
 

geral@ccdrc.pt  - www.ccdrc.pt Linha de Atendimento ao Cidadão 808 202 777 

 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL  

(DIA) 

 

 

 

Designação do Projeto Granja Avícola Matias & Vale, Lda 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Projeto de execução 

Tipologia de projeto Criação intensiva de aves de capoeira 

Enquadramento no regime 
jurídico de AIA 

Alínea a) do ponto 23 do Anexo I 

Localização (freguesia e 
concelho) 

Freguesia de Queirâ, concelho de Vouzela 

Identificação das áreas 
sensíveis (alínea a) do 
artigo 2.º do DL n.º151-
B/2013, de 31 de outubro) 

A área de implantação do Projeto não se encontra incluída em nenhuma área sensível, 
na definição que lhe é dada pelo regime jurídico de avaliação de impacte ambiental 
(RJAIA) (D.L. n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, entretanto alterado pelo D.L. n.º 
47/2014, de 24 de março e pelo D.L. n.º 179/2015, de 27 de agosto) 

Proponente Matias & Vale, Lda 

Entidade licenciadora Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

Autoridade de AIA Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

 

Descrição sumária do 
projeto 

A granja avícola insere-se numa propriedade do promotor com uma área total de 5,93 hectares. 

O projeto contempla seis pavilhões, cinco existentes e um a construir (com uma área de 2 

070,00 m2) e apresenta uma área útil total de produção de 4 757,00 m2. Esta área inclui 4 

edifícios de apoio. 

Os pavilhões são construídos em alvenaria com fundações em betão armado. O armazém de 

biomassa será relocalizado, com uma redução da área e que será compensada com a criação 

de uma área técnica para albergar a Estação de Tratamento de Águas (ETA) existente, um 

gerador de aquecimento a biomassa e o parque de armazenamento das cinzas de queima de 

biomassa.  

Em média serão efetuados seis ciclos produtivos em cada ano, com uma duração média de 34 

dias cada, após o que serão enviadas para matadouro. 

As aves dão entrada e saída em simultâneo, para cada pavilhão, praticando a técnica “tudo 

dentro, tudo fora”. 

As aves dão entrada no pavilhão, previamente preparado, com cerca de 1 dia, onde 

permanecem até ao final do ciclo. 

A alimentação é assegurada por linhas de comedouros automáticos, abastecidos por silos de 

armazenamento de ração contíguos aos pavilhões (um por pavilhão). O abeberamento é 
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assegurado por bebedouros de pipeta, 

A iluminação dos pavilhões é feita por janelas em ambas as paredes laterais dos pavilhões e 

através de lâmpadas fluorescentes que são acionadas quando a iluminação natural não é 

suficiente. 

A criação das aves obriga a manter uma temperatura adequada no interior dos pavilhões de 

forma a otimizar o processo metabólico das aves e, por consequência, o processo produtivo. 

Para tal, existem nas paredes laterais, janelas de tela de lona verticais cuja abertura é regulada 

em função das necessidades de ventilação no interior dos pavilhões e são auxiliadas por 

ventiladores axiais de parede para ventilação forçada. 

O aquecimento das instalações é efetuado com recurso a caldeiras de biomassa (1 por pavilhão) 

com potência inferior a 100kw térmicos de modo a atingir a zona de conforto térmico das aves 

em função da idade das mesmas e de modo a otimizar o processo metabólico. 

 

 

Síntese do procedimento 

A CCDRC, enquanto Autoridade de AIA, ao abrigo do Artigo 9.º do D.L. n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, na sua atual redação, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída 

pelas seguintes entidades e seus representantes:  

- CCDRC/DSA/DAA (Coordenação) – Eng.ª Madalena Ramos  

- CCDRC/DSA/DAA – Eng.ª Helena Lameiras 

- CCDRC/DSR de Viseu – Eng.º Ivo Beirão 

- APA, IP/ARH do Centro – Eng.ª Dulce Calado   

- DRAPC – Eng.º Guilherme Rocha 

- ARS do centro – Dr.ª Isabela Almeida 

- ANPC -  Eng. Tiago Pocinho 

A Comissão de Avaliação contou ainda com a colaboração do Eng. Fernando Repolho para 

análise do descritor ambiente sonoro. 

 De referir ainda que foi solicitada à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a nomeação ao 

abrigo das alíneas j) e k) do nº 2 do artigo 9º, sem que a APA fizesse a respetiva nomeação. 

Com o objetivo de avaliar a conformidade do EIA, e atendendo a que o EIA não vinha 

acompanhado de comprovativo de Conformidade, de acordo com o disposto nº 6 do Artigo 14.º 

do D.L. n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foi marcada uma reunião da CA 

com vista à avaliação da conformidade do EIA. Esta reunião foi antecedida pela apresentação 

do projeto e do EIA por parte do promotor e teve lugar a 13.01.2019. 

Não tendo sido possível a todos os elementos da Comissão de Avaliação estarem presentes na 

reunião, estes, comunicaram à coordenação a sua intenção de solicitar esclarecimentos ao 

proponente.  

Assim, foram solicitados Elementos Adicionais sob a forma de aditamento ao EIA ao abrigo do 

n.º 9 do artigo 14º do referido Decreto-Lei. O pedido de Elementos Adicionais foi concretizado 

através de documento introduzido no SILIAMB em 16.11.2018 (Anexo II). 

A resposta a esta solicitação, foi introduzida pelo proponente no SILIAMB, tendo-nos sido 

comunicada através de e-mail que nos foi enviado pelo sistema em 31.01.2019. 
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Após consulta dos elementos da Comissão de Avaliação foi emitida a decisão de Conformidade 

do EIA com a introdução da respetiva Declaração de Conformidade no SILIAMB em 08.02.2019 

(Anexo III). 

A CA elaborou o presente parecer técnico com base nos elementos disponíveis no SILIAMB, 

nomeadamente:  

▪ Relatório Síntese e respetivos anexos, Resumo Não Técnico (RNT), Projeto e 

Elementos Adicionais; 

▪ Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu por um período de 30 dias 

úteis, de 15 de fevereiro a 28 de março de 2019; 

▪ Visita ao local do projeto, realizada no dia 27 de março de 2019; 

▪ Pareceres Externos (Anexo IV) solicitados às seguintes entidades:  

- Freguesia de Queirã; 

- Câmara Municipal de Vouzela; 

- Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

- Direção Regional da Cultura do Centro; 

- Instituto de Conservação da Natureza e Florestas; 

- REN – Redes Energéticas Nacionais, SA; 

- IP – Infraestruturas de Portugal, SA; 

- EDP - Energias de Portugal, SA; 

 

 

Síntese dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas 

 A EDP Distribuição informa que não existem impedimentos à viabilidade de alimentação 

elétrica, podendo, no entanto, haver lugar a eventuais encargos a suportar pelo 

requisitante, os quais serão definidos no momento da resposta à Requisição de Ligação. 

Informa ainda que, caso existam Linhas de Média e/ou alta Tensão nas imediações do 

local de construção deverá a EDP ser contactada antes do início dos trabalhos de 

construção, não podendo ser imputados a esta empresa quaisquer responsabilidades, 

civil ou criminal, por eventuais acidentes que possam ocorrer pela aproximação 

excessiva às referidas linhas. 

 O ICNF informa que o projeto não se encontra inserido em áreas sensíveis nem se 

verifica qualquer sobreposição com áreas submetidas a Regime Florestal. Informa ainda 

que não se encontra referenciada a ocorrência de quaisquer habitats naturais. 

O parecer conclui que a área de implantação do projeto já se encontra desmatada e a 

propriedade apresenta um coberto vegetal de baixo valor ecológico, não constituindo um 

habitat natural importante, nem com significativa capacidade de suporte de áreas de 

reprodução/nidificação/alimentação de espécies de fauna ameaçadas. Conclui ainda 

que, pese embora a relativa proximidade do Sítio Serras da Freita e Arada e do Sítio 

Cambarinho, não é previsível a existência de impactes negativos significativos sobre os 

valores de conservação que justificaram a sua designação como Sítios. 

 A DGAV emite parecer favorável condicionando: 

1. A densidade animal máxima num pavilhão não exceda os 33 kg/peso vivo/m2; 
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2. Os depósitos de água devem ter acesso condicionado e devem estar 

permanentemente fechados e serem incluídos no programa de limpeza e desinfeção a 

aplicar ao núcleo de produção; 

3. A qualidade da água de abeberamento das aves, deve ser comprovada por análises 

periódicas cujos resultados analíticos devem ser arquivados, de acordo com as normas 

em vigor e/ou pela legislação própria quando esta sirva também para consumo 

humano. Os resultados não conformes deverão ser alvo de medidas corretivas com 

evidências da sua aplicação; 

4. Os tratadores deverão ter formação no âmbito da sanidade e produção avícola, planos 

e controlo de salmonelas, bem-estar animal e outros temas úteis para o sistema de 

produção em causa. Chama especial atenção para o Despacho nº9485/2015, de 20/08 

e Regulamento Específico nº 11; 

5. Os trabalhadores devem utilizar equipamento de proteção individual de uso exclusivo, 

nas zonas de produção; 

6. Cada bando deverá ser identificado com um código inequívoco; 

7. Deverá existir na exploração um sistema de registos. Os registos da exploração, por 

bando, deverão contemplar a superfície utilizável, o número de frangos introduzidos, 

data de entrada, hibrido ou estirpe de frangos, mortalidade diária e causas, incluindo 

refugos e o número de aves que restam no bando depois de retiradas as destinadas 

para venda ou abate. Os registos da exploração/bandos deverão ser mantidos, pelo 

menos, 3 anos; 

8. O programa (escrito) de limpeza e desinfeção, a elaborar, deverá focar as instalações, 

equipamentos e materiais, com o respetivo arquivo das fichas técnicas e de segurança 

dos biocidas utilizados, comprovado periodicamente com registos de execução e 

controlo; 

9. Os biocidas de uso veterinário utilizados deverão constar da lista de produtos biocidas 

veterinários autorizados pela Direção Geral de Veterinária; 

10. Os medicamentos veterinários utilizados deverão ser armazenados em local próprio, de 

acesso condicionado, com separação de conformes e não conformes; 

11. O registo de medicamentos veterinários administrados na exploração, no momento, em 

sistema próprio é obrigatório e deve ser mantido atualizado, devendo o mesmo 

obedecer às seguintes regras: 

a. Estes registos devem estar atualizados e em bom estado de conservação, com a 

prova de que foram prescritos pelo médico veterinário; 

b. O registo deverá conter a seguinte informação: Data do tratamento, identificação do 

animal ou grupo de animais tratados, motivo ou natureza do tratamento, nome do 

medicamento e a quantidade administrada, intervalo de segurança e identificação 

de quem administrou o medicamento; 

c.     Serem mantidos pelo menos 5 anos. 

12. No circuito de cadáveres é de frisar que estes poderão ser conservados em arca 

congeladora até serem escoados para destino autorizado. No entanto, deverão ser 

sempre acompanhados das Guias de acompanhamento respetivas, sendo que deverão 

existir evidências na exploração do seu correto encaminhamento. O local de 
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armazenamento deve ser sempre mantido limpo, desinfetado e estar apetrechado com 

sistema de escoamento das águas de lavagem; 

13. Das inspeções técnicas regulares aos sistemas de controlo ambiental instalados no 

interior da zona de produção, deverá ser mentido nos registos da exploração, os 

relatórios técnicos das operações realizadas; 

14. Deverá ser feita menção ao programa luz a adotar nas áreas de produção, que deverá 

cumprir o estipulado nos pontos 6 e 7 do anexo II do Decreto-Lei nº 79/2010 de 25 de 

junho, ou seja, deve ser facultado às aves um período de escuridão de pelo menos 6 

horas, com pelo menos um período ininterrupto de 4 horas, excluindo os períodos de 

lusco-fusco (a partir dos 7 dias e até 3 dias antes do momento do abate); 

15. Os sistemas de apoio ao bem-estar animal, nomeadamente o gerador devem dispor de 

um sistema de alarme para os casos de falha de energia ou avaria de equipamento; 

16. A antecâmara do pavilhão/zonas técnicas devem ser mantidas limpas e livres de 

materiais desnecessários; 

17. Deverá ser assegurado o controlo de visitantes, mediante registo de entradas, onde 

deverão ser considerados visitantes todas as pessoas, exceto os colaboradores das 

aves, devendo existir na exploração, equipamento/vestuário de acesso às zonas de 

criação, para os mesmos; 

18. No programa de controlo de pragas (insetos e roedores), a implementar, deve-se ter 

em atenção o seguinte: 

a. Arquivo das fichas técnicas e de segurança dos iscos utilizados; 

b. Ser possível identificar claramente os postos de engodo, os quais terão que estar 

assinalados em planta das instalações, sendo que na sua monitorização, escrita, 

deverá ser possível avaliar a incidência da praga. 

 

 

Síntese do resultado da 
consulta pública e sua 
consideração na decisão 

A Consulta Pública decorreu durante que decorreu por um período de 30 dias 

úteis, 15 de fevereiro a 28 de março de 2019, tendo sido apresentada uma 

exposição da autoria de Gonçalo Rodrigues, onde este manifesta a sua 

oposição a este tipo de projetos (atividades pecuárias intensivas), defendendo 

que há alternativas economicamente e ambientalmente preferíveis, como é o 

caso do Modo de Produção Biológico. 

 

 

Informação das entidades 
legalmente competentes 
sobre a conformidade do 
projeto com os 
instrumentos de gestão 
territorial e/ou do espaço 
marinho, as servidões e 
restrições de utilidade 
pública e de outros 
instrumentos relevantes 

A exploração pecuária desenvolve-se no concelho de Vouzela, estando abrangida pelo 

respetivo PDM (Aviso n.º 17229/2012 - DR 250, II-S, 2012.12.27 – 1.ª Revisão). 

 De acordo com a planta de ordenamento do respetivo PDM, e elementos do processo, o 

edificado da exploração situa-se em Solo rural, em Espaços florestais – Áreas florestais 

de produção. Em termos de zonamento acústico, o local não está classificado. 

 De acordo com a planta de condicionantes do PDM de Vouzela, a exploração abrange 

áreas classificadas com perigosidade de incêndio “Alto” (Planta de Condicionantes – Áreas 

Percorridas e Perigosidade de Incêndio) e, parcialmente (pavilhões 1, 2 e 3), “Domínio 

Hídrico” (Planta de Condicionantes – Outras Condicionantes). 

 De acordo com a memória descritiva do projeto, o prédio abrange perigosidade média e 
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alta, sendo que os pavilhões 5 e 6 e armazém de biomassa situam-se em zona de 

perigosidade média e os pavilhões licenciados situam-se em zona de perigosidade alta. 

Análise em termos de Ordenamento do território: 

I. A exploração pecuária (e ampliação pretendida) é compatível, em termos de uso, com 

os Espaços florestais – Áreas florestais de produção. 

II. O projeto apresenta uma distância ao espaço urbano de cerca de 300 m e um índice 

de construção de cerca de 0,14 (considerando 8050,70 m2 de edificado, já com a ampliação 

pretendida, e 59 322,60 m2 da propriedade), cumprindo assim o regime de edificabilidade 

constante no regulamento do PDM (distância ao espaço urbano de 200 m e índice máximo 

de construção de 0,20). Em relação aos afastamentos mínimos permitidos no n.º 4 do artigo 

18.º (10 metros), verifica-se que os mesmos também são cumpridos. 

III. De referir que o projeto de ampliação e legalização foi objeto de um pedido de 

informação prévia ao Município de Vouzela, tendo obtido parecer favorável, por despacho de 

26-11-2018. 

a. O ICNF emitiu parecer favorável ao referido pedido, em 26-10-2018, no âmbito do DL 

n.º 124/2006, de 28/06, com a redação introduzida pela Lei n.º 76/2017, de 17/08. 

IV. Não sendo a exploração pecuária detentora de autorização para o exercício da 

atividade, e encontrando-se o edificado parcialmente licenciado, foi apresentado um pedido 

de regularização, no âmbito do DL n.º 165/2014, de 05/11 (RERAE – Regime Extraordinário 

de Regularização de Atividades Económicas), que abrangerá, para além do licenciamento da 

atividade, todas as edificações existentes (licenciadas e a legalizar). 

Relativamente à ampliação pretendida (construção do pavilhão 6), considera-se que esta não 

tem enquadramento no artigo 1.º do RERAE, pois a mesma é compatível com os IGT e 

SARUP. 

V. Relativamente à classificação do local em termos de risco de incêndio, assim como 

as normas da DFCI, estas constam do PMDFCI, cuja aplicação é da responsabilidade do 

Município. 

VI. Em relação à abrangência parcial de “Domínio Hídrico” (Planta de Condicionantes – 

Outras Condicionantes), é referido que “(…) na área de implantação do edifício dos pavilhões 

1 e 2 do presente projeto está assinalada uma linha de água (…). No entanto, (…) 

localmente não existem evidências da sua existência, designadamente através da presença 

de vegetação típica.”. 

Face ao exposto, considera-se que o projeto é compatível com os Instrumentos de Gestão 

do Território em vigor para o local.. 

Relativamente ao regime de edificabilidade constante no regulamento do PDM, considera-se 

que a verificação do seu cumprimento é matéria da competência da câmara municipal, no 

âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE). 

Salienta-se ainda que a exploração deverá cumprir com o definido no PMDFCI de Vouzela, 

cabendo ao Município a sua verificação. 
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Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão 

O projeto em avaliação tem como objetivo a regularização da capacidade instalada de 

118 000 aves para produção intensiva de carne, que se encontra em pleno 

funcionamento e a ampliação para 168 000 aves. 

Atendendo a que o projeto já se encontra executado na sua maioria, considerou-se que 

os fatores ambientais geologia e geomorfologia, fatores climáticos, fatores biológicos e 

ecológicos, solos e usos dos solos e património cultural e arqueológico, não irão sofrer 

impactes ou alterações significativas pelo presente projeto, pelo que, não foram 

analisados especificamente, salvaguardando-se as Medidas de Minimização 

apresentadas no EIA e apresentadas em pareceres externos. 

Relativamente ao projeto e na sequência da análise dos elementos apresentados e da 

visita efetuada às instalações, considera-se que o projeto deverá dar cumprimento a 

um conjunto de medidas de minimização que integram o presente parecer. 

Ainda relativamente ao projeto há a referir que os efluentes pecuários, na forma de 

chorume, produzidos nas lavagens e desinfeções dos pavilhões avícolas e respetivos 

equipamentos, serão encaminhadas para uma fossa estanque. Contudo, verifica-se 

que a rede de drenagem permite a receção de águas pluviais, o que se encontra em 

desconformidade com as orientações dispostas na Portaria n.º 631/2009, de 9 de 

junho. Torna-se, por isso, necessário proceder à reformulação da referida rede de 

drenagem por forma a interditar a afluência indevida das águas pluviais à mesma.  

Os impactes nos recursos hídricos, devem-se essencialmente à mobilização do solo, 

ao aumento da área impermeabilizada, e ao consumo de água subterrânea e a 

produção de efluentes. Estes impactes negativos foram, contudo, considerados pouco 

significativos, devendo, no entanto, ser dado cumprimento às medidas de minimização 

que integram o presente parecer. 

No que diz respeito ao descritor qualidade do ar, com a implementação do projeto em 

questão, identificam-se alguns impactes negativos que resultam essencialmente da 

fase de construção, sendo o impacte mais significativo as emissões de partículas 

(PM10). Os impactes nesta fase têm uma magnitude moderada e, por terem um 

carater temporário, são considerados pouco significativos. Na fase de exploração os 

impactes negativos identificados, neste fator ambiental, estão fundamentalmente 

associados às emissões difusas resultantes da degradação biológica dos dejetos das 

aves, à circulação de veículos no acesso ao estabelecimento e ao funcionamento das 

fontes fixas de emissões gasosas. Estes impactes foram igualmente, considerados 

pouco significativos, desde que adotadas as medidas de minimização adequadas e 

que integram o presente parecer. 

Quanto ao ambiente sonoro, considerando que se trata uma ampliação, deverá ser 

efetuada uma avaliação no primeiro ano de funcionamento.  

No que respeita ao ordenamento do território, conclui-se que o presente projeto da 

“Granja Avícola Matias e Vale”, face ao PDM de Vouzela, é compatível em termos de 

uso, atendendo à classe de espaço ocupada (espaços florestais – áreas florestais de 

produção), sendo o regime de edificabilidade aplicável cumprido, salientando-se a 

distância ao espaço urbano superior a 200 m (é cerca de 300 m) e o índice de 

construção inferior a 0,20 (é cerca de 0,14). Desta forma, considera-se não haver 

incompatibilidade com Ordenamento do Território. Relativamente ao regime de 

edificabilidade constante no regulamento do PDM, considera-se que a verificação do 

seu cumprimento é matéria da competência da câmara municipal, no âmbito do 
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Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE). 

Salienta-se ainda que a exploração deverá cumprir com o definido no PMDFCI de 

Vouzela, cabendo ao Município a sua verificação. 

No que se refere à paisagem, uma vez que o projeto está localizado numa área de 

baixa exposição ao observador, considera-se que o impacte é negativo e pouco 

significativo, devendo, no entanto, ser adotada a medida prevista no EIA, de forma a 

minimizar o impacte e valorizar a paisagem. 

O projeto irá gerar um pequeno aumento de tráfego (devido à ampliação), contudo, a 

maior parte do tráfego gerado pelo projeto já se encontra instalado pelo que podemos 

considerar que o impacte gerado é negativo, mas pouco significativo. 

No que respeita à socioeconomia, trata-se de um projeto que representa um fator de 

desenvolvimento importante, quer pelo seu contributo para o aumento da capacidade 

produtiva do concelho. Com efeito, a legalização do projeto existente irá permitir 

manter a capacidade produtiva e os empregos existentes. A ampliação irá, certamente, 

contribuir para um aumento, quer da capacidade produtiva, quer de acréscimo de 

emprego. Este impacte foi considerado positivo e significativo. 

Dos pareceres externos há a referir o parecer da DGAV que apresenta um conjunto de 

condições que que se prendem como cumprimento de legislação, a que o proponente 

deve dar cumprimento. 

Assim, num balanço da análise realizada ao Projeto e da ponderação dos impactes 

dele resultantes, a CA emite parecer favorável condicionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


