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1. Introdução 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto 

de Ampliação da Suinicultura da Herdade do Cortiço, propriedade da C.A.S. Barrocas – Sociedade Agrícola, 

S.A. (o proponente). 

A Suinicultura encontra-se instalada no concelho de Alter do Chão e em funcionamento desde 2014, 

dispondo de título de exploração válido para 1980 porcos de engorda (297 cabeças normais – CN1), emitido 

ao abrigo do nº 1 do Artigo 29º do Decreto-Lei nº 214/2008, de 10 de novembro, que aprova o Regime do 

Exercício da Actividade Pecuária (REAP).  

Com o Projecto o proponente pretende aumentar o efectivo animal para 9.480 porcos de engorda (1.422 

CN), mantendo o sistema de exploração em regime intensivo e havendo a necessidade de ampliar as 

instalações.  

As alterações pretendidas pelo proponente para a Suinicultura do Cortiço resultarão na ultrapassagem dos 

limiares estabelecidos no regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), levando a que a 

actividade pecuária tenha enquadramento na alínea c) do n.º 23 do Anexo I do Decreto-Lei nº 151-B/2013, 

de 31 de outubro: Instalações para criação intensiva de suínos, com espaço para mais de 3000 porcos de 

produção (+30 kg). 

A avaliação do EIA é da responsabilidade da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo (CCDR Alentejo) que intervirá no processo como Autoridade de AIA, em conformidade com o 

disposto na alínea i) do nº 1 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro. 

O licenciamento das alterações, por sua vez, é da responsabilidade da Direcção Regional de Agricultura e 

Pescas do Alentejo (DRAPAL) que intervirá como entidade licenciadora, em conformidade com o referido 

no nº 1 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 81/2013, de 14 de junho. 

 

 

 

                                                 
1
 Cabeça normal - unidade padrão de equivalência usada para comparar e agregar números de animais de diferentes espécies ou 

categorias, tendo em consideração a espécie animal, a idade, o peso vivo e a vocação produtiva. 
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2. Localização 

A Suinicultura do Cortiço localiza-se na Herdade do Cortiço, na freguesia de Chancelaria, concelho de Alter 

do Chão, distrito de Portalegre. Integra-se na Região Alentejo (NUT II) e na Sub-região Alto Alentejo (NUT 

III). 

A Herdade do Cortiço tem uma área de 58,025 hectares. O acesso à Herdade do Cortiço é efectuado pela 

Estrada Nacional 119. O acesso à Suinicultura, por sua vez, é efectuado internamente por caminho de terra 

batida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Enquadramento administrativo . 

 

 

 

 

Hdd. do Cortiço
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Legenda: 

□ Herdade do Cortiço 

Figura 2: Extrato da carta militar – localização da Suinicultura. 
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3. Objetivos e descrição do projeto 

A C.A.S. Barrocas – Sociedade Agrícola, S.A. desenvolve a sua actividade no sector da produção animal há 

largos anos, dispondo para esse efeito de várias explorações.  

Com o Projeto, o proponente pretende engordar os suínos nascidos na sua exploração na Herdade Couto 

da Golfilheira, também localizada no concelho de Alter do Chão, evitando os custos com deslocações de 

animais para outras explorações, e tendo em consideração o bem-estar animal. Pretende-se que estes 

animais sejam encaminhados para esta exploração e para a exploração contígua a esta, designada de 

exloração da Herdade da Figueirinha. 

Atualmente a Exploração é composta por sete unidades de recria e acabamento para porcos dos 20kg aos 

100kg de peso vivo. 

Com a implementação do Projecto, através do qual haverá um aumento do efectivo para 4.968 porcos dos 

20kg aos 100kg de peso vivo, a exploração será composta por 10 unidades. Apresenta-se no Quadro 1 a 

estrutura produtiva prevista.  

Quadro 1: Estrutura produtiva com o a implementação do Projecto.  

Edifício Nº de Parques  Área/parque (m
2
) Nº Animais/parque Nº de Animais 

Edif. 1 32 15,35 22 704 

Edif. 1 16 15,66 22 352 

Edif. 2 32 15,35 22 704 

Edif..2 16 15,66 22 352 

Edif..3 32 15,35 22 704 

Edif. 3 16 15,66 22 352 

Edif. 4 32 15,35 22 704 

Edif. 4 16 15,66 22 352 

Edif. 5 16 15,35 22 352 

Edif. 5 8 15,66 22 176 

Edif 6 16 15,35 21 336 

Edif. 6 8 15,66 21 168 

Eng 19 48 15,95 22 1056 

Eng 21 48 15,95 22 1056 

Eng 23 48 15,95 22 1056 

Eng 25 48 15,95 22 1056 

Total Engorda  9480 

Fonte: Plano de produção previsto. 

Todos os parques terão piso em grelha parcial de cimento, sendo a área indicada no Quadro 1 a área útil de 

cada parque. 

Cada uma das dezanove unidades funciona em sistema “todos entram e todos saem”, com lotes de 504 

porcos cada. Entre cada lote será feita lavagem, desinfecção e vazio sanitário mínimo de 5 dias. Os porcos 
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entram para estas unidades com 10 semanas e cerca de 20 kg de peso vivo e aí permanecem cerca de 16 

semanas até atingirem um peso vivo de cerca de 100 kg, findo o qual são enviados para abate. Está prevista 

uma rotação de 2,6 engordas por ano.    

A suinicultura encontra-se vedada em toda a periferia de forma a evitar o acesso de pessoas estranhas ao 

local. Apenas é autorizada a entrada de funcionários, fornecedores e visitas de carácter excepcional 

devidamente autorizadas pelo proponente. À entrada da vedação está instalado um rodilúvio para a 

lavagem dos rodados das viaturas que ali se deslocam. 

A suinicultura dispõe de um necrotério com câmara frigorífica para o depósito de cadáveres de animais. 

Estes resíduos permanecem neste equipamento até à sua recolha por uma empresa credenciada no âmbito 

do Sistema de Recolha de Cadáveres de Suínos (SIRCA/Suínos), que acontece com uma frequência semanal. 

 

Fotografia 1: Acesso à Exploração. 

Para o armazenamento da ração utilizada na alimentação dos animais dispõe de 7 silos, com capacidade 

para 10 toneladas. A distribuição do alimento é feita de forma automática desde os silos até aos 

comedouros instalados no interior dos pavilhões. Com o projecto serão instalados mais 12 silos. 

O fornecimento de energia eléctrica à Exploração é assegurado por ligação à Rede Eléctrica Nacional. 

A água utilizada na Suinicultura do Cortiço para fins industriais tem origem numa captação subterrânea 

licenciada (Figura 3).   

Rodilúvio 

Necrotério 
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Figura 3: Localização dos furos utilizados no abastecimento da Exploração do Cortiço e do piezometro. 

A água extraída é armazenada num depósito aéreo, onde é adicionado hipoclorito de sódio para 

desinfecção, e posteriormente encaminhada para os vários pavilhões através de tubagens. O consumo 

médio anual de água é de cerca de 2.194,019 m3, estimando-se que este aumente cerca de 200% com o 

novo efectivo animal.  

Para o consumo humano é utilizada água engarrafada proveniente do exterior.  

As águas residuais com origem nas lavagens dos pavilhões e nos dejectos produzidos pelos animais são 

drenados para um sistema de retenção com a capacidade útil total de 7.000 m3, também existente e que 

não sofrerá qualquer alteração. As águas residuais produzidas nos balneários e instalações sanitárias, por 

sua vez, são encaminhadas para uma fossa séptica estanque. 

O sistema de retenção de efluentes pecuários é composto por uma lagoa de retenção, vedada em redor 

para evitar a ocorrência de quedas (Fotografia 2). 
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Fotografia 2: Vista para a lagoa de retenção dos efluentes pecuários. 

Considerando a contribuição de águas de lavagem, a produção anual de chorume é de 34.128,00 m3. Todo 

o efluente será enviado para valorização agrícola na propriedade e para terceiros, em conformidade com o 

Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP). 

Os efluentes pecuários serão aplicados na valorização agrícola entre março e outubro, de acordo com as 

necessidades culturais das culturas instaladas. 

Atualmente existem dois postos de trabalho e com a ampliação da suinicultura prevê-se a criação demais  3 

a 4 postos de trabalho. 
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4. Ambiente afectado pelo projeto 

O clima na área em estudo apresenta-se temperado e com características mediterrânicas. A estação 

húmida concentra-se entre os meses de Outubro e Maio, com o mês de Janeiro a ser aquele que regista a 

maior precipitação e as temperaturas mais baixas. A estação seca, por sua vez, ocorre entre Junho e 

Setembro, sendo o mês de Agosto o que regista a menor precipitação e as temperaturas mais elevadas. A 

ocorrência de vento é mais acentuada nos meses de Verão, com direcções dominantes dos quadrantes 

Oeste, Este e Sudeste. 

Em termos geológicos, a área em estudo insere-se na unidade geotectónica da Zona de Ossa Morena, numa 

área onde predominam os afloramentos rochosos de granito. Do ponto de vista geomorfológico insere-se 

numa zona de superfícies aplanadas em meias encostas, com relevos pouco pronunciados e entrecortados 

por linhas de água. Insere-se ainda numa região de média intensidade sísmica. 

A Herdade do Cortiço é drenada por afluentes do ribeiro do Cortiço e do ribeiro do Avelão, ambos afluentes 

do ribeiro das Quintas a NNE da povoação de Chança. O ribeiro das Quintas é por sua vez afluente da 

ribeira de Alfeijós, importante afluente da ribeira de Seda.  

A disponibilidade de água subterrânea é baixa uma vez que o solo possui uma permeabilidade reduzida. 

Esta situação resulta da presença de um solo rochoso e pontualmente fracturado, sendo que é através 

dessas fracturas que ocorre a infiltração das águas. 

Dada a presença de actividades agrícolas e pecuárias na envolvente da área em estudo, a Ribeira de Seda 

apresenta em geral uma muito má qualidade. Esta situação tem como origem potencial a contaminação 

por fertilizantes agrícolas e por efluentes pecuários.   

O uso de fertilizantes agrícolas deriva em larga medida do baixo nível de fertilidade dos solos, que são 

pouco evoluídos e com reduzida matéria orgânica. Esta situação é de resto a verificada da Herdade do 

Cortiço, onde os solos possuem uma baixa capacidade de uso para a produção agrícola, sendo a sua 

ocupação dominada por pastagens e exploração floresta.  

A diversidade ecológica na Herdade do Cortiço reflecte as ocupações dominantes do solo. Nas áreas de 

montado a diversidade ecológica é maior uma vez que a natureza do povoamento, mais aberto, permite a 

instalação de outra vegetação sem que haja ensombramento excessivo ou competição por água e 

nutrientes presentes no solo. Em resultado surge um habitat favorável à instalação de fauna selvagem que 

aqui procuram alimento e abrigo. Nas áreas de eucaliptal, pelo contrário, a diversidade ecológica é menor e 

limitada em geral às áreas limite da mancha florestal. Esta situação resulta da estrutura fechada do 
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povoamento que diminui significativamente a luminosidade para outras plantas, do elevado consumo de 

água e nutrientes, e ainda da acumulação de matéria vegetal à superfície do solo que impede o 

desenvolvimento de outra vegetação.  

A área em estudo não abrange qualquer área protegida ou sítio da Rede Natura 2000. Trata-se, portanto, 

de uma área com baixa sensibilidade ecológica. 

A vegetação existente conjugada com o relevo suave e a baixa presença humana leva a que a paisagem 

apresente traços rurais e comuns a outras zonas do Alentejo. Na área envolvente à Herdade do Cortiço é 

possível distinguir duas zonas, uma mais aberta onde ocorrem pastagens e um coberto arbóreo escasso, e 

outra mais fechada onde a presença do eucaliptal é mais expressiva. Atendendo ao distanciamento de 

povoações e de vias de circulação, as visibilidades para a suinicultura são inexistentes. A sua percepção 

visual é limitada e só ocorre quando se aproxima da Herdade, na estrada de acesso em terra batida.  

Na envolvente ocorrem outras explorações agro-pecuárias pelo que a emissão de odores para a atmosfera 

é habitual. Na suinicultura a propagação de cheiros e de poluentes para o ar tem origem no interior dos 

pavilhões onde estão os animais e na lagoa de retenção onde estão os efluentes pecuários.  

Estes efluentes constituem o principal resíduo produzido na suinicultura, embora após tratamento seja 

reutilizado. A par dos efluentes pecuários existe também produção de cadáveres animais e outros tecidos 

que são encaminhados para o necrotério existente na exploração, resíduos hospitalares encaminhados 

para uma empresa especializada, e resíduos sólidos urbanos e equiparados provenientes das instalações 

sociais (refeitório e escritório) encaminhados para os contentores municipais.     

A emissão de ruído é nesta zona praticamente inexistente por se tratar de área rural. No interior da 

suinicultura ocorre algum ruído com origem nos equipamentos utilizados (ventiladores dos pavilhões e 

motores das linhas de alimentação de ração) e nos veículos que fazem o abastecimento de ração aos silos. 

Este ruído verifica-se apenas durante o dia e geralmente de forma descontínua, entendendo-se não ser 

perceptível no exterior da propriedade.  

Do ponto de vista da gestão territorial, a suinicultura dispõe de alvará de utilização para a actividade 

pecuária emitido pela Câmara Municipal de Alter do Chão (CMAC) e título de exploração para a produção 

de suínos emitido pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, pelo que está a funcionar em 

conformidade com as disposições do Plano Director Municipal (PDM) de Alter do Chão e com a legislação 

aplicável em matéria sanitária. 
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No que diz respeito ao Património não foram detectados quaisquer vestígios arqueológicos na Herdade do 

Cortiço.  

Por último, a área em estudo insere-se num concelho marcado na última década por um decréscimo 

populacional significativo. A mortalidade é superior à natalidade e o envelhecimento da população é muito 

superior ao verificado para Portugal Continental. No campo económico predominam as actividades por 

conta de outrém, com destaque para estabelecimentos do sector terciário (comércio a retalho e por 

grosso) e para os serviços. Segue-se o sector primário (onde se insere a actividade pecuária) e por fim o 

sector secundário.  

A actividade pecuária tem um peso médio na economia agrícola do concelho de Alter do Chão, contudo, no 

espaço de uma década a produção animal descresceu de uma forma generalidada. A produção ovina 

corresponde à actividade pecuário de maior relevo, seguida da produção bovina, caprina e suinícola de 

acordo com dados do recensensamento agrícola.     
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5. Efeitos do projeto sobre o ambiente 

As alterações introduzidas à suinicultura pelo Projecto podem ter consequências favoráveis (impactes 

positivos) ou desfavoráveis (impactes negativos) sobre o ambiente, e podem ter diferentes graus de 

significância. A sua ocorrência pode ser perceptível no imediato ou pode levar algum tempo até que seja 

sentida. Dela podem resultar situações temporárias ou, inversamente, situações que se perpetuam durante 

o funcionamento do Projecto e cessam após a sua desactivação.  

A partir da avaliação efectuada no EIA verificou-se que o Projecto terá maior incidência sobre os recursos 

hídricos e os solos. Esses impactes relacionam-se, no essencial, com o acréscimo da produção de efluentes 

pecuários e com o seu espalhamento para fins de valorização agrícola. 

Com o aumento do efectivo animal haverá um aumento de 7.168 m3 para 34.128 m3 na produção de 

efluentes pecuários, os quais são drenados dos pavilhões para o sistema de retenção. Com o objetivo de 

garantir uma capacidade mínima de retenção de três meses de produção de efluente, verifica-se a 

necessidade de aumentar a capacidade de retenção do sistema. Assim, o projeto de ampliação contempla a 

construção de uma nova lagoa de retenção após a conclusão da construção de todos os pavilhões. Esta 

nova lagoa terá a mesma capacidade da existente, ou seja 7.000m3 e será impermeabilizada com tela quer 

na base como nos taludes. 

Apesar do aumento de efluentes pecuários o proponente pretende continuar a encaminhar o efluente para 

valorização em terrenos de terceiros de acordo com os requisitos definidos na Portaria n.º 631/2009, de 9 

de junho. Estes terrenos localizam-se nos concelhos de Alter do Chão e de Vendas Novas. 

Não obstante as vantagens associadas à incorporação dos efluentes no solo, a sua aplicação em excesso 

dará origem a situações de poluição do solo e eventual arrastamento de poluentes até a linhas de água, 

ainda que este último caso seja pouco provável dado o seu carácter temporário. Dará também origem a 

situações de absorção excessiva de nutrientes pelas plantas que se traduzirão num enfraquecimento e 

maior susceptibilidade a pragas e doenças, ou ainda na sua toxicidade. É por isso essencial a observância ao 

Plano de Gestão de Efluentes Pecuários quanto às quantidades a aplicar, época e período de aplicação e 

parcelas envolvidas.       

A nível visual são esperadas alterações sobre a estrutura visual da paisagem relacionadas, sobretudo, com a 

construção dos novos pavilhões, exposto a potenciais observadores. Ainda assim, não é expectável que 

originem alterações substanciais à estrutura da paisagem, uma vez que apresenta uma volumetria e 

características exteriores similares às dos restantes pavilhões, assegurando assim o seu enquadramento; 
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terá uma utilização compatível com a actividade desenvolvida, não introduzindo impactes de outra 

natureza. 

Durante a fase de exploração não haverá alterações ao uso do solo, uma vez que a actividade pecuária 

continuará a funcionar nos moldes actuais.  

Em matéria de gestão territorial não se identificam incompatibilidades entre o Projeto e o ordenamento 

municipal.  

No que respeita ao património arqueológico, não se identificaram impactes negativos. 

Durante o seu funcionamento, a exploração permitirá dinamizar a economia local através de uma 

actividade que no concelho se encontra em decréscimo e, por outro lado, com a ampliação da suinicultura 

prevê-se a criação de mais 3 a 4 postos de trabalho.  

Após o término da actividade pecuária, haverá lugar à demolição das edificações e do sistema de retenção 

e ao desmantelamento dos equipamentos, com o eventual encaminhamento para outras explorações do 

proponente caso sejam em condições adequadas de funcionamento. Destas acções resultará uma 

afectação temporária dos solos e do coberto vegetal devido à circulação das máquinas necessárias a estes 

trabalhos e também um aumento na produção de resíduos. Ambas as situações serão temporárias e 

reversíveis após a conclusão dos trabalhos, não havendo impactes ambientais significativos a registar.  

Com o encerramento da suinicultura ocorrerá uma situação de desemprego para os funcionários que 

asseguram o maneio animal. Como a exploração está localizada numa área com baixo dinamismo 

económico e desertificada, as consequências desta situação serão negativas, mas de pouca significância. 

Na análise dos impactes cumulativos há a considerar: 

i. O projecto de ampliação da suinicultura da Figueirinha: trata-se uma exploração contígua á 

suinicultura do Cortiço, também da CAS Barrocas S.A. A suinicultura da Figueirinha explora 1980 

porcos de engorda e com a implementação do projecto de ampliação, em fase de procedimento de 

AIA, pretende aumentar o efectivo para 4968 porcos de engorda;  

ii. Na envolvente da Herdade do Cortiço existem outras explorações agro-pecuárias, algumas 

exploram também suínos. 
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Em termos de impactes ambientais admite-se que em situações muito pontuais possa haver uma afectação 

da qualidade do ar e da qualidade da paisagem devido à propagação de odores, que será ainda assim pouco 

significativa e temporária.  

Ao nível dos solos e dos recursos hídricos, há que considerar que existência de uma concentração de 

explorações pecuárias poderá acarretar uma maior sobrecarga para o meio caso as boas práticas de gestão 

de efluentes não sejam atendidas. A verificação da implementação dos Planos de gestão de efluentes 

pecuários destas explorações será uma medida cautelar importante para precaver eventuais situações de 

contaminação. Acrescenta-se que o facto dos efluentes da Herdade da Figuerinha e da Herdade do Cortiço 

serem valorizados fora desta área minimiza estes impactes. 
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6. Minimização dos efeitos do projeto sobre o ambiente 

Uma vez identificadas as principais consequências ambientais do Projecto de Ampliação da Suinicultura da 

Herdade do Cortiço foram definidas medidas de minimização e acções de monitorização destinadas a 

assegurar que a sua execução decorre com o mínimo impacte possível. 

Segue-se a identificação das medidas que se consideram mais relevantes por fase do Projecto: 

o Fase de instalação/funcionamento: 

• Promover um uso eficiente da água para minimizar os consumos, uma vez que estes vão 

sofrer um aumento com o acréscimo do efectivo animal; 

• Assegurar a manutenção periódica e preventiva do sistema de retenção de efluentes 

pecuários, de forma a evitar transbordos e/ou derrames acidentais por falhas nos 

equipamentos que o constituem; 

• Assegurar a implementação do Plano de Gestão de Efluentes Pecuários e garantir que são 

respeitadas as quantidades a aplicar, as épocas e períodos de aplicação, as parcelas 

destinadas ao espalhamento e o modo de aplicação; 

• Privilegiar a presença de vegetação arbórea na envolvente da suinicultura para que 

propagação dos odores provenientes dos pavilhões e sistema de retenção seja reduzida; 

• Proceder à implementação de um Plano de Gestão de Emergências Ambientais que 

contemple todos os cenários de risco ambiental que possam vir a ocorrer na suinicultura e 

proceder à sua divulgação junto dos funcionários para que possam actuar atempadamente 

e da forma mais conveniente; 

• Implementar um programa de monitorização e controlo da qualidade da água subterrânea 

para acautelar situações de poluição; 

• Dar cumprimento a todas as obrigações legais em matéria de gestão de resíduos, 

nomeadamente quanto às suas condições de armazenamento e transporte; 

• Efectuar o controlo documental das operações de gestão de resíduos e proceder ao seu 

arquivamento em dossier próprio na suinicultura para consulta das entidades competentes 

quando necessário. 

o Fase de desactivação: 
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• Restringir a movimentação de veículos e máquinas afectas aos trabalhos de demolição da 

suinicultura, de forma a evitar a compactação do solo, a destruição do coberto vegetal 

e/ou a contaminação dos recursos hídricos por eventuais derrames de óleos ou 

combustível; 

• Assegurar que os resíduos resultantes da demolição da suinicultura são armazenados de 

forma temporária em local apropriado para esse efeito e posteriormente encaminhados 

para entidades licenciadas para o seu tratamento; 

• Proceder ao aterro das lagoas de retenção dos efluentes de forma a restabelecer as 

condições do terreno, anteriores à sua construção; 

• Proceder à descompactação do solo por escarificação nos locais afectados pela acção das 

máquinas e veículos utilizados nas operações de desmantelamento da suinicultura, para 

que sejam asseguradas as condições normais de infiltração das águas pluviais e ocorra 

crescimento da vegetação; 

• Privilegiar a integração dos funcionários da Suinicultura do Cortiço noutras explorações que 

o Proponente tenha ou venha ter na região, se as necessidades produtivas assim o 

justificarem. 
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7. Monitorização 

O programa de monitorização que se propõe compreende a monitorização da qualidade da água no furo e 

no piezómetro que se encontra instalado a jusante da lagoa de retenção (Figura 3). Os parâmetros a 

analisar são apresentados no Quadro 2.  

Quadro 2: Locais de amostragem e parâmetros a analisar nos recursos hídricos. 

Local de amostragem Parâmetros a analisar Periodicidade 

Furo e pizometro da 
exploração 

Coliformes totais 

Anual 

Coliformes fecais 

Azoto total 

Azoto amoniacal 

Nitratos 

Fosfatos 

Conforme se indica no Quadro 2 propoe-se que as análises sejam realizadas anualmente. 

Propõe-se ainda a monitorização mensal dos consumos de água, devendo-se para tal proceder ao registo 

da água captada ou armazenada.  
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8. Considerações finais 

O Projecto de Ampliação da Suinicultura da Herdade do Cortiço não originará disfunções ambientais que 

sejam impeditivas da sua execução ou que originem situações ambientais gravosas e/ou susceptíveis de 

comprometem o equilíbrio ecológico e biofísico da região. 

Pela avaliação ambiental efectuada verificou-se que os impactes negativos que ocorrem durante o seu 

funcionamento são maioritariamente de pouca significância, temporários e susceptíveis de minimização e 

controlo através das medidas e das acções de monitorização propostas. As situações de maior gravidade 

terão uma ocorrência pontual e serão de origem acidental por factores não controláveis pelo proponente, 

embora sejam também susceptíveis de minimização. 

Estes impactes negativos são compensados com os benefícios que resultam da valorização agrícola dos 

efluentes pecuários, que aplicados de forma controlada contribuem para melhor a estrutura do solo e o seu 

nível de fertilidade. Num plano mais amplo o proponente conseguirá assegurar a sustentabilidade da 

actividade, contribuindo para o crescimento dos sectores pecuário e agro-alimentar da região e para a 

empregabilidade local.  

 

 


