 

- Ao consumo de energia associado à iluminação, funcionamento dos 
equipamentos e operações de construção e demolição. 

  Uma vez que com o projecto se procede à concentração do alojamento 
das aves, com redução de 1 pavilhão (2 em vez de 3) e apesar do 
aumento do número de aves, não se prevê um aumento do consumo de 
energia.    

  Tal como na fase anterior trata-se de um consumo reduzido (que se 
deverá manter nas 56,4 t CO2e/ano) e que é pouco significativo 

- Ao funcionamento das carrinhas de distribuição. 

  Admite-se a possibilidade de ser necessário mais 1 ou 2 carrinhas, de 
forma a assegurar o aumento da capacidade de distribuição, mas que 
mesmo assim constitui uma frota reduzida sendo os seus efeitos 
irrelevantes. 

No caso do NH3 

- Às emissões provenientes dos efluentes pecuários. 

  Com o presente projecto a empresa irá passar a ser responsável pela 
emissão de 2,23 ton/ano de NH3, (um aumento em relação às 1,324 
ton/ano actualmente produzida), mas que, mesmo assim, face aos 
números já apresentados para o sector continuam a ser pouco 
significativos. 

  De realçar que a empresa, ao adoptar o sistema de gaiolas melhoradas e 
de secagem dos efluentes já procede a uma redução muito importante 
deste tipo de emissões. 

Assim pode-se afirmar que os impactes neste domínio resultantes da actividade 
da empresa pós-projecto serão semelhante aos da situação anterior, ou seja de 
carácter negativo, directo, cumulativo, irrecuperável, temporário, extenso, 
reversível e de grau pouco significativo. 

Fase de desactivação: 

Durante a fase de desactivação, haverá que considerar os seguintes aspectos: 
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- A empresa deixará de ter produção de ovos, e consequentemente de 
manter a produção de estrumes; haverá apenas que ter em conta a 
exportação dos stocks (se existentes) de efluentes pecuários. 

- Proceder-se-á à demolição ou reaproveitamento dos pavilhões para 
outro tipo de actividades, com remoção dos equipamentos existentes. 

Teremos assim os seguintes impactes associados a esta fase: 

Emissões  
Condição 

de 
Ocorrência 

Origem 
(actividade, 

Produto, 
Serviço) 

Impactes 

CO2 

 
Ocasional 

Operações de 
demolição / 
remoção de 

equipamentos 

 Consumo de energia associado às operações de demolição e remoção 
dos equipamentos. 

NH3 Ocasional Produção de 
efluentes 

 Emissões de NH3 associados ao maneio dos stocks finais de efluentes 
pecuários, se existentes 

 

As emissões para a atmosfera resultantes da fase de desactivação da empresa 
serão praticamente eliminadas, uma vez que: 

No caso do CO2 

- Deixará de haver o consumo regular de energia associado ao 
funcionamento dos aviário. 

No caso do NH3 

- Deixará de haver efluentes pecuários pelo que as emissões terminarão 
logo que esgotados os eventuais stocks finais de estrumes. 

Pelo que naturalmente se pode afirmar que nesta fase de desactivação os 
potenciais impactes neste domínio serão praticamente eliminados em relação à 
fase da exploração, ou seja praticamente inexistentes. 

10.3. Medidas de minimização 

No quadro seguinte, apresentam-se as medidas de minimização dos impactes 
ambientais a implementar, em cada uma das fases das fases do projecto: 

Fase Impactes 
associados 

Origem 
(actividade, 

Produto, 
Serviço) 

Impactes 

Construção 

Emissão de 
CO2 

Funcionamento 
dos aviários 

 Utilização racional de energia (utilização de lâmpadas de baixo 
consumo, adopção de um plano de manutenção dos equipamentos). 
 Gestão do sistema de distribuição (manutenção adequada dos 
equipamentos e racionalização da distribuição) 
 Utilização racional de energia na fase de demolição / construção dos 
pavilhões. 

Emissão de 
NH3 

Efluentes 
pecuários 

 Secagem dos estrumes com redução de emissões 

Exploração Emissão de 
CO2 

Funcionamento 
dos aviários 

 Utilização racional de energia (concentração da produção em 2 
pavilhões, utilização de lâmpadas de baixo consumo, adopção de um plano 
de manutenção dos equipamentos). 
 Gestão do sistema de distribuição (manutenção adequada dos 
equipamentos e racionalização da distribuição) 
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Fase Impactes 
associados 

Origem 
(actividade, 

Produto, 
Serviço) 

Impactes 

Emissão de 
NH3 

Efluentes 
pecuários 

 Secagem dos estrumes com redução de emissões 

Desactivação 

Emissão de 
CO2 

Operações de 
demolição / 

remoção  

 Planeamento adequado das operações de desactivação 

Emissão de 
NH3 

Existência de 
stocks de 
efluentes 

 Exportação logo que possível dos efluentes existentes 

 

10.4. Plano de monitorização 

Conforme referido a Queirós David, Lda apenas dispõe de fontes difusas de 
emissões, não possuindo quaisquer fontes fixas de emissão onde seja possível 
proceder à caracterização de emissões, nos termos do Decreto-Lei nº 78/2004 
de 3 de Abril. 

Assim, a monitorização deste descritor apenas poderá ser feita indirectamente 
através do controle das operações que lhe dão origem pelo que se apresenta o 
seguinte Plano de Monitorização: 
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Quadro 8 - Plano de Monitorização das emissões para a atmosfera 

Parâmetro a 
monitorizar Local 

Fase 
Periodicidade de 

Acompanhamento 
(Frequência de 

amostragem ou registo 

Metodologia/ 

Estratégia de 
análise 

Medidas de Gestão 
Ambiental 

Objectivos /Metas a 
alcançar 

Critérios de 
Revisão 

A B C 

Consumo de 
energia eléctrica Aviários X X  

- Realização de auditoria 
energética 
- Em função dos 
resultados da auditoria 
energética 

- Realização por 
auditores 
externos 

- Utilização de lâmpadas 
de baixo consumo 
- Plano de manutenção 
dos equipamentos 

- A definir pela 
auditoria 

Alterações 
legislativas 

Emissões dos 
equipamentos de 

transporte 
Viaturas X X X 

- Anual em média (em 
função do idade do 

equipamento) 

Vistoria 
obrigatória em 
Centros de 
Inspecção 
acreditados 

- Efectuar manutenção 
adequada dos 
equipamentos 

- 100% de 
conformidade com a 
legislação 

Alterações 
da 
periodicidade 
legal 

Emissões de NH3 
Parque de 
efluentes  X X  

- Registo da quantidade 
entregue a cada saída da 

empresa 
- Registo das operações 

de manutenção da 
instalação de secagem 

 

Pesagem 

- Armazenamento em 
local próprio 
- Controle da eficiência 
da secagem 
- Valorização agrícola 
dos efluentes 
(exportação) 
 

- Valorização agrícola 
da totalidade dos 
efluentes. 

- Secagem da 
totalidade dos 
efluentes 

Alteração de 
legislação 
aplicável 

          

A – Fase de Construção; B – Fase de Exploração; C – Fase de desactivação
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11. Cultura 

- Apresentação de cartografia de projecto / área prospectada com indicação das 
tomadas de vista fotográficas. 

- Apresentação de cartografia do projecto / área prospectada com localização 
rigorosa das ocorrências patrimoniais identificadas (escala 1/2.000 ou outra que 
permita pormenorização adequada para a avaliação pretendida). 

Em anexo apresenta-se os elementos solicitados 

 

12. Sócio economia 

- Informar se existem reclamações sobre a actividade em avaliação e caso 
existam especificar o tipo de reclamações e as respostas adoptadas; 

A existência dos aviários é uma realidade com mais de 30 anos sendo 
inclusivamente anterior à de muitas habitações existentes na envolvente, nunca 
tendo constituído motivo que impedisse construção de novas habitações. 

Também a utilização dos estrumes pelos agricultores da região revela a 
existência de bom relacionamento entre a empresa o meio envolvente. 

Apesar de não haver conhecimento de quaisquer reclamações, a empresa 
sempre teve em consideração: 

- Aquando do transporte de estrumes, e para evitar a libertação de odores 
desagradáveis, faz-se a recomendação aos clientes para circularem com 
a carga coberta. 

- Apresentar uma proposta de Plano de Comunicação do Projecto às 
comunidades locais (por exemplo, população e junta de freguesia) com 
especificação da metodologia e dos meios utilizados para esse plano de 
comunicação do projecto à população local; 

Dada a natureza e características do Projecto, nomeadamente a inexistência de 
impactes ambientais significativos para o ambiente, considera-se que as 
disposições contidas na legislação aplicável – DL nº 69/2000 de 3 de Maio com a 
redacção dada pelo DL nº 197/2005 de 8 de Novembro, para os projectos 
referidos no seu Anexo II, são adequadas e previstas no seu artº 22, ou seja: 

“- A disponibilização de todos os seus elementos e peças processuais 
disponíveis, nomeadamente: 

a) Na autoridade de AIA e no IA, quando este não seja a autoridade de 
AIA, sendo, neste caso, da responsabilidade desta autoridade o envio 
dos documentos ao IA; 

b) Nas CCDR da área de localização do projecto; 

c) Nas câmaras municipais da área de localização do projecto.” 

13. RNT 

Em anexo apresenta-se Resumo Não Técnico reformulado. 
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Anexos: 

Carta topográfica à escala 1/10.000 

Planta de Ordenamento à escala 1/10.000 

Tabelas 6 a 10 – Descritor Ecologia 

Planta nº 2 - Carta Hipsométrica à escala 1/10.000 

Planta nº 3 – Carta de orientação das encostas à escala 1/10.000 

Planta nº 4 – Carta de declives à escala 1/10.000 

Planta nº 5 – Carta de visibilidades à escala 1/10.000 

Projecto de Integração Paisagística 

Descritor Cultura: 

- Cartografia de projecto / área prospectada com indicação das tomadas 
de vista fotográficas. 

- Cartografia do projecto / área prospectada com localização rigorosa das 
ocorrências patrimoniais identificadas (escala 1/2.000) 
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Julho/2013
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O técnico:
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4805-496 S. Lourenço de Sande

arturmoutafaria@gmail.com
Tel/Fax: 253 570 404
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Área envolvente mais afastada
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4º PONTO 
Tabela flora– Lista de espécies de plantas resultante do levantamento florístico para a área de estudo, confirmadas durante o trabalho de campo, se são endemismos (N – nacional;  I – Ibérico), 

bem como nos anexos dos instrumentos legais da Convenção de Berna (CB) e Directiva Habitats (DH) (Decreto-Lei nº 140/99) e legislação nacional específica (LN). É apresentado ainda o estrato 

e os diferentes biótipos onde estas espécies se inserem. As espécies exóticas invasoras (segundo o Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de Dezembro) estão assinaladas com *** na coluna que 

apresenta os nomes científicos das espécies. 
 

Estrato Família Nome comum Nome científico Biótipo/habitat Endemismo DH DH CB LN 

Herbáceo 

Asteraceae Serralha Sonchusoleraceus inculto e núcleo rural      

Boraginaceae Soagem Echiumvulgare florestal      

Brassicaceae Cabrestos Raphanusraphanistrum agrícola      

Crassulaceae Bacelos Umbillicusrupestris núcleo rural       

Dennstaedtiaceae Feto Pteridiumaquilinum florestal e inculto      

Fabaceae Trevo Trifoliumsp. agrícola      

Geraniaceae Gerânio Geraniumsp. núcleo rural, inculto e florestal      

Lamiaceae Chuchas Lamiummaculatum inculto      

Lamiaceae Mentrasto Menthasuaveolens núcleo rural      

Malvaceae Malva-comum Malva sylvestris agrícola e florestal      

Papaveraceae Celidónia Chelidoniummajus núcleo rural e inculto      

Papaveraceae Fumaria-das-paredes Fumaria muralis agrícola      

Papaveraceae Catarinas-queimadas Fumaria officinalis florestal      

Phytolaccaceae Erva-tintureira Phytolacca americana inculto, florestal e agrícola      

Plantaginaceae Língua-de-ovelha Plantagolanceolata inculto      

Plantaginaceae Língua-de-vaca Plantago major Inculto e agrícola      

Poaceae Festuca Festucasp. florestal      

Poaceae Cevada Hordeumsp. florestal      

Poaceae Milho Zeamays agrícola      

Polygonaceae Azeda Rumexsp. inculto e agrícola      

Portulacaceae Marujinha Montia fontana inculto      

Rosaceae Pimpinela Sanguisorbaverrucosa inculto      
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Estrato Família Nome comum Nome científico Biótipo/habitat Endemismo DH DH CB LN 

Rubiaceae Amor-de-hortelão Galiumaparine agrícola      

Scrophulariaceae Verbasco Verbascumpulverulentum núcleo rural e florestal      

Solanaceae Erva-moira Solanumnigrum inculto, florestal e núcleo rural      

Urticaceae Urtiga Urticadioica núcleo rural e inculto      

Arbustivo 

Actinidiaceae Kiwi Actinidia deliciosa núcleo rural      

Araliaceae Hera Hederahelix inculto      

Cistaceae Sargaço Halimiumsp. inculto      

Ericaceae Leiva, Queiró Callunavulgaris florestal       

Ericaceae Negrela, Queiró Erica cinerea florestal      

Ericaceae Torga, Queiró Erica umbellata florestal      

Fabaceae Giesta Cytisusscoparius inculto      

Fabaceae Tojo-arnal Ulexeuropaeus inculto e florestal      

Fabaceae Tojo-molar Ulexminor inculto, florestal e núcleo rural      

Fagaceae Sobreiro Quercus suber florestal     DL 169/2001 

Oleacea Oliveira Oleaeuropaeavar. europaea núcleo rural      

Rhamnaceae Amieiro-negro Frangulaalnus florestal      

Rosaceae Silva Rubussp. Inculto, núcleo rural e florestal      

Vitaceae Videira Vitisvinifera agrícola e núcleo rural      

Arbóreo 

Fagaceae Castanheiro Castaneasativa inculto      

Fagaceae Carvalho-alvarinho Quercus robur florestal      

Juglandaceae Nogueira Juglans regia agrícola      

Myrtaceae Eucalipto-comum Eucalyptusglobulus florestal      

Pinaceae Pinheiro-bravo Pinuspinaster florestal      

Proteaceae Espinheiro-bravo Hakeasericea*** florestal      

Rutaceae Laranjeira Citrus x sinensis inculto e núcleo rural      
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Tabela 8  – Lista de espécies de mamíferos referenciadas (Ref.) para a área de estudo, e confirmadas durante os trabalhos de campo (Conf.), bem como os estatutos de conservação nacional (EC) 

e os anexos dos instrumentos legais da Convenção de Berna (CB) e Directiva Habitats (DH) (Decreto-Lei nº 140/99), de acordo com Cabral et al. (2006). 

Família Nome comum Nome científico Biótopo 
EC 

DH C Berna 

C Bona 
CITES 

Área de 
Estudo 

Nac IUCN Ref. Conf. 

Erinacidae Ouriço-cacheiro Erinaceus europaeus  LC LC - III - - ×  

Soricidae 

Musaranho-de-dentes-vermelhos Sorex granarius  DD LC - III - - ×  

Musaranho-anão-de-dentes-

vermelhos 
Sorex minutus 

 
DD LC - III - - ×  

Musaranho-de-água Neomys anomalus  DD LC - III - - ×  

Musaranho-de-dentes-brancos Crocidura russula  LC LC - III - - ×  

Musaranho-de-dentes-brancos-

pequeno 
Crocidura suaveolens 

 
NE LC - III - - ×  

Talpidae Toupeira Talpa occidentalis Agrícola LC LC - - - - × × 

Leporidae Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus Incultos NT NT - - - - × × 

Sciuridae Esquilo-vermelho Sciurus vulgaris Florestal LC LC - III - - × × 

Arvicolidae 
Rato-de-água Arvicola sapidus  LC VU - - - - ×  

Rato-cego Microtus lusitanicus  LC LC - - - - ×  

Muridae 

Ratinho-do-campo Apodemus sylvaticus  LC LC - - - - ×  

Ratazana-castanha Rattus norvegicus  NA LC - - - - ×  

Ratazana-preta Rattus rattus  LC LC - - - - ×  

Ratinho-caseiro Mus domesticus  LC LC - - - - ×  

Ratinho-ruivo Mus spretus  LC LC - - - - ×  

Canidae Raposa Vulpes vulpes Florestal LC LC - - - - × × 

Mustelidae 

Doninha Mustela nivalis  LC LC - III - - ×  

Toirão Mustela putorius  DD LC B-V III - - ×  

Fuinha  Martes foina Florestal LC LC - III - - × × 
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Família Nome comum Nome científico Biótopo 
EC 

DH C Berna 

C Bona 
CITES 

Área de 
Estudo 

Nac IUCN Ref. Conf. 

Texugo Meles meles  LC LC - III - - ×  

Lontra Lutra lutra  LC NT B-II, B-IV II - - ×  

Viverridae Geneta Genetta genetta  LC LC B-II, B-IV II - - ×  

Suidae Javali Sus scrofa  LC LC - - - - ×  

Cervidae Corço Capreolus capreolus  LC LC - III - - ×  

Rhinolophidae 
Morcego-de-ferradura-grande Rhinolophus ferrumequinum  VU LC B-II, B-IV II II - ×  

Morcego-de-ferradura-pequeno Rhinolophus hipposideros  VU LC B-II, B-IV II II - ×  

Vespertilionidae 

Morcego-rato-grande Myotis myotis  VU LC B-II, B-IV II II - ×  

Morcego-rato-pequeno Myotis blythii  CR LC B-II, B-IV II II - ×  

Morcego-de-água Myotis daubentonii  LC LC B-IV II II - ×  

Morcego-anão Pipistrellus pipistrellus  LC LC B-IV III II - ×  

Morcego de Kuhl Pipistrellus kuhlii  LC LC B-IV II II - ×  

Morcego-hortelão Eptesicus serotinus  LC LC B-IV II II - ×  

Morcego-orelhudo-castanho Plecotus auritus  DD LC B-IV II II - ×  

Morcego-orelhudo-cinzento Plecotus austriacus  LC LC B-IV II II - ×  

Molossidae Morcego-rabudo Tadarida teniotis  DD LC B-IV II II - ×  

 
 
 

Tabela 9  – Lista de espécies de anfíbios referenciadas (Ref.) para a área de estudo, e confirmadas durante os trabalhos de campo (Conf.), bem como os 

estatutos de conservação (EC)  nacional (Nac) e internacional (IUCN) e os anexos dos instrumentos legais da Directiva Habitats (DH) (Decreto-Lei nº 140/99), 

Convenção de Berna (C Berna),  Convenção de Bona (C Bona)  e CITES de acordo com Cabral et al. (2006). 

Família Nome comum Nome científico Biótopos 
EC 

DH C Berna C Bona CITES 
Área de Estudo 

Nac IUCN Ref Conf 

Salamandridae 
Salamandra-lusitânica Chioglossa lusitanica  VU NT B-II, B-IV II - - ×  

Salamandra-de-pintas-amarelas Salamandra salamandra Agrícola LC LC - III - - × × 
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Família Nome comum Nome científico Biótopos 
EC 

DH C Berna C Bona CITES 
Área de Estudo 

Nac IUCN Ref Conf 

Tritão-de-ventre-laranja Triturus boscai  LC LC - III - - ×  

Tritão-de-patas-espalmadas Triturus helveticus  VU LC - III - - ×  

Tritão-marmorado Triturus marmoratus  LC LC B-IV III - - ×  

Discoglossidae 
Sapo-parteiro-comum Alytes obstetricans  LC LC B-IV II - - ×  

Rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoi  NT LC B-II, B-IV - - - ×  

Bufonidae 
Sapo-corredor Bufo calamita  LC LC B-IV II - - ×  

Sapo-comum Bufo bufo  LC LC - III - - ×  

Ranidae 
Rã-ibérica Rana iberica  LC NT B-IV II - - ×  

Rã-verde Rana perezi  LC LC B-V III - - ×  

 

 

 
 

Tabela 10  – Lista de espécies de répteis referenciadas (Ref.) para a área de estudo, e confirmadas durante os trabalhos de campo (Conf.), bem como os 

estatutos de conservação (EC)  nacional (Nac) e internacional (IUCN) e os anexos dos instrumentos legais da Directiva Habitats (DH) (Decreto-Lei nº 140/99), 

Convenção de Berna (C Berna),  Convenção de Bona (C Bona)  e CITES de acordo com Cabral et al. (2006). 
 

Família Nome comum Nome científico Biótopos 
EC 

DH C Berna C Bona 
CITES 

Área de Estudo 
Nac IUCN Ref Conf 

Lacertidae 

Lagarto-de-água Lacerta schreiberi  LC NT B-II, B-IV II - - ×  

Sardão Lacerta lepida  LC LC - II - - ×  

Lagartixa-ibérica Podarcis hispanica  LC LC B-IV III - - ×  

Lagartixa de Bocage Podarcis bocagei  LC LC - III - - ×  

Scincidae Cobra-de-pernas-tridáctila Chalcides striatus  LC LC - III - - ×  

Anguidae Licranço Anguis fragilis  LC LC - III - - ×  

Colubridae 
Cobra-rateira Malpolon monspessulanus Agrícola LC LC - III - - × × 

Cobra-de-escada Elaphe scalaris  LC LC - III - - ×  
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Cobra-de-água-de-colar Natrix natrix  LC LC - III - - ×  

 
 
 
Tabela 7 – Lista de espécies de aves referenciadas (Ref.) para a área de estudo (Equipa Atlas, 2008), e confirmadas durante os trabalhos de campo (Conf.), bem como a respetiva a fenologia 

(Res=residente, Vis=visitante, MgRep=migrador reprodutor, Rep=reprodutor, Oc=ocasional, Nind**=não-indígena com nidificação provável ou confirmada, Desc.=desconhecido), os estatutos de 

conservação nacional (EC) e internacional (IUCN) e instrumentos legais: Convenções de Berna, Bona, CITES e Directiva Habitats (DH) (Decreto-Lei nº 140/99), de acordo com Cabral et al. (2006). 
 

Família Nome comum Nome científico Fenologia Biótopo 
EC Instrumentos Legais Área de estudo 

Nac IUCN Berna Bona CITES DH Ref. Conf. 

Phasianidae 
Perdiz Alectoris rufa Res  LC LC III   D ×  

Codorniz Coturnix coturnix MigRep/Vis/Res  LC LC III II  D ×  

Ardeidae Garça-real Ardea cinerea Res/Vis  LC LC III    ×  

Accipitridae 
Gavião Accipiter nisus Res  LC LC II II A – II A-I ×  

Águia-d’asa-redonda Buteo buteo Res  LC LC II II A – II  ×  

Columbidae 

Pombo-das-rochas Columba livia Res  DD LC III  A D ×  

Pombo-torcaz Columba palumbus Res/Vis Agrícola e Florestal LC LC    D × × 

Rola-turca Streptopelia decaocto Res Núcleo rural LC LC III    × × 

Rola-brava Streptopelia turtur MgRep  LC LC III  A D ×  

Cuculidae Cuco Cuculus canorus MgRep  LC LC III    ×  

Tytonidae Coruja-das-torres Tyto alba Res  LC LC II  A – II  ×  

Strigidae 
Mocho-galego Athene noctua Res  LC LC II  A – II  ×  

Coruja-do-mato Strix aluco Res  LC LC II  A – II  ×  

Apodidae Andorinhão-preto Apus apus MgRep  LC LC III    ×  

Upupidae Poupa Upupa epops MgRep/Res  LC LC II    ×  

Picidae 
Peto-real Picus viridis Res Florestal LC LC II    × × 

Pica-pau-malhado Dendrocopos major Res Agrícola LC LC II    × × 

Alaudidae Cotovia-dos-bosques Lullula arborea Res/Vis  LC LC III   A-I ×  

Hirundinidae Andorinha-das-barreiras Riparia riparia MgRep  LC LC II    ×  
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Família Nome comum Nome científico Fenologia Biótopo 
EC Instrumentos Legais Área de estudo 

Nac IUCN Berna Bona CITES DH Ref. Conf. 

Andorinha-das-rochas Ptyonoprogne rupestris Res  LC LC II    ×  

Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica MgRep  LC LC II    ×  

Andorinha-dos-beirais Delichon urbicum MgRep  LC LC II    ×  

Motocillidae Alvéola-branca Motacilla alba Res/Vis Agrícola, Núcleo rural e Incultos LC LC II    × × 

Troglodytidae Carriça Troglodytes troglodytes Res Núcleo rural e Agrícola LC LC II    × × 

Prunellidae Ferreirinha Prunella modularis Res  LC LC II    ×  

Turdidae 

Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula Res/Vis Núcleo rural, Agrícola, Florestal e Incultos LC LC II II   × × 

Rouxinol-comum Luscinia megarhynchos MgRep  LC LC II II   ×  

Rabirruivo-comum Phoenicuros ochruros Res Núcleo rural LC LC II II   × × 

Cartaxo-comum Saxicola torquatus Res  LC LC II II   ×  

Melro-preto Turdus merula Res Núcleo rural, Agrícola e Florestal LC LC II II  D × × 

Tordoveia Turdus viscivorus Res  LC LC III   D ×  

Sylviidae 

Rouxinol-bravo Cettia cetti Res  LC LC II II   ×  

Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis Res  LC LC II II   ×  

Felosa-poliglota Hippolais polyglotta MgRep  LC LC II II   ×  

Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla Res Matos, Florestal e Agrícola LC LC II II   × × 

Papa-amoras Sylvia communis MgRep  LC LC II II   ×  

Felosa-do-mato Sylvia undata Res  LC LC II   A-I ×  

Toutinegra-de-cabeça-preta Sylvia melanocephala Res  LC LC II II   ×  

Felosinha Phylloscopus collybita Vis Florestal e Matos LC LC II II    × 

Felosinha-ibérica Phylloscopus ibericus MgRep  LC LC II II   ×  

Estrelinha-real Regulus ignicapilla Res/Vis  LC LC II II   ×  

Aegithalidae Chapim-rabilongo Aegithalos caudatus Res  LC LC III    ×  

Paridae 

Chapim-de-poupa Parus cristatus Res  LC LC II    ×  

Chapim-preto Parus ater Res Agrícola LC LC II    × × 

Chapim-azul Parus caeruleus Res  LC LC II    ×  

Chapim-real Parus major Res Núcleo rural LC LC II    × × 
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Família Nome comum Nome científico Fenologia Biótopo 
EC Instrumentos Legais Área de estudo 

Nac IUCN Berna Bona CITES DH Ref. Conf. 

Sittidae Trepadeira-azul Sitta europaea Res  LC LC II    ×  

Certhiidae Trepadeira Certhia brachydactyla Res  LC LC II    ×  

Oriolidae Papa-figos Oriolus oriolus MgRep  LC LC II    ×  

Corvidae 

Gaio Garrulus glandarius Res Florestal LC LC    D × × 

Pega Pica pica Res Agrícola LC LC    D × × 

Gralha-preta Corvus corone Res  LC LC    D ×  

Sturnidae Estorninho-preto Sturnus unicolor Res Florestal e Agrícola LC LC II    × × 

Passeridae 
Pardal Passer domesticus Res Incultos, Núcleo rural e Agrícola LC LC     × × 

Pardal-montês Passer montanus Res  LC LC III    ×  

Fringillidae 

Tentilhão Fringilla coelebs Res Núcleo rural e Agrícola LC LC III    × × 

Tentilhão-montês Fringilla montifringilla Vis Agrícola DD LC II     × 

Milheirinha Serinus serinus Res Núcleo rural e Agrícola LC LC II    × × 

Verdilhão Carduelis chloris Res Agrícola LC LC II    × × 

Pintarroxo Carduelis cannabina Res  LC LC II    ×  

Emberizidae 

Escrevedeira-de-garganta-preta Emberiza cirlus Res  LC LC II    ×  

Cia Emberiza cia Res Agrícola LC LC II    × × 

Trigueirão Emberiza calandra Res  LC LC III    ×  

Estrildidae Bico-de-lacre Estrilda astrild Nind**  NA      ×  
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01 - Memória descritiva 
________________________________________________________ 
 
O Projecto de ampliação do Aviário de Galinhas poedeiras, 

apresenta-se desde a sua construção inicial como uma unidade que 

facilmente se integrou na paisagem natural. Desde a sua construção 

na década de 70, que se nota claramente uma preocupação de 

integração com a paisagem natural, quer pelas cotas de 

implantação dos vários edifícios que sempre acompanharam o perfil 

do terreno, quer pela preservação e manutenção das espécies de 

vegetação presentes no lote.  

Nota-se também um cuidado especial na não pavimentação dos 

arruamentos internos (exceto na zona da entrada), imprimindo um 

especto mais natural/rural a toda a unidade industrial, criando assim 

uma relação harmoniosa entre o natural e o construído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 1 

 
A presente solução, que visa a reformulação dos aviários, dotando 

assim as instalações de uma maior capacidade produtiva, bem 

como melhores condições de alojamento para os animais, tem 
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como linha orientadora a mesma observada aquando da 

construção inicial. 

 

Perante o construído, a reformulação incidiu de forma mais 

significativa no pavilhão 1, pavilhão este que foi totalmente 

demolido e construído um novo pavilhão, gerando assim um 

aumento de área (passou de 1161.00 m2 para 1437.00 m2).  

Nesta nova construção, optou-se por uma solução construtiva que 

nos transmitisse uma imagem industrial, criando assim uma imagem 

harmoniosa com as demais construções existentes.  

A solução construtiva visou essencialmente a montagem de estrutura 

metálica pelo exterior, e os revestimentos em painel sandwich pelo 

interior, criando assim superfícies lisas pelo interior, e evitando 

depósitos de lixos e resíduos no interior da produção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 2 

 

No pavilhão 3, a intervenção fez-se em vários pontos, com um 

aumento de comprimento de 20 m a nascente (passou de 1164.00 

m2 para 1500.00m2), e a subida do pé direito, de cerca de 0,70 m 

em todo o pavilhão, bem como a substituição de toda a cobertura, 
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sendo aplicado painel sandwich, o que permite um controle térmico 

do edifício muito mais eficaz, e consequente conforto térmico aos 

animais. 

As implantações apresentadas, mesmo sendo referentes à década 

de 70, apresentam-se de forma a diminuir o impacto visual dos 

edifícios da unidade industrial quando circulamos pelo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 3 

 
A nível de arranjos exteriores, procedeu-se a uma reformulação de 

toda a zona de entrada da unidade industrial, criando assim 

condições para um melhor controlo de acesso de veículos, 

autorizados a circular junto das instalações. Procedeu-se à 

reformulação dos estacionamentos, criação de novos espaços 

verdes junto das construções, bem como pavimentação de toda a 

zona da entrada. Houve um cuidado especial para a pavimentação 

de algumas zonas em cubo de granito com junta seca, continuando 

assim a permitir a infiltração das águas das chuvas no solo. 

Também, as medidas previstas no EIA, nomeadamente: 
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- Criação de condições para que se restabeleça a 

regeneração espontânea do solo nu após a conclusão da 

obra 

- O estabelecimento de alguns espaços verdes próximos dos 

novos edifícios, com vista a minimizar o impacte visual por eles 

causado, reflorestados com espécies arbóreas e arbustivas 

autóctones, (como o carvalho, medronheiro, azevinho e 

algumas espécies aromáticas, por exemplo o rosmaninho e o 

alecrim). 

 - A médio/longo prazo, no que concerne à área florestal 

adjacente, e uma vez que se constatou, aquando do 

trabalho de campo, uma regeneração espontânea de 

carvalho-alvarinho e sobreiro (mais pontualmente) no 

subcoberto da mancha de eucalipto e de pinheiro-bravo, 

propõe-se: 

- A gestão do bosque adjacente de modo a manter as 

espécies plantadas, em equilíbrio com as espécies naturais, 

através da eliminação gradual das de menor valor (Eucalipto 

e Pinheiro-bravo), permitindo a regeneração espontânea de 

carvalho-alvarinho e sobreiro.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4 
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Podemos assim concluir, que a integração paisagística está 

assegurada de uma forma harmoniosa, tendo a reformulação dos 

pavilhões contribuindo de forma positiva para uma simbiose perfeita. 

Está garantida uma imagem rural de qualidade arquitetónica em 

toda a unidade, tirando máximo partido da estrutura ambiental e da 

envolvente existente. 
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02 – Plano geral 
________________________________________________________ 
 

 
Dado tratar-se de uma reformulação, passaremos a especificas as 

operações realizadas em cada um dos pavilhões, bem como na 

reformulação dos arranjos exteriores. 

 

No pavilhão 1, poderemos classificar a remodelação como total, pois o 

pavilhão existente foi totalmente demolido, dando lugar a uma nova 

construção. Desta intervenção resultou um aumento de área de 276.00 

m2, passando assim a ter uma área de 1437.00 m2 e um pé direito de 5,73 

m. 

Assim temos:  

. Demolição do pavilhão existente 

. Execução de fundações e pavimento em betão 

. Montagem de estrutura metálica 

. Montagem de revestimento (fachadas e cobertura) em painel 

sandwich de cores claras (melhor comportamento térmico) 

. Montagem de lanternim de climatização 

. Montagem de equipamento para alojamento das aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Imagem 1 – antes                                                                Imagem 2 – depois     
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No pavilhão 3, a intervenção poderá ser considerada como parcial, pois 

houve um reaproveitamento das paredes existentes, tendo o edifício 

sofrido um aumento de 20 metros de comprimento a nascente, criando 

assim um alinhamento com o pavilhão 1, alinhamento este importante 

face ao transportador de ovos que levas os ovos do pavilhão 1 e do 

pavilhão 3 para o centro de classificação. No pavilhão 3, procedeu-se ao 

aumento do pé direito em cerca de 0,70 metros, tendo este aumento 

executado em estrutura metálica, dando seguimento à estrutura existente 

de betão armado. Este aumento de 0,70 metros foi importante na medida 

que foram introduzidas aberturas que nos permitem climatizar todo o 

edifício, a par do lanternim criado na cobertura. 

 

 

Desta intervenção resultou um aumento de área de 336.00 m2, passando 

assim a ter uma área de 1500.00 m2 e um pé direito de 4,51 m. 

 

 

Assim temos:  

. Execução de fundações e pavimento em betão (aumento de 20 

metros) 

. Montagem de estrutura metálica (aumento de 0,70m na altura) 

. Execução de alvenarias (aumento de 20 metros) 

. Desmontagem da cobertura 

. Montagem da estrutura da cobertura 

. Montagem de revestimento da cobertura em painel   sandwich de 

cores claras (melhor comportamento térmico) 

. Montagem de lanternim de climatização 

. Montagem de equipamento para alojamento das aves 
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Imagem 3 – antes 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4 – depois 

 
Desta intervenção resultou um aumento de área de 336.00 m2, 

passando assim a ter uma área de 1500.00 m2 e um pé direito de 

4,51 m. 
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Nas intervenções realizadas nos dois edifícios destacam-se as 

melhorias a nível de condições de alojamento dos animais, quer pelo 

ganho de dimensão dos pavilhões, quer pelos materiais empregues 

nas construções (revestimentos em painéis com isolamento térmico 

em cores claras). Houve uma progressão significativa na área da 

climatização e ventilação dos edifícios, quer através do lanternim 

existente na cumeeira dos edifícios, quer pela introdução de janelas 

ao longo das fachadas, bem como pela introdução de favos de 

arrefecimento. 

 

A intervenção no campo dos arranjos exteriores fez-se sentir de forma 

mais evidente na zona da entrada, salvaguardando assim de forma 

mais eficaz todo o espaço natural envolvente das construções, 

mantendo assim uma imagem rural/industrial harmoniosa. 

Assim, ficámos como uma zona de entrada pavimentada em 

betuminoso, zona esta que serve os veículos externos que se 

deslocam às instalações. As zonas de cargas e descargas contíguas 

a este arruamento serão pavimentadas quer em cubo de granito 

quer em piso de betão.  

Come esta intervenção definimos também a zona destinada ao 

estacionamento automóvel, criando assim 8 lugares de 

estacionamento para veículos ligeiros e 5 lugares destinados a 

veículos ligeiros de transporte de mercadorias. 

Nesta zona de entrada foram criados dois espaços verdes com 

árvore de fruto (laranjeiras), trazendo assim a esta zona um 

sentimento agradável e harmonioso. 
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03 – Plano de plantação / sementeiras 
________________________________________________________ 
 

 

Tratando-se de uma área de cerca de 120 m2, uma área reduzida, 

pretendendo-se a renaturalização espontânea dos espaços envolventes e 

não havendo desafetação de áreas impermeabilizadas, não existe suporte 

técnico para plano de plantação/sementeiras específico.  

Nestes espaços verdes, localizados junto aos estacionamentos, além da 

renaturalização espontânea, pretende-se a plantação de duas árvores de 

fruto (laranjeiras), traduzindo-se na projeção de sombra sobre os 

estacionamentos, bem como na produção do aroma característico destas 

plantas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 1  -  Espaço verde 
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04 – caderno de encargos 
________________________________________________________ 
 

 
O projeto de ampliação do aviário de galinhas poedeiras apresentado 
requererá trabalhos de várias especialidades, contudo a sua execução 
salvaguardará sempre o bom funcionamento da unidade industrial. 
 

 
Demolições 
 
- demolição da parede do topo nascente do pavilhão 3 

- desmontagem e demolição da cobertura do pavilhão 1 

- desmontagem das jaulas das aves existentes no pavilhão 1 

- demolição das alvenarias do pavilhão 1 

- demolição do pavimento do pavilhão 1 

- demolição da cobertura do pavilhão 3 

 

Terraplanagens 
 
- trabalhos de terraplanagens no local de implantação do pavilhão 1 

- abertura de caboucos para sapatas de fundação do pavilhão 1 e no 

aumento do pavilhão 3 

 

Fundações 
 
- execução de sapatas de fundação no pavilhão 1 e no aumento do 

pavilhão 3 

- execução do pavimento em betão no pavilhão 1 

- aplicação de 15 cm de betão no pavimento existente no pavilhão 3 e 

execução do pavimento na área a aumentar 

 
Construção civil 
 
- execução dos pilares de betão no aumento do pavilhão 3 

- execução das paredes em alvenaria no pavilhão 3 
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- execução de muro com 1,20 m de altura ao longo do pavilhão 1 (muro 

de suporte de terras) 

 

Estrutura metálica 
 
- montagem dos pilares de 0,70 no pavilhão 3 (aumento de 0,70 no pé 

direito) 

- montagem das asnas e madres de cobertura no pavilhão 3 

- montagem dos pilares em estrutura metálica no pavilhão 1 

- montagem das asnas e madres de cobertura no pavilhão 1 

 

Revestimentos 
 
- montagem do painel de cobertura no pavilhão 3 

- montem do painel de cobertura no pavilhão 1 

- montagem do painel de fachada no pavilhão 1 

 

Serralharias 
 
- montagem das aberturas nas fachadas para ventilação/climatização dos 

pavilhões 

- montagem de portas e portões de acesso aos pavilhões 

- montagem das janelas laterais em painel sandwich  

- montagem do sistema de abertura do lanternim existente ao longo da 

cumeeira dos pavilhões 

 

Equipamentos 
 
- montagem dos equipamentos / baterias de alojamentos para as aves 

- montagem dos equipamentos de secagem de estrume 

 

Arranjos exteriores 
 
- terraplanagens da zona de entrada na unidade industrial 

- aplicação de betuminoso nas áreas definidas no projeto 

- pavimentação em betão de áreas exteriores 
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- aplicação de cubo de granito com junta seca na zona de cargas e 

descargas do produto acabado 

- ajardinamento do espaço verde na zona da entrada 

- marcação dos lugares de estacionamento 
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05 – mapa de medições 
________________________________________________________ 
 

  

Mapa de medições Pavilhão 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                      Pavilhão 1 

 

Pavilhão 1 

Cobertura   

  

pavilhão 1205 m2 

casa de secagem de estrume 165 m2 
zona transição cais /casa de 
secagem 34,5 m2 

pedilúvio/entrada 7,5 m2 

cais de carga (estrume seco) 25 m2 

   total 1437 m2 

Pavimentos   

  

pavilhão 1205 m2 

casa de secagem de estrume 165 m2 
zona transição cais /casa de 
secagem 34,5 m2 

pedilúvio/entrada 7,5 m2 

cais de carga (estrume seco) 25 m2 

   total 1437 m2 
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Mapa de medições Pavilhão 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pavilhão 3 

 

 

Mapa de medições gerais 

Pavilhão 3 

Cobertura   

  

pavilhão 1130 m2 

casa de secagem de estrume 123,1 m2 

casa de apoio à balança 19,12 m2 

pedilúvio/entrada 3,41 m2 

armazém de estrume seco 223 m2 

casa de tratamento de águas 1,37 m2 

 total 1500 m2 

Pavimentos   

  

pavilhão 1130 m2 

casa de secagem de estrume 123,1 m2 

casa de apoio à balança 19,12 m2 

pedilúvio/entrada 3,41 m2 

armazém de estrume seco 223 m2 

casa de tratamento de águas 1,37 m2 

  total 1500 m2 
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A unidade industrial possui uma área de 22755 m2 

Área coberta 

Pavilhão 1 1437 m2 

Pavilhão 2 desactivado 634 m2 

Pavilhão 3 1164 m2 

Escritório e centro de classificação de ovos 755,71 m2 

anexos de apoio 265,4 m2 

pavilhão de recria desactivado 408,33 m2 

Arranjos exteriores 

arruamento em betuminoso 1047 m2 

arruamento em cubo de granito 174 m2 

arruamento em betão 306 m2 

espaço verde - relva 23 m2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zona da entrada – Arranjos exteriores 
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06 – orçamentação 
________________________________________________________ 

 

 

A presente Estimativa Orçamental refere-se à ampliação do  
Aviário de Galinhas poedeiras. 

 

 

Pavilhão 1 1437,00 m2 X 236,00 €    = 339.132 ,00 €     

Pavilhão 3 1500,00 m2 X 78,00 €      = 117.000 ,00 €     

Arranjos exterio res 1497,00 m2 X 25,00 €      = 37.425 ,00 €       

TOTA IS 493.557 ,00 €     

Esta estimativa orçamental calcula-se em quatrocentos e noventa e 

três mil e quinhentos e cinquenta e sete cêntimos euros. 
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07 – plano de manutenção 
________________________________________________________ 

 

 

Dadas as características dos edifícios remodelados (estrutura metálica 

com revestimentos em painel sandwich), não será necessário um plano de 

manutenção específico direcionado às construções. Contudo, será 

realizada a cada 5 anos uma vistoria por parte da empresa construtura dos 

mesmos, detetando possíveis anomalias/degradações existentes. 

A manutenção das áreas destinadas à produção de ovo é feita 

diariamente por uma equipa de funcionários dos aviários, que revistam 

todos os corredores, recolhendo aves mortas, e verificando o correto 

funcionamento dos equipamentos.  

Toda a área envolvente das construções, nomeadamente, arruamentos, 

espaços verdes, será alvo de uma manutenção diária por parte dos 

funcionários do aviário. 
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Legenda: 

1 – Sítio arqueológico da Maçorra 

2- Sítio arqueológico de Veigas 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 



Fotografias 
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