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INTRODUÇÃO 

Com a elaboração do presente documento, a LUSIAVES – Indústria e Comércio Agro-Alimentar, SA pretende 
dar resposta ao pedido de elementos adicionais efectuados por parte da Comissão de Acompanhamento 
relativo ao conteúdo do Estudo de Impacte Ambiental do projeto de regularização da Instalação Avícola do 
Casal Seiça (Proc: AIA_2016_0008_060522), documento que foi entregue à Direcção Regional de Agricultura 
e Pescas da Região Centro em Maio de 2016. 
O conteúdo do presente documento pretende dar resposta a todos os pontos apresentados no ofício, com 
a Ref.ª DAA 1446/16, enviado pela Autoridade de AIA, no presente caso, a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro, ao proponente. 
O presente documento, faz-se acompanhar da nova versão do Resumo Não Técnico, apresentada em 
suporte papel e em suporte informático selado. 
 



 

2 | P á g i n a  
 

RELATÓRIO SÍNTESE 

1. Localizar o projecto, em cartografia à escala adequada, que evidencie o seu enquadramento, com os 
limites administrativos do concelho e da freguesia. É referida a localização no distrito de Coimbra e na 
região da Beira litoral (página 30) e no baixo Mondego (página 106). Ora, face ao reordenamento das NUTS 
III, a área em causa pertence agora à Região de Coimbra. Este novo enquadramento resulta da Lei n.º 
75/2013, de 12 de Setembro (que aprovou o estatuto das entidades intermunicipais), na sequência do qual 
“o Estado Português solicitou à Comissão Europeia um processo de revisão extraordinária da NUTS, 
evocando uma reorganização substancial da estrutura administrativa portuguesa. A nova organização das 
regiões portuguesas para fins estatísticos foi instituída pelo regulamento (EU) n.º 868/2014 da Comissão, de 
8 de agosto de 2014, e compreende alterações nas NUTS de nível III que passam a ter limites territoriais no 
Continente coincidentes com os limites das Entidades Intermunicipais (EM) definidas na Lei n.º 75/2013. 
Esta nova divisão regional (NUTS 2013) começou a ser aplicada pelo Sistema Estatístico Nacional e Europeu 
a 1 de janeiro de 2015” (cfr. INE, NUTS 2013: As novas unidades territoriais para fins estatísticos, maio de 
2015). Porém, atendendo a que a maioria esmagadora das estatísticas publicadas seguem a anterior 
delimitação (Baixo Mondego), é admissível a referência a esta sub-região, desde que este enquadramento 
seja explicitado. 
A instalação avícola do casal Seiça localiza-se no distrito de Coimbra, concelho de Figueira da Foz, freguesia 
de Lavos. Administrativamente, localiza-se na NUT I – Continente, NUTS II – Região Centro, NUTS III – 
Região de Coimbra.  
De acordo com a versão 2002 da Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, que 
corresponde à utilizada nos Censos 2011, a NUT III onde o concelho da Figueira da Foz estava integrado, era 
designada como Baixo Mondego. 
Tendo em consideração que estas alterações são recentes, e como tal não constam dos últimos Censos 
(INE, 2011), ou da maior parte das referências bibliográficas consultadas, no âmbito do presente estudo é 
utilizada com frequência a anterior divisão administrativa, ou seja, faz-se referência ao Baixo Mondego 
como a sub-região onde o projeto se encontra implantado. Este é o motivo, pelo qual, foi feita várias vezes 
a referência ao Baixo Mondego. 

2. Localizar o projeto, com referência às áreas sensíveis mais próximas, de acordo com a definição do artigo 
2.º do RJAIA. 
O local de implantação da Instalação Avícola do Casal Seiça, sito em Lavos, Figueira da Foz, não está 
abrangido por nenhuma área sensível, sendo que a mais próxima está representada pelo Pinhal de Leiria 
(Biótopo de CORINE). 



 

3 | P á g i n a  
 

3. Indicar as distâncias a todos os recetores sensíveis mais próximos, num raio de 1 km, identificando-os. O 
EIA refere que a instalação dista 1.000 metros do aglomerado populacional mais próximo (página 15), mas é 
conveniente acrescentar que há habitações a 35, 105 e 225 metros. Na figura 4.22 (página 74) não foi 
considerada uma unidade de transformação de rochas ornamentais que existe a sul da instalação. 
No anexo 1 apresenta-se a identificação dos recetores mais próximos. Em seguida, apresenta-se a figura 
4.22 devidamente retificada, indicando a localização da unidade de transformação de rochas ornamentais. 

 
Figura 4.22. Localização das principais fontes de poluição pontual identificadas na envolvente da área de estudo 
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4. Apresentar cartografia com a representação dos acessos utilizados. 
No anexo 2 apresenta-se cartografia com indicação do acesso a utilizar. O acesso principal será utilizando a 
Estrada Nacional 109, evitando assim a circulação no interior de áreas residenciais. 

5. Apresentação de listagem com a identificação da totalidade das MTD aplicáveis à instalação (existente + 
ampliação), face ao disposto nos Documentos de Referência sobre Melhores Técnicas Disponíveis (BREF) no 
âmbito PCIP, principalmente o BREF especifico para o sector da pecuária intensiva, Reference Documento n 
Best Avaiable Techiques foi Intensive rearing ou Poultry and Pigs (BREF IRPP), com a doção publicada no JOC 
170, de 19 de Julho de 2003, e disponível em http://eippcb.jrc.es/. 
Anexo 3. 

6. Para cada MTD identificada na resposta à questão anterior (MTD aplicáveis) deverá indicar se a mesma se 
encontra devidamente implementada na instalação (existente + ampliação). Caso contrário, deverá incluir 
justificação para o facto de a MTD não estar implementada na instalação (existente + ampliação), dado que 
a utilização e aplicação das MTD é uma obrigação dos operadores PCIP. Neste caso, deverá ainda 
apresentar data prevista para a sua implementação (mês e ano). 
Anexo 3. 

7. Apresentação de listagem com a identificação da totalidade das MTD não aplicáveis à instalação 
(existente + ampliação), face ao disposto no BREF IRPP. 
Anexo 3. 

8. Para cada MTD identificada na resposta à questão anterior (MTD não aplicáveis), deverá ser apresentada 
a respectiva fundamentação para esse facto, tomando por base, entre outros aspectos, as especificidades 
técnicas dos processos desenvolvidos, dado que a utilização e aplicação as MTD é uma obrigação dos 
operadores PCIP.  
Anexo 3. 

Adicionalmente, verifica-se como necessário a clarificação/esclarecimento das seguintes situações: 
9. Indicação se na instalação ainda se mantém a utilização de GPL no aquecimento dos pavilhões  (vide LA 
n.º 296/2009). Em caso negativo, solicita-se ponto de situação relativamente ao depósito de GPL da 
instalação (desativado, desmantelado, etc.). 
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Atualmente, o aquecimento das zonas de engorda é integralmente feito através da combustão de biomassa 
florestal em três caldeiras a água quente, não ocorrendo qualquer consumo de gás propano na instalação 
avícola.  
O reservatório foi desmantelado e recolhido pelo proprietário (no presente caso, a Petrogal), sendo que no 
anexo 4 apresenta-se documento comprovativo do cancelamento do alvará n.º 5097 referente ao 
reservatório, emitido pela Direção Geral de Energia e Geologia. 

10. Indicação da potência térmica nominal (kWth) na nova caldeira de aquecimento (FF3). 
A nova caldeira identificada como FF3 apresenta 2.342 kWth. 

11. Clarificação da origem da água de abastecimento do filtro sanitário e da casa do caseiro. 
A água de abastecimento do filtro sanitário e casa do caseiro é proveniente da rede pública de 
abastecimento. 
12. Considerando um consumo anual de 6.350 m3/ano no abeberamento animal e a realização de seis ciclos 
produtivos/ano, solicita-se indicação do consumo máximo de água no abeberamento: 
a) por ciclo produtivo (m3/ciclo produtivo), considerando a permanência em simultâneo das 210.000 aves. 
Deverá ainda ser considerado o tempo médio de ciclo produtivo referido no EIA (39/40 dias); 
1.575 m3/ciclo. 
b) por mês (m3/mês) considerando a permanência em simultâneo das 210.000 aves. Na obtenção do 
volume, deverá considerar a resposta à alínea anterior. 
1.181 m3/ciclo. 
13. Indicação do consumo máximo mensal de água (m3/mês) nas seguintes utilizações: sistema de ambiente 
controlado; sistema de aquecimento; arco de desinfeção de veículos. 
Sistema de ambiente controlado: o consumo mensal de água neste processo varia em função das condições 
atmosféricas e da fase de processo. Durante a época de Verão, em que as temperaturas atmosféricas são 
mais elevadas, o consumo mensal de água aumenta. Em comparação durante o Inverno, o consumo mensal 
de água neste sistema é praticamente inexistente. Em média, considera-se que anualmente poderão ser 
consumidos cerca de 50 a 60 m3 de água. 
Lavagem dos pavilhões: neste processo são consumidos em média cerca de 30 m3/ano (não é possível 
definir o consumo mensal de água, uma vez que a lavagem das instalações ocorre no máximo 5 vezes/ano, 
sendo que em alguns bandos não é efetuada a lavagem dos pavilhões avícolas, sendo apenas realizada a 
desinfeção dos pavilhões por processo de fumigação. 
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Arco de desinfeção de viaturas: 1,2 m3/ano (dado o reduzido número de viaturas que entram na instalação 
avícola, considera-se o consumo médio de 100 litros de água/mês). 
14. Apresentação de declaração atual da entidade gestora do saneamento do concelho de Figueira da Foz, 
indicando a sua disponibilidade para recolher, transportar e tratar os efluentes domésticos (provenientes 
da casa do caseiro e do filtro sanitário) provenientes da instalação. Na referida declaração deverá ainda ser 
identificada a ETAR onde decorre o tratamento dos efluentes domésticos. 
Anexo 5. 

15. Indicação da capacidade total e da capacidade útil de cada uma das 7 fossas estanques da instalação 
(ED1 a ED7), efetuando ainda a sua comparação com as capacidades das fossas indicadas na LA n.º 
296/2009. 
Aquando da construção do novo pavilhão avícolas foi também efetuada a restruturação das fossas 
existentes, uma vez que as mesmas apresentavam já alguns anos. Na tabela 1 apresenta-se a capacidade de 
cada uma das sete fossas. 

TABELA 1. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DAS FOSSAS ESTANQUES 
FOSSA TIPOLOGIA DIMENSÃO 

ED1 Doméstica 9 m3 
ED2 Doméstica 9 m3 
ED3 Agro-pecuária 27 m3 
ED4 Agro-pecuária 18 m3 
ED5 Agro-pecuária 19,2 m3 
ED6 Agro-pecuária 18 m3 
ED7 Agro-pecuária 18 m3 

 
No total, a exploração avícola apresenta capacidade para armazenar 100,2 m3 de efluente produzido pela 
lavagem dos pavilhões avícolas. No que se refere ao efluente doméstico, a instalação avícola apresenta 2 
fossas estanques com capacidade para 9 m3/cada. 

16. Apresentação de desenho técnico de cada uma das 7 fossas estanques da instalação (ED1 a ED7), com 
as respectivas medidas totais e úteis. 
Anexo 6. 

17. Apresentação de planta à escala adequada com a rede de drenagem do arco de desinfeção à respectiva 
fossa estanque. 
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No anexo 7 apresenta-se a rede de águas residuais, no qual é identificada a ligação do arco de desinfecção à 
fossa ED2. 

18. Para cada um dos 4 pavilhões avícolas deverá indicar a eventual existência de equipamentos geradores 
de efluentes domésticos (instalação sanitária, lavados, etc.), indicando ainda as respetivas fosas estanques 
de destino (ED3 a ED7). Adicionalmente, deverá apresentar planta à escala adequada, com a localização dos 
referidos equipamentos, bem como a rede de drenagem até à respetiva fossa estanque. 
Dos 4 pavilhões avícolas existentes, apenas o pavilhão n.º 4 (pavilhão novo) apresenta instalações 
sanitárias. Estes efluentes são encaminhados para a fossa ED7. No anexo 8 apresenta-se planta de 
pormenor do pavilhão avícola com indicação da localização das instalações sanitárias. 

19. Clarificação da quantidade anual de estrume produzido referida no EIA (1300 t/ano), a qual parece ser 
excessiva, considerando a capacidade instalada (210.000 aves), a realização de 6 ciclos produtivos e os 
valores de referência do Anexo II do Código de Boas Práticas Agrícolas (CBPA). 
A determinação da quantidade de estrume a produzir por esta capacidade foi efetuada através do ficheiro 
PGEP, o qual determina automaticamente a produção de estrume para esta tipologia de aves. Neste caso, e 
assumindo o que o ficheiro determina o resultado seria de 1.680 ton de estrume. Tendo em consideração 
que o ficheiro está parametrizado para 9 ciclos/ano e que apenas e em situações máximas são efetuados 6, 
chegamos à conclusão que anualmente e de acordo com os efetivos determinados por este ficheiro, a 
instalação iria produzir 1.120 ton de estrume. Na realidade e pela experiência da produção da instalação 
avícola do Casal Seiça, a produção anual de estrume não ultrapassa as 800 ton. 

20. Clarificação do destino final do estrume produzido na instalação (unidades de compostagem, unidades 
de fabrico de fertilizantes orgânicos ou correctivos orgânicos do solo, valorização agrícola por terceiros, 
etc.). Caso o destino final sejam unidades de compostagem e/ou unidades de fabrico de fertilizantes 
orgânicos ou correctivos orgânicos do solo, solicita-se a sua identificação. 
O estrume produzido na instalação do Casal Seiça será integralmente encaminhado para unidades de 
produção de adubos orgânicos (Nutrofertil e Beira Adubo). 

21. Indicação se o PGEP (do projeto submetido a AIA) foi submetido junto da DRAP Centro. Em caso 
afirmativo, solicita-se apresentação da cópia do PGEP apresentado na DRAP Centro. 
No anexo 9 apresenta-se cópia do PGEP que irá ser submetido à DRAPC. 

22. Indicação do destino final dos seguintes resíduos: Embalagens de madeira; cinzas geradas nas caldeiras 
de aquecimento; embalagens de papel. 
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Todos os resíduos mencionados são encaminhados para destino autorizado, conforme apresentado na 
tabela seguinte. 

 TABELA 2. DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS 
Resíduo Operação Destino 

Embalagens de madeira R3 Luso Finsa – Indústria e Comércio de Madeiras, SA 
Cinzas das caldeiras R3 Nutrofertil – Nutrição e Fertilizantes, Lda 
Embalagens de papel R13 Acácio Gomes Miguel & Filhos, Lda 

23. Apresentação dos resíduos resultantes da desinfeção dos pavilhões, nomeadamente embalagens 
contaminadas com desinfetantes e cinzas da fumigação (caso seja efetuada fumigação), com indicação dos 
respetivos destinos finais. 
Os resíduos produzidos pelo processo de desinfeção dos pavilhões avícolas são encaminhados de acordo 
com o apresentado na tabela 3. 

TABELA 3. DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO PROCESSO DE DESINFEÇÃO DOS PAVILHÕES 
Resíduo Código LER Operação Destino 

Embalagens contaminadas 15 01 10 R13 Biovia 
Cinzas da fumigação 06 13 01 D15 Biovia 

 
24. Apresentação dos resíduos resultantes da desinfeção da água, nomeadamente embalagens 
contaminadas com desinfetantes, com indicação do respetivo destino final. 
Os resíduos de embalagens dos produtos utilizados na desinfeção da água são devolvidos aos fornecedores 
dos produtos. 

25. Indicar a distância a que se encontra o pavilhão objeto do processo de regularização da linha de água 
mais próxima (situada a nascente). 
O pavilhão fica a cerca de 36 metros da linha de água localizada a nascente. 

26. Quantificar o aumento do consumo de água e a produção de águas residuais esperadas com o aumento 
da capacidade produtiva da instalação. 
Dado tratar-se de uma instalação em processo de regularização, a atividade é já exercida, pelo que existem 
dados concretos para resposta a esta questão. O aumento da capacidade da instalação implicou um 
aumento no consumo de água da ordem dos 1.200 m3 de água/ano. Ao nível das águas residuais, as 
mesmas devem-se unicamente à lavagem das novas zonas de engorda, o que corresponde a aumento 
médio de 15 m3 de efluente/ano. 
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27. Justificar a proposta de Plano de Monitorização dos recursos hídricos, tendo em consideração as 
características do furo (nomeadamente profundidade), as possíveis fontes de contaminação referidas no 
EIA e o sentido de fluxo subterrâneo. Deverá ainda ser mencionada a forma como serão avaliados os 
resultados. 
O plano de monitorização contempla a verificação da qualidade da água utilizada na exploração avícola. 
Relativamente às possíveis fontes de contaminação, importa referir que as mesmas ocorreriam em caso de 
não se encontrarem implementadas quaisquer medidas de prevenção da poluição. Importa referir que os 
subprodutos são devidamente acondicionados (cadáveres acondicionados em arcas congeladoras), sendo 
que o estrume é removido diretamente do interior das zonas de engorda para as viaturas que o 
transportam para destino adequado.  
Por outro lado, os efluentes produzidos pela lavagem das zonas de engorda são encaminhados para fossas 
estanques, sendo este efluente periodicamente recolhido e enviado para tratamento na ETAR da unidade 
de abate e transformação de aves da Lusiaves sita em Marinha das Ondas. Desta forma, previne-se a 
ocorrência de possíveis contaminações inerentes ao processo de avicultura. 
Assim, concluir-se que o plano de monitorização apresentado permite avaliar possíveis fontes de 
contaminação. 

28. Aparentemente só existe uma referência às emissões de ruído, desvalorizando o seu impacte na 
atividade em apreciação. Considera-se que a justificação é demasiado minimalista na medida em que não é 
feita qualquer referência aos equipamentos próprios deste tipo de explorações, ao tipo de tráfego e às 
características do mesmo, horários de circulação e a existência ou não de viaturas com caixas frigoríficas e o 
seu impacto nos recetores sensíveis mais próximos. Face ao exposto solicita-se um melhor e mais 
fundamentado esclarecimento de acordo com o estabelecido no Regulamento Geral do Ruído (RGR), anexo 
ao DL nº 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de Março e 
alterado pelo DL n.º 278/2007, de 1 de Agosto. 
No processo de avaliação de impacte ambiental não foi considerado o descritor ruído, uma vez que a 
atividade avícola é uma atividade que se caracteriza por apresentar níveis de ruído muito reduzido, 
destacando-se apenas a circulação das viaturas afetas ao processo produtivo. Contudo, dado o pedido de 
elementos, foi efetuada uma monitorização de ruido ambiental, cujo relatório é apresentado no anexo 10.  
Como pode ser verificado pela análise do referido relatório, foram determinados os níveis de ruido junto às 
habitações mais próximas da unidade avícola (2 pontos), sendo que em ambos os pontos é cumprido o 
critério de incomodidade e o valor limite. 

29. Dada a sua relevância na área em apreço, deveria ser aprofundada a análise de outros instrumentos de 
ordenamento para além do Plano Diretor Municipal, nomeadamente o Plano Regional de Ordenamento 
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Florestal do Centro Litoral (PROF CL), publicado pelo Decreto-Regulamentar n.º 11/2006, de 21 de julho 
(consultável em http://www.icnf.pt/portal/florestas/profs/centr-lit) e o Plano Municipal de Defesa da 
Floresta contra Incêndios (PMDFCI). 
Em seguida apresenta-se uma descrição de alguns planos que abrangem a área onde se apresenta 
implantada a Instalação Avícola do Casal Seiça. 
Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) 
Este programa foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, tendo sido retificado pela Declaração 
de retificação n.º 80-A/2007, de 7 de Setembro e pela Declaração de Retificação n.º 103-A/2007, de 2 de 
Novembro.  
O PNPOT constitui um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica, de âmbito 
nacional, onde são estabelecidas grandes opções a considerar na elaboração dos demais instrumentos de 
gestão territorial, relativamente ao sistema urbano, às redes, às infraestruturas e equipamentos de 
interesse nacional, bem como à valorização das áreas de interesse nacional em termos ambientais, 
patrimoniais e de desenvolvimento rural. 
Das opções apresentadas para o desenvolvimento do território na região do Centro Litoral, assume especial 
relevância a compatibilização do modelo de urbanização e de industrialização difusas com a preservação e 
valorização do potencial de desenvolvimento das atividades agropecuárias, entre outros e com a 
salvaguarda dos valores ambientais, patrimoniais e paisagísticos. 
Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios  
O Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (PNDFCI), aprovado pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio, define um conjunto de ações com vista a fomentar a gestão ativa 
da floresta, criando condições propícias para a redução progressiva dos incêndios florestais.  
Para alcançar os objetivos, ações e metas consagradas no PNDFCI, recomendam-se intervenções em 3 
domínios prioritários: prevenção estrutural, vigilância e combate.  
Assim, são identificados 5 eixos estratégicos de atuação:  
 Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais;  
 Redução da incidência dos incêndios;  
 Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios;  
 Recuperar e reabilitar os ecossistemas; e  
 Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz.  
O PNDFCI assume como períodos temporais para o desenvolvimento das políticas sectoriais e para a 
concretização dos objetivos e ações os períodos que vão de 2006 a 2012 e de 2012 a 2018.  



 

11 | P á g i n a  
 

O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, com as suas alterações, estrutura o Sistema de Defesa da 
Floresta contra Incêndios.  
O n.º 2 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho refere que “os proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes a 
edificações, designadamente habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos, 
são obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa de 50 m à volta daquelas edificações ou 
instalações, medida a partir da alvenaria exterior da edificação, de acordo com as normas constantes no 
anexo do presente decreto-lei e que dele faz parte integrante”.  
Por sua vez o artigo 16º especifica que “a construção de edificações para habitação, comércio, serviços e 
indústria fora das áreas edificadas consolidadas é proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com risco 
de incêndio das classes alta ou muito alta, sem prejuízo das infraestruturas definidas nas RDFCI. As novas 
edificações no espaço florestal ou rural fora das áreas edificadas consolidadas têm de salvaguardar, na sua 
implantação no terreno, as regras definidas no PMDFCI respetivo ou, se este não existir, a garantia de 
distância à estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m e a adoção de medidas 
especiais relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição 
de incêndios no edifício e respetivos acessos”. 
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL) 
O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL) encontra-se aprovado pelo 
Decreto-regulamentar n.º 11/2006, de 19 de Outubro, constituindo um instrumento sectorial de gestão 
territorial que estabelece as normas de intervenção sobre a ocupação e a utilização dos espaços florestais 
em diversos concelhos da região centro, incluindo o concelho da Figueira da Foz. 
O PROF CL vigorará por um período máximo de 20 anos, podendo ser sujeito a alterações periódicas, a 
efetuar de 5 em 5 anos, tendo em consideração os relatórios anuais da sua execução elaborados pela 
Direcção-Geral dos recursos Florestais ou as alterações intermédias sempre que ocorra algum facto 
relevante que o justifique. 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Concelho da Figueira da Foz 
O PMDFCI tem como objetivo definir, a nível concelhio, as medidas e ações necessárias à defesa da floresta 
contra incêndios, de forma a dar cumprimento às linhas orientadoras definidas no Plano Nacional da Defesa 
da Floresta contra Incêndios.  
Analisando a carta de perigosidade da zona de implantação da Instalação Avícola do Casal Seiça, verifica-se 
que a área de estudo não se localiza em zonas de risco de incêndio com perigosidade alta ou muito alta, 
classificando-se todo o espaço em risco muito reduzido. 
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No anexo 11 apresenta-se a carta de risco de incêndio do concelho da Figueira da Foz para a área de 
implantação da instalação avícola do Casal Seiça. 

30. A caracterização demográfica (páginas 107 e 111) deverá ser sintetizada. Em contrapartida, deverá ser 
analisada a empregabilidade da envolvente e o contributo que a instalação avícola constitui para a criação e 
para a manutenção de empregos. 
O Município da Figueira da Foz apresenta nítidos contrastes entre o Norte (N) e o Sul (S) e entre o Oeste 
(W) e o Este (E) da sua unidade territorial, quer ao nível das condições naturais, quer também tendo em 
consideração as atividades económicas disseminadas pelo espaço, com reflexos no território que, 
sucessivamente, foi sendo construído. 
Os dados apresentados sobre a caracterização socioeconómica do Concelho, foram calculados com base 
nos dados apresentados pelo INE (Instituto Nacional de Estatística) nos Censos de 2001 e 2011 
(Recenseamento Geral da População e Habitação). Nesta questão, foi utilizada a Carta Administrativa Oficial 
de Portugal de 2012 (CAOP 2012), dado que os dados apresentados pelo INE são anteriores às alterações 
registadas nos limites administrativos de freguesias. 
Em 2011, residiam no município da Figueira da Foz 62.125 habitantes, o que representava uma densidade 
populacional de 164 hab/km2. Na freguesia de implantação do projeto, em 2011, residiam 3.999 habitantes 
representando uma densidade populacional de 113,6 hab/km2.  

QUADRO 4. DENSIDADE POPULACIONAL CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ 
Anos População Residente (n.º) Variação Populacional (%) Densidade Populacional (hab/Km2) 
1991 61555 5,12 162,37 
2001 62601 1,7 165,13 
2011 62125 0,76 163,89 

 
No que se refere à estrutura etária da população, revela-se uma tendência da população para o 
envelhecimento, mais acentuada nas freguesias de Borda do Campo e Alqueidão onde se registam valores 
de 307,3% e 276,0% respetivamente. Todas as freguesias com exceção de Tavarede apresentam índices de 
envelhecimento acima dos 100%. 

QUADRO 5. TAXAS DE NATALIDADE, MORTALIDADE E CRESCIMENTO NATURAL DO CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ (fonte: INE, Censos 2011) 
Taxas Concelho Figueira da Foz 

Natalidade (‰) 6,4 
Mortalidade (‰) 12,6 
Crescimento Natural (‰) -6,2 
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O concelho da Figueira da Foz apresenta uma Taxa de Crescimento Natural da população negativa (-6,2 ‰).  
No que se refere à taxa de analfabetismo, a mesma tem vindo a decrescer ao longo dos anos, pelo facto de 
atualmente existir uma escolaridade mínima obrigatório e ao facto de grande parte dos analfabetos 
pertencerem a uma faixa etária elevada. A taxa de analfabetismo situava-se em 2011 nos 5,9%, verificando-
se cerca de 4,21 pontos percentuais abaixo da registada em 2001 (10,2%, INE 2001). 

31. Quanto à caracterização da estrutura económica (páginas 111 e 112), ela limita-se à caracterização da 
população ativa e sua distribuição setorial, devendo ser mais aproveitada na avaliação de impactes. 
Neste âmbito, importa referir que a ampliação da unidade permitiu criar 3 novos postos de trabalho 
permanentes. Dado o reduzido número de postos de trabalho considera-se que o impacto é positivo, mas 
não significativo. Contudo e tendo em consideração o funcionamento da unidade industrial de abate e 
transformação de aves, recetora das aves produzidas na instalação avícola, a qual apresenta uma elevada 
importância para o concelho em termos de atividade económica, pelo que dado o elevado número de 
colaboradores que apresenta, se considera o impacte socioeconómico muito positivo. 

32. A análise de impactes socioeconómicos (página 124) é muito sumária, não aborda as fases de 
construção e de desativação e não é minimamente quantificada. A titulo de exemplo, não se diz quantos 
postos de trabalho foram gerados, de onde provém a mão-de-obra e qual a respetiva qualificação, qual o 
volume de tráfego efetivo gerado pela instalação, qual o trajeto aconselhado para as diversas tipologias de 
tráfego, etc. 
No que se refere à fase de construção, a mesma não foi referida, uma vez que se trata de um processo de 
regularização, encontrando-se a fase de construção concluída. Assim, não foi efetuada a caracterização 
socioeconómica nesta fase. 
Como já foi referido anteriormente, este projeto permitiu criar 3 novos posto de trabalho diretos. Estes 
colaboradores provêm da freguesia de Lavos e apresentam baixa qualificação.  
A fase de exploração das instalações avícolas engloba o transporte de matérias-primas, de pintos/frangos, 
de rações e de resíduos. A circulação destes veículos poderá causar incómodo nas povoações atravessadas 
ou naquelas que se encontrem na envolvente das vias mais frequentemente utilizadas. Além do incómodo, 
poderão ocorrer situações de congestionamento de tráfego e a degradação do pavimento das vias 
utilizadas por estes veículos. 
Atendendo que o volume de tráfego previsto é pouco significativo e que o principal acesso é a Estrada 
Nacional 109, não se prevê a ocorrência de impactes significativos causados pela circulação dos veículos 
afetos à exploração da instalação avícola. Contudo, sempre que possível, pretende-se que o trajecto afecte 
o menor número de áreas residenciais.  
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Na tabela seguinte apresenta-se uma estimativa do volume de tráfego associado à fase de exploração da 
instalação avícola do Casal Seiça. 

TABELA 4. VOLUME DE TRÁFEGO INERENTE À FASE DE EXPLORAÇÃO DA INSTALAÇÃO AVÍCOLA 
ACTIVIDADE VIATURAS/BANDO TRÁFEGO ANUAL      (n.º de viaturas) 

Transporte da casca de arroz 1 6 
Transporte de pintos (matéria prima) 2 12 
Transporte da ração* 22 132 
Transporte dos frangos (produto final) 30 180 
Transporte dos frangos (subprodutos) 6 36 
Transporte das camas 8 48 

Total de tráfego 69 414 
    * Considerando que cada viatura transporte cerca de 22 ton de ração  

Em relação à afectação directa de emprego, salienta-se a manutenção dos postos de trabalho associados à 
exploração do Centro de Abate, localizado em Marinha das Ondas e das restantes unidades do grupo 
Lusiaves.  

33. No que se refere à medida de mitigação relativa à socio economia (página 136), entende-se que a 
mesma seria mais eficaz e eficiente se o EIA aconselhasse percursos para acesso à instalação (por exemplo, 
a partir dos diversos destinos mais prováveis ou frequentes, e tendo em conta os critérios apontados na 
formulação da medida no quadro 8.1, da página 143, mais completos do que se aponta na página 136. 
No anexo 2 apresenta-se planta com indicação do trajeto a seguir para a instalação avícola. O referido 
trajeto inclui a circulação na estrada nacional 109, a qual é conhecida por apresentar tráfego acentuado, 
não existindo assim a circulação de viaturas junto a áreas residenciais na proximidade da instalação avícola. 
Importa referir, que no caso do transporte das aves para o centro de abate da marinha das Ondas, ocorre a 
circulação numa zona residencial já muito próximo do centro de abate. Até lá, toda a circulação ocorre sem 
atravessar zonas residenciais. 

34. Considera-se interessante a classificação quantitativa da análise da significância de impactes ambientais, 
embora pareça que falta uma síntese conclusiva (a seguir aos quadros 5.4, das páginas 128 a 132). 
Como conclusão do quadro 5.4, podemos referir que os impactes ambientais negativos identificados como 
significativos são:  

 Consumo de energia elétrica associado ao funcionamento dos equipamentos existentes de 
fornecimento de alimento/água, aquecimento/ventilação, entre outros; 

 Consumo de água no abeberamento das aves e lavagem dos pavilhões avícolas; 
 Aquecimento das zonas de engorda, através da combustão de biomassa florestal; 
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 Gestão dos subprodutos, camas das aves e cadáveres e gestão dos efluentes pecuários produzidos 
(efluente de lavagem dos pavilhões avícolas). 

35. Descrever as soluções alternativas estudadas para a fase de desativação. Considera-se insuficiente a 
breve referência à desativação que consta da página 136, parecendo possível densificar desde já um 
conjunto de medidas de mitigação de impactes negativos resultantes desta fase; 
No que se refere à desativação da instalação avícola, importa referir que pretende-se que a vida útil desta 
instalação possa atingir entre os 30 a 50 anos. Para tal, a mesma terá de sofrer várias melhorias, á 
semelhança do que já ocorreu nos pavilhões mais antigos e que apesar de ter sido construído na década de 
70, constituam a ser utilizados. 
Contudo, apesar de considerarmos que as medidas de minimização a aplicar dependerão do período de 
vida útil das infraestruturas, podemos referir que se prevê a aplicação das seguintes: 

 Reflorestação da área com espécies autóctones; 
 Eliminação e valorização dos resíduos de demolição das instalações; 
 Eliminação de qualquer outro resíduo do local; 
 Serão estancadas as captações de água subterrânea atualmente existentes, de forma a evitar a 

contaminação dos lençóis freáticos.  

36. Incluir legenda no extrato da Carta de Risco de Incêndio (Anexo 5). Nas peças desenhadas dos anexos 3, 
6, 8 e 12, apesar de legendado não se visualiza o Posto de Transformação. 
No anexo 11 apresenta-se a carta de risco e incêndio devidamente legendada. No anexo 12, apresentam-se 
as peças desenhadas dos anexos 3, 6 e 8 do relatório síntese, identificando o posto de transformação. 
No anexo 7 apresenta-se o anexo 12 do relatório síntese devidamente corrigido. 


