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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO PECUÁRIA
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA
Volume 2/4 – Relatório Síntese

PREÂMBULO
A BIOCONTROL Lda elaborou o presente Estudo de Impacte Ambiental, relativo à ampliação
da exploração da Suinijanardo - Produção, Exploração e Comercialização de Suínos,
Lda, destinada à produção de suínos. Este estudo foi desenvolvido em conformidade com a
legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de Outubro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março, pelo Decreto-Lei
179/2015, de 27 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 37/2017, de 2 de junho e pelo Decreto-Lei n.º
152-B/2017, de 11 de dezembro, que estabelece o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte
Ambiental.

O presente Estudo de Impacte Ambiental apresenta a seguinte estrutura:
•

Volume 1/4 – Resumo Não Técnico;

•

Volume 2/4 – Relatório Síntese;

•

Volume 3/4 – Anexos Técnicos;

•

Volume 4/4 – Anexo Cartográfico.

SETEMBRO DE 2020
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1 Introdução
1.1

Considerações gerais

O presente documento corresponde ao Relatório Síntese - Volume 2 do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do Projeto de Ampliação da Suinijanardo - Produção, Exploração e
Comercialização de Suínos, Lda, localizada em Vale Sobreiras/Janardo, união de freguesias
de Marrazes e Barosa, município de Leiria.

O projeto em avaliação encontra-se em fase de Projeto de Execução.

Pretende o proponente licenciar a ampliação da exploração, em regime intensivo, destinada à
produção de suínos, através de 1300 porcas reprodutoras, 5 varrascos, parte destinados à
recria/produção de leitões (2680) e parte destinada a acabamento (3737), tendo por finalidade
o abate. O presente projeto pretende aumentar a capacidade produtiva de 734,6 CN para 1151
CN, de acordo com a Memória Descritiva do REAP e Plano de Produção da Exploração
(Anexos IV e V do Volume 3/4 do EIA).

Pretende-se, em termos edificativos, proceder à ampliação das edificações e infraestruturas de
apoio à exploração, bem como à regularização de edificações já existentes, que importa
licenciar.

1.2

Enquadramento geral

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Ampliação da exploração da
SUINIJANARDO, Lda. foi desenvolvido com o objetivo de responder às exigências contidas no
Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 47/2014, de 24 de Março, pelo Decreto-Lei 179/2015, de 27 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º
37/2017, de 2 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que estabelece
o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA).

O projeto de ampliação da exploração em questão fica sujeito a procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA), nos termos aliena c) do n.º 23 do Anexo I do RJAIA, nomeadamente,
para explorações suinícolas com mais de 3000 porcos de produção (+ 30kg).
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1.3

Antecedentes

Em outubro de 2018 o proponente submeteu à Autoridade de AIA (CCDR-Centro) o Estudo de
Impacte Ambiental do projeto. A submissão em causa foi feita no âmbito do Processo de
Licenciamento Único Ambiental N.º PL20181012003300 SUINIJANARDO - Produção,
Exploração e Comercialização de Suínos, Lda.

Em maio de 2019 a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) fez um Pedido de Elementos
Adicionais ao Proponente, através do ofício S031030-201905-DLUA, ao qual o promotor deu
resposta em novembro de 2019.

Analisados pela Comissão de Avaliação o conteúdo do EIA e os Elementos Adicionais
remetidos pelo proponente, entendeu a Comissão de Avaliação emitir a desconformidade do
EIA, em dezembro de 2019, por considerar que os Elementos Adicionais submetidos não
deram resposta clara, inequívoca e adequada, em aspetos relevantes e essenciais à avaliação
e à caraterização ambiental do projeto.

1.4

Proponente

O proponente deste projeto é a empresa Suinijanardo - Produção, Exploração e
Comercialização de Suínos, Lda., que tem como atividade a produção de suínos para abate,
que possui o NIF 502 304 065 e a sua sede social localiza-se no Largo Nossa Senhora da
Graça, n.º 82, Janardo, 2415-366 Leiria.

1.5

Entidade Licenciadora

A entidade licenciadora é a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPCentro).

1.6

Autoridade de AIA

A autoridade de AIA para este procedimento é a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional Centro (CCDR-Centro).

1.7

Identificação do autor do EIA

Os trabalhos do presente EIA foram realizados entre janeiro e abril de 2020, tendo contado
com a seguinte equipa técnica.
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EQUIPA TÉCNICA
FATORES AMBIENTAIS

RESPONSÁVEL

Miguel Castelão, Eng.º do Ambiente

Direção Técnica

Ana Helena Albuquerque, Eng.ª do
Ambiente

Coordenação Geral
Ordenamento do Território
Socioeconomia e Análise de Riscos

Margarida Elói, Eng.ª Agrónoma
Maria Antónia Figueiredo, Engª de
Recursos Hídricos

Coordenação Adjunta
Geologia, Geomorfologia e Sismicidade
Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos

Luís Ferreira Eng.º do Ambiente

Ruído

Ana Entradas, Bióloga

Ecologia

Nélia Domingos
Arqt.ª Paisagista

Paisagem
Solos e Uso do Solo

João Barros, Eng.º do Ambiente

Clima, Qualidade do Ar

Margarida Monteiro, Arqueóloga

Património

Miguel Cardoso, Desenhador

1.8

Cartografia e SIG

Localização do projeto

O projeto insere-se numa propriedade com uma área total aproximada de 4,92 ha, localizada
em Vale Sobreiras/Janardo, união de freguesias de Marrazes e Barosa, concelho de Leiria.

Do ponto de vista das Unidades Territoriais, a área do projeto encontra-se inserida na Região
Centro (NUT II) e sub-região da Região de Leiria (NUT III).

A propriedade localiza-se em Vale Sobreiras/Janardo, cerca de 1 km a nordeste da localidade
de Janardo, aproximadamente a 1,1 km a noroeste da localidade de Boa Vista e cerca de 4 km
a nordeste de Marrazes (ver Desenhos 1, 2 e 3 do Volume 4/4 - Anexo Cartográfico).

Nas figuras seguintes, apresenta-se a localização cartográfica do projeto, à escala nacional,
concelhia e local.
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Fonte: Elaboração própria.

Figura 1 –Enquadramento nacional, regional e local do Projeto

Fonte: Elaboração própria.

Figura 2 – Localização sobre carta militar (extrato do Desenho 2 do EIA)
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Alternativas Consideradas

1.9

No âmbito do EIA não foram consideradas alternativas ao projeto, uma vez que se trata de uma
exploração existente e em funcionamento há já alguns anos, cuja dinâmica de exploração e
produção tem vindo a adaptar-se aos sucessivos regulamentos publicados sobre este tipo de
atividade. Assim, não se prevê a possibilidade de relocalização das infraestruturas propostas
no projeto de ampliação em avaliação, dado que, ou se pretende a ampliação das edificações
já existentes, ou as infraestruturas a construir terão de ocorrer nos locais propostos em planta
de implantação, por via da necessidade de otimização das redes já implantadas no terreno
e/ou condicionantes identificadas nos instrumentos de gestão territorial vigentes.

Há a referir que o facto de as áreas propostas, para a ampliação das infraestruturas, terem sido
projetadas de forma a otimizar as redes existentes, minimizará, não só, os custos da obra,
como também as intervenções a decorrer no terreno e, consequentemente os impactes
ambientais daí decorrentes.

Para além das razões anteriormente expostas, deve referir-se que o processo de legalização
da exploração pecuária se encontra abrangido pelo Regime Extraordinário de Regularização de
Atividades Económicas (RERAE), por forma a regularizar a sua situação de acordo com o
decreto-lei nº 165/2014, de 05 de novembro, prorrogado pela Lei nº 21/2016, de 19 de julho,
dando cabal cumprimento às exigências impostas por aqueles diplomas legais:
•

A exploração pecuária possui certidão favorável de interesse público municipal;

•

Relativamente ao cumprimento das distâncias ambientais, a exploração pecuária,
objeto do projeto de ampliação, encontra-se a mais de 200 metros das explorações
adjacentes;

•

No que se refere ao cumprimento do PDM, a suinicultura encontra-se, segundo as
Plantas de Condicionantes e de Ordenamento do PDM de Leria, em solo classificado
de Rural, em Espaço florestal de produção e Espaço florestal de conservação,
enquadrando-se assim nos artigos 64º, 65º e 66º, e artigos 61º, 62º e 63º,
respetivamente, do PDM de Leiria. Com este enquadramento, os parâmetros de
edificação permitem um índice máximo de ocupação de 30% e um índice máximo de
impermeabilização de 50%. A construção proposta cumpre todos os parâmetros
previstos no PDM, sendo que o índice máximo de ocupação é de 27% e o de
impermeabilização é de 31%;
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•

Relativamente ao modo de produção, a ampliação da exploração projetada proporciona
menores custos de produção, uma vez que favorece melhorias no layout, favorecendo
melhores condições de ventilação natural, e boas condições de bem-estar animal, com
vista à redução da mortalidade na exploração. Refere-se o facto de as áreas propostas
terem sido projetadas de forma a otimizar as redes (águas e esgotos) existentes,
minimizando, por isso e como referido anteriormente, os custos e as intervenções a
decorrer no terreno.

Em suma, a legalização da atividade pecuária instalada no território há muitos anos, através da
solução de projeto proposta, permitirá concretizar a modernização da exploração pecuária em
estudo e reforçar a sua competitividade, permitindo o crescimento da cadeia de valor deste
setor para a região. É ainda de reiterar que a solução adotada no presente Projeto de
Ampliação da Suinijanardo - Produção, Exploração e Comercialização de Suínos, Lda, é
compatível com os interesses municipais.

1.10 Instrumentos de Gestão Territorial
Os instrumentos de gestão territorial com maior relevância no âmbito da elaboração do
presente EIA são os seguintes:
•

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) –aprovado pela RCM n.º 52/2016 de 20 de setembro, com as alterações introduzidas
pela Declaração Retificativa n.º 22-B/2016, de 18 de novembro;

•

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-Centro) - cuja
determinação de elaboração foi estipulada pela RCM n.º 31/2006, de 23 de março,
encontrando-se ainda em fase de aprovação, sendo considerado um referencial
estratégico;

•

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF- Centro
Litoral) - aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 11/2006 de 21 de julho;

•

Plano Diretor Municipal de Leiria (PDML) - aprovado pelo Aviso n.º 9343/2015, de 21
de agosto, com as alterações introduzidas pelo Aviso n.º 15296/2016, de 6 de
dezembro, Aviso n.º 3066/2017 de 23 de março e pelo Aviso n.º 8881/2018 de 29 de
junho.

Na análise da área da exploração e sua envolvente, com recurso à análise das plantas
integrantes do PDML, não foram identificadas servidões e condicionantes impeditivas da
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pretensão. Verifica-se apenas uma mancha, a nordeste, coincidente com áreas condicionadas
ao abrigo do regime da Reserva Ecológica Nacional (REN - “áreas com elevado risco de
erosão hídrica do solo”), parcialmente coincidente com duas das lagoas de tratamento em
funcionamento (ver Desenho 8a do Volume 4/4 – Anexo Cartográfico). Relativamente às áreas
propostas não existem impedimentos legais.

Quer as orientações em matéria de instrumentos de gestão territorial, quer os condicionalismos
identificados, serão avaliados em maior detalhe no descritor Ordenamento do Território
(Capítulo 4.10 – Ordenamento do Território).

1.11 Áreas Sensíveis
De acordo com a alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que
estabelece o regime jurídico de avaliação de impacte ambiental, são consideradas áreas
sensíveis, as seguintes:
•

Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de
julho;

•

Sítios da Rede Natura 2000, (zonas especiais de conservação e zonas de proteção
especial), classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no
âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa
à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de
1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens;

•

Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação
definidas nos termos da Lei n.º 107/01, de 8 de setembro;

Considera-se que as áreas designadas por sensíveis obedecem a objetivos de natureza
biológica e paisagística, segundo critérios de raridade, valor estético, científico, cultural e/ou
social. No presente caso, não se verificam interferências nem proximidade imediata a Áreas
consideradas como sensíveis, como comprovável pela análise da figura seguinte e Desenho 9
do Volume 4/4 (Anexo Cartográfico).
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Fonte: Fonte Própria

Figura 3 - Localização da Propriedade face a Áreas Sensíveis
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2 Metodologia Geral
A metodologia considerada baseia-se no disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, e respetivas alterações e na Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, relativamente ao
processo de Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente ao "conteúdo mínimo do EIA".

Foram estabelecidas três fases de análise técnica, que se apresentam de seguida:

A - FASE DE SCOPING (definição de abordagem), na qual se concretizam as necessidades
técnicas do estudo/projeto, definindo previamente os vetores de análise (biofísicos e
socioeconómicos), bem como as designadas ações de projeto.

B - FASE DE SCREENING, que relativiza a escala de ocorrência das ações do projeto,
definida em estrita inter-relação com o próprio projeto em estudo (escalas de impacte),
selecionando aquelas ações que maiores efeitos ou alterações causam no ambiente de
referência. Desta forma, é igualmente definida a área de intervenção do EIA.

C - FASE OPERACIONAL, onde se pretende especificar as várias componentes a incluir no
Estudo e promover a sua execução.

A metodologia definida permitiu identificar, definir e avaliar os impactes ambientais e respetivos
riscos decorrentes da implementação do projeto, assim como propor as respetivas medidas de
minimização de impactes e de segurança adequadas.

O presente EIA foi organizado em quatro volumes técnicos fundamentais e complementares:
► Volume 1/4 - RESUMO NÃO TÉCNICO
Constitui um documento síntese, adaptado para a divulgação do projeto e dos principais
impactes ambientais identificados no relatório síntese, na fase de participação do público
(consulta do público). Este documento é elaborado numa linguagem não técnica, fazendo uma
síntese do conteúdo do EIA, concretizando um documento de facilitação da participação
pública, atendendo e adotando as regras dispostas no Regime Jurídico de Avaliação de
Impacte Ambiental (RJAIA), bem como em consideração pela Portaria nº 395/2015, 4 de
novembro e a Portaria n.º 398/2015, de 5 de novembro.
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► Volume 2/4 – RELATÓRIO SÍNTESE
Corresponde ao presente documento, e integra todas as informações que caracterizam o
projeto e a análise por fator ambiental, bem como a avaliação global efetuada, dos seus
efeitos, identificação e avaliação de impactes ambientais nos vários descritores analisados, e
que apresentará a seguinte estrutura:

1. Introdução
2. Metodologia Geral
3. Descrição do Projeto
4. Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto
5. Identificação e Avaliação de Impactes
6. Análise de Riscos
7. Impactes Cumulativos
8. Síntese de Impactes
9. Medidas de Mitigação e Recomendações
10. Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental
11. Lacunas de Informação
12. Conclusões
Bibliografia
► Volume 3/4 - ANEXOS TÉCNICOS
Este volume é constituído por um conjunto de informação, complementar, de apoio à
compreensão de alguns temas abordados no Relatório Síntese.
► Volume 4/4 - ANEXO CARTOGRÁFICO
Representa o conjunto de Peças Desenhadas que serviram de suporte à informação
apresentada no presente estudo, contendo cartografia temática, em escala adequada,
com vista à boa representação espacial e técnica da informação contida no EIA.
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3 Descrição Geral do Projeto
3.1

Objetivo e Justificação do Projeto

O objetivo do presente projeto é o licenciamento da ampliação da exploração suinícola, em
regime intensivo, destinada à produção de suínos, pertencente à Suinijanardo Lda.

Pretende o proponente aumentar a produção para 1300 porcas reprodutoras, 5 varrascos, com
um núcleo de recria de 2680 lugares e um núcleo de crescimento de 3737 lugares, em
produção intensiva, acréscimo que permitirá responder às exigências do mercado. No global o
aumento proposto pretende passar de 734,6 CN para 1151 CN. Para tal será necessário
proceder à construção de novos edifícios e ampliação de algumas infraestruturas
complementares, o que contribuirá para a melhoria dos atuais processos produtivos. O projeto
servirá, ainda, para a regularização do licenciamento de algumas edificações existentes.

3.2

Descrição do Projeto

A exploração da Suinijanardo Lda encontra-se em pleno funcionamento, consistindo as
pretensões edificativas na construção de um novo pavilhão (Pavilhão 6 indicado com o nº 4 na
Planta de Implantação - Anexo III do Volume 3/4 - Anexos Técnicos), destinado a gestão,
desmame e maternidade, e na ampliação de um edifício já existente, a afetar a escritórios,
vestiários, arrumos e compartimento para varrascos (nº 1 na referida planta).

O projeto implicará ainda a ligação às redes de águas e esgotos já existentes na propriedade
(ver Anexo III do Volume 3/4 – Anexos Técnicos).
De acordo com a Memória Descritiva do Projeto de Arquitetura (ver Anexo III do Volume 3/4 –
Anexos Técnicos), a exploração agropecuária insere-se numa propriedade com 4,92 hectares,
apresentando uma área bruta de construção existente de 11 470,05 m2, dos quais, de acordo
com o projeto de arquitetura, 4351,25 m2 dispõem de licença de utilização, encontrando-se
6667,35 m2 de construção existente por licenciar (Desenhos 4 e 4a do Volume 4/4 e Anexo III
do Volume 3/4), propondo-se agora um acréscimo de 2429,80 m2. No total a exploração
passará a contar com um total de implantações de 13 448,4 m2, (área total de implantação com
lagoas),conforme Quadro 1.

As fotografias seguidamente apresentadas (Figura 4), ilustram o enquadramento da exploração
existente.
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Vista para os pavilhões principais

Vista para os pavilhões principais

Vista para as lagoas de tratamento

Vista para áreas sociais

Figura 4 – Vista geral da exploração

Apresentam-se, no quadro e figura seguintes, as diferentes áreas da exploração, identificando
as edificações e infraestruturas existentes (licenciadas e a licenciar) e as novas intervenções
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propostas. Pretende-se com o presente projeto regularizar o licenciamento do conjunto de
edificações e infraestruturas existentes e que se encontram por licenciar.

Quadro 1– Quadro de áreas do projeto

Situação

Designação

01 – Escritório/Vestuário/Arrumos/Varrascos
02 – Varrascos
03 – Quarentena
07 – Pavilhão 3 – Engorda
09 – Pavilhão 1 – Maternidade/Gestação
Maternidades/Gestação/Desmame
Exploração
10 – Três Lagoas
Existente (Licença
11 - Separadora
de Utilização
12 – Silos
n.º 270/97)
13 – Necrotério
14 – Rodilúvio
15 – Cais amovível
16 – Depósito de água
17 - Furo
18 - Armazém de Medicamentos
Total Implantação licenciada
05 – Pavilhão 5 – Desmame/Engorda
06 – Pavilhão 4 – Engorda
Construções
07 – Pavilhão 3 – Engorda
existentes a
08 – Pavilhão 2 – Maternidade/Gestação
Licenciar
09 – Pavilhão 1 – Maternidade/Gestação
Total Implantação a licenciar
01 – Escritório/Vestuário/Arrumos/Varrascos
Ampliação
Proposta
04 – Pavilhão 6 – Gestação/Desmame/Maternidades
Total Implantação Proposta
TOTAL (Edificações Existentes e Propostas)

Área de Implantação do
Edificado (m2)
142,10
58,60
58,25
985,30
1.019,50
2.021,00
66,50
4.351,25
1.769,60
1.767,00
664,70
1.814,00
652,05
6.667,35
306,40
2.123,40
2.429,80
13.448,40
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Figura 5 – Extrato da Planta de Implantação (indicação das edificações existentes e propostas)
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A área de edificação e infraestruturas a construir totaliza 2429,8 m2. Na exploração, as edificações
e infraestruturas existentes e propostas consideram as seguintes disposições construtivas, de
acordo com a memória descritiva de arquitetura.

ESTRUTURAS
Fundações/
Estrutura
Paredes
Cobertura

Pavimento

Portas
Vãos

3.3
3.3.1

CONSTITUIÇÃO
Estrutura resistente em betão armado C25/30 e A500
As paredes exteriores são em alvenaria simples de tijolo térmico 30x20x24 e
caiadas de cor branca
Estrutura em vigas de madeira com isolamento térmico pelo interior e telha
lusa de aba e canudo. Como acabamentos tem-se cobertura inclinada em
telha cerâmica de aba e canudo de cor natural.
Estrados de plástico com estrutura de suporte em vigas aligeiradas e pilares
em betão ligeiramente armado.
A laje térrea dos pavilhões é executada com enrocamento seguido de
massame com 0,20m e um sistema de valas de escoamento dos resíduos
para um tanque exterior e posterior sistema de lagunagem já existente,
composto por 3 lagoas.
As portas são em chapa.
Com rede mosquiteira.

Principais Características Físicas e Processos Tecnológicos
Caracterização das Instalações

A exploração é atualmente constituída por cinco pavilhões, sendo dois deles destinados à engorda,
um destinado à gestação, um destinado ao desmame, um destinado à maternidade e dois
destinados à maternidade e gestação. Conta ainda com a existência de uma enfermaria, uma
quarentena e um edifício principal de escritório.

Pretende o requerente edificar um pavilhão destinado à gestação, desmame e maternidade, e
ampliar o edifício principal, em área contigua a sudoeste, ocupando estas edificações a construir
uma área total de 2 429,8 m2, por via da proximidade às infraestruturas existentes e sistemas de
abastecimento e saneamento.
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Vista para o edifício 1 – Área onde ocorrerá a ampliação

Vista para o Pavilhão 5 – Área onde ocorrerá a construção do Pavilhão 6

Figura 6 – Vista geral das áreas a ocupar pelas edificações propostas

3.3.2

Sistema de alimentação

De acordo com a memória descritiva do REAP e Plano de Produção da Exploração (Anexos IV e V
do Volume 3/4 do EIA - Anexos Técnicos), a alimentação dos animais é automatizada, existindo
catorze silos, 13 dos quais em fibra e com capacidade de 13 toneladas cada, e um em chapa com
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capacidade para 6 toneladas. A quantidade de ração consumida anualmente é cerca de 4890
toneladas.

A alimentação é feita com alimentos compostos completos disponíveis no mercado, estipulados
pela fábrica de ração. Os porcos são alimentados consoante o grupo onde estão inseridos, sendo
estes “Descendência” e ”Reprodutores”. No grupo “Descendência”, os leitões comem um “préstarter” desde os 6 dias aos 36, em seguida comem um “starter” dos 36 dias aos 85, depois comem
um “crescimento” dos 85 dias aos 110, e por fim comem um “acabamento” dos 110 dias aos 180.
Todos estes alimentos são administrados em “Ad’libidum” com água à discrição, em bebedouros.
No grupo “Reprodutores”, as porcas em gestação são alimentadas com “gestação”, no período de
aleitamento comem “lactação”, os jovens reprodutores durante o acabamento são alimentados com
“jovens reprodutores” e os varrascos de inseminação artificial, são alimentados com “varrascos”.

Figura 7 – Silos de armazenamento existentes na exploração

3.3.3

Abastecimento de Água

O abastecimento de água à exploração é efetuado através de uma rede privada do requerente, por
um furo vertical existente na propriedade, detentor de Autorização de Utilização dos Recursos
Hídricos nº A014955.2014.RH4 (Anexo VIII do Volume 3/4 do EIA – Anexos Técnicos), para
consumo humano e abeberamento animal. A água captada é bombada para um depósito de água
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com a capacidade de 30 m3 junto à enfermaria, sendo realizado o seu tratamento com água com
hipoclorito, assegurando desta forma as necessidades da exploração e das áreas sociais. Como o
depósito se encontra elevado, o abastecimento é feito através da altura manométrica, não sendo
necessária a utilização de grupos hidropressores.

De acordo com a Autorização de Utilização de Recursos Hídricos, esta captação estará limitada a
um volume máximo anual de 23 172 m3 e, de acordo com a memória descritiva do REAP, estimase um consumo de água para abeberamento dos animais de cerca de 31 m3/dia, correspondendo a
11 315 m3/ano.
De acordo com Declaração dos SMAS de Leiria (Anexo VIII do Volume 3/4 do EIA – Anexos
Técnicos), não existem condições técnico / económicas de ligação à rede pública de
abastecimento de água e esgotos, por não existir rede pública no local. Assim sendo, atendendo
ao previsível aumento das necessidades de água para consumo humano e abeberamento dos
animais, já foi solicitada a alteração ao TURH em vigor (ver Anexo VIII do Volume 3/4 do EIA –
Anexos Técnicos).

Figura 8 – Localização do furo que abastece a exploração
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Em termos de áreas sociais e de acordo com a memória descritiva de arquitetura, existirão redes
de águas frias e quentes.

3.3.4

Drenagem de Águas Residuais e Gestão de Efluentes

As águas residuais distinguem-se em efluentes pecuários e efluentes de origem doméstica.

No que respeita ao efluente pecuário, o sistema implantado é constituído por um tanque de
receção, um separador de sólido/líquido e três lagoas de retenção, dispondo um tempo de
retenção de 91,5 dias e 100 dias para nitreira, sendo o efluente e tamisado proveniente da
atividade, removido para aplicação agrícola e unidade de compostagem.

O efluente proveniente da exploração drena por gravidade para o tanque de receção que está
equipado com um agitador mecânico e uma bomba submersível, que eleva o efluente ao
separador de sólidos de tipo ‘’tambor rotativo’’, com uma eficiência de remoção de sólidos de cerca
de 10%, separando a fase líquida da fase sólida.

Figura 9 – Vista sul-norte para o separador
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Após a separação, os sólidos são descarregados e armazenados sob uma plataforma cimentada
com a capacidade total de cerca de 441,75 m3 (nitreira – 9,5 m comprimento x 7 m largura x 3,0 m
altura, e local impermeabilizado com cobertura – 9,5 m comprimento x 8,5 m largura x 3,0 m
altura). Como referido, o destino final do efluente será a aplicação no solo, através de valorização
agrícola, sendo o tamisado e efluente excedente encaminhados para Unidade de Compostagem
(ver Anexo VI – Declaração DILUMEX).

Fonte: PGEP
Figura 10 – Diagrama do sistema de tratamento implantado

A capacidade de armazenamento, como referido anteriormente, garante o tempo mínimo de
retenção exigido de 3 meses.

Para aplicação do efluente são definidas áreas próprias de espalhamento, tendo em consideração
a carência, ou excesso de compostos azotados, bem como de compostos com fósforo. O efluente
pecuário pode beneficiar as terras quando estas apresentam carências para um futuro cultivo,
evitando a aplicação de adubos químicos.
De acordo com o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) (Anexo VI do Volume 3/4 do
EIA – Anexos Técnicos), proceder-se-á ao espalhamento de parte do efluente (4021,5 m3)
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produzido, sendo o restante (17 837 m3) e a totalidade do tamisado (1595 t/ano) armazenados nas
lagoas e nitreira existentes para esse efeito e/ou encaminhados para Unidade de Compostagem
(ver Declaração da empresa DILUMEX no Anexo VI do Volume 3/4 – Anexos Técnicos).

Nos terrenos cedidos para o espalhamento, praticam-se diversas atividades agrícolas,
nomeadamente milho, aveia, vinha, sobreiro e eucalipto, perfazendo uma área total de cerca de
220,04 hectares.

No quadro que se segue, apresenta-se o parcelário integrante do Plano de Gestão de Efluentes
Pecuários, destinado à valorização agrícola e que consta do Anexo VI do Volume 3/4 do EIA –
Anexos Técnicos e Desenho 10 do Volume 4/4 - Anexo Cartográfico). O mesmo distribui-se por
diversas freguesias dos concelhos de Leiria e Chamusca.

Quadro 2– Parcelário de valorização de efluentes pecuários
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As parcelas utilizadas para valorização de efluentes são propriedade de terceiros, pelo que se
apresentam no Anexo VI do Volume 3/4 do EIA (Anexos Técnicos), as autorizações dos diversos
proprietários para o efeito.

No processo de espalhamento será tida em linha de conta a distância a poços e furos (nunca
inferior a 50 m). Não se procederá ao espalhamento de efluente sob condições climatéricas
adversas, designadamente durante períodos de alta pluviosidade, nomeadamente de novembro a
janeiro, nem junto à margem de rios ou lagos.
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3.3.5

Drenagem de Águas Pluviais

A memória descritiva do REAP considera que não existem águas pluviais contaminadas, dado que
as estruturas são cobertas na sua totalidade. As águas pluviais são encaminhadas para caleiras,
que por sua vez são descarregadas através de tubos de queda, fora das áreas dos edifícios, sendo
o escoamento realizado naturalmente para o terreno.

3.3.6

Acessibilidades e Veículos

O acesso à exploração é realizado a partir da EN1, junto à localidade da Boa Vista, a partir da qual
segue pela Rua da Boavista, que faz a ligação a Outeiro das Barrocas e Janardo. Esta Rua da
Boavista é pavimentada, no entanto a interseção que liga à exploração da Suinijanardo apresentase em terra batida, conforme imagens que se apresentam de seguida.

Figura 11 – Acesso à exploração a partir da EN1
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Vista para o cruzamento na EN1 a partir do qual é efetuada ligação à Rua da Boavista

Vista da Rua da Boavista

Vista para a via de ligação à exploração a partir da Rua da Boa Vista
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Acesso direto à exploração

3.3.7

Resíduos

Os resíduos produzidos na exploração correspondem maioritariamente ao efluente pecuário,
tamisado e resíduos equiparados a urbanos, sendo estes últimos separados em recicláveis e não
recicláveis, colocados nos respetivos contentores e recolhidos pelos serviços municipais.

O efluente pecuário e o tamisado são armazenados em lagoas de retenção e nitreira,
respetivamente, sendo que a sua aplicação é efetuada em solos agrícolas, em terrenos
pertencentes a terceiros. A parte remanescente é encaminhada para Unidade de Valorização (ver
Declaração DILUMEX – Anexo VI do Volume 3/4 do EIA – Anexos Técnicos).

Os resíduos perigosos, como é o caso das agulhas e frascos de medicamentos vazios ou fora de
prazo de validade, são armazenados em recipientes estanques, devidamente sinalizados e
protegidos, e recolhidos com periodicidade variável, por uma empresa certificada para o efeito
(AMBIMED). O local de armazenamento é apresentado na Planta de Implantação da exploração
(Anexo III do Volume 3/4 do EIA – Anexos Técnicos), com a designação de armazém de
medicamentos (18).
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A ração é a granel, colocada em silos, pelo que não há produção de resíduos (sacas de papel).
Relativamente aos desinfetantes, os recipientes são entregues à empresa que os fornece. Os
cadáveres animais são colocados nos necrotérios até recolha efetuada pela empresa ITS.

3.3.8

Energia

A exploração é abastecida por rede elétrica, estimando-se um consumo médio anual de 126 462
kWh, o que corresponde a cerca de 4,55 kWh por animal, visto que a exploração conta com cerca
de 27 787 animais. São utilizadas lâmpadas de baixo consumo energético.

3.3.9

Recursos Humanos

De acordo com a memória do REAP, a exploração conta com onze trabalhadores e funciona de 2ª
a 6ª feira, das 8:00 às 12:00 e das 15:00 às 17:00, e sábados e domingos, das 8:00 às 13:00.

Pág. │44│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA

VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

4 Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto
4.1
4.1.1

Clima e Alterações Climáticas
Metodologia

A análise do Clima baseia-se na caracterização climática (regional e local) dos principais
elementos do clima da área em estudo efetuada com recurso a diversas fontes de informação de
consulta disponível, nomeadamente: a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o Instituto
Português do Mar e da Atmosfera, I.P. (IPMA), os Planos de Gestão das Bacias Integradas da RH4
(rios Vouga, Mondego e Lis), de Junho de 2012, primeiro ciclo e, de Maio de 2016, segundo ciclo,
(PGBH-RH4) e as Normais Climatológicas da Região de Ribatejo e Oeste correspondentes a 19511980.

As variáveis meteorológicas a analisar são: Precipitação, Temperatura, Insolação, Humidade do ar,
Evaporação, Nevoeiro, Orvalho, Geada, Vento, Neve e Nevoeiro. Utilizaram-se os dados extraídos
da estação meteorológica mais próxima da zona de implementação da exploração Suinijanardo
para se proceder à descrição e avaliação do comportamento das principais variáveis
meteorológicas.

Foram ainda determinadas as classificações climáticas de Köppen, para o enquadramento
regional, e a classificação de Thornthwaite para a classificação da zona em estudo, ao nível local.

4.1.2

Estação Meteorológica

A caracterização climática foi efetuada com recurso a dados disponíveis na estação meteorológica
mais representativa da área de implementação da exploração, nomeadamente a rede de estações
do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (ex-INMG), atual IPMA, e, da rede do Sistema
Nacional de Informação dos Recursos Hídricos do ex-INAG, atual APA.

Os dados utilizados para a caracterização meteorológica referem-se ao período de 1960 a 1980,
de acordo com o referido nas Normais Climatológicas da Região de «Ribatejo e Oeste». Para o
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estudo das variáveis climáticas, ao nível local foi utilizada a estação climatológica de Monte Real,
(código 14D/03C), cujas principais características constam do Quadro seguinte.
Quadro 3 – Características da Estação Climatológica utilizada para a área em estudo
Código
Nome
Entidade exploradora
Coordenadas
Longitude
Latitude
Z (m)

14D/03C
Monte Real/Base Aérea
INAG
8º53’ W
39º50’ N
52
Fonte: PGBH-RH4, junho 2012.

Na figura seguinte apresenta-se a localização da estação climatológica considerada.

Figura 12 – Localização da estação climatológica de Monte Real
Fonte: https://sniamb.apambiente.pt ,(fevereiro, 2018)

Pág. │46│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA

VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

4.1.3

Parâmetros Climáticos

Os parâmetros climáticos mais relevantes e analisados no presente capítulo, dizem respeito a:
✓ Temperatura do ar;
✓ Precipitação;
✓ Insolação;
✓ Humidade relativa do ar;
✓ Vento;
✓ Nebulosidade;
✓ Orvalho e geada.
✓ Nevoeiro e Neve

Temperatura do Ar
As seguintes tabelas e gráficos indicam-nos os dados recolhidos pela estação de Monte Real entre
1960 e 1980 que podem ser consultados em “O clima de Portugal, Fascículo XLIX, Volume 2-2º
Região – Normais Climatológicas da região de «Ribatejo e Oeste», correspondente a 1951-1980”.

No quadro e figura seguintes, apresentam—se, de acordo com a referida fonte, os valores das
temperaturas médias máximas, com o mês de agosto a ser o mais quente e das temperaturas
médias mínimas, sendo o mês de dezembro o mais frio.
Quadro 4 – Temperaturas médias máximas e mínimas dos meses do ano
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Anual

Máximo
14
14,8
16,3
17,7
19,8
22,3
24,2
24,4
23,9
21,2
16,7
14,1
19,1

Mínimo
5,4
6,1
6,8
8,4
10,8
13,2
14,7
14,4
13,4
11,2
7,4
4,9
9,7
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Figura 13 – Temperaturas médias máximas e mínimas

O quadro seguinte representa os valores registados correspondentes à temperatura média anual e
mensal, que varia entre 9,7°C em janeiro e 19,4°C em julho e agosto. A evolução das temperaturas
médias mensais é também apresentada na Figura 14.

Quadro 5– Temperatura média
Meses

Mensal

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Anual

9,7
9,9
11,6
13
15,3
17,7
19,4
19,4
18,7
16,2
12,1
9,5
14,4
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Figura 14 – Temperatura média mensal

No Quadro 6 apresenta-se o número médio de dias com temperatura mínima inferior a 0C,
máximas superiores a 25C e mínimos superiores a 20C. Foram registados cerca de 36 dias ao
longo dos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro com valores máximos
superiores a 25°C e ainda 10 dias por ano nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro com
temperaturas mínimas inferiores a 0°C.
Quadro 6 – Número de dias com temperatura mínima inferior a 0ºC, máxima superior a 25ºC
e mínimo superior a 20ºC
Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Anual

Número Médio de Dias
Temperatura do ar
Mínimo < 0°C
Máximo > 25°C
4,1
0
1,6
0
0,6
0,4
0
0,7
0
3,6
0
5,3
0
8,3
0
8,8
0
8
0
4,5
0,7
0,2
4,8
0
11,8
39,8

Mínimo > 20 °C
0
0
0
0
0
0
0,1
0
0
0
0
0
0,1
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Precipitação
Os valores anuais médios de precipitação das estações climatológica e udométrica de Monte Real
são, respetivamente, 801,6 e 852,7 mm; de referir que a avaliação na estação udométrica é
realizada entre 1951 e 1980 enquanto que os dados da estação climatológica correspondem ao
período de 1960 a 1980.

Na estação climatológica os meses mais chuvosos registaram-se entre novembro e fevereiro com
o janeiro a atingir 117,7 mm de precipitação, enquanto que os meses de março e outubro já
apresentam valores mais baixos, sendo meses de transição progressiva da precipitação.
O valor mínimo registou-se em julho com o valor de 6,1 mm.

Nos dados fornecidos pela estação udométrica de Monte Real, destaca-se também o mês de
janeiro como o mais pluvioso (125,2 mm de precipitação), registando-se o valor mínimo em julho
com 5,3 mm.

Na figura seguinte cruzando os dados relativos à precipitação e à temperatura média mensal é
possível observar dois períodos distintos, constatando-se que à época mais quente do ano se
associam valores de precipitação mais reduzidos e que a época mais fria é a mais chuvosa.

Figura 15 – Precipitação e Temperatura
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De acordo com o gráfico seguinte, é possível analisar o número médio de dias, por mês, em que
ocorreu precipitação, dividindo a abundância de chuva em 3 categorias.

A ocorrência de precipitação >=0,1 mm verifica-se com maior abundância no mês de janeiro onde
choveu 16 dias. No mês de fevereiro registaram-se cerca de 12 dias de chuva com P>=1 mm e 4
dias de chuva com P>=10 mm, sendo este o mês com mais abundância de chuva para estes dois
tipos de precipitação.

Figura 16 – Precipitação

Insolação
Os valores da insolação (tempo de Sol descoberto) estão expressos em horas. A percentagem é o
quociente da insolação observada pela insolação máxima possível no mês, dada por tábuas
astronómicas.

Através da figura seguinte, verifica-se que no período do ano, entre junho e setembro, há um
aumento de horas médias de insolação, com o mês de julho a apresentar o maior número de horas
de insolação e o mês de agosto a maior percentagem (68%) de insolação.
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Figura 17 – Horas de Insolação

Humidade Relativa do ar
Os valores da humidade relativa do ar são expressos em percentagem, correspondendo 0% ao ar
seco e 100% ao ar saturado de vapor de água.

Os valores foram registados em três períodos diferentes, às 9 horas, 15 horas e 21 horas, sendo
percetível, na figura seguinte, a existência de maiores percentagens de humidade durante a manhã
e à noite, sendo que à tarde existe um clima mais seco.

Os valores registados às 9 horas, altura em que o valor da humidade relativa do ar é superior,
variam entre 90 e 76%, sendo janeiro e dezembro os meses com maior humidade relativa. Às 15
horas os valores variaram entre 58 e 70%, sendo o mês de agosto classificado como o mês mais
seco do ano.
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Figura 18 – Humidade Relativa do ar

Vento
O vento é um parâmetro de extrema importância na região, dado que é o principal responsável
pela dispersão de eventuais odores característicos duma instalação de produção de suínos.

Figura 19 – Frequência e Velocidade médias por direção/ano do Vento
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A figura anterior representa a frequência e a velocidade média por direção/ano do vento, sendo
visível uma predominância da direção Norte (24%).

Em relação à velocidade média do vento, esta apresenta valores superiores nos ventos de
Sudoeste, com valores de 19,9 km/h e Norte, 19,2 km/h. Também de salientar que foram
registados 31 dias por ano em que o vento ocorre a velocidades médias iguais ou superiores a 36
km/h e apenas 0,2 dias, com vento de velocidade igual, ou superior a 55 km/h.
A calma atmosférica observada ocorre com uma frequência de 15,6 dias/ano.

Nebulosidade
A nebulosidade registada na estação de Monte Real apresenta os valores de média anual de 121,1
dias com N≥8 (céu encoberto), com os meses de setembro a junho a apresentarem os valores
mais altos ao longo do ano. Quanto aos dias de céu descoberto (N≤2) registam-se 78,9 dias, ao
longo do ano, sendo os meses de julho e agosto os que apresentam maior número de dias nestas
condições.

O índice médio anual de nebulosidade na estação é 5, correspondendo 0 a céu limpo e 10 a céu
encoberto.

Orvalho e Geada
Na estação de Monte Real foram registados 5,6 dias de geada média anual, com o mês de janeiro
a representar o maior número de dias de geada (2,1). Não foram registadas informações sobre o
Orvalho nesta estação.

Nevoeiro e Neve
Tendo em consideração o período de observação analisado, na região em estudo foram
observados, em média, 62,9 dias de nevoeiro durante o ano, sendo que os meses de julho, agosto
e setembro foram os que registaram maior número de dias com nevoeiro. Durante todo o período
de observação (1960-1980) não foi registada a ocorrência de neve.

4.1.4

Enquadramento climático da região em estudo

A região em estudo apresenta um clima temperado (temperatura média anual entre 10 e 20ºC)
com amplitude moderada da variação anual da temperatura (entre 10 e 20ºC). O clima é, também,
caracterizado por ser algo chuvoso e húmido.
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A fim de caracterizar o clima da região aplicaram-se à área de estudo as classificações climáticas
de Kőppen e Thornthwaite.
A classificação de Kőppen tem por base os valores mensais e anuais da temperatura do ar e da
precipitação, nomeadamente, temperatura do mês mais frio e do mês mais quente e a precipitação
do mês mais chuvoso e do mês mais seco.

Segundo esta classificação, a região em estudo apresenta um clima do tipo Csb.
C – Clima mesotérmico: em que a temperatura média do mês mais frio é inferior a 18ºC, mas superior a 3ºC, enquanto o mês mais quente apresenta valores superiores a 10ºC;
s – Estação seca no verão: a quantidade de precipitação do mês mais seco do semestre quente é inferior
a 1/3 do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a 40 mm;
b – Verões temperados: a temperatura média do mês mais quente é inferior a 22ºC e a temperatura média
dos 4 meses mais quentes é superior a 10 °C.

Segundo esta classificação (Csb) a região em estudo é definida por um clima temperado com
verão seco e suave, de acordo com a figura seguinte que localiza os diferentes tipos de clima em
Portugal Continental.
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Figura 20 – Classificação Climática de Kőppen para a região em estudo
Fonte: https://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/

Segundo a classificação climática de Thornthwaite o tipo climático é definido pelo índice hídrico,
que conjuga os índices de aridez e de humidade, os quais relacionam a precipitação, a
temperatura e a evaporação. Assim, conforme apresentado no PGBH-RH4, apresenta-se no
Quadro seguinte a classificação climática de Thornthwaite para a zona em estudo.

Quadro 7– Classificação climática de Thornthwaite
Estação
Climatológica
Código/Nome
14D/03C
Monte Real

Evapotranspiraçã
o Potencial (mm)

Índice
de
Aridez
(%)

Índice de
Humidade
(%)

Índice
Hídrico
(%)

Concentração
Estival (%)

Classificação
Climática

744

28

47

30

42

B1 B’2 s a’
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Com base sistema, pode classificar-se o clima da região como:
− Húmido (B1);
− Mesotérmico temperado (B’2);
− Moderado excesso de água no Inverno (s);
− Pequena concentração térmica no Verão (a’).

4.1.5

Alterações Climáticas

O tema das Alterações Climáticas é abordado neste capítulo, no sentido de permitir enquadrar
o projeto em avaliação nas tendências esperadas sobre as variáveis climáticas na região e, por
outro lado, perceber as pressões “naturais” sobre a evolução do território, nomeadamente
sobre a biodiversidade e os recursos hídricos, entre outros aspetos.

Os estudos sobre os cenários climáticos, plausíveis na representação do clima global e
regional, são unânimes quanto à evolução da temperatura média em Portugal no século XXI: é
expetável um aumento significativo nesta variável. No interior de Portugal Continental,
especificamente, são estimados aumentos da temperatura máxima no verão de 7ºC,
acompanhados por um incremento da frequência e intensidade de ondas de calor (Miranda et
al, 2006). Quanto à precipitação, a maioria dos cenários aponta para uma redução da
precipitação em Portugal Continental na primavera, verão e outono, sendo as reduções mais
significativas – -20 a -40% da precipitação anual - esperadas para a região sul (Miranda et al,
2006). Pese embora esta redução na precipitação anual, a precipitação no inverno pode
aumentar 30% (Cunha et al, 2002). Este aumento da precipitação no inverno pode traduzir-se
num maior número de eventos de precipitação intensa, aos quais se associam os eventos de
cheia e, ainda, uma maior erodibilidade da precipitação.

Um conjunto de simulações regional do projeto CORDEX (Coordinated Regional Downscaling
Experiment), realizadas para o domínio europeu (EURO-CORDEX), está disponível, entre
outros, para dois cenários de emissão do relatório AR5 do IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change), RCP 4.5 e RCP 8.5 (2006-2100). O RCP4.5 (Representative Concentration
Pathways) é um patamar de estabilização intermediário em que o forçamento radiativo está
estabilizado após 2100 (o RCP correspondente assume emissões constantes após 2150),
enquanto o RCP8.5 é um patamar elevado para cada forçamento radiativo e continua a
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aumentar durante algum tempo após 2100 (o RCP correspondente assume emissões
constantes após 2250) [IPCC, 2013].

Nas figuras seguintes apresenta-se a projeção da evolução das variáveis temperatura e
precipitação, para os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5, para a estação meteorológica de Coimbra
(a mais próxima da região de Leiria), até 2100. Constata-se pela análise das figuras relativas à
anomalia da temperatura média, à anomalia da temperatura máxima e à anomalia da
temperatura mínima que, para ambos os cenários, a tendência geral é de um significativo
aumento da anomalia, o que se traduzirá num aumento da temperatura média, da temperatura
máxima e da temperatura mínima. É seguro considerar que a temperatura média anual, na
região em estudo, irá sofrer um incremento face aos valores observados atualmen te.

fonte: Portal do Clima

Figura 21 – Evolução da anomalia da média anual da temperatura média projetada para a
estação meteorológica de Coimbra
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fonte: Portal do Clima

Figura 22 – Evolução da anomalia da média anual da temperatura máxima projetada para a
estação meteorológica de Coimbra

fonte: Portal do Clima

Figura 23 – Evolução da anomalia da média anual da temperatura mínima projetada para a
estação meteorológica de Coimbra

Relativamente à precipitação, a variação não é muito significativa, embora seja descendente
em ambos os cenários. Em termos médios anuais, não é certo que se venha a observar uma
redução significativa da precipitação.
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Figura 24 – Evolução da anomalia da média anual da precipitação média projetada para a
estação meteorológica de Coimbra

De acordo com uma análise mais aproximada do concelho de Leiria, também os valores
médios mensais de temperatura máxima apresentam aumentos para ambos os cenários, como
se pode observar nos gráficos da figura seguinte. No entanto, as projeções para os dois
modelos, apresentam amplitudes diferentes e variações sazonais. No caso do modelo 1, as
amplitudes são mais pronunciadas, especialmente no mês de outubro.
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Fonte: Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria

Figura 25 – Projeção das anomalias da média mensal da temperatura máxima (°C), para
ambos os modelos e cenários, até ao final

No que diz respeito à precipitação, também esta irá sofrer uma redução principalmen te no
verão, primavera e outono, de acordo com os dois cenários e modelos, como se pode observar
no gráfico da figura seguinte. Relativamente ao inverno, não se identificam grandes
amplitudes.
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Fonte: Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Leiria

Figura 26 – Projeções da precipitação média (mm) por estação do ano (médias sazonais),
para ambos os modelos e cenários, até ao final do século

A redução da precipitação e o aumento da temperatura esperados, de acordo com os cenários
anteriormente apresentados, traduzir-se-ão num aumento da evapotranspiração, numa
redução do escoamento superficial e, de uma forma geral, num clima mais seco. Os resultados
obtidos indicam que, desta tendência, surgirão, entre outros, impactes sobre a disponibilidade
e qualidade da água, sobre a produtividade das culturas agrícolas e uma maior vulnerabilidade
a pestes e doenças, sobre a composição da biodiversidade e sobre o risco de incêndios
florestais, sobre a saúde humana e sobre as atividades económicas, bem como nos estilos de
vida.
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4.1.6

Situação Futura sem Projeto

Na ausência de projeto, as alterações perspetivadas serão semelhantes à situação em que se
prevê a implementação do projeto de ampliação da exploração pecuária em estudo, atendendo
a que os cenários de evolução climática analisados anteriormente, são independentes da
implementação ou não de projetos desta natureza.

4.2
4.2.1

Geomorfologia, Geologia e Sismicidade
Geologia e Geomorfologia

A área do estudo situa-se na faixa litoral da grande unidade geológica do Território Continental
Português designada “Bacia Meso-Cenozóica Ocidental”, na Bacia Lusitânica, depressão alongada
com orientação NNE-SSW. É um domínio com grande espessura de sedimentos, maioritariamente
de idade jurássica e cretácica, de geomorfologia relativamente suave, vales amplos e pouco
profundos.

Na região de Vale Sobreiras, a Norte de Leiria, onde se localiza a área em estudo, as formações
sedimentares constituem a totalidade dos afloramentos. Estendem-se desde o Cretácico ao
Quaternário. São aflorantes, nesta região, as seguintes formações:

Cretácico
Cenomaniano inferior, Albiano, Aptiano e Neocomiano (C1-2): Esta formação cobre o
Jurássico superior (não aflorante na área de estudo). É composta por arenitos, areias,
margas e conglomerados, formando um espesso complexo predominantemente arenítico.
Na área do estudo são visíveis as camadas arenosas e areníticas desta formação.
Turoniano (incluindo as “Camadas com Pterocera incerta” (C2-3): Trata-se de uma formação
representada por calcários apinhoados, calcários rijos, calcários compactos, calcários
margosos, intercalados por margas, argilas, calcários oolíticos, calcários arenosos, arenitos
margosos e areias. Na área do estudo aflora na vertente da margem esquerda do vale da
ribeira de Agudim.
Neogénico
Pliocénico (P): Formações marinhas de Monte Real. Série continental de Marrazes e
Barracão. Na área de estudo, esta formação aflora às maiores cotas, correspondendo ao
topo do depósito de acumulação. Está representada por arenitos argilosos, areias e
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cascalheiras, com intercalações argilosas e lignitosas. São característicos desta formação
os jazigos de vegetais fósseis.
Quaternário
Aluviões (a): distribuem-se no fundo dos principais vales da região, designadamente no rio
Lis e ribeira de Agudim.

Figura 27 - Localização da Exploração Pecuária da Suinijanardo (círculo laranja) sobre
extrato da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000, Folha 23-C Leiria
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Geomorfologicamente a Exploração Pecuária abrange a cumeada e vertente WSW do Vale da
Amieira, estendendo-se desde a cota 141 à cota 115.

As maiores cotas da região envolvente encontram-se junto às povoações de Machados e Boa
Vista, a SE da Exploração Pecuária da Suinijanardo. As menores cotas correspondem ao leito da
ribeira de Agudim, linha de água principal e que recebe as drenagens da área de estudo.

A vertente ESE desta linha de água apresenta inclinações mais acentuadas que as observadas na
vertente oposta, denunciando a presença de formações aflorantes distintas: os calcários cretácicos
a ESE e as formações detríticas miocénicas a WNW.

Localmente a inclinação do terreno natural é acentuada, da ordem de 29%. Para a construção dos
pavilhões existentes foram realizadas movimentações de terra das quais resultaram os taludes que
se identificam na planta de implantação do Projeto e na figura seguinte.

Figura 28 - Taludes resultantes das movimentações de terras para construção dos pavilhões
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4.2.2

Tectónica e sismicidade

Do ponto de vista tectónico e estrutural, a área em estudo localiza-se no sinclinal de Pousos,
profundamente relacionado com a tectónica diapírica de Monte Real e Leiria (Teixeira et al, 1968;
Almeida et al, 2000). Trata-se de uma estrutura geológica com forma arredondada, ligeiramente
alongada segundo a direção NE-SW. As camadas inclinam da periferia para o centro do sinclinal
(Teixeira et al, 1968). Não se reconhecem falhas importantes no sinclinal de Pousos, pese embora
possam existir, mas encontrando-se cobertos pelos terrenos mio-pliocénico (Almeida et al, 2000).

Em termos de ações sísmicas, a exploração pecuária da Suinijanardo localiza-se na zona B, à qual
corresponde um coeficiente de sismicidade (α) de 0.7 (RSAEEP aprovado em anexo ao DecretoLei nº 235/83 de 31 de maio).
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Localização da
Exploração
Pecuária

(Fonte: RSEAP)
Figura 29 - Localização da Exploração Pecuária da Suinijanardo na Carta de Zonas Sísmicas
de Portugal Continental

Pela análise das cartas de sismicidade, no local em estudo, a aceleração máxima, para um período
de retorno de 1000 anos, é próxima de 100 cm/s2, ou seja 10% g.
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Localização da
Exploração
Pecuária

(Fonte: RSEAP)
Figura 30 - Localização da Exploração Pecuária da Suinijanardo na Carta de Acelerações
Máximas para um período de retorno de 1000 anos [cm/s2]

Na Figura 31 apresentam-se as cartas da intensidade sísmica e da sismicidade histórica. Na carta
da intensidade sísmica, na qual são apresentadas as zonas de intensidade máxima, para o período
1901-1972, verifica-se que a Exploração Pecuária em estudo se localiza na zona de intensidade
sísmica 7 na escala de Wood-Neuman (escala internacional), a qual é constituída por 12 graus de
intensidade sísmica.

Pág. │68│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA

VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Na carta da sismicidade histórica na qual se apresentam as isossistas de intensidades máximas na
escala de Mercalli modificada (versão de 1956), constituída por 12 graus, relativa ao período 17551996, verifica-se que a Exploração Pecuária se situa na zona de intensidade máxima VIII.

(Fonte: Atlas do Ambiente, 2012)
Figura 31 - Cartas da intensidade sísmica (à esquerda) e da sismicidade histórica (à direita)

Em síntese, atendendo ao exposto, resulta que nesta região o risco sísmico é elevado.

4.2.3

Situação Futura sem Projeto

Na ausência de Projeto é expectável que a situação relativamente à Geologia e Tectónica se
mantenha inalterada. Quanto à Geomorfologia e aos aspetos geotécnicos locais, poderão ocorrer
alterações pontuais resultantes de assentamentos, subsidências e/ou deslizamentos de terrenos.
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4.3
4.3.1

Recursos Hídricos
Recursos Hídricos Superficiais

4.3.1.1 Considerações de Análise
A Exploração Pecuária da Suinijanardo localiza-se na bacia hidrográfica da ribeira de Agudim
(ribeira dos Milagres), que integra a Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4A).

A ribeira de Agudim passa a cerca de 930 metros do limite WNW da propriedade da Suinijanardo.
Trata-se de um curso de água com nascente na proximidade da povoação de Memória, concelho
de Leiria, à cota 340, afluente da margem direita do rio Lis.

A área da Exploração Pecuária em estudo drena para pequenos afluentes da ribeira da Charneca,
afluente da margem esquerda da ribeira de Agudim. A área da bacia hidrográfica destas linhas de
água, na confluência da ribeira da Charneca com a ribeira de Agudim, é de 2.6 km2 no caso da
ribeira da Charneca e de 37,7 km2 no caso da ribeira de Agudim.

As disponibilidades de água na ribeira de Agudim, estimadas no âmbito do PGRH (2012), são as
que se indicam no quadro seguinte.

Quadro 8 - Disponibilidades de água na massa de água ribeira de Agudim
Ano
húmido
médio
seco

Vol. (dam3/ano)
31724
20706
8677
(Fonte: PGRH, 2012)

A estimativa das necessidades de água na massa de água ribeira de Agudim, para os diferentes
sectores de atividade, consta do Quadro 9. À semelhança de grande parte das massas de água
que integram a bacia hidrográfica do rio Lis, na bacia hidrográfica da ribeira de Agudim, a
agricultura representa o sector com maiores necessidades, seguido pelo sector urbano. O peso
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das necessidades da pecuária nas necessidades totais na bacia varia entre 3.4% e 3.9%,
consoante se trate de um ano seco ou um ano húmido, respetivamente.

Quadro 9 - Necessidades de água na massa de água ribeira de Agudim
Setor
Agricultura
Pecuária
Indústria
Urbano
Total

Vol. (dam3/ano)
Ano húmido
Ano médio
817
923
62
62
111
111
604
604
1594
1700

Ano seco
1028
62
111
604
1805

(Fonte: PGRH, 2012)

Confrontando as necessidades de água, com as disponibilidades, verifica-se que a taxa de
utilização da água nesta bacia é da ordem de 5% em ano húmido e em ano médio, aumentando
para 18% em ano seco.

Na Figura 32 identificam-se, sobre extrato da carta militar, as linhas de água mais próximas da
propriedade. Apesar de não ser atravessada por nenhuma linha de água, a propriedade
desenvolve-se numa zona de cabeceira que drena para o vale da Amieira, ocorrendo a nascente e
norte algumas linhas de água tributárias da ribeira da Charneca, que se desenvolve mais a norte.
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Figura 32 - Limite de propriedade da Exploração Pecuária da Suinijanardo, sobre extrato da
carta militar nº 285

A ribeira de Agudim é uma massa de água classificada ao abrigo da Diretiva Quadro da Água,
como se segue:

Quadro 10 - Classificação da massa de água Ribeira de Agudim
CÓDIGO:

PT04LIS0710

NOME:

Ribeira de Agudim

ESTADO QUÍMICO:

Bom

ESTADO POTENCIAL ECOLÓGICO:

Razoável

ESTADO GLOBAL

Inferior a Bom (3)
(Fonte: SNIAmb, 2018)
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As principais pressões sobre a qualidade da água, nesta massa de água, resultam da atividade
industrial (identificaram-se 18 estabelecimentos, 2 do sector da indústria transformadora e 16 do
sector alimentar e do vinho), da pecuária, e da agricultura e florestas (SNIAmb, 2018).

As cargas contaminantes associadas a estas origens constam do quadro seguinte. Estes dados
permitem verificar que as cargas de nutrientes geradas na bacia são muito significativas.

Quadro 11 - Cargas contaminantes associadas às principais fontes de poluição da massa de
água Ribeira de Agudim
(Fonte: SNIAMB, 2018)
Origem
CONTAMINANTE

Indústria

Pecuária

Agrícola e florestal

Carga (kg/ano)

Carga (kg/ano)

Carga (kg/ano)

CBO5

1258,23

-

-

CQO

2453,70

-

-

N TOTAL

379,08

34303.43

13159,93

P TOTAL

75,82

-

1341,95

P P2O5

-

2158.24

-

Na figura seguinte apresentam-se as localizações das estações de monitorização da qualidade da
água na ribeira de Agudim, cujos dados foram analisados neste estudo.
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Figura 33 - Localização das estações de monitorização da qualidade da água da ribeira de
Agudim e localização da propriedade da Suinijanardo, sobre extrato da carta militar nº 285

A ribeira de Agudim é, há vários anos, uma linha de água com reconhecidos problemas de
qualidade da água. As próximas figuras ilustram a classificação da água nas estações de
monitorização indicadas, nos anos de 2011 e 2012.

Dados mais recentes disponíveis no SNIRH para a estação Milagres (15E/08) permitem verificar
que a muito má qualidade da água se manteve nos anos de 2013, 2014 e 2015. Os parâmetros
responsáveis pelas classificações são o azoto Kjeldahl, o azoto amoniacal, o CBO5, o CQO, os
fosfatos e o fósforo total. As elevadas concentrações que recorrentemente se registam são
indicadores de poluição orgânica, sendo a origem mais provável, as explorações pecuárias
existentes na bacia.
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Ano

Parâmetros responsáveis pela classificação

2011

Carência química de oxigénio

2012

Carência química de oxigénio

Figura 34 - Classificação da qualidade da água da estação Ponte Chãs
(Fonte: SNIRH, 2018).

Ano

Parâmetros responsáveis pela classificação

2011

Azoto amoniacal, Fosfatos P2O5, Fósforo P e Carência química de oxigénio

2012

Fosfatos P2O5 e Fósforo P

Figura 35 - Classificação da qualidade da água da estação Ponte Catraia
(Fonte: SNIRH, 2018)
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Ano

Parâmetros responsáveis pela classificação

2011

Fosfatos P2O5, Carência química de oxigénio, Azoto amoniacal e Fósforo P

2012

Azoto amoniacal, Azoto Kjeldahl, Carência química de oxigénio, Fosfatos P2O5 e Fósforo P

Figura 36 - Classificação da qualidade da água da estação Ponte Carreira
(Fonte: SNIRH, 2018)

Ano

Parâmetros responsáveis pela classificação

2011

Azoto Kjeldahl, Azoto amoniacal, Carência química de oxigénio e Fósforo P

2012

Azoto Kjeldahl, Azoto amoniacal, Carência química de oxigénio e Fósforo P

Figura 37 - Classificação da qualidade da água da estação 15E-08 Milagres
(Fonte: SNIRH, 2018)

Localmente, e na perspetiva de caracterização dos recursos hídricos superficiais, têm-se na
propriedade:
•

Produção de efluentes pecuários de um efetivo de 1151 CN, correspondendo a cerca de 60
m3/dia;
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•

Armazenamento do efluente pecuário em três lagoas de retenção e tanque de receção,
sendo que apenas a lagoa maior está impermeabilizada, com tela em PVC. O volume útil
total é de 5525,67 m3;

•

Armazenamento dos sólidos/tamisados em dois locais impermeabilizados (nitreira e local
impermeabilizado), com uma capacidade de total de 441.75 m3;

•

Valorização agrícola em terrenos de terceiros e Dilumex (unidade de compostagem) dos
sólidos e dos efluentes líquidos produzidos na exploração suinícola.

No Quadro 12 constam as produções de estrume na exploração.

Quadro 12 - Produção de efluentes pecuários na Exploração da Suinijanardo, Lda

Tamisados
Efluente líquido
(Fonte: PGEP)

Produção anual

Produção diária

1595 ton

4.4 ton

21858 m3

60 m3

Com o objetivo de avaliar o risco de poluição acidental na ribeira da Charneca (afluente da margem
esquerda da ribeira de Agudim), cuja bacia integra a totalidade da área da Exploração Pecuária da
Suinijanardo, foi delimitada a bacia de drenagem que integra toda a área da propriedade (figura
seguinte) e aplicado o índice WRASTIC.
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Figura 38 - Bacia considerada na avaliação do índice WRASTIC

Os parâmetros constituintes do índice WRASTIC são
▪

W: presença de águas residuais;

▪

R: presença de atividades recreativas;

▪

A: presença de atividades agrícolas;

▪

S: dimensão da bacia hidrográfica;

▪

T: categoria das vias de transporte;

▪

I: presença de atividades industriais;

▪

C: cobertura vegetal do solo.

O índice WRASTIC da bacia hidrográfica obtém-se através da expressão:
WRASTIC = Σ (índice atribuído ao parâmetro × peso)
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O peso de cada parâmetro varia de 1 a 4, da seguinte forma:
Parâmetro:

W

R

A

S

T

I

C

Peso:

3

2

2

1

1

4

1

Consideraram-se os seguintes critérios estabelecidos no PGRH Tejo para a classificação da
vulnerabilidade:
WRASTIC ≥50 – vulnerabilidade elevada
26 ≤ WRASTIC > 50 – vulnerabilidade moderada
WRASTIC < 26 – vulnerabilidade baixa

Considerando os parâmetros constituintes do índice WRASTIC e considerando os intervalos de
classe constantes do PGRH e do Drinking Water Bureau (2000), chegaram-se aos resultados
apresentados no Quadro 13. Ou seja, a vulnerabilidade à poluição das águas superficiais na bacia
da ribeira da Charneca é Moderada.

Quadro 13 - Estimativa do índice WRASTIC para avaliação da vulnerabilidade à poluição
acidental das águas de superfície na bacia hidrográfica da ribeira da Charneca
PARÂMETRO

Índice atribuído

Justificação

W

4

Presença de efluentes provenientes da pecuária

R

1

Inexistência de atividades recreativas

A

1

Presença de atividade agrícola em <82 ha

S

1

< 39 km2

T

3

Estradas nacionais e municipais pavimentadas

I

1

Inexistência de indústrias na bacia hidrográfica

C

1

> 50 % da área da bacia com coberto vegetal

ÍNDICE WRASTIC

29

4.3.1.2 Situação Futura Sem Projeto
Considera-se que a evolução do clima e magnitude das alterações climáticas são um fator
determinante na evolução dos recursos hídricos na região.

Do ponto de vista dos recursos hídricos superficiais, os cenários estudados no âmbito do projeto
SIAM apontam para o aumento do risco e severidade de cheias e secas e para a deterioração da
qualidade físico-química e ecológica das linhas de água, em resultado das alterações causadas no
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regime hidrológico. A perda de capacidade de uso do solo (previsível em consequência de eventos
de seca e aos incêndios) acarretará um maior risco de exposição à erosão hídrica.

4.3.2

Recursos Hídricos Subterrâneos

4.3.2.1 Considerações em Análise
A exploração pecuária da Suinijanardo Lda. localiza-se na unidade hidrogeológica Orla Ocidental,
na massa de água designada de Pouso-Caranguejeira, com o código PTO14.

A Orla Ocidental constitui uma bacia sedimentar na qual estão presentes um conjunto de
formações sedimentares com origem em ambientes deposicionais distintos, reveladores de
diferentes episódios de deposição e erosão, e deformadas por dobras e falhas (Almeida et al,
2000).

Esta massa de água integra um conjunto de formações aquíferas, estando classificada como
sistema aquífero. Neste sistema aquífero multicamada, as formações produtivas encontram-se
separadas por espessas camadas de argilas, pelo que a conexão hidráulica entre aquíferos é
praticamente inexistente (Almeida et al, 2000). As formações produtivas exploradas têm idade
cretácica, e correspondem aos arenitos e, com menor relevância, ao complexo carbonatado
sobrejacente (Almeida et al, 2000).

A este propósito é ilustrativa a camada de Silte argiloso identificada no Log do furo existente na
propriedade da Suinijanardo, que integra o Relatório Final de Furo anexo ao Título de Utilização
dos Recursos Hídricos nº A014955.2014.RH4 atribuído a esta captação (ver Anexo VIII do Volume
3/4 do EIA – Anexos Técnicos).

A recarga do aquífero correspondente à formação arenítica cretácica ocorre, essencialmente, no
sector E e S do sistema aquífero, onde esta formação aflora em maior extensão como se pode
observar na Figura 39 (Almeida et al, 2000). A recarga dos restantes aquíferos ocorre
principalmente onde essas formações afloram uma vez que, como já referido, a conectividade
hidráulica entre formações é praticamente inexistente (Almeida et al, 2000).
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As descargas do sistema aquífero deverão ocorrer essencialmente em duas linhas de água: rio Lis
e ribeira da Caranguejeira (Almeida et al, 2000).

Figura 39 - Litologias e demarcação do sistema aquífero Pouso-Caranguejeira. O círculo a
laranja representa a localização aproximada da Exploração Pecuária da Suinijanardo
(Fonte: Almeida et al, 2000)
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Almeida et al (2000) estimam que os recursos do aquífero arenítico cretácico são da ordem de 3
hm3/ano, resultantes de uma recarga média de 110 mm/ano, correspondente a 10% da
precipitação, numa área de 25 km2. Em 2000, 1/3 destes recursos era explorado por captações
destinadas ao abastecimento público.
Na área do estudo aflora a formação cretácica hidrogeologicamente mais interessante do sistema
aquífero Pouso-Caranguejeira. O aquífero suportado por esta formação terá um funcionamento
hidrogeológico predominantemente do tipo poroso. Não está disponível informação relativa a
piezometria do sistema aquífero. Contudo, existe um piezómetro, com a referência 297/18, situado
a cerca de 5,5 km a SW da área de estudo, para o qual está disponível informação acerca da
piezometria.

Figura 40 - Evolução do nível piezométrico no piezómetro 297/18, localizado no sistema
aquífero Pouso-Caranguejeira
(Fonte: SNIRH, 2018)

Atendendo à informação do furo existente no local, designadamente a profundidade da captação,
130 m, e a profundidade do sistema de extração, 100 m, os níveis de água subterrânea na área do
estudo situar-se-ão a elevadas profundidades. Situando-se a captação à cota 141 e considerando
que os níveis piezométricos oscilam entre as cotas 65 e 70, no local do estudo a profundidade da
água do sistema aquífero situar-se-á a cerca de 70 metros de profundidade.
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As águas subterrâneas são a principal origem de água de abastecimento aos sectores agrícola,
industrial, urbano e pecuário da região. No concelho de Leiria, 87,3% da água captada tem origem
subterrânea (PORDATA, 2018).

Relativamente às captações de água existentes dentro de um raio de 1 km do limite da
propriedade da exploração pecuária Suinijanardo, Lda., a partir do inventário de captações da
APA/ARH-Centro, identificam-se um total de 31 captações, todas a explorarem águas
subterrâneas. Destas captações, 5 têm como finalidade o consumo humano, destinando-se a
maioria à rega (Figura 41).

Figura 41 - Evolução do nível piezométrico no piezómetro 297/18, localizado no sistema
aquífero Pouso-Caranguejeira

Pág. │83│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA

VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

A profundidade média destas captações é de 121,2 metros, sendo os extremos da amostra de
50,0 metros e 200,0 metros.

Considerando a informação constante do inventário de captações da APA/ARH Centro, o volume
anual captado por este conjunto de captações é de 42743,0 m3, correspondendo a 1,42% dos
recursos do aquífero arenítico cretácico estimados por Almeida et al (2000) em cerca de 3
hm3/ano.

De acordo com a informação constante do inventário, o maior consumidor de água subterrânea
neste conjunto de captações é a Suinijanardo, Lda. com um volume anual de 23172 m3. Na
propriedade da Suinijanardo existe um furo. Este furo permite a captação de um volume de
23172.0 m3/ano, para consumo humano, abeberamento dos animais e lavagens das instalações.
No Anexo VIII do Volume 3/4 do EIA – Anexos Técnicos, apresenta-se o Título de Utilização dos
Recursos Hídricos nº A014955.2014.RH4 atribuído a esta captação, bem como o respetivo
Relatório Final de Furo.

Refira-se a este propósito que, tendo em consideração o previsível aumento das necessidades de
água para satisfação dos fins anteriormente referidos, decorrente da implementação do projeto em
estudo, foi solicitada a alteração do TURH em vigor (ver Anexo VIII do Volume 3/4 do EIA – Anexos
Técnicos).

No que se refere à qualidade da água captada neste furo, os resultados dos ensaios
bacteriológicos a duas amostras de água do furo, não tratada, de setembro de 2019 e de fevereiro
do corrente ano (2020), indicam que embora ligeiramente acidificada esta água apresenta uma boa
qualidade, não existindo vestígios de contaminação de origem pecuária (Anexo VII do Volume 3/4
– Anexos Técnicos).
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Figura 42 - Localização do furo da Suinijanardo, Lda

Quadro 14 - Resultados dos ensaios físico-químicos e microbiológicos realizados a
amostras de água do furo
Resultados
PARÂMETRO:

Unidades

RELATÓRIO
66101/2019

RELATÓRIO
9287/2020

GERMES TOTAIS A 22ºC
GERMES TOTAIS A 37ºC
ESCHERICHIA COLI

UFC/ML

11
35
0
0
0
5,8
1,5X102
< 0.05
39
< 3.0
< 0.01

3
10
0
0
0
5,8
1,4X102
< 0.05
33
< 3.0
< 0.01

ENTEROCOCOS INTESTINAIS
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS
PH
CONDUTIVIDADE
AZOTO AMONIACAL
CLORETOS
NITRATOS
NITRITOS

UFC/ML
UFC/100 ML
UFC/100 ML
UFC/100 ML

ESCALA DE
SÖRENSEN
µS/
CM A 20ºC
MG/L NH4
MG/L CL
MG/L NO3
MG/L NO2
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Resultados
PARÂMETRO:
FLUORETOS
SULFATOS
CÁLCIO
FERRO
ARSÉNIO
MANGANÊS
POTÁSSIO
SÓDIO

Unidades

RELATÓRIO
66101/2019

RELATÓRIO
9287/2020

MG/L F

< 0.3
< 3.0
3,1
0,05
< 0.005
< 0.005
4,3
20,9

< 0.3
< 3.0
3,6
0,01
< 0.005
< 0.005
4,8
20,2

MG/L SO4
MG/L CA
MG/L FE
MG/L AS
MG/L MN
MG/L K
MG/L NA

A classificação da massa de água Pousos - Caranguejeira ao abrigo da Diretiva Quadro da Água é
a que se apresenta no quadro seguinte.

Quadro 15 - Classificação da massa de água subterrânea Pousos - Caranguejeira
CÓDIGO:

PTO14

NOME:

Pousos - Caranguejeira

ESTADO QUÍMICO:

Bom

ESTADO QUANTITATIVO:

Bom

ESTADO GLOBAL:

Bom
(Fonte: SNIAMB, 2017)

No quadro seguinte apresenta-se a classificação das duas estações de monitorização da qualidade
da água do sistema aquífero Pouso-Caranguejeira. Os baixos valores do pH, à semelhança do que
se regista na captação da Suinijanardo e as baixas concentrações em oxigénio dissolvido, são os
principais responsáveis pelas classificações apresentadas.
Constata-se que a água do Sistema aquífero Pouso – Caranguejeira apresenta boa qualidade
(classifica-se como A2) e que se registou uma melhoria consistente na sua classificação, a partir
de 2014.
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Quadro 16 - Classificação anual da qualidade da água subterrânea
ESTAÇÃO

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

OD
285/105

A2 pH A2 OD e pH A3 OD A2 Fenóis, OD e pH A2 Fenóis, OD e pH A2

e

A2 pH

pH
297/97

-

-

-

-

-

A3 OD A2 pH

(Fonte: SNIRH, 2018)

De acordo com a informação disponibilizada no SNIAmb (2018), do ponto de vista de qualitativo,
são os sectores agrícola e pecuário os que representam uma maior pressão sobre o sistema
aquífero. A carga de azoto gerada nesta massa de água pelos referidos sectores foi estimada em
62,2 ton N/ano e a carga de fósforo foi estimada em 1,4 ton P/ano. A carga gerada pela pecuária
representa 71,5% da carga total de azoto e 58,8% da carga total de fósforo.

No que se refere a potenciais fontes de contaminação na propriedade da Suinijanardo, tem-se a
produção de efluentes pecuários, sendo a valorização agrícola destes efluentes em terrenos de
terceiros, encaminhando-se o excedente para Unidade de Valorização.

Seguidamente apresenta-se a avaliação da vulnerabilidade à poluição das unidades geológicas
presentes na área do projeto. Esta avaliação é efetuada por aplicação do método EPPNA e do
índice DRASTIC.

O método EPPNA é um método muito simples, qualitativo, que pressupõe a atribuição de uma
classe de vulnerabilidade em função das características litológicas e hidrogeológicas das
formações aquíferas. As classes de vulnerabilidade deste método apresentam-se no Quadro 17
seguinte.
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Quadro 17 - Classes de vulnerabilidade do método EPPNA

Vulnerabilidade

CLASSES

V1 - AQUÍFEROS EM ROCHAS CARBONATADAS DE ELEVADA CARSIFICAÇÃO

ALTA

V2 - AQUÍFEROS EM ROCHAS CARBONATADAS DE CARSIFICAÇÃO MÉDIA A ALTA

MÉDIA A ALTA

V3 - AQUÍFEROS EM SEDIMENTOS NÃO CONSOLIDADOS COM LIGAÇÃO HIDRÁULICA COM A ÁGUA
SUPERFICIAL

V4 - AQUÍFEROS EM SEDIMENTOS NÃO CONSOLIDADOS SEM LIGAÇÃO HIDRÁULICA COM A ÁGUA
SUPERFICIAL

V5 - AQUÍFEROS EM ROCHAS CARBONATADAS
V6 - AQUÍFEROS EM ROCHAS FISSURADAS
V7 - AQUÍFEROS EM SEDIMENTOS CONSOLIDADOS
V8 - INEXISTÊNCIA DE AQUÍFEROS

ALTA
MÉDIA
MÉDIA A BAIXA
BAIXA A VARIÁVEL
BAIXA
MUITO BAIXA

Na área do Projeto tem-se formações detríticas consolidadas correspondentes às classes V7 aos
quais se atribui uma vulnerabilidade baixa.

Considerando os parâmetros constituintes do índice de vulnerabilidade DRASTIC e considerando
intervalos de classe de 1 a 10 para cada parâmetro, tem-se:
▪

D: Profundidade da zona não saturada do aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 1.
O nível de água situa-se a profundidades superiores a 30 metros;

▪

R: Recarga sobre o aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 6. De acordo com
Almeida et al (2000) a recarga no sistema aquífero Pousos-Caranguejeira é de 110 mm;

▪

A: Material de constituição do aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 6,
correspondente a arenitos e areias, mais ou menos margosas;

▪

S: Tipo de solo – atribui-se a este parâmetro o índice 10. Os solos presentes são solos
arenáceos;

▪

T: Topografia – atribui-se a este parâmetro o índice 1. As inclinações do terreno são
superiores a 18%;

▪

I: Impacto da zona não saturada – atribui-se a este parâmetro o índice 6. A zona não
saturada está representada por formações detríticas, arenitos, margas e calcários;
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▪

C: Condutividade hidráulica do aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 2. Assumese que a condutividade das formações presentes varie entre 4.1 e 12.2 m/dia.

O potencial de poluição DRASTIC obtém-se através da expressão:
DRASTIC = Σ (índice atribuído ao parâmetro × peso)

O peso de cada parâmetro varia de 1 a 5, da seguinte forma:
Parâmetro:

D

R

A

S

T

I

C

Peso:

5

4

3

2

1

5

3

Desta forma, o valor mínimo do índice DRASTIC é 23 e o valor máximo 226. Transformando estes
valores em potencial de vulnerabilidade, ou percentagem de vulnerabilidade, ao índice 23
corresponde 0% de vulnerabilidade e ao índice 226, 100% desta propriedade.

Da aplicação do método DRASTIC resulta assim um índice DRASTIC global de 104 ao qual
corresponde uma vulnerabilidade de aproximadamente 51%, ou seja, a área de estudo apresenta
vulnerabilidade moderada.

4.3.2.2 Situação Futura Sem Projeto
As alterações climáticas preconizadas nos diversos cenários analisados pelo projeto SIAM
influenciarão negativamente a disponibilidade de água subterrânea nesta região. É expectável que
se venha a observar a intensificação da utilização da água subterrânea pela agricultura através da
construção de furos mais profundos. A evolução da qualidade da água subterrânea está fortemente
dependente dos usos do solo.

4.4
4.4.1

Solos e Capacidade de Uso do Solo
Caracterização geral

A análise do presente descritor é relevante não só em termos de avaliação da afetação do solo,
mas também pelas repercussões que a mesma poderá ter ao nível de outros descritores
ambientais.
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Os solos desempenham diversas funções como sejam armazenamento, filtragem, efeito tampão,
transformação e habitat; contudo, várias são as ameaças que se podem verificar sobre o solo, tais
como: erosão, diminuição da matéria orgânica, contaminação local e difusa, impermeabilização,
compactação, diminuição da sua biodiversidade e salinização. Tais ameaças, quando efetivas,
podem ter consequências ao nível da estrutura do solo, da sua qualidade e da sua fertilidade.

A caracterização dos solos foi realizada com base na cartografia disponível, nomeadamente na
Carta de Solos do Atlas do Ambiente disponibilizada pela APA, adotando a respetiva
nomenclatura, e recorrendo também à informação constante da Revisão do PDM de Leiria (Aviso
n.º 9343/2015, de 21 de agosto).

Os solos que predominam no concelho de Leiria pertencem a quatro grandes grupos de solos:
podzóis, cambissolos, luvissolos e aluviossolos. O seu desenvolvimento está diretamente
relacionado com as condições litológicas e hídricas.

De uma forma generalizada, e com base na 1ª Revisão do PDM de Leiria, podemos encontrar:
•

Podzóis: são solos pobres, por vezes muito ácidos e com fracas capacidades de retenção
de água; predominam nas superfícies e colinas arenosas a jusante de Leiria, respondendo
à forte permeabilidade das rochas, à sua idade recente e também devido a uma antiga
ocupação com vegetação à base de resinosas (pinheiro bravo);

•

Cambissolos: solos medianamente evoluídos, não muito ricos, mas, quando corrigidos
passíveis de ocupação agrícola intensa;

•

Luvissolos: solos evoluídos de tons avermelhados, neutros ou básicos; têm boa
capacidade de retenção de água e são férteis quando profundos;

•

Aluviossolos (fluvissolos): solos profundos e férteis que se amontoam predominantemente
nos fundos mais aplanados dos vales, onde as aluviões estão presentes, passando
lateralmente junto às vertentes a Coluviossolos (solos profundos e férteis).
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- Localização da área de estudo
Figura 43 - Distribuição dos solos predominantes no concelho de Leiria
Fonte: 1ª Revisão do PDM de Leiria
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Na figura anterior pode observar-se que a área da exploração e envolvente se caracteriza pela
presença de Pódzois órticos (associados a Cambissolos éutricos), de acordo com a classificação
da FAO (Food and Agriculture Organization), situação que pode confirmar-se, também, através da
observação da figura seguinte.

Os Podzóis órticos são solos espessos e de textura ligeira que, do ponto de vista estrutural,
correspondem aos Podzóis com ou sem surraipa, na classificação dos solos a Sul de Portugal
desenvolvida pelo Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário. Apresentam, de um
modo geral, uma fertilidade reduzida a média e pouca capacidade para a retenção de água. Os
solos Cambissolos éutricos apresentam textura fina a média e são, em geral, delgados ou pouco
espessos.

Fonte: Carta de Solos do Atlas do Ambiente disponibilizada pela APA
- Localização da área de estudo

Figura 44 - Tipologia dos solos
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4.4.2

Capacidade de Uso do Solo

O valor agrológico dos solos existentes numa dada região tem um peso relativamente mais
importante do que a sua estrutura física e tipologia.
No que se refere à capacidade de uso do solo é atribuído a cada solo a respetiva potencialidade
agrológica, por classes que pretendem classificar a sua aptidão, tendo sido consideradas aquelas
que se apresentam no quadro seguinte, segundo o SROA-CNROA (IDRHa – Divisão de Solos).
Quadro 18 - Classes de Capacidade de Uso do Solo
CLASSES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

A

- Poucas ou nenhumas limitações
- Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros
- Suscetível de utilização agrícola intensiva

B

- Limitações moderadas
- Riscos de erosão no máximo moderados
- Suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva

C

- Limitações acentuadas
- Riscos de erosão no máximo elevados
- Suscetível de utilização agrícola pouco intensiva

D

- Limitações severas
- Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados
- Não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais
- Poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração
florestal

E

- Limitações muito severas
- Riscos de erosão muito elevados
- Não suscetível de utilização agrícola
- Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal
- Ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de recuperação
- Ou não suscetível de qualquer utilização

(Fonte: IDRHa)

Os solos A, B e C são solos suscetíveis de utilização agrícola ou outra utilização, embora de A
para C aumentem as limitações e diminua a vocação agrológica.
A atribuição de classe de capacidade de uso A e B induz a classificação dos solos sob o regime da
Reserva Agrícola Nacional (RAN), ressalvando-se contudo que, dada a escassez a nível nacional
de solos agrícolas de classe A e B de capacidade de uso, frequentemente se consideram incluídos
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na RAN áreas que, não pertencendo à classe A, B e/ou C, tenham, no entanto, sido objeto de
importantes investimentos com o intuito de aumentar a capacidade produtiva dos solos e
sustentando explorações agrícolas de rentabilidade viável.

Os solos incluídos em D e E não são, normalmente, suscetíveis de utilização agrícola durante
muitos anos, muito embora o possam ser por curtos períodos de tempo, frequentemente com
recurso a melhoramentos pela ação do homem, não muito prolongados, dadas as naturais
limitações dos solos. De qualquer forma, podem ser usados em pastagem, exploração de matos ou
exploração florestal. Os solos de classe E são somente suscetíveis de exploração florestal, com
muitas restrições, ou mais próprios para floresta de proteção e recuperação, ou vegetação natural.

No que respeita à capacidade de uso dos solos, e à semelhança do efetuado para a caracterização
dos solos, utilizou-se a Carta de Capacidade de Uso disponibilizada pela APA. Na figura seguinte
apresenta-se um extrato dessa carta com a localização da zona da exploração e a sua envolvente
mais próxima.
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- Localização da área de estudo
Figura 45 - Capacidade de uso do solo (classificação SROA)
Fonte: Atlas do Ambiente (APA)
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De acordo com a análise da figura anterior, verifica-se que na área da exploração pecuária
Suinijanardo dominam os solos da classe E, apesar de na envolvente serem, também, frequentes
os solos de classe B.

Regista-se, também, na proximidade imediata da área em estudo, a existência de uma mancha
isolada de solos da classe C+D ou E (complexos).

Importa ainda referir que, de acordo com a Carta de Condicionantes do PDM de Leiria (ver
Desenho 8b do Volume 4/4 do EIA – Anexo Cartográfico), os solos da exploração em análise não
beneficiam de proteção legal através do regime da Reserva Agrícola Nacional (RAN). Na
envolvente da área em estudo os solos incluídos na RAN registam-se essencialmente no vale da
ribeira dos Milagres e linhas de água afluentes.

Assim, constata-se que a área em estudo apresenta fraca aptidão para o uso agrícola.

4.4.3

Uso Atual do Solo

Na figura seguinte pode ver-se a distribuição das classes de ocupação de solo no concelho de
Leiria. Pela diversidade de cores é possível, numa primeira análise, constatar a heterogeneidade
de culturas que ocupam o território.
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Figura 46 – Distribuição do uso do solo no concelho de Leiria
Fonte: 1ª Revisão do PDM de Leiria

De acordo com os dados constantes da 1ª Revisão do PDM de Leiria, o uso florestal representa
mais de metade da área do concelho, 52,7%, sendo a segunda taxa de ocupação do solo a que
corresponde ao uso agrícola, com 31,5%. Os meios seminaturais, que incluem matos, carrascais e
incultos, ocupam 5% da superfície do concelho e o uso agroflorestal apenas representa 1% da
área total. Estas classes de ocupação do solo ocupam, no seu conjunto, 90% da superfície total do
concelho. Os restantes 10% estão ocupados por tecido urbano, infraestruturas, equipamentos,
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zonas industriais e comerciais, espaços verdes urbanos e águas continentais (lagoas e cursos de
água).

No que se refere ao uso atual do solo na envolvente à área em estudo, constata-se que dominam
as vastas áreas de uso florestal sobretudo de pinheiro bravo e eucalipto, como se pode observar
na figura seguinte, isolados ou em conjunto.

Figura 47 – Uso atual do solo na área da exploração e envolvente imediata
Os espaços florestais são destinados à produção de material lenhoso, resinas e outros produtos
florestais. Para além da atividade produtora, estes espaços contribuem beneficamente para as
propriedades do solo, assegurando a correção das atividades hídricas, a diminuição dos riscos de
erosão e a recuperação funcional do solo.
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Na mancha florestal que envolve a exploração, as espécies mais representativas são o Pinheiro
Bravo (Pinus pinaster) e o eucalipto (Eucalyptus globulus), cujas manchas florestais representam,
respetivamente, 31% e 3,5% da superfície total do concelho de Leiria. Destaque também para os
povoamentos florestais mistos que representam cerca de 13% da ocupação do território do
concelho. As restantes espécies, como seja Quercus Sp apresentam uma expressão muito
reduzida, inferior a 1%.

No que se refere ao uso agrícola destaque para as culturas anuais de sequeiro, seguidas da vinha.
Em menor proporção encontramos as culturas agrícolas arbóreas, olival e pomar. As áreas
agrícolas heterogéneas, formadas pela associação de culturas anuais com outras culturas
agrícolas, têm também alguma representatividade. Quanto às culturas anuais de regadio, a sua
presença regista-se sobretudo nos vales das principais linhas de água, nomeadamente a ribeira
dos Milagres, o rio Lis, a ribeira do Sirol e o rio Lena.

Outras tipologias do uso do solo, como seja o uso urbano, assumem uma expressão dispersa na
paisagem envolvente à área em estudo, destacando-se os aglomerados de Outeiro das Barrocas e
Alcaidaria, a oeste, Figueira, a nordeste, Janardo, a sudeste, Mata e Milagres, a norte.

Figura 48 – Mancha florestal (pinheiro bravo e
eucalipto) na envolvente da exploração

Figura 49 – Áreas agrícolas heterogéneas na
envolvente da povoação da Mata
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4.4.4

Situação Futura sem Projeto

Considerando a eventual inexistência do projeto não iriam ocorrer alterações significativas nos
solos e uso do solo, partindo do princípio de que não haveria lugar ao aumento do efetivo de
animais, e consequente aumento da produção, mas a exploração continuaria em funcionamento
com o número atual de suínos.

Qualidade do Ar

4.5

4.5.1

Quadro Legal Aplicável

O regime de avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente foi introduzido através do Decreto-Lei
nº102/2010, de 23 de Setembro, que transpôs para o direito interno a Diretiva nº 2008/50/CE, do
Conselho, de 21 de Maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa, e a
Diretiva nº 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro.

O Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro já sofreu alterações, através do Decreto-Lei nº
43/2015, de 27 de março e Decreto-Lei nº 47/2017, de 10 de maio, com esta última alteração a
estabelecer medidas que fixam objetivos relativos à qualidade do ar ambiente. O Anexo XII do
referido diploma legal estabelece valores limites de proteção da saúde humana de poluentes como
enxofre, dióxido de azoto, benzeno, monóxido de carbono, chumbo e PM₁₀, sendo que os métodos
de análise são os estabelecidos no Anexo VII do mesmo diploma.
O quadro seguinte apresente os valores limite expressos em µg/m 3 de acordo com o Decreto-Lei nº
47/2017, de 10 de maio.
Quadro 19 - Valores-limite de proteção da saúde humana de poluentes
PARÂMETRO

NO2

DESIGNAÇÃO

PERÍODO

VALOR LIMITE

Valor limite horário para
proteção da saúde
humana

Horário

200 mg/m3 NO2, a não
exceder mais de 18 vezes por
ano civil

Valor limite anual para
proteção da saúde
humana

Ano civil

40 mg/m3 NO2

Limiar de alerta

Três horas
consecutivas

400 mg/m3 NO2
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PARÂMETRO

SO2

DESIGNAÇÃO

PERÍODO

VALOR LIMITE

Valor limite horário para
proteção da saúde
humana

Horário

350 mg/m3 SO2, a não
exceder mais de 24 vezes por
ano civil

Valor limite diário para
proteção da saúde
humana

Diário

125 mg/m3 SO2, a não
exceder mais de 3 vezes por
ano civil

Limiar de alerta

Três horas
consecutivas

500 mg/m3 SO2

Valor limite para proteção
da vegetação

Ano civil e Inverno

20 mg/m3 SO2

Três horas
consecutivas

180 mg/m3 O3

Limiar de informação

O3

Limiar de alerta

240 mg/m3 O3

Valor limite diário para
proteção da saúde
humana

Diário

50 mg/m3, a não exceder mais
de 35 vezes por ano civil

Valor limite anual para
proteção da saúde
humana

Ano civil

40 mg/m3

Valor alvo

Ano civil

25 mg/m3

Até 1 de Janeiro de
2015

25 mg/m3

Até 1 de Janeiro de
2020
Fonte: Decreto-Lei nº47/2017, de 10 de maio

20 mg/m3

PM10

PM2,5

4.5.2

Valor limite

Emissões Atmosféricas

O concelho de Leiria está inserido na Região Centro (NUT II), sub-região da Região de Leiria (NUT
III).

Foi consultado o Inventário Nacional de Emissões para a análise da informação ao nível do
concelho (2009) respetivamente: emissões atmosféricas de gases acidificantes (GA), precursores
de ozono, partículas em suspensão, metais pesados (MP), gases com efeito de estufa (GEE) e
informação

de

carácter

geral

sobre

as

emissões

de

poluentes

atmosféricos.

Com base neste inventário apresenta-se no quadro seguinte as emissões totais anuais relativas ao
concelho de Leiria.
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Quadro 20 - Emissões totais no concelho de Leiria
SOx

NOx

PM10

Emissões totais incluindo fontes naturais
(t/km2)
Leiria

0,849

5,398

7,759

Portugal*

2,296

5,206

2,535

Emissões totais excluindo fontes naturais
(t/km2)
Leiria

0,849

5,396

1,621

Portugal*

2,296

5,146

2,535

Fonte: Inventário Nacional de Emissões (APA)
* média dos valores totais por concelho

Através da análise dos valores apresentados no quadro anterior, é possível verificar que, para o
concelho de Leiria, os contaminantes atmosféricos apresentam totais elevados em relação aos
valores médios do país. Apenas o SOx apresenta valores inferiores aos da média de Portugal. É
também importante referir a discrepância entre os valores de PM10 com e sem fontes naturais; isto
deve-se ao facto de o concelho de Leiria ser bastante urbanizado com valores apreciáveis de
tráfego e implantação industrial.

Estes valores permitem caracterizar as condições atmosféricas do concelho de Leiria, em
comparação com os restantes concelhos do país, por serem valores que dependem de vários
fatores: densidade populacional, tráfego, fontes naturais, indústria, fatores meteorológicos.

4.5.3

Condições de Dispersão de Poluentes

O conhecimento das condições meteorológicas e a caracterização morfológica permitem avaliar a
tendência de dispersão de poluentes na atmosfera, na zona de implantação da Suinijanardo.

A região em estudo apresenta algum relevo e declives assinaláveis, grande parte com grande
abundância em áreas florestais, que representam uma barreira à dispersão de poluentes e odores.
A exploração localiza-se em Vale Sobreiras/Janardo, relativamente perto de três localidades,
Outeiro das Barrocas, Figueiras e Janardo.
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Para além da orografia e ocupação do solo, os parâmetros meteorológicos com maior influência
sobre a dispersão dos poluentes na atmosfera, dizem respeito aos ventos característicos da região
e aos momentos de calma.

De acordo com os dados relativos ao clima desta região, como anteriormente analisado, os ventos
de Norte são os mais comuns, registando-se velocidades médias de cerca de 20 km/h.

4.5.4

Caracterização da Qualidade do Ar

Para caracterizar a Qualidade do Ar utilizaram-se os dados recolhidos na estação de monitorização
de Ervedeira, por se localizar na zona Centro Litoral e a cerca de 20 km da exploração
Suinijanardo. No quadro seguinte apresentam-se as informações relativas à referida estação.

Quadro 21 - Dados da estação Ervedeira
Código
Data de início
Tipo de Ambiente
Zona
Freguesia
Concelho
Latitude
Coordenadas Gauss
Militar (m)
Longitude
Latitude
Coordenadas
Geográficas WGS84
Longitude
Altitude (m)
Rede
Instituição

2019
2003-01-01
Rural Regional
Centro Litoral
Coimbrão
Leiria
328561
135123
39°55’26’’
-8°53’30’’
60
Rede de Qualidade do Ar do Centro
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro

Fonte: http://qualar.apambiente.pt

De forma a complementar a caraterização da qualidade do ar da zona em estudo, utilizaram-se os
resultados do estudo realizado pela ex-DGA (Direção Geral do Ambiente) conjuntamente com o
Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa – A Qualidade do Ar em Portugal.

A análise da informação de qualidade do ar baseou-se nos resultados apresentados no referido
estudo sobre a comparação entre os valores registados na rede de monitorização da qualidade do
ar e os valores limite definidos na legislação nacional sobre o presente descritor.
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A estação de Ervedeira integra-se na rede de Qualidade do Ar do Centro onde se registam os
valores dos seguintes poluentes:

- Dióxido de Azoto (NO2),
- Ozono (O3),
- Dióxido de Enxofre (SO2),
- Partículas < 10 µm (PM10) e
- Partículas < 2.5 µm (PM2.5).

Figura 50 - Localização da Estação e da Exploração Suinícola

Os quadros seguintes dizem respeito aos dados estatísticos anuais disponibilizados pela APA, de
consulta livre em http://qualar.apambiente.pt/qualar/, para a estação de Ervedeira. Os dados
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apresentados respeitam ao período entre 2010 a 2016, permitindo uma melhor compreensão da
concentração dos poluentes atmosféricos na região.
Quadro 22 - Dados de NO2

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Eficiência (%)
Valor
Valor Anual
Anual
(base
(base
horária)
diária)
96,4
96,2
92,5
91,5
94
94,3
83,5
83,3
98,7
98,4
99,1
98,9
95,5
94,8

Média (µg/m3)
Valor
Valor Anual
Anual
(base
(base
horária)
diária)
6
6
5,6
5,6
6,3
6,3
5,2
5,2
4,6
4,6
5,9
5,9
5,4
5,4

Máximo (µg/m3)
Valor
Valor Anual
Anual
(base
(base
horária)
diária)
67
21,6
87
20,6
71
20,3
58
18,9
54
15,8
69
18,4
57
23,5

Número de
excedências
0
0
0
0
0
0
0

Fonte: http://qualar.apambiente.pt
Quadro 23 - Dados de O3

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Eficiência (%)
Valor
Valor Anual
Anual
(base
(base
horária)
diária)
98,9
98,9
99,5
99,4
95,5
95,3
89,7
89,8
98,8
98,9
99,4
99,3
96,6
96,6

Média (µg/m3)
Valor
Valor Anual
Anual
(base
(base
horária)
diária)
63
63
44,4
44,4
52,5
52,5
61,3
61,3
55,2
55,2
53,6
53,6
54,1
54,1

Máximo (µg/ m3)
Valor
Valor Anual
Anual
(base
(base
horária)
diária)
225
197,8
127
113,9
166
147,4
179
153,9
142
127,5
143
127,6
231
176,1

Número de
excedências
29
0
7
23
3
3
9

Fonte: http://qualar.apambiente.pt
Quadro 24 - Dados de SO2

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Eficiência (%)
Valor
Valor Anual
Anual
(base
(base
horária)
diária)
98,5
98,9
99,2
99,2
99,6
100
83,7
83,3
90,2
89,6
60,2
60
93,2
92,9

Média (µg/ m3)
Valor
Valor Anual
Anual
(base
(base
horária)
diária)
3,5
3,5
2,2
2,2
2,9
2,9
7,2
7,2
4,7
4,7
2,1
2,1
3,3
3,3

Máximo (µg/ m3)
Valor
Valor Anual
Anual
(base
(base
horária)
diária)
31
8,1
27
5,8
52
11,5
123
39,6
184
41,1
36
14,6
77
26,7

Número de
excedências
0
0
0
0
0
0
0

Fonte: http://qualar.apambiente.pt

Pág. │105│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA

VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Quadro 25 - Dados de Partículas < 10µm

2010
2011
2012

2013
2014
2015
2016

Eficiência (%)
Valor
Valor Anual
Anual
(base
(base
horária)
diária)
92,7
92,1
98,2
97,5
98,7
98,1

91,7
96,2
94,3
84,2

Média (µg/ m3)
Valor
Valor Anual
Anual
(base
(base
horária)
diária)
20,3
20,4
25,6
25,6
21,8
21,8

91,2
94,8
92,6
83,1

19,9
16,7
22
17,7

19,8
16,5
22,2
17,8

Máximo (µg/ m3)
Valor
Valor Anual
Anual
(base
(base
horária)
diária)
105
62,9
181
83
175
68,9

98
162
170
113

63
62,3
92,2
79,5

Número de
excedências
6
17
15

2
3
15
2

Fonte: http://qualar.apambiente.pt
Quadro 26 - Dados de Partículas < 2,5 µm
Eficiência (%)
Valor Anual
(base horária)

Valor Anual
(base diária)

2010
97,4
97,3
2011
98,9
98,6
2012
99,4
98,9
2013
91,3
90,4
2014
98,7
98,1
2015
95,1
94,3
2016
85,4
83,1
Fonte: http://qualar.apambiente.pt

Média (µg/m3)

Máximo (µg/m3)

Valor Anual
(base horária)

Valor Anual
(base diária)

Valor Anual
(base horária)

Valor Anual
(base diária)

11,8
16,4
14,8
10,6
5,5
7,4
6,2

11,9
16,3
14,8
10,6
5,5
7,4
6,2

89
101
120
80
83
73
118

55,4
65,6
57,7
50,8
30,1
52
67,9

Número de
excedências

-

Através dos dados apresentados nos quadros anteriores, constata-se que os valores dos poluentes
NO2 e SO2 foram sempre inferiores aos limites legalmente estabelecidos para a Proteção da Saúde
Humana, sendo importante referir a baixa eficiência que se verificou, no ano 2015, para o dióxido
de enxofre.

Em relação aos valores de O3 e PM < 10µm foram registadas algumas excedências.

De acordo com os dados apresentados, pode-se assumir que, entre 2010 e 2016, a qualidade do
ar na região em estudo foi classificada como boa, embora apresentando algumas excedências
para os parâmetros O3 e PM10. Não foram registados dados e excedências para PM2,5.
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No que diz respeito ao estudo realizado pela ex-DGA (Direção Geral do Ambiente), conjuntamente
com o Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa – “Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em
Portugal, no âmbito da Diretiva 1999/30/CE - SO2, NO2, NOx, PM10 e Pb”, as campanhas realizadas
tiveram por base o método de amostragem de difusão passiva (tubos de difusão), recorrendo a
uma malha sistemática de 20 por 20 km e foram realizadas nas seguintes fases:
•

1ª Campanha (Continente e Regiões Autónomas) foi realizada de 17 a 31 de julho de 2000
– medições de dióxido de enxofre (SO2), ozono (O3) e dióxido de azoto (NO2);

•

2ª Campanha (Continente e Regiões Autónomas) foi realizada de 7 a 21 de maio de 2001
– medições de dióxido de enxofre (SO2), ozono (O3) e dióxido de azoto (NO2);

•

3ª Campanha (Regiões Norte e Algarve e interior do país) foi realizada de 21 a 29 de junho
de 2001 – medições de ozono (O3).

Nas Figuras seguintes são apresentados os resultados das referidas campanhas de avaliação.
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Fonte: Relatório de Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal

Figura 51 - Campanhas de Avaliação da Qualidade do Ar
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É possível observar que na 3ª campanha foi medido apenas as concentrações de Ozono nas
regiões Norte, Algarve e interior do país não apresentando valores de medições na área da
Exploração da Suinijanardo.

Quadro 27 - Concentração de - NO2, SO2, O3 do tubo 103 na área de estudo
Nº dos Tubos
representativos da
área de estudo
103

Coordenadas

1ª campanha

2ª campanha

29S

UTM

NO2
µg/m3

SO2
µg/m3

O3
µg/m3

NO2
µg/m3

SO2
µg/m3

517695

4414041

3,2

5,3

98,1

<1,3

<1,3

O
µg/m3
(µg/m3)

3O3

94,2

Fonte: “Avaliação da qualidade do ar em Portugal - NO2, SO2, O3 – Tubos de Difusão” e “Campanhas para a
avaliação preliminar da qualidade do ar em Portugal – O3 – tubos de Difusão

Fonte: Direção Geral do Ambiente e F.C.T./U.N.L., 2001.

Figura 52 - Localização espacial do centróide mais próximo da área em estudo (103)
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Através da análise dos valores obtidos para o tubo n.º 103 verifica-se que as concentrações de
SO2 e NO2 são reduzidas, ou seja, para a zona de implantação da exploração Suinijanardo não se
identificam fontes relevantes destes poluentes, razão justificada pela localização da exploração, a
qual se encontra afastada dos grandes centros urbanos e industriais.

Em relação ao Ozono, as concentrações obtidas já se apresentam superiores, embora com valores
aceitáveis. A formação de ozono troposférico é fortemente influenciada pela existência de níveis
elevados de radiação solar. Ao contrário dos outros poluentes, o ozono não é emitido diretamente
por nenhuma fonte poluente particular, sendo o resultado a consequência de uma série de
reações, que ocorrem entre os seus poluentes precursores, por ação da radiação solar. Em
ambiente de fundo (longe da influência de grandes fontes de poluição), o dióxido de azoto reage
com os compostos orgânicos voláteis (emitidos por fontes de origem natural), resultando na
formação de ozono troposférico.

Apesar de se tratar de uma zona urbana e com uma densidade populacionais apreciável, Leiria
apresenta, de uma forma geral e de acordo com a fonte referida, boa qualidade do ar.

De referir que numa exploração de gado suíno, há caracteristicamente emissão de maus cheiros e
produção de gases como o NH3, o Óxido Nitroso (N2O), o Dióxido de Carbono (CO2) e Metano
(CH4). A libertação de CH4 e de N2O ocorre na gestão dos efluentes e na aplicação de compostos
no solo.

Há que referir, ainda, a libertação de N2O diretamente do solo devido ao aumento do azoto mineral
disponível no solo. Grande parte da emissão de CO2 nas suiniculturas deve-se à respiração dos
animais e à libertação a partir do chorume.

A combustão do gasóleo nos motores dos equipamentos e veículos liberta monóxido de carbono
(CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto (NO) e hidrocarbonetos, prevendo-se que esta
emissão de poluentes para a atmosfera seja mais significativa no momento da preparação do
terreno/, podendo considerar-se como uma fonte de poluição atmosférica pontual.

A APA desenvolveu um índice agregado de qualidade do ar, o IQAr, tendo por base a
concentração de vários poluentes atmosféricos no ambiente, com base na informação recolhida
pelas CCDR. Este índice aplica-se às aglomerações que foram definidas para o nosso país. O
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nível do IQAr é ditado pela pior classificação verificada entre os poluentes considerados (NO2, SO2,
PM10 e O3).

Apresentam-se, no quadro seguinte, os valores atingidos para as diferentes categorias nos anos
considerados para a aglomeração do Centro Litoral, que inclui a estação de Ervedeira e Montemoro-Velho.

Verifica-se que predominam os dias de boa qualidade do ar, em todos os anos, seguindo-se-lhe os
dias de qualidade do ar com índice médio. Verifica-se igualmente, no período em análise, um
aumento do número de dias do ano que integram o índice.
Quadro 28 - Histórico anual do Índice de Qualidade do Ar, IQAr, na aglomeração Centro Litoral (Estações de Ervedeira e Montemor-o-Velho)
Classificação
(n.º de dias)
Muito bom
Bom
Médio
Fraco
Mau
Total

2005
5
181
90
66
5
347

2006
16
233
53
25
0
327

2007
17
219
78
21
0
335

2008
73
254
34
5
0
366

2009
30
287
43
4
0
364

Ano
2010 2011
17
24
282
242
57
56
7
21
0
0
363
343

2012
46
258
46
6
0
314

2013
2
253
57
3
0
315

2014
30
309
25
1
0
365

2015
18
299
36
12
0
365

2016
21
293
28
6
0
348

Fonte: www.qualar.apambiente.pt (junho de 2018)

Atendendo a estes fatores e a outros fatores climáticos e geográficos que podem influenciar as
condições de dispersão, é expectável que a qualidade do ar na área envolvente à Exploração
Suiniijardo seja maioritariamente boa ou até muito boa, podendo ocorrer episodicamente dias de
qualidade inferior, devido a fatores naturais (ex.: condições atmosféricas que favoreçam o aumento
da concentração de ozono), dada a notória ausência de fontes significativas de emissões humanas
nas proximidades.

4.5.5

Fontes emissoras e potenciais recetores sensíveis

A identificação das fontes emissoras e potenciais recetores existentes num círculo de 1 km de raio
a partir do centro da propriedade é apresentado na figura seguinte.

As fontes emissoras identificadas dizem respeito ao tráfego que circula nas vias existentes (N1 e
caminhos municipais) e também explorações adjacentes à Suinijanardo, referindo-se, como
potenciais recetores, as habitações mais próximas. Para além do tráfego que usualmente circula
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nestas vias, acresce ainda a circulação de tráfego pesado associado à atividade da exploração
agropecuária, que vai gerar o aumento da dispersão de partículas compostas por monóxido de
carbono, dióxido de carbono, compostos orgânicos voláteis, óxidos de azoto e dióxido de enxofre.

Fonte: Google Earth

Figura 53 - Fontes emissoras de poluição atmosférica
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Fonte: Google Earth

Figura 54 - Potenciais recetores sensíveis à poluição atmosférica

A cerca de 500 m a NW da exploração existe uma pequena zona urbana (identificado a amarelo),
conhecida como Outeiro das Barrocas e a cerca de 1 km a SW, situa-se a localidade de Janardo
(identificado a laranja). A exploração em estudo encontra-se envolvida numa espécie de anel
urbano, rodeado por edifícios e habitações para além destes 2 recetores mais próximos. A
população potencialmente afetada pelos efeitos do agravamento da qualidade do ar é assinalável,
dada a densidade de edificações e habitações na envolvente da exploração.

4.5.6

Situação Futura Sem Projeto

Considerando a eventual inexistência do projeto não se supõe que ocorram alterações
significativas na qualidade do ar, partindo do princípio de que não haverá lugar ao aumento do
efetivo de animais com o consequente aumento de tráfego. Não é igualmente expectável que
possa ocorrer um aumento significativo do volume de tráfego que utiliza as vias na envolvente da
exploração, ou a implantação de outros projetos que possam vir a provocar alterações na
qualidade do ar.
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Ambiente Sonoro

4.6
4.6.1

Considerações iniciais

A instalação de uma exploração pecuária implica, de um modo geral, a introdução de um conjunto
de fontes sonoras que poderão alterar negativamente o ambiente sonoro da área de localização e
da sua envolvente.

4.6.2

Enquadramento legal

O Regulamento Geral do Ruído (R.G.R.), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro,
decreta que são dois os tipos de zonas que deverão verificar requisitos relativamente à
componente ruído – Zona Sensível e Zona Mista, e que a distribuição no território nacional das
zonas referidas é da competência das Câmaras Municipais (n.º 2 do artigo 6º do R.G.R.), e deve
ser baseada no estabelecido nas alíneas v) e x) do Artigo 3º do R.G.R.

Os valores limite de exposição definidos no Artigo 11.º que devem ser verificados são:
•

Zonas Mistas: Lden ≤ 65 dB (A) e Ln ≤ 55 dB(A)

•

Zonas Sensíveis: Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)

•

Até à classificação das Zonas Sensíveis e Mistas: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A).

No caso em apreço, de acordo com a informação disponibilizada no portal sig disponibilizado no
sítio de internet da Câmara Municipal do Leiria, a Exploração da Suinijanardo está situada numa
região em que o indicador Lden é inferior a 50, conforme visível na figura seguinte.
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Fonte: CM Leiria, Mapa de Ruído.

Figura 55 – Localização da Exploração face ao mapa de ruído municipal

Para além dos limites referidos, o R.G.R. deve estabelece mais dois tipos de requisitos:
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I.

Valor absoluto (atividades temporárias) (n.º 5 do Artigo 15.º):
−

Este requisito aplica-se a atividades ruidosas temporárias que ocorram, durante mais de 1
mês, na proximidade de Recetores Sensíveis, durante os períodos proibidos constantes no
Artigo 14.º do R.G.R. Tal requisito, que se considera assim aplicável, nas condições
referidas, à fase de construção do empreendimento, assume os seguintes limites objetivos:

−

▪

Período do entardecer: LAeq nos Recetores Sensíveis ≤ 60 dB(A).

▪

Período noturno: LAeq nos Recetores Sensíveis ≤ 55 dB(A).

Na ausência de limites legais específicos para o período diurno, afigura-se adequado
estabelecer o seguinte requisito de boa prática não vinculativo:
▪

II.

Período diurno: LAeq nos Recetores Sensíveis ≤ 65 dB(A).

Valor de emergência sonora (atividades permanentes) (alínea b) do n.º 1 do Artigo 13.º):
−

Este requisito aplica-se a atividades ruidosas permanentes, que não infraestruturas de
transporte, e assume os seguintes limites objetivos, nas condições estabelecidas no anexo I
do R.G.R., para as correções tonais e impulsivas associadas ao Nível de Avaliação (LAr) e
para o valor corretivo (D) função da duração da atividade relativamente ao período de
referência:
▪

Período

diurno:

LAr

(Com

a

atividade)

–

LAeq

(Sem

a

atividade)

≤

5 + D.
▪

Período do entardecer: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 4 + D.

▪

Período

noturno:

LAr

(Com

a

atividade)

–

LAeq

(Sem

a

atividade)

≤

3 + D.

Desta forma, qualquer atividade ruidosa permanente, de acordo com o nº1 do Artigo 13º do RGR,
deve obedecer ao cumprimento dos valores limite de exposição bem como ao critério de
incomodidade.

4.6.3

Ambiente Sonoro Existente

A exploração localizada em Vale Sobreiras, enquadra-se numa zona rural, próxima de algumas
localidades de menor expressão como Outeiro das Barrocas (a noroeste) e, ainda, a nordeste,
algumas habitações ao longo da Rua do Serro que distam da área em estudo de cerca de 0,5 e 0,4
km, respetivamente. Para além destes aglomerados populacionais, regista-se ainda a presença de
algumas habitações dispersas na envolvente próxima, conforme apresentado nas seguintes
figuras.

Pág. │116│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA

VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Fonte: Google Earth Pro

Figura 56 – Localização dos principais recetores considerados sensíveis
A zona em estudo corresponde a uma zona calma, caracterizada por ruídos campestres, sendo a
principal fonte de ruído a circulação de tráfego nas vias circundantes, principalmente na N1 a Este
da Exploração.

Face ao exposto, atendendo às características dos recetores mais próximos e ao tipo de atividade
associada à exploração em estudo, considerou-se não se justificar a realização de medições de
ruido.

As fontes emissoras de ruído na exploração em estudo correspondem à maquinaria utilizada
para o normal funcionamento da exploração. Importa ainda referir a deslocação de veículos
pesados para o transporte de animais, transporte de ração e outros.
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A figura seguinte indica o itinerário feito pelos veículos pesados entre a Exploração e a Estrada
N1.

Figura 57 – Acesso à exploração a partir da N1

Não se deve descurar também a situação dos trabalhadores da exploração, que são considerados
como recetores sensíveis, uma vez que estão em contacto com a maquinaria que se encontra na
exploração.

4.6.4

Situação Futura Sem Projeto

A caracterização da situação futura sem projeto passa por uma manutenção ou ligeiro acréscimo
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dos níveis de ruido, partindo do princípio de que não haveria lugar ao aumento do efetivo de
animais, e consequente aumento de tráfego associado. No entanto, é expectável que possa
ocorrer o aumento do volume de tráfego que utiliza as vias na envolvente da exploração, em
particular na estrada N1, ou a implantação de outros projetos que possam vir a provocar alterações
nas emissões sonoras.

4.7
4.7.1

Ecologia
Consideração e Análise

O capítulo em análise efetua a classificação dos sistemas ecológicos da área de intervenção,
nomeadamente nas componentes de fauna e flora.

Para a caracterização da situação de referência, em termos ecológicos, foram consultadas
diversas fontes bibliográficas especializadas, nomeadamente o Atlas das Aves e o Livro Vermelho
dos Vertebrados. Deste modo, a caracterização foi executada sobre os grupos de vertebrados,
designadamente anfíbios, répteis, mamíferos e aves. No decorrer da visita de campo realizada, foi
efetuado o levantamento da fauna e flora presentes na área em estudo.

4.7.2

Análise Faunística

A caraterização das comunidades faunísticas presentes na área de projeto é efetuada pela
caraterização da área de estudo, identificação dos biótopos presentes e do seu potencial
faunístico e por fim da potencialidade de ocorrência das espécies de vertebrados, por
observação no terreno, análise de requisitos ecológicos e consideração de informação
especializada disponível.

A mobilidade da maioria das espécies torna difícil definir as fronteiras onde estas se podem
encontrar e se estão ou não presentes na área de estudo. Assim, as espécies foram avaliadas
pela sua “ocorrência potencial” (dado que nem todas se observaram no terreno), tendo em conta
o tipo de biótopo existente e as exigências ecológicas das mesmas, através da informação
bibliográfica.
As espécies inventariadas foram classificadas tendo em conta o seu estatuto de
conservação, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, 2006, que define as
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seguintes classes: Criticamente em Perigo (CR), Extinto (E), Em Perigo (EN), Informação
Insuficiente (DD), Pouco Preocupante (LC), Não Avaliado (NA), Quase ameaçado (NT), Não
Aplicável (NA) e Vulnerável (VU).
Uma vez que, devido à sua raridade, estatuto de ameaça ou outros fatores, muitas espécies
estão sujeitas a disposições legais, que visam a sua proteção e conservação dos habitats, por isso é
também abordada a legislação nacional e comunitária que abrange as espécies existentes na
área em estudo.

4.7.2.1 Caracterização Faunística
Grupo mamofauna
A área em estudo apresenta uma grande diversidade de espécies, este facto deve-se à
proximidade da Serra dos Candeeiros, uma área cársica, com elevado potencial para a ocorrência
de quirópteros devido à abundância de abrigos e alimentação. No elenco de espécies potenciais,
destacam-se os morcegos-de-ferradura mediterrânico e mourisco (Rhinolophus euryale e R.
mehely, respectivamente), ambos considerados em “Perigo Crítico” e o morcego-de-Bechstein
(Myotis bechsteinii), considerado como “Em Perigo” (Cabral et al. 2005). Destaca-se ainda o
morcego-grande-de-ferradura (Rhinolophus ferrumequinum) e o Morcego-de-peluche (Miniopterus
schreibersii) ambos classificados no Livro Vermelho dos Vertebrados, com o estatuto “Vulnerável”
apresentando um risco de extinção elevado onde a mínima perturbação causada às colónias pode
pôr em causa a sobrevivência destas espécies (Silva, 1998).

No que concerne a espécies cinegéticas, para a região encontram-se referenciadas a lebre (Lepus
granatensis), a raposa (Vulpes vulpes), o javali (Sus scrofa) e o coelho-bravo (Oryctolagus
cuniculus). É importante salientar que o coelho-bravo apresenta um estatuto de conservação
“Quase Ameaçado”, muito possivelmente devido à caça excessiva, perda de habitat, entre outros.
Dá-se ainda importância a espécies com estatuto “Não Ameaçado” como a geneta (Genetta
geneta), o texugo (Meles meles), a doninha (Mustela novalis), o toirão (Mustela putorius), a fuinha
(Martes foina) e o sacarrabos (Herpestes ichneumon).

As espécies de mamíferos que poderão ocorrer na área em estudo encontram-se identificadas no
quadro abaixo:
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Quadro 29 - Espécies de mamíferos potenciais e estatuto de conservação
Família
Espécie

Nome vulgar

Estatuto de
conservação

Legislação
Cites

Insectivora
Erinaceidae
Erinaceus europaeus
Soricidae
Crocidura russula
Talpidae
Talpa occidentalis
Chiroptera
Rhinolophidae
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus euryale
Rhinolophus mehelyi
Vespertilionidae
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis blythii
Myotis daubentonii
Pipistrellus pipistrelus
Pipistrellus nathusii
Nyctalus leisler
Nyctalus lasiopterus
Eptesicus serotinus
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Miniopteridae
Miniopterus schreibersii
Molossidae
Tadarida teniotis
Lagomorpha
Leporidae
Lepus granatensis
Oryctolagus cuniculi
Rodentia
Arvicolidae
Arvicola sapidus
Muridae
Apodemus sylvaticus
Rattus norvegicus
Mus musculus
Mus spretus
Carnivora
Canidae
Vulpes vulpes
Mustelidae
Mustela nivalis
Mustela vison
Mustela putorius

Bona

Berna

ouriço-cacheiro

LC

III

musaranho-de-dentesbrancos

LC

III

toupeira

LC

morcego-de-ferraduragrande
morcego-de-ferradurapequeno
morcego-de-ferraduamediterrânico
morcego-de-ferraduramourisco

VU

II

II

VU

II

II

CR

II

II

CR

II

II

morcego-lanudo
morcego-rato-grande
morcego-rato-pequeno
morcego-de-água
morcego-anão
morcego-de-nathusii
morcego-arboricolapequeno
morcego-arboricola-gigante
morcego-hortelão
morcego-negro
morcego-orelhudo-castanho

DD
VU
CR
LC
LC
NE
DD

II
II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
III
III
II

DD
LC
DD
DD

II
II
II
II

II
II
II
II

morcego-de-peluche

VU

II

II

morcego-rabudo

DD

II

lebre
coelho-bravo

LC
NT

III

rata-de-água

LC

rato-do-campo
ratazana-de-água
rato-doméstico
rato-das-hortas

LC
NA
LC
LC

raposa

LC

doninha
visão
toirão

LC
NA
DD

III
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Martes foina
fuinha
LC
III
Meles meles
texugo
LC
Lutra lutra
lontra
LC
I
II
Viverridae
Genetta genetta
geneta
LC
III
Herpestes ichneumon
sacarrabos
LC
III
Felidae
Felis sylvestris
gato-bravo
VU
II /C2
II
Lynx pardina
lince-ibérico
CR
II /C2
II
Artiodactila
Suidae
Sus scrofa
javali
LC
III
Estatuto de conservação (Cabral et al. 2006): CR-Criticamente em perigo, DD-Insuficientemente conhecido, EN-Em perigo,
LC-Pouco preocupante, NT-Quase ameaçada, VU-Vulnerável.

Grupo avifauna

A caraterização das comunidades faunísticas presentes na área de projeto é efectuada pela
caraterização da área de estudo, identificação dos biótopos presentes e do seu potencial faunístico
e por fim da potencialidade de ocorrência das espécies de vertebrados, por observação no terreno,
análise de requisitos ecológicos e consideração de informação especializada disponível.

No elenco de espécies referenciadas, assinalam-se algumas espécies protegidas nomeadamente
a cotovia-pequena (Lullula arborea), a petinha-dos-campos (Anthus campestris), o guarda-rios
(Alcedo atthis), a toutinegra-do-mato (Sylvia undata), a garça-branca (Egretta garzetta), o milhafrepreto (Milvus migrans), a águia-cobreira (Circaetus gallicus), a rola-comum (Streptopelia turtur), o
gaio (Garrulus glandarius) e o peneireiro-vulgar (Falco tinnunculus).

Relativamente à ocorrência de espécies com estatuto de conservação desfavorável em Portugal,
destacam-se a gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax), com estatuto de conservação
“Em Perigo”, o chasco-ruivo (Oenanthe hispanica) e o noitibó (Caprimulgus europaeus)
considerados “Vulneráveis” e ainda o bufo-real (Bubo bubo), o andorinhão-real (Apus melba) e o
corvo (Corvus corax), todos com estatuto de conservação “Quase Ameaçado”.

A gralha-de-bico-vermelho é uma espécie de elevado interesse conservacionista cujas populações
mais numerosas se encontram nas serras calcárias de média e baixa altitude, como é exemplo a
Serra dos Candeeiros, em escarpas fluviais (Douro Internacional) ou costeiras (Sudoeste
Alentejano). A área envolvente dominada por povoamentos florestais parece ser pouco favorável
como habitat para a espécie, uma vez que esta apresenta preferência por áreas abertas (Cabral et
al. 2006). Considera-se, assim, que a sua presença na área em estudo é muito pouco provável.
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As espécies potenciais classificadas com estatuto “VU-Vulnerável” e “NT-Quase em perigo”
apresentam uma probabilidade pouco elevada de ocorrer na área em estudo, como mencionado
anteriormente, a área em estudo não oferece condições para hospedar estas espécies.
Em relação às espécies potenciais com estatuto “LC-Pouco preocupante”, é de destacar com maior
probabilidade de ocorrência algumas espécies, tais como: a gralha (Corvus corane), a pega (Pica
pica), cotovia de poupa (Galerida cristata), o pardal (Passer domesticus), a poupa (Upupa epops),
o melro (Tordus merula), entre outras.

A tabela abaixo demonstra as espécies atribuídas à área em estudo e o seu estatuto de
conservação em Portugal:

Quadro 30 - Espécies de aves de elevado valor conservacionista com ocorrência potencial
na área de estudo
Família
Espécie
Ciconiiformes
Ardeidae
Bulbucus ibis
Egretta garzetta
Anseriformes
Anatidae
Anas platyrhynchos
Ciconiidae
Ciconia ciconia
Accipitriformes
Accipitridae
Elanus caeruleus
Circaetus gallicus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Hieraateus pennatus
Milvus migrans
Falconiformes
Falconidae
Falco tinnunculus
Galliformes
Phasianidae
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Gruiformes
Rallidae
Gallinula chloropus
Columbiformes
Columbidae
Streptopelia turtur
Cuculiformes

Nome vulgar

Estatuto de
conservação

Legislação
Cites

Berna

C1
C1

II
II

Bona

garça-boeira
garça-branca

LC
LC

pato-real

LC

III

II

cegonha-branca

LC

II

II

peneireiro-cinzento
águia-cobreira
açor
gavião
águia-de-asa-redonda
águia-calçada
milhafre-preto

NT
NT
VU
LC
LC
NT
LC

II,C1
II,C1
II,C1
II,C1

II,C1

II
II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II

peneireiro-vulgar

NT

II,C1

II

II

perdiz-vermelha
codorniz

LC
LC

III
III

II

galinha-d´água

LC

III

rola

LC

III
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Cuculidae
Cuculus canorus
Strigiformes
Tytonidae
Tyto alba
Strigidae
Otus scops
Athene noctua
Strix aluco
Bubo bubo
Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus
Apodiformes
Apodidae
Apus apus
Apus melba
Coraciiformes
Alcedinidae
Alcedo atthis
Upupidae
Upupa epops
Piciformes
Picidae
Picus viridis
Dendrocopus major
Passeriformes
Alaudidae
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Lullula arborea
Hirundinidae
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbicum
Motacillidae
Anthus campestris
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes
Turdidae
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochrurus
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispabica
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus viscivorus
Sylvidae
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Hippolais polyglota
Sylvia undata
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Phylloscopus ibericus
Regulus ignicapilla

cuco

LC

coruja-das-torres

LC

mocho d'orelhas
mocho-galego
coruja-do-mato
Bufo-real

III

II,C1

II

II,C1
II,C1
II,C1
II,C1

II
II
II
II

noitibó

VU

II

andorinhão-preto
andorinhão-real

LC
NT

III
II

guarda-rios

LC

II

poupa

LC

II

pica-pau verde
pica-pau-malhado-grande

LC
LC

II
II

calhandrinha
cotovia-de-poupa
cotovia pequena

LC
LC
LC

II
III
III

andorinha-das-chaminés
andorinha-dáurica
andorinha-dos-beirais

LC
LC
LC

II
II

petinha-dos-campos
alvéola-cinzenta
alvéola-branca-comum

LC
LC
LC

II
II
II

carriça

LC

II

pisco-de-peito-ruivo
rouxinol
rabirruivo-preto
cartaxo-comum
chasco-cinzento
chasco-ruivo
melro-azul
melro-preto
tordeia

LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC

II
II
II
II
II
II
II
III
III

II
II
II
II
II
II
II
II
II

rouxinol-bravo
fuinha-dos-juncos
felosa-poliglota
felosa-do-mato
toutinegra-de-cabeça-preta
toutinegra-de-barrete-preto
felosinha-ibérica
estrelinha-real

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

II
II
II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
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Aegythalidae
Aegythalos caudatus
Paridae
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Certhiidae
Certhia brachydactyla
Oriolidae
Oriolus oriolus
Laniidae
Lanius meridionalis
Corvidae
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus frugilegus
Corvus corax
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Sturnidae
Sturnus vulgaris
Sturnus unicolor
Passeridae
Passer domesticus
Passer montanus
Estrildidae
Estrilda astrild
Fringillidae
Fringilla coelebs
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberizidae
Emberiza cirlus
Emberiza cia

chapim-rabilongo

LC

II

chapim-de-crista
chapim-preto
chapim-azul
chapim-real

LC
LC
LC
LC

II
II
II
II

trepadeira-comum

LC

II

papa-figos

LC

II

picanço

LC

III

gaio
pega
gralha-calva
corvo
gralha-de-bico-vermelho

LC
LC
RE
NT
EN

III
II

estorninho-malhado
estorninho

LC
LC

II

pardal-comum
pardal-montês

LC
LC

III

bico-de-lacre

NA

III

tentilhão
verdilhão
pintassilgo
pintarrôxo-comum

LC
LC
LC
LC

III
II
II
II

escrevedeira
LC
II
Escrevedeira-de-gargantaLC
II
cinzenta (cia)
Emberiza calandra
trigueirão
LC
III
Estatuto de conservação (Cabral et al. 2006): CR-Criticamente em perigo, DD-Insuficientemente conhecido, EN-Em perigo,
LC-Pouco preocupante, NT-Quase ameaçada, VU-Vulnerável.

Grupo herpetofauna
Na área de estudo potencialmente poderá ser observada a presença de espécies de anfíbios,
sendo de esperar encontrar a rã-verde (Rana perezi), uma espécie muito comum em Portugal.
Entre as espécies de possível ocorrência destacam-se o tritão-marmoreado (T. marmoratus), o
sapo (Bufo-bufo) e a rela-meridional (Hyla meridionallis). A nível de répteis estaca-se a potencial
ocorrência da lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus), sendo ainda de considerar a presença
de cobras (cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis) e cobra-rateira (Malpolon monspessulanus).
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Quadro 31 - Espécies de anfíbios e repteis potenciais e estatuto de conservação
Família

Nome vulgar

Espécie

Estatuto de
conservação

Legislação
Cites

Bona

Berna

Anfíbios
Caudata
Salamandridae
Salamandra salamandra

salamandra-de-pintas-

LC

amarelas
Triturus marmoratus

tritão-marmoreado

LC

III

sapo

LC

III

rela-meridional

LC

III

rã-verde

LC

III

lagartixa de Bocage

LC

III

lagartixa ibérica

LC

III

lagartixa-do-mato-ibérica

NT

III

lagarto-de-água

LC

II

cobra-de-escada

LC

III

cobra-rateira

LC

III

cobra-de-ferradura

LC

II

Anura
Bufonidae
Bufo bufo
Hylidae
Hyla meridionallis
Ranidae
Rana perezi
Répteis
Sauria
Lacertidae
Podarcis bocagei
Podarcis hispanica
Psammodromus hispanicus
Lacerta schreiberi
Serpentes
Colubridae
Elaphe scalaris
Malpolon monspessulanus
Coluber hippocrepis

Estatuto de conservação (Cabral et al. 2006): CR-Criticamente em perigo, DD-Insuficientemente conhecido, EN-Em perigo,
LC-Pouco preocupante, NT-Quase ameaçada, VU-Vulnerável.

A nível faunístico, a área proposta para construção apresenta um reduzido potencial para albergar
comunidades faunísticas relevantes quer em diversidade, quer em abundância.
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4.7.3

Flora e Vegetação

Neste capítulo é dada ênfase à caracterização da situação de referência, no que concerne à
componente “flora e vegetação”. Deste modo é executado um enquadramento autofílico e
fitogeográfico sucinto para melhor pormenorização da zona em estudo.

De acordo com Carlos et al. (1998), a área de estudo enquadra-se no Reino Holártico, na Região
Mediterrânica, na Sub-região Mediterrânica Ocidental, na Superprovíncia MediterrânicaIberoatlântica, na Província Gaditano-Onubo-Algarviense, no Sector Divisório-Português, no
Subsetor Oeste-Estremenho e no Superdistrito Estremenho.

Figura 58 - Localização da área em estudo de acordo com a Carta Biogeográfica
Fonte: COSTA, J. C , C. AGUIAR, J. H. CAPELO, M. LOUSÃ & C. NETO (1998)
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O Superdistrito Estremenho é caracterizado por ser calcícola com algumas bolsas de arenitos.
Neste superdistrito insere-se uma cadeia de serras calcárias de baixa altitude que não ultrapassam
os 670 m, nomeadamente as Serras do Sicó, Rabaçal, Alvaiázere, Aire, Candeeiros e Montejunto.
Possui séries de vegetação como o carvalho-cerquinho (Arisaro-Querceto broteroi S.), sobreiro
(Asparago aphylli-Querceto suberis S.) e bosques de azinheiras instaladas em solos derivados de
calcários cársicos (Lonicero implexae- Quercetum rotundifoliae — > Quercetum cocciferae-airensis
— > Teucrium capitatae- Thymetum sylvestris). Dos táxones que ocorrem, destacam-se Asplenium
ruta-muraria, Biarum arundanum, Cleonia lusitanica, Micromeria juliana, Narcissus calcicola,
Quercus rotundifolia e Scabiosa turolensis. No que diz respeito à vegetação rupícola calcícola pode
ser encontrado Asplenietalia petrachae-Narciso calcicolae-Asplenietum ruta-murariae.

Relevância florística
De acordo com a Carta Ecológica de Pina Manique e Albuquerque (1982), a zona em estudo
insere-se no andar basal Mediterrâneo Atlântica, onde a vegetação potencial pertence a: sobreiros
(Quercus suber), carvalho-cerquinho (Quercus faginea), Cipreste do buçado (Cupressus
lusitânica), Pinheiro insigne (Pinus radiata), Cedro do Atlas (Cedrus atlântica), carvalho alvarinho
(Quercus robur), castanheiro (Castanea sativa), pinheiro bravo (Pinus pinaster) e eucaliptos
(Eucalyptus globulus).

A figura seguinte demonstra o enquadramento da zona em estudo com a respetiva zona
litogeográfica:
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Figura 59 - Enquadramento das zonas ecológicas de Portugal Continental
Fonte: IGP, Atlas de Portugal.

A área em estudo apresenta uma ocupação florestal de caracter misto, salienta-se a presença de
povoamentos florestais mistos de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e eucalipto (Eucalyptus globulus).
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Figura 60 - Presença de pinheiro-bravo e eucaliptos na envolvente

Potencialmente, podem também ser encontradas espécies como sobreiros (Quercus faginea),
sobreiros (Quercus suber), carvalho-alvarinho (Quercus robur) e o castanheiro (Castanea sativa),
elementos da comunidade Pistacio lentisci – Ramnetalia alaterni, como a aroeira (Pistacia
lentiscus), o lentisco.bastardo (Ramnus alaternos) e a urze-branca (Erica arbórea) e da CallunoUlicetea destaca-se o tojo (Ulex europaeus).

Figura 61 - Povoamento misto
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4.7.4

Situação Futura Sem Projeto

No que diz respeito à estimativa da situação futura é previsível que com o aumento do efetivo de
suínos se reflita num aumento de transporte dos mesmos nas vias de acesso à exploração. Deste
modo, é expectável que este aumento relatado tenha como consequência a perturbação dos
habitats já existentes e porventura, pontualmente, a eliminação de alguns habitats. As espécies
menos vulneráveis à presença humana não vão estar afetadas quanto a este incremento na
exploração.

4.8

4.8.1

Paisagem
Introdução

Neste capítulo pretende-se caracterizar a paisagem onde se encontra implantada a exploração
pecuária Suinijanardo, Lda. destinada à produção, em regime intensivo, de porco para abate.

Os principais aspetos analisados prendem-se com fatores de ordem funcional, estrutural e visual.
O fator paisagem é analisado em duas vertentes complementares:
1. Componentes da paisagem/ estruturas do território: estruturas morfológicas, estruturas
antrópicas e ocupação do território;
2. Unidades de paisagem: análise visual.

Procurou-se que a análise da paisagem não constituísse um simples somatório das diferentes
componentes da mesma, mas tivesse como base uma perspetiva integrada dos diferentes fatores.

A descrição que se segue foi realizada com base na Carta Militar 285 Marrazes (Leiria), à escala
1:25.000, na fotografia aérea da zona, em trabalho de campo (janeiro 2018) e na consulta de
bibliografia vária.

4.8.2

Estruturas do Território

A área de implantação da exploração pecuária Suinijanardo localiza-se cerca de 1 km para SE do
percurso da ribeira dos Milagres (insere-se na bacia hidrográfica do rio Lis), confrontando a NE por
uma linha de água afluente da mesma (Vale da Amieira).
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Relativamente à altimetria, na propriedade em causa as cotas variam entre os 100 m e os 145 m,
correspondendo a zona de cotas mais baixas ao vale da linha de água que limita a propriedade a
NE, tal como referido anteriormente, e a área de cotas mais elevadas à zona onde se encontra o
edifício de escritório/vestiário/ arrumos, no limite SO da propriedade.

No que se refere à ocupação do território, na envolvente imediata da exploração regista-se a
presença dominante dos espaços florestais, essencialmente, manchas de pinheiro bravo e/ou
pinheiro bravo com eucalipto, como se pode observar na figura de Distribuição do uso do solo no
concelho de Leiria (acima).

O tipo de povoamento dominante na zona em estudo corresponde a um povoamento disperso pelo
território, sobretudo ao longo das principais vias de comunicação, característico desta região que
apresenta um modelo de povoamento com elevada dispersão.

Em termos de áreas sociais, referem-se as povoações de Outeiro das Barrocas, Figueira e
Janardo, qualquer uma a SE da ribeira dos Milagres, e Alcaidaria e Mata, a NO deste curso de
água, como as povoações que apresentam maior proximidade à exploração em estudo.

Refere-se ainda a existência de outras explorações pecuárias a S, SO e O, da exploração em
estudo.

4.8.3

Unidades da Paisagem

A exploração Suinijanardo surge numa Unidade de Paisagem (UP) numerada e designada como
60 - “Beira Litoral: Leiria – Ourém - Soure”, como se pode observar na figura baixo, na publicação
Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental (Cancela
d’Abreu et al,. 2004).
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Fonte: Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental (Cancela
d’Abreu et al. 2004)

Figura 62 – Unidade de Paisagem 60 - “Beira Litoral: Leiria – Ourém - Soure”

Esta unidade é descrita da seguinte forma: Paisagem de transição e de ligação entre o norte e o
sul (Beira litoral já com fortes laivos de Estremadura), entre os maciços calcários a nascente e o
litoral a poente. É uma paisagem amena, de morfologia suave, entrecortada por vales férteis, onde
serpenteiam os rios Lis, Lena, Arunca, a ribeira de Carnide e um troço do rio Nabão. Nas encostas
macias marca presença importante a oliveira e grandes manchas de pinhal e eucaliptal. Aos raros
relevos que sobressaem do ondulado dominante correspondem quase sempre centros urbanos
com o seu castelo (Leiria, Ourem e Pombal), de onde se abarcam largas vistas sobre os terrenos
baixos.
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Esta paisagem apresenta-se no geral com fraca identidade. Tem uma razoável coerência de usos,
com exceções evidentes nos principais centros urbanos (frequente ocupação edificada de vales,
de terrenos férteis e de encostas muito inclinadas) e em grandes manchas florestais.
A sua “riqueza biológica” será média a baixa, pois se, por um lado, o padrão da paisagem rural é
no geral variado (o que pressupõe uma boa capacidade de suporte para a diversidade de espécies
vegetais e animais), por outro lado são conhecidos sérios problemas relacionados com
ecossistemas fundamentais para essa biodiversidade (nomeadamente poluição e degradação dos
leitos e margens das principais linhas de agua) e não se encontram referencias à presença de
espécies raras e/ou com elevado valor para a conservação (com exceção do Sitio da Rede Natura
do Azabuxo).

A conjunção de múltiplos fatores de ordem natural, condicionantes impostas pelas várias unidades
paisagísticas à humanização da paisagem, e o tipo de intervenção cultural sobre a área concelhia,
resultou, para o concelho de Leiria, de acordo com informação constante da 1ª Revisão do PDM
deste concelho, no zonamento de cinco unidades paisagísticas, com características próprias,
representadas na figura seguinte.

Definiram-se, assim, orla costeira dunar, colinas suaves arenosas, colinas greso-argilosas, maciço
calcário, vales do rio Lis e Lena. A exploração de Suinijanardo Lda. integra-se na unidade
correspondente às “Colinas Suaves Arenosas”.

Esta unidade corresponde a uma área de transição entre a faixa litoral e as formações calcárias
Cretácico-Jurássicas das zonas altas da bacia, sendo uma superfície de erosão Plio-Plistocénica
constituída por pequenas colinas suaves, que raramente ultrapassam a cota dos 100 metros,
formado por areias, calhaus, arenitos pouco consolidados e argilas.

A sua proximidade marítima aliada a solos podzólicos disponibilizam condições excelentes para a
silvicultura intensiva, à base de pinheiro bravo e eucalipto, assim como condições para atividades
agrícolas nas áreas mais planas e com maior fertilidade, correspondentes às zonas aluvionares
dos principais tributários do rio Lis, em que se destacam as culturas arvenses de sequeiro, os
pomares de pomóideas e a vinha.
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Figura 63 – Unidades de Paisagem no concelho de Leiria
Fonte: 1ª Revisão do PDM de Leiria

Decorrente do uso agrícola associado às várzeas, as galerias ripícolas encontram-se reduzidas a
estreitos corredores, formados essencialmente por caniçais e silvas, com ocorrência pontual de
choupos.

Nesta unidade a paisagem encontra-se estruturada por áreas florestais, que ocupam as zonas de
interflúvio, e por áreas agrícolas que preenchem o fundo dos vales principais. Por sua vez, estes
dois elementos fundamentais da paisagem são atravessados por eixos rodoviários ao longo dos
quais se tem vindo a consolidar uma intensa ocupação urbana, de tipo unifamiliar e industrial.
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Tratando-se de uma unidade paisagística amplamente humanizada, dominando os sistemas
silvícolas e agrícolas intensivos, os seus principais valores biológicos encontram-se reduzidos a
pequenas manchas remanescentes e isoladas de sobreiro e carvalho cerquinho.

As características cromáticas desta UP são dominadas por tonalidades de verde, de que se
destacam pontualmente manchas verdes mais claras correspondentes à ocupação agrícola dos
principais vales.

4.8.4

Qualidade Visual da Paisagem

A qualidade visual da paisagem, indicadora do seu valor cénico, inclui dois elementos
fundamentais de perceção, dependentes das características biofísicas e estéticas da paisagem,
são eles: as características intrínsecas do espaço em análise e a qualidade visual do seu contorno.

A qualidade visual é uma característica muito difícil de avaliar de forma absoluta, pois está
dependente de fatores subjetivos como é a sensibilidade e o interesse do observador.

No quadro seguinte, apresentam-se os fatores considerados e a forma como foram valorizados na
atribuição da qualidade visual da paisagem.
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Quadro 32 - Qualidade Visual da Paisagem

ELEMENTOS ESTÉTICOS

ELEMENTOS
BIOFÍSICOS

FATORES CONSIDERADOS

VALORIZAÇÃO ATRIBUIDA

RELEVO
PRESENÇA DE CURSOS DE ÁGUA
USO DO SOLO/COBERTO VEGETAL
(Diversidade e Valor Paisagístico)
ELEMENTOS CONSTRUÍDOS
(Harmonia funcional e arquitetónica)
COMPLEXIDADE
DIVERSIDADE
VOLUMETRIA
SINGULARIDADE
INTERVISIBILIDADE
ESTRUTURA VISUAL DOMINANTE

Heterogénea

QUALIDADE VISUAL (QV=5)

Baixa/ Média

Classificação
para cada atributo

Qualidade Visual (QV)

0

Elemento não interveniente na Qualidade Visual da UP

QV > 10 Elevada

1

Elemento de Valorização Visual da UP

5 > QV > 10 Média

2

Elemento de Grande Valorização Visual da UP

QV < 5 Baixa

Considerou-se, assim, que a paisagem envolvente à exploração de Suinijanardo apresenta
qualidade visual baixa/média, derivada sobretudo do ondulado do relevo e da presença de alguns
vales que lhe conferem alguma diversidade.

Caracteriza-se por uma estrutura visual heterogénea, transmitindo uma sensação de alguma
diversidade devida sobretudo às diferentes tipologias do uso do solo (contraste das áreas agrícolas
dos vales das principais linhas de água com as áreas florestais dominantes na envolvente).
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Figura 64 – Colinas com ocupação florestal em

Figura 65 – Vista do vale da ribeira dos

contraste com a ocupação agrícola

Milagres para norte

De realçar como elemento de valorização visual, o vale da ribeira dos Milagres, devido ao contraste
cromático e formal com o espaço envolvente, bem como pela presença da respetiva galeria
ripícola.

4.8.5

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem

A capacidade de absorção visual constitui o poder que uma paisagem tem de absorver
visualmente modificações ou alterações, sem prejudicar a sua qualidade visual. Para a sua
avaliação utilizou-se um esquema metodológico idêntico ao utilizado para a análise da qualidade
visual (ver quadro seguinte).

Assim, foram tidos em consideração fatores biofísicos como o relevo, a orientação e o coberto
vegetal, sabendo que a capacidade de absorção visual aumenta com a altura da vegetação, com a
sua densidade e também com um maior número e densidade de estratos.

Relativamente ao relevo, as zonas de maior declive correspondem às que possuem menor
capacidade de absorção visual, dado que qualquer intervenção a realizar nestas zonas conduz a
grandes movimentações de terras e, por isso, a mesmo alterações significativas no relevo local.

No que concerne à orientação, refere-se que as áreas expostas a sul e oeste são as mais frágeis
que as expostas a norte e a este.
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Foram ainda considerados os fatores morfológicos de visualização que se prendem com o
tamanho, capacidade e forma das bacias visuais.

Outro fator importante na determinação da capacidade de absorção visual é a acessibilidade visual
relacionada com a distância aos potenciais observadores (situados em aglomerados, habitações
isoladas ou ainda vias de comunicação).
Quadro 33 – Capacidade de Absorção Visual da Paisagem
VALORIZAÇÃO
ATRIBUIDA

FATORES CONSIDERADOS
VEGETAÇÃO (Uso do Solo)
RELEVO
ORIENTAÇÃO
CAMPO VISUAL RELATIVO
ACESSIBILIDADE VISUAL
CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURAIS
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL (CAV=6)

Média/ Elevada

Classificação
para cada
atributo
0
1
2

Capacidade de
Absorção Visual
(CAV)
Elemento não Interveniente de forma decisiva na CAV da UP

CAV > 10 Baixa

Elemento medianamente determinante da Capacidade de Absorção
5 > CAV > 10 Média
Visual da UP
Elemento determinante da Capacidade de Absorção Visual da UP

CAV < 5 Elevada

De acordo com os critérios anteriormente enunciados, considera-se que a paisagem em análise
apresenta média a baixa capacidade de absorção visual, devido sobretudo à presença dominante
de manchas florestais aliada ao domínio do relevo movimentado, o que faz com que a presença
visual da exploração pecuária não seja percetível para os potenciais observadores localizados na
proximidade, e seja pouco percetível a partir de pontos de cotas mais elevadas.
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4.8.6

Evolução Previsível Sem Projeto

Considerando a evolução do território da área de intervenção e sua envolvente, estima-se que
eventuais alterações na ausência do projeto em avaliação (aumento do nº de animais e da
capacidade de produção da exploração pecuária da Suinijanardo, bem como construção de novos
edifícios) não se revelam significativas para a paisagem.

4.9

4.9.1

Socioeconomia
Considerações inicias

Neste descritor pretende-se analisar a estrutura e dinâmica populacional na área em estudo, bem
como os principais aspetos de natureza económica que a definem. Serão avaliadas as
componentes sociais, demográficas, de povoamento, estrutura socio produtiva, económica e das
infraestruturas básicas de apoio à população.

Esta caracterização foi realizada a partir de dados estatísticos obtidos em fontes oficias (INE,
Agência Portuguesa do Ambiente, Câmara Municipal de Leiria), planos e regulamentos com
incidência na área de intervenção e demais bibliografias para a caracterização da situação de
referência.

A nível estatístico recorreu-se a informação referente aos últimos censos (2001, 2011), ao Anuário
Estatístico da Região do Centro e a dados estatísticos municipais, de forma a poder efetuar uma
análise comparativa da evolução das condições socio económicas locais, e sempre que possível,
com recurso a informação estatística mais recente, o que possibilita obter uma visão mais
aproximada das atuais tendências.

No ponto relativo à estrutura económica Concelhia pretende-se fazer o balanço das principais
atividades produtivas, fazendo referência à população empregada por sector de atividade, sectores
de atividade preponderares no território, população ativa e situação face ao emprego, empresas
sedeadas por unidade territorial, segundo a CAE, bem como por escalão de pessoal ao serviço, o
que permite perceber e caracterizar a estrutura empresarial da região. Será também analisado o
sector agropecuário face aos dados disponíveis.

A metodologia utilizada e análise subsequente tendem a determinar as principais características do
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território, que permitem a posterior avaliação de impactes ambientais suscetíveis de interferir na
situação de referência. Por fim será apresentada uma breve análise em termos de povoamento,
infraestruturas, acessibilidades.

4.9.2

Estruturas e Dinâmicas Demográficas

O projeto em avaliação localiza-se município de Leiria, na união de freguesias de Marrazes e
Barosa, anteriormente à nova reestruturação administrativa - Marrazes, no limite NE da freguesia
de Marrazes, em confrontação com a freguesia de Milagres. A Suinijanardo dista cerca de 500 m
da localidade de Outeiro das Barrocas (NW da exploração) e cerca de 1 km da localidade de
Janardo.

Fonte: Fonte própria (tendo por base imagem do Google Earth Pro)

Figura 66 - Localização da Exploração Suinijanardo
De acordo com a anterior divisão administrativa, o concelho de Leiria encontrava-se subdividido em
29 freguesias. Atualmente, com as alterações decorrentes da reorganização administrativa
territorial autárquica, este número passou para 18, tal como referido anteriormente, face à união de
algumas das freguesias.
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De acordo com o quadro seguinte verifica-se que à data dos censos de 2011 o distrito de Leiria
registava 126 897 residentes, o que corresponde a 1,2% do total de residentes nacionais. Ao nível
das freguesias, como mais populosa, surge a freguesia de Marrazes com cerca de 17,75% da
população que reside no distrito de Leiria.

Em termos de estrutura etária, a freguesia de Marrazes apresenta uma estrutura etária
predominantemente adulta concentrando, em 2011, cerca de 58,4% da sua população na faixa dos
25 aos 64 anos e cerca de 17,25% da sua população na faixa etária dos 0 aos 14 anos. Em termos
de envelhecimento da população, refere-se que Marrazes surge entre as freguesias menos
envelhecidas do concelho de Leiria.
Quadro 34 - Distribuição da população residente por grupo etário
População residente por Local de residência

Portugal
Centro
Região Leiria
Leiria (concelho)
Amor
Arrabal
Azoia
Barosa
Barreira
Boa Vista
Caranguejeira
Carvide
Coimbrão
Colmeias
Cortes
Leiria
Maceira
Marrazes
Milagres
Monte Real
Monte Redondo
Ortigosa
Parceiros
Pousos
Regueira de Pontes
Santa Catarina da Serra
Santa Eufémia

Total

0 - 14 anos

Grupo etário
15 - 24 anos

25 - 64 anos

65 e mais anos

10562178
2327755
260942
126897
%
4747
3,74%
2684
2,12%
2276
1,79%
2156
1,70%
4102
3,23%
1745
1,38%
4691
3,70%
2820
2,22%
1735
1,37%
3278
2,58%
3001
2,36%
14909
11,75%
9914
7,81%
22528
17,75%
3071
2,42%
2936
2,31%
4398
3,47%
1971
1,55%
4664
3,68%
9763
7,69%
2221
1,75%
4098
3,23%
2327
1,83%

1572329
319258
38975
19317
15,22
739
15,57%
388
14,46%
303
13,31%
334
15,49%
660
16,09%
258
14,79%
704
15,01%
397
14,08%
196
11,30%
414
12,63%
398
13,26%
1996
13,39%
1339
13,51%
3887
17,25%
463
15,08%
430
14,65%
664
15,10%
331
16,79%
788
16,90%
1751
17,94%
322
14,50%
605
14,76%
345
14,83%

N.º
1147315
239248
28419
14558
11,47
498
10,49%
296
11,03%
312
13,71%
208
9,65%
440
10,73%
193
11,06%
558
11,90%
267
9,47%
199
11,47%
377
11,50%
366
12,20%
1780
11,94%
1056
10,65%
2559
11,36%
376
12,24%
322
10,97%
557
12,66%
229
11,62%
466
9,99%
1039
10,64%
256
11,53%
583
14,23%
304
13,06%

5832470
1247499
143161
70986
55,94
2622
55,23%
1422
52,98%
1248
54,83%
1217
56,45%
2432
59,29%
941
53,93%
2490
53,08%
1524
54,04%
895
51,59%
1667
50,85%
1682
56,05%
8415
56,44%
5482
55,30%
13164 58,43%
1702
55,42%
1638
55,79%
2443
55,55%
1100
55,81%
2804
60,12%
5784
59,24%
1233
55,52%
2180
53,20%
1259
54,10%

2010064
521750
50387
22036
17,37
888
18,71%
578
21,54%
413
18,15%
397
18,41%
570
13,90%
353
20,23%
939
20,02%
632
22,41%
445
25,65%
820
25,02%
555
18,49%
2718
18,23%
2037
20,55%
2918
12,95%
530
17,26%
546
18,60%
734
16,69%
311
15,78%
606
12,99%
1189
12,18%
410
18,46%
730
17,81%
419
18,01%
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População residente por Local de residência
Total
Souto da Carpalhosa
Bajouca
Bidoeira de Cima
Memória
Carreira
Chainça

3863
2004
2250
807
1166
772

0 - 14 anos

3,04%
1,58%
1,77%
0,64%
0,92%
0,61%

573
318
360
85
162
107

14,83%
15,87%
16,00%
10,53%
13,89%
13,86%

Grupo etário
15 - 24 anos
504
265
226
83
128
111

N.º
13,05%
13,22%
10,04%
10,29%
10,98%
14,38%

25 - 64 anos
2036
1051
1177
340
618
420

52,71%
52,45%
52,31%
42,13%
53,00%
54,40%

65 e mais anos
750
370
487
299
258
134

19,41%
18,46%
21,64%
37,05%
22,13%
17,36%

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011

No quadro seguinte verifica-se que a taxa de variação da população residente (2001-2011) no
concelho de Leiria foi de 5,88%, com a freguesia de Marrazes a ter uma variação positiva de
10,2%, superando o concelho e sendo a 5ª freguesia concelhia com maior aumento populacional
no período analisado. As freguesias com maiores valores são Parceiros, Pousos e Barreira com
41,16%, com 33,27% e 31,35%, respetivamente.
Constata-se, também, que embora Leiria tenha registado um acréscimo populacional, este ocorreu
nas faixas etárias dos 25 aos 64 anos (8,9%) e de mais de 65 anos (32,6%), enquanto nas faixas
mais jovens se verifica um decréscimo populacional. Já Marrazes apenas registou perda
populacional na faixa dos 15 aos 24 anos de idade, tendo as restantes faixas etárias registado um
acréscimo, apesar da maior incidência na faixa etária mais envelhecida.
Quadro 35 - Taxa de Variação

Portugal
Centro
Região Leiria
Leiria (concelho)
Amor
Arrabal
Azoia
Barosa
Barreira
Boa Vista
Caranguejeira
Carvide
Coimbrão
Colmeias
Cortes
Leiria
Maceira
Marrazes

Taxa de variação da população residente (2001- 2011) %
Grupo etário
Total 0 - 14 anos 15 - 24 anos 25 - 64 anos 65 e mais anos
1,99
-5,09
-22,46
5,54
18,69
-0,88
-9,4
-25,73
2,49
14,25
3,97
-4,93
-20,54
6,51
26,52
5,88
-6,04
-16,72
8,88
32,64
0,19
-9,21
-31,02
1,59
43
-1,29
-12,22
-20,86
-0,7
22,72
0,31
-26,81
-6,31
3,23
31,95
16,79
19,71
-9,17
15,03
41,79
31,35
19,35
-3,93
40,09
51,6
-9,4
-18,87
-35,02
-7,29
19,26
-5,65
-21,16
-24,7
-4,56
28,81
-3,19
-6,59
-38,34
-2,18
27,16
-10,1
-39,13
-28,67
-6,18
18,67
-11,81
-27,37
-25,2
-13,36
14,05
-1,02
-18,78
-22,29
4,21
21,44
6,91
-7,29
-11,13
9,07
30,99
-0,67
-13,5
-25,32
-0,56
35,26
10,2
3,27
-12,24
12,26
43,32
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Taxa de variação da população residente (2001- 2011) %
Grupo etário
Total 0 - 14 anos 15 - 24 anos 25 - 64 anos 65 e mais anos
Milagres
3,71
-9,22
-22,47
9,52
28,64
Monte Real
5,73
-3,37
-19,5
7,55
33,5
Monte Redondo
1,45
-15,31
-22,64
5,94
39,81
Ortigosa
9,38
7,12
-17,92
16,4
15,61
Parceiros
41,16
37,04
-10,21
54,49
53,42
Pousos
33,27
28,84
9,02
38,01
44,47
Regueira de Pontes
-1,86
-13,44
-27,48
-0,08
34,87
Santa Catarina da Serra 3,43
-21,43
-4,11
8,24
28,07
Santa Eufémia
-3,84
-23,5
-14,85
2,44
9,4
Souto da Carpalhosa
-3,86
-24,01
-13,4
-2,3
25,42
Bajouca
-0,55
-20,7
-19,7
0,1
58,12
Bidoeira de Cima
8,54
1,12
-24,16
5,85
58,63
Memória
-8,81
-22,73
-8,79
-13,49
2,75
Carreira
-12,79
-27,68
-41,55
-7,62
14,67
Chainça
-5,28
-30,07
-0,89
-2,78
13,56
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011

Os dados analisados nos quadros anteriores surgem refletidos no índice de envelhecimento, que
traduz a relação entre a população idosa (65 e mais anos) e a população mais jovem (0 – 14
anos). No quadro seguinte observa-se a distribuição deste indicador nos vários níveis territoriais, o
que permite comparar unidades de análise e melhor a compreender a estrutura da população local,
onde se insere a presente exploração.

Leiria verificou, entre os anos 2001 e 2011, um aumento do envelhecimento populacional com
alguma relevância, tendo passado de 80,8 para 114,1, no entanto, inferior ao nível regional e
nacional. A nível interno, Marrazes surge como a freguesia menos envelhecida do concelho,
registando um índice de 75,1 em 2011, valor que em 2001 era apenas de 54. Como mais
envelhecidas surgem Memória, Coimbrão e Colmeias.
Quadro 36 - Índice de envelhecimento por local de Residência (2001, 2011)

Portugal
Centro
Região Leiria
Leiria (concelho)
Amor
Arrabal
Azoia
Barosa
Barreira
Boa Vista
Caranguejeira
Carvide

Índice de envelhecimento
2011
2001
N.º
127,8
102,2
163,4
129,5
129,3
97,1
114,1
80,8
120,2
76,2
149
106,5
136,3
75,6
118,9
100,3
86,4
67,9
136,8
93
133,4
81,6
159,2
116,9
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Índice de envelhecimento
2011
2001
N.º
Coimbrão
227
116,4
Colmeias
198,1
126,1
Cortes
139,5
93,2
Leiria
136,2
96,3
Maceira
152,1
97,2
Marrazes
75,1
54
Milagres
114,5
80,7
Monte Real
127
91,9
Monte Redondo
110,5
66,9
Ortigosa
94
87
Parceiros
76,9
68,6
Pousos
67,9
60,5
Regueira de Pontes
127,3
81,7
Santa Catarina da Serra
120,7
74
Santa Eufémia
121,5
84,9
Souto da Carpalhosa
130,9
79,3
Bajouca
116,4
58,3
Bidoeira de Cima
135,3
86,2
Memória
351,8
264,5
Carreira
159,3
100,4
Chainça
125,2
77,1
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos (2001-2011)

Relativamente ao crescimento efetivo, que se reporta ao acréscimo populacional realmente
verificado em determinado território, verifica-se em todos os concelhos da Região de Leiria uma
perda generalizada entre 1993 e 2013 nas várias unidades de análise. Leiria tem vindo a registar
uma redução da taxa de crescimento efetivo, tendo passado de 2003 para 2013 para valores
negativos.

Quadro 37 - Taxa de Crescimento efetivo
Taxa de crescimento efetivo por Local de residência
Período de referência dos dados
2013
2003
1993
%
%
%
Portugal
-0,57
0,27
0,2
Centro
-0,78
-0,04
0,14
Região Leiria
-0,37
0,49
0,82
Batalha
-0,1
0,47
1,01
Leiria
-0,29
0,7
1,39
Marinha Grande
-0,02
0,94
0,08
Pombal
-0,78
-0,08
0,36
Porto de Mós
-0,6
0,11
0,23
Fonte: INE, Indicadores Demográficos
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Relativamente à natalidade, verifica-se um decréscimo generalizado, nos concelhos da região de
Leiria, à semelhança da região Centro e país.

Os indicadores apresentados no quadro seguinte, demonstram que temos vindo a assistir a nível
nacional a um declínio na taxa bruta da natalidade, tendência também registada nos diferentes
concelhos da região de Leiria. O concelho de Leiria passou de uma taxa de natalidade de 12,3‰
em 1993 para 8‰ em 2013.

Relativamente à taxa de mortalidade, consta-se que no período analisado não existiu uma
evolução significativa nas várias unidades de análise, sendo que em Leiria passou-se de 8,4‰
para 8,3‰ em vinte anos.
Quadro 38 – Indicadores Populacionais
Taxa bruta de natalidade Taxa bruta de mortalidade
Período de referência dos dados
2013
2003
1993
2013
2003
1993
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Portugal
7,9
10,8
11,4
10,2
10,4
10,6
Centro
6,9
9,5
10,1
12
12,1
12,1
Região Leiria
7,5
10,8
11,1
9,5
9,5
9,7
Batalha
7,1
9,6
11,7
7,7
9,7
8,6
Leiria
8
11,4
12,3
8,3
8,3
8,4
Marinha Grande
8
11,1
9,9
9,3
9,4
9,4
Pombal
6,5
9,8
8,9
12,8
11,7
12,6
Porto de Mós
6,1
10,6
12
9,9
10,6
9,8
Fonte: INE, Indicadores Demográficos

4.9.3

Nível de Instrução da População

O nível de instrução de uma população é um elemento determinante para o seu desenvolvimento,
e as qualificações da população em idade ativa constituem um fator de competitividade territorial e
económico.

No que diz respeito à taxa de analfabetismo em Portugal, de acordo com os censos realizados em
1991, 2001 e 2011, registou-se um decréscimo, desde 1991, ano em que se registava uma taxa de
11,01%, valor que, comparado à taxa registada em 2011 (5,22%), corresponde a um decréscimo
de 5,79% neste indicador. Leiria acompanha a tendência nacional e regional, tendo passado de
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10,26% para 4,64% entre 1991 e 2011; no entanto, de realçar o registo de valores inferiores à
média nacional, da região Centro e da região de Leiria.

Nas freguesias do concelho Leiria verifica-se que entre 1991 e 2001 apenas as freguesias de Amor
e Chainça registaram um aumento na taxa de analfabetismo, no entanto, entre 2001 e 2011 a
tendência de redução foi generalizada.

Marrazes, nos três períodos em análise registou sempre a menor taxa de analfabetismo concelhia,
tendo passado de 6,44% em 1991 para 2,23% em 2011, percentagem muito inferior à média
regional e nacional, resultado da estrutura etária analisada, em que o peso da população jovem é
evidente.

Quadro 39 - Taxa de Analfabetismo por local de Residência

Portugal
Centro
Região Leiria
Leiria (concelho)
Amor
Arrabal
Azoia
Barosa
Barreira
Boa Vista
Caranguejeira
Carvide
Coimbrão
Colmeias
Cortes
Leiria
Maceira
Marrazes
Milagres
Monte Real
Monte Redondo
Ortigosa
Parceiros
Pousos
Regueira de Pontes
Santa Catarina da Serra
Santa Eufémia
Souto da Carpalhosa

Taxa de analfabetismo
2011
2001
1991
%
5,22
9,03
11,01
6,38
10,91
13,98
6,02
10,13
13,18
4,64
7,92
10,26
7,56
11,9
10,36
4,64
6,99
7,47
5,38
7,85
8,74
4
7,13
9,71
4,26
7,86
9,57
4,61
8,43
10,14
7,28
10,59
14,23
6,42
10,48
13,37
7,35
11,94
16,22
7,45
11,77
15,03
5,75
9,3
11,92
1,64
2,41
2,79
5,69
8,95
10,69
2,23
4,55
6,44
5,92
9,88
15,87
5,44
7,37
9,86
7,12
11,03
14,23
5,43
10,48
10,8
3,15
7
9,5
3,18
6,76
9,54
4,82
8,97
8,82
5,25
8,28
12,77
5,52
10,35
12,79
7,76
12,48
15,88
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Taxa de analfabetismo
2011
2001
1991
%
Bajouca
7,39
10,96
17,7
Bidoeira de Cima
6,76
10,86
14,46
Memória
16,89
21,25
24,88
Carreira
8,51
13,21
15,18
Chainça
3,92
9,36
9,33
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos (2011, 2001, 1991)

No quadro seguinte apresenta-se a distribuição da população residente por grau de instrução,
constando-se que, a nível nacional, à data dos censos de 2011 se registava uma predominância do
ensino básico de 1º ciclo, concentrando cerca de 25,5% da população, seguido do ensino de 3º
ciclo (16%), do de 2º ciclo (13,4%) e do superior (11,78%). A população sem nenhum grau de
escolaridade representava cerca de 19%.

A região Centro e região de Leiria registam a mesma ordem de distribuição de escolaridade pela
sua população, embora registem valores superiores no que respeita a nenhum grau de
escolaridade, comparativamente ao nível nacional.

Leiria surge com valores mais favoráveis em termos da escolaridade da sua população
comparativamente ao país e região, registando 18,8% da sua população sem nenhum grau de
escolaridade, 23,43% com o ensino básico de 1º ciclo, seguindo-se o 3º ciclo (17,15%), 14% com o
ensino secundário, e 12,5% com o ensino superior. A freguesia onde se insere o projeto regista
valores mais elevados que o concelho, região e país nas escolaridades a partir do 3º ciclo a ensino
superior, e percentagens mais reduzidas nos baixos níveis de escolaridade.

Quadro 40 - População residente por local de residência e nível de escolaridade (2011)
População residente por nível de escolaridade
Nenhum

Básico- 1º Ciclo

Básico- 2º Ciclo

Básico- 3º Ciclo

Secundário

Pós-

Superior

secundário
Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Portugal

1999754

18,93

2688308

25,45

1412580

13,37

1716970

16,26

1411801

13,377

88023

0,8

1244742

11,78

Centro

466146

20,03

640510

27,52

297911

12,80

370419

15,91

290871

12,50

18247

0,79

243471

10,46

Região

53125

20,36

66216

25,38

33859

12,98

43898

16,82

34927

13,38

2524

0,97

26393

10,11

Leiria

23807

18,76

29727

23,43

16651

13,12

21764

17,15

17851

14,07

1301

1,03

15796

12,45

Marrazes

3732

16,57

4076

18,09

2956

13,12

4485

19,91

3783

16.79

270

1.20

3226

14,32

de Leiria

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011
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4.9.4

Atividades Económicas e Estruturação Socio-Produtiva

Analisando a taxa de atividade da população residente, verifica-se que Leiria registava 50,2% da
sua população empregada em 2011, valor superior ao país (47,5%) e à região de Leiria (47,8%). A
freguesia de Marrazes apresenta um valor (53,79%) superior ao verificado no concelho. Quanto à
taxa de desemprego, enquanto a nível nacional a mesma se encontrava nos 13,18%, no concelho
de Leiria esta era de 8,97%, no entanto, superior em Marrazes com 11,2%.

Quadro 41 - Taxa de Atividade e Desemprego (2011)
Taxa de atividade Taxa de desemprego
2011
%
Portugal
47,56
13,18
Centro
45,38
10,98
Região Leiria
47,82
9,29
Leiria
50,02
8,97
Marrazes
53,79
11,21
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação (2011)

Apresentam-se no quadro e gráfico seguintes dados relativos ao desemprego e procura de
emprego, para análise ao nível do concelho de Leiria. Os dados foram obtidos a partir do INE para
os dados relativos à região Centro e, para o concelho de Leiria, utilizaram-se estatísticas
disponíveis no site do IEFP. Os dados que se apresentam seguidamente dizem respeito à
população de Leiria que se registou no IEFP à procura de emprego, divididos por sexo e por
situação de emprego, para os anos entre 2012 e 2018.
Quadro 42 – Desempregados Inscritos no IEFP no concelho de Leiria
2012

2017

2018*

Homens

33660 35512 29950 24307 21481 16406

8105

Mulheres

40482 44201 38403 31745 28015 24061 13101

1º Emprego

5611

2013

6822

2014

6790

2015

5816

2016

5051

4115

1941

Novo Emprego 68531 72891 61563 50236 44445 36352 19265
Total

74142 79713 68353 56052 49496 40467 21206

* (em 2018 com dados recolhidos apenas entre janeiro e agosto)
Fonte: IEFP

Da análise do quadro anterior constata-se um aumento da população registada no IEFP de 2012
para 2013, ano a partir do qual se começou a verificar uma redução progressiva, tendo-se
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verificado uma redução aproximada de 45% de 2012 para 2017. Constata-se que, ao longo dos
anos, o desemprego feminino tem sido superior ao masculino, o que é comprovado pelo número
de inscrições.

O seguinte gráfico demonstra os dados de desemprego e em que tipo de situação de procura de
emprego se encontravam os indivíduos, entre 2012 e 2017 (média dos valores mensais), para o
concelho de Leiria, expressos por sexo e por situação face ao desemprego.
Desempregados Inscritos no IEFP
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Figura 67 – Evolução do número de desempregados no concelho de Leira (IEFP)
Através do gráfico anterior constata-se um grande decréscimo no número de inscritos observado
no concelho de Leiria nos últimos anos, tendo-se apenas registado um aumento entre 2012 para
2013.

O único parâmetro analisado que aparenta alguma constância ao longo dos anos é o número de
pessoas à procura do seu 1º emprego. De salientar, também, a diferença entre géneros na procura
de emprego, concluindo-se que os homens se apresentam em menor representação na procura de
emprego que as mulheres. A título de exemplo, em 2012, as mulheres inscritas no IEFP
correspondiam a uma razão de 1,2 relativamente aos homens, tendo passado este rácio para 1,47
no ano de 2017.
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De acordo com o quadro seguinte, onde se apresenta a população empregada, por local de
residência e setor de atividade, verifica-se que o maior setor empregador no conjunto das unidades
territoriais analisadas é o sector terciário, que emprega cerca de 70,5% da população nacional e
66,2% da população da região Centro, em detrimento do setor primário, que apresenta um peso
muito reduzido no contexto nacional e regional.

No concelho de Leiria, embora o setor terciário também surja como principal setor a empregar a
população, destaca-se o facto de este deter um maior peso comparativamente ao país e região,
concentrando cerca de 64,18% da população empregada. Embora este concelho surja
maioritariamente terciário no seu conjunto, ainda se regista um valor de 34,01%, sendo inferior aos
valores da região Centro que atingem 30,1%.

Analisando a população empregada no sector primário, verificam-se grandes diferenças entre as
unidades territoriais em estudo. A região Centro é a unidade que mais se destaca, com população
empregada na ordem dos 3,7%, semelhante ao verificado a nível nacional (3,06%), enquanto na
região de Leiria esse valor passa para 1,97%, à semelhança do verificado no concelho de Leiria
(1,81%).

Marrazes apresenta uma distribuição da população empregada por setor de atividade de 67,06%
no setor terciário, de 26,8% no secundário e apenas de 0.8% no primário.

Quadro 43 - População empregada por local de residência por sector de atividade
económica (2011)
População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011)
Setor de atividade económica
Sector
Sector
Sector terciário
Sector terciário
Total
primário
secundário
(social)
(económico)
N.º
N.º
Portugal
4361187 133386
Centro
940211
35018
Região Leiria
113204
2231
Leiria
57777
1046
Marrazes
10759
84
Fonte: INE, dados estatísticos

%
3,06
3,72
1,97
1,81
0,78

N.º
1154709
282800
43080
19650
2878

%
26,48
30,08
38,06
34,01
26,75

N.º
1254273
272878
25244
14351
2982

%
28,76
29,02
22,30
24,84
27,72

N.º
1818819
349515
42649
22730
4815

%
41,70
37,17
37,67
39,34
44,75
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Quando analisada a população portuguesa empregada por atividade económica (CAE Rev. 3),
verifica-se uma predominância no setor G - comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos
automóveis e motociclos (17,3%) e no sector C - indústria transformadora (16,4%), que em
conjunto empregam cerca de 33,7% do total da população portuguesa.

Esta tendência de concentração do emprego nos dois setores referidos é comum às restantes
unidades territoriais. Todavia, enquanto a nível nacional, continental e da freguesia de Marrazes o
setor dominante é o G, com 17,3%, 17,3% e 22,5% da população empregada, respetivamente, a
nível regional, sub-regional e concelhio é o setor C que domina, com 19,2%, 25,8% e 22,6% da
população empregada, respetivamente.

Da análise do quadro que se segue é possível estabelecer quais as atividades económicas que
mais empregam, no concelho de Leiria e na freguesia de Marrazes.

No concelho de Leiria o setor das indústrias transformadoras destaca-se como principal atividade
empregadora com 22,6%, tal como referido anteriormente, seguindo-se o comércio por grosso e a
retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos com 19,9%.

Na freguesia de Marrazes a estrutura de população empregada por atividade não segue, na
totalidade, a tendência concelhia, verificando-se que a maior parte da população está empregada
no setor G, seguindo-se a população empregada no setor da indústria transformadora (19,4%).

Registou-se um decréscimo do total de empresas em Portugal e restantes unidades territoriais
entre 2008 e 2016. A Região de Leiria registou um decréscimo total de 3369 empresas, no entanto,
destaca-se o aumento de 222 empresas na área da agricultura, produção animal, caça, floresta e
pesca.
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Quadro 44 - População empregada por local de residência por atividade económica (2011)
População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e Atividade económica (CAE Rev. 3)
Atividade económica (CAE Rev. 3)
Total
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
N.º
%
4361187 3,06 0,30 16,36 0,62 0,66 8,54 17,27 3,70 6,69 2,35 2,40 0,60 4,12 4,36 7,21 8,64 8,18 1,00 2,05
Portugal
940211 3,72 0,39 19,18 0,62 0,69 9,20 17,91 3,68 5,67 1,41 1,59 0,38 3,23 3,11 6,89 9,19 9,13 0,70 1,81
Centro
Região Leiria 113204 1,97 0,78 25,81 0,51 0,73 10,22 19,10 3,28 5,32 1,21 1,77 0,39 3,61 2,82 4,79 7,48 6,54 0,70 1,85
57777 1,81 0,32 22,64 0,60 0,77 9,68 19,92 2,70 5,45 1,46 1,98 0,45 3,96 3,22 5,07 8,58 7,34 0,77 2,05
Leiria
10759 0,78 0,20 19,43 0,62 0,97 5,52 22,54 3,02 6,52 2,00 2,26 0,42 4,15 3,65 5,99 10,27 7,31 0,99 2,31
Marrazes

A
B
C
D
E
F

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústrias extrativas
Indústrias transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão
de resíduos e despoluição
Construção

G

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis
e motociclos

H
I
J
K

Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de comunicação
Atividades financeiras e de seguros

L

atividades imobiliárias

M

atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

N

atividades administrativas e dos serviços de apoio

O

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória

P

Educação

Q

atividades de saúde humana e apoio social

R

atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

S

Outras atividades de serviços
Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e
atividades de produção das famílias para uso próprio

T
U

T

U

1,87
1,49
1,09
1,22
1,06

0,03
0,01
0,01
0,01
0,00

atividades dos organismos internacionais e outras instituições
extraterritoriais

______________________
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Quadro 45 - Empresas por localização por atividade económica
Empresas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013), Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual (2)
Total
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
N.º
Portugal
1196102 132844 1045 66953 3977 1229 78866 220359 21799 97562 16453 35787 120198 163936 54647 90728 32815
254927 32030 380 16598 1543 291 22534 51758 4794 18764 2537 5234 22390 28861 12067 17959 5484
2016 Centro
Região de Leiria 35022
2110
137 3074 131 62
3958
7772
845
2234 339
966
3360
3993
1532 2156 726
Leiria
16099
786
15
1341 55
24
1620
3426
313
931
209
513
1756
1978
794
1200 400
Portugal
1235989 56716 1490 81387 678 1083 125045 276418 25985 91728 15800 30068 127818 159464 63924 79151 31446
265898 14301 562 19772 114 294 35212 64768 6067 19758 2366 4730 23613 27491 14724 14453 5176
2008 Centro
Região de Leiria 38391
1275
205 3700 13
53
5787
9575
1006 2360 362
896
3346
3910
1811 1700 671
Leiria
17544
564
19
1593 7
25
2354
4253
316
963
213
453
1748
1994
979
985
340

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Q
56904
11703
1627
738
67788
12497
1721
738

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústrias extrativas
Indústrias transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de comunicação
Atividades imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
Educação
Atividades de saúde humana e apoio social
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
Outras atividades de serviços

______________________
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4.9.5

Sector Agropecuário

De modo a caracterizar o setor agropecuário na região de Leiria e concelho de Leiria
analisaram-se, seguidamente, um conjunto de indicadores de agricultura por município.

De acordo com o quadro seguinte (dados de 2009), verifica-se que a Superfície Agrícola
Utilizada (SAU), no contexto do município da região de Leiria, apresenta maior peso no
concelho de Porto de Mós com cerca de 4 ha por exploração. Leiria, município onde se insere
a exploração agropecuária da Suinijanardo, regista uma SAU de 2,2 ha. O indicador em
questão permite aferir a importância da agricultura no conjunto das explorações, isto é, o
conjunto de terras aproveitadas para exploração agrícola e de baldio (no caso em que são
usadas na alimentação do efetivo pecuário da exploração).

Na produção de gado por exploração surge com maior peso, a nível nacional, o gado ovino e
suíno, enquanto na região de Leiria se destaca o gado suíno e as vacas leiteiras, na ordem dos
108 e 24,8 animais por exploração, respetivamente. O concelho de Leiria apresenta-se entre os
concelhos da região como aquele que possui maior número de vacas leiteiras por exploração
(43,3), enquanto o concelho de Porto de Mós surge como aquele que tem o maior número de
suínos por exploração (596,6). De salientar que, em Leiria, predomina o setor de exploração
suíno, seguido de vacas leiteiras e de bovinos.

Quadro 46 - Indicadores Agrícolas (2009)
Superfície
agrícola
utilizada
média por
exploração

Bovinos
por
exploração

Vacas
Caprinos Cabeças
leiteiras
Suínos por Ovinos por
por
normais
por
exploração exploração
exploração por SAU
exploração
Período de referência dos dados
2009

Portugal
Centro
Região Leiria
Batalha
Leiria
Marinha Grande
Pombal
Porto de Mós

ha
N.º
12
28,6
26,7
38,2
42,9
5,4
16,4
15
30,3
26,9
2,2
11,2
24,9
108
8,7
2,1
8
13,5
169,6
7,8
2,2
11,6
43,3
168,4
7,9
1,7
3,4
1,5
10,4
1,7
6,8
21,2
15,8
7,8
4
21,4
18,3
596,6
13,5
Fonte: INE, Recenseamento Agrícola – séries históricas

12,9
8,7
8,4
5,8
9,1
22,7
6,8
11,3

CN/ ha
0,6
1,22
8,05
4,73
13,34
0,89
3,84
6,83
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De acordo com dados recolhidos nos estudos de caracterização e cartografia de apoio
integrantes do PDM de Leiria, foi possível obter informação relativamente à atividade pecuária
no concelho, nomeadamente pelo facto de esta constituir uma das atividades com maior peso
na economia municipal e regional, contando com a presença de cerca de 679 explorações
pecuárias, o que equivale a um volume de negócio de cerca de 600 milhões de euros e a cerca
de 2 mil postos de emprego diretos (de acordo com dados consultados no Volume II – Tomo II
do PDM de Leiria - consultado no sítio de internet do município).

Verifica-se que na área onde se localiza o projeto existe um conjunto de outras explorações
suinícolas na envolvente, como se pode observar na figura seguinte. Predominam localmente
as suiniculturas.

Figura 68 – Explorações na envolvente da Suinijanardo

4.9.6

Equipamentos e Infraestruturas Básicas

4.9.6.1

Drenagem de Águas Residuais

Os serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, são responsáveis pela
conceção, construção e exploração do sistema público de saneamento de águas residuais
urbanas no concelho.

OS SMAS de Leiria gerem 974 km de coletores com 43 instalações elevatórias, 60% das
instalações encontram-se monitorizadas em contínuo, através do sistema de Telegestão. À
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entidade gestora compete também recolha e transporte ao destino adequado as lamas das
fossas sépticas existentes na sua área de intervenção.

De acordo com os dados de 2009, cerca de 72% da população de Leiria, era servida por
sistemas de drenagem de águas residuais, valor inferior ao Continente (84%) e à zona Centro
(80%).

Em 2009, cerca de 74% da população era servida por estações de tratamento e 84% por
sistremas de drenagem. Ao nível do concelho de Leiria as percentagens são inferiores,
registando 72% da população era servida por sistemas de drenagem apenas 45% por ETAR.

Quadro 47 - Indicadores Ambientais (2009)
População servida
População servida
por sistemas de
por estações de
drenagem de águas tratamento de águas
residuais
residuais (ETAR)
2009
%
Continente
Centro
Região Leiria
Batalha
Leiria
Marinha Grande
Pombal
Porto de Mós

84
80
68
83
72
100
39
54

74
72
53
79
45
93
37
53

Fonte: INE, Inventário nacional de sistemas de abastecimento de água e de águas residuais/vertente
física e de funcionamento

No que se refere especificamente à área em estudo, a área da exploração suinícola não é
servida pela rede municipal, uma vez que não existe viabilidade de ligação à rede de esgotos
domésticos por não existir ligação à rede pública no local. Tal facto é comprovado por
Declaração do SMAS de Leiria (ver Anexo VIII do Volume 3/4 do EIA – Anexos Técnicos).

4.9.6.2

Abastecimento de Água

Analisando os dados relativos ao abastecimento de água, verifica-se que a população servida
por sistemas de abastecimento de água em 2009, no concelho de Leiria, era de 90%, enquanto
que ao nível do Continente e zona Centro era cerca de 96%.
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Quadro 48 - População servida por sistemas de abastecimento de águas

População servida por sistemas de abastecimento de água
2009
%
96
96
100
90
100
96
95

Continente
Centro
Batalha
Leiria
Marinha Grande
Pombal
Porto de Mós

Fonte: INE, Inventário nacional de sistemas de abastecimento de água e de águas residuais/vertente física e de
funcionamento

Também neste caso, a área onde se insere a Exploração da Suinijanardo, não possui
condições técnico/económicas de ligação à rede pública de abastecimento de água, por não
existir rede pública no local (ver Anexo VIII do Volume 3/4 do EIA – Anexos Técnicos).

Por este motivo a Suinijanardo é abastecida por captação própria, através de um furo. Este furo
permite a captação de um volume de 23172.0 m3/ano, para consumo humano, abeberamento
dos animais e lavagem das instalações. No Anexo VIII do Volume 3/4 do EIA – Anexos
Técnicos, apresenta-se o Título de Utilização dos Recursos Hídricos nº A014955.2014.RH4
atribuído a esta captação, bem como o respetivo Relatório Final de Furo.

Refira-se a este propósito que, tendo em consideração o previsível aumento das necessidades
de água para satisfação dos fins anteriormente referidos, decorrente da implementação do
projeto em estudo, foi solicitada a alteração do TURH em vigor (ver Anexo VIII do Volume 3/4
do EIA – Anexos Técnicos).

4.9.6.3

Resíduos Sólidos Urbanos

A recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) no concelho de Leiria é assegurada pela Valorlis,
que abrange os concelhos da região de Leiria, nomeadamente Batalha, Marinha Grande,
Ourém, Pombal e Porto de Mós. A Valorlis abrange cerca de 2157 km2 e uma população de
307 000 habitantes (dados de 2011).
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A Valorlis apresenta como objetivo a valorização e tratamento dos RSU, com recurso a um
conjunto de infraestruturas, equipamentos e tecnologias que permitem assegurar eficiência nas
suas atividades como:
•

Valorização Orgânica – Central de Valorização Orgânica (com capacidade para
50.000 toneladas/ano)

•

Recolha Seletiva – Unidade de Triagem Automatizada (separação em 5 tipos
de plástico - Filme, PEAD. PET, Plásticos Mistos e EPS - aço e alumínio / esta
unidade tem capacidade para processamento de 3 toneladas por hora de
embalagens)

•

Aterro Sanitário de Leiria - recebe exclusivamente resíduos domésticos
prevenientes dos seis concelhos da área de intervenção da Valorlis.

Verifica-se que no concelho de Leiria a Valorlis tem as seguintes infraestruturas:
•

1 aterro sanitário

•

1 central de triagem automatizada

•

1 central de valorização orgânica

•

1 ecoparque

(http://www.valorlis.pt/valorlis/onde-actuamos/)

Figura 69 – Infraestruturas da Valorlis no concelho de Leiria
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A recolha seletiva dos materiais depositados nos ecopontos é realizada por circuitos
independentes para cada tipo de material, tendo na sua área de intervenção cerca de 1300
pontos de recolha.

Analisando o quadro seguinte observa-se que o concelho de Leiria, no ano de 2013, recolhia
por 397 kg/habitante de resíduos urbanos, valor inferior à média do Continente, semelhante à
média da região Centro e, ligeiramente superior, à média da região de Leiria.

Quanto aos resíduos urbanos recolhidos seletivamente para o mesmo ano, verifica-se que, no
concelho de Leiria, estes representavam 17% do total dos resíduos recolhidos, valor superior
relativamente ao Continente (13%) e à zona Centro (9%), e mesmo região de Leiria.

Quadro 49 - Resíduos urbanos recolhidos por habitante e proporção de recolhidos
seletivamente
Resíduos urbanos
recolhidos por
habitante

Proporção de
resíduos urbanos
recolhidos
seletivamente

2013
kg/ hab.
%
Continente
439
13
Centro
395
9
Região Leiria
385
16
Batalha
376
10
Leiria
397
17
Marinha Grande
495
14
Pombal
310
17
Porto de Mós
323
10
Fonte: INE, Estatísticas dos resíduos urbanos

4.9.7

Acessibilidades

A estruturação da rede viária do concelho de Leiria encontra-se articulada com a classificação
do Plano Rodoviário Nacional 2000, respondendo aos critérios relacionados com as
necessidades de garantir a circulação das pessoas e bens, de servir os espaços afetos às
atividades económicas e de promover a articulação do concelho com a região envolvente.

No que toca a acessibilidades, o concelho de Leiria localiza-se numa região bastante central
em termos de acessibilidades, devido ao número de vias principais da região, nomeadamente:
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• Itinerário Principal – A1
Principal via de comunicação que serve o país, estabelece ligação entre Lisboa e
Porto.
• Itinerário Complementar – A8 e A17
Com uma extensão de 132 km, a A8 permite ligações com A9 (CREL), A21, A15, A17,
A19 e indiretamente à A1. Esta vai (A8) estender-se pela região Oeste desde Lisboa
até Leiria, tendo continuidade em direção a Norte passando a A17 desde a Marinha
Grande até Aveiro.
• Itinerário Complementar – EN1 e A19
EN1 liga do nó da Almuinha Grande até ao limite do concelho de Pombal, enquanto
que a A19 liga até ao limite do concelho de Batalha.
• Sistema Ferroviário
O município de Leiria é servido por um troço da atual Linha do Oeste da rede
ferroviária

nacional

regionais.

Garante

desempenhando
ligações

com

funções,
5

essencialmente,

estações

(S.

interurbanas

Martinho

do

e

Porto,

Valado/Nazaré/Alcobaça, Martingança, Marinha Grande e Louriçal) e 6 apeadeiros
(Famalicão da Nazaré, Cela, Fanhais, Pataias, Guia e Carriço).
• Transporte Aéreo
Em termos de infraestruturas para transportes aéreos, o concelho de Leiria possui
atualmente dois aeródromos: Aeródromo da Base Aérea n.º 5 de Monte Real e
Aeródromo de Marrazes.
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Figura 70 – Principais acessos rodoviários no distrito de Leiria

Na figura seguinte é possível observar que o acesso à exploração é realizado a partir da EN1,
junto à localidade da Boa Vista, a partir da qual segue pela Rua da Boavista, que faz a ligação
a Outeiro das Barrocas e Janardo.
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Figura 71 – Acesso à Exploração
Na situação atual, de acordo com o quadro que se apresenta seguidamente, verifica-se uma
média de circulação de 12 veículos de transporte de animais por mês, 12 veículos de
transporte de rações por mês e 4 veículos de transporte de cadáveres por mês na exploração
da Suinijanardo Lda, utilizando a Estrada Nacional 1 para o seu trajeto.

Quadro 50 – Tráfego de exploração (situação atual)
PESADOS - VALORES DE TRÁFEGO E SUA PERIODICIDADE MENSAL
Nº DE
VEÍCULOS

ORIGEM

DESTINO FINAL

PESADOS
Suinicomércio
Suinicomércio

VIAS UTILIZADAS

Animais

12

Rações

12

Unirações

Unirações

Estrada Nacional 1
Estrada Nacional 1

Cadáveres

4

Luis Leal

Luis Leal

Estrada Nacional 1

Fonte: Informação disponibilizada pelo proponente
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4.9.8

Situação Futura Sem Projeto

Considerando a evolução perspetivada para o território da área de intervenção e sua
envolvente, em acordo com a análise social e económica efetuada, entende-se que as
alterações no território na ausência da exploração não se revelam significativas. Relativamente
a infraestruturas, considera-se que na ausência do projeto não se perspetivariam alterações
nos elementos já existentes, nem nos acessos ou circulação nas vias identificadas.

4.10 Ordenamento do Território
4.10.1 Instrumentos de Gestão Territorial com Incidência na Área de Intervenção
A propriedade onde se insere a exploração da Suinijanardo Lda, está abrangida pelos
seguintes instrumentos de gestão territorial, destacando-se aqui os que apresentam especial
relevância para o projeto em questão:
•

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4) –aprovado pela RCM n.º 52/2016 de 20 de setembro, com as alterações introduzidas
pela Declaração Retificativa n.º 22-B/2016, de 18 de novembro;

•

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-Centro) - cuja
determinação de elaboração foi estipulada pela RCM n.º 31/2006, de 23 de março,
encontrando-se ainda em fase de aprovação (no âmbito do presente estudo foram
consultados os elementos disponibilizados na página de internet da CCDR-Centro
(http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=129);

•

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF-Centro Litoral)
- aprovado pelo DR n.11/2006 de 21 de julho;

•

Plano Diretor Municipal de Leiria (PDML) - aprovado pelo Aviso n.º 9343/2015 de 21
de agosto, com as alterações introduzidas pelo Aviso 15296/2016, de 6 de dezembro,
pelo Aviso 3066/2017, de 23 de março e pelo Aviso n.º 8881/2018, 29 de junho.

Procede-se, de seguida, a uma análise síntese das interferências destes IGT na área de
intervenção do projeto da exploração da Suinijanardo Lda.
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•

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (PGRH-RH4)

O PGRH do Vouga, Mondego e Lis constitui um instrumento de planeamento das águas, e visa
fornecer uma abordagem integrada para a gestão dos recursos hídricos. Esta Região
Hidrográfica abrange uma área de 12 144 km2 e 64 concelhos.

O PGBH-RH4 pretende integrar outros instrumentos de gestão territorial, os domínios
ambiental, social e económico, caracterizando pressões da bacia hidrográfica e avaliando a
necessidade de implementação de medidas para garantir a sustentabilidade do recurso água e
da gestão do seu uso.

Como Objetivos Estratégicos deste Plano foram definidos os seguintes:
•

Adequar a Administração Pública na gestão da água;

•

Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água;

•

Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras;

•

Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água;

•

Sensibilizar a sociedade portuguesa para uma participação ativa na política da água;

•

Assegurar a compatibilização da política da água com as políticas setoriais;

•

Promover a sustentabilidade económica da gestão da água;

•

Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos.

De acordo com o Relatório de Caracterização, pare integrante deste Plano, o setor da pecuária
é responsável pela produção de efluentes pecuários que, por conterem azoto e fósforo, podem
constituir uma importante fonte de poluição, tanto pontual (se ocorrerem descargas no solo, ou
nas águas superficiais) como difusa (se os efluentes pecuários forem aplicados nos solos
agrícolas de forma menos adequada). A matéria orgânica e os nutrientes veiculados pelos
efluentes pecuários podem conduzir à deterioração da qualidade das águas superficiais e
subterrâneas, devido às descargas ou transporte das cargas poluentes elevadas, que podem
provocar alterações nas características organoléticas da água, o enriquecimento em nutrientes
e a eutrofização dos meios recetores. Além disso, a matéria orgânica excretada pode conter
microrganismos patogénicos.

O destino final dos efluentes pecuários, dependendo do tipo de tratamento pode ser
considerado uma fonte de poluição pontual ou difusa, pelo que deve ser prévia e
criteriosamente selecionado e projetado.
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▪

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT Centro)

O PROT-Centro constitui um instrumento fundamental de articulação entre o Programa
Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) e os planos municipais de
ordenamento do território e define a estratégia regional de desenvolvimento territorial,
constituindo o quadro de referência para a elaboração dos planos municipais de ordenamento
do território.

O PROT-Centro integra as Estratégias, Políticas, Programas e Planos de índole nacional com
incidência territorial, nomeadamente, estratégias e políticas nacionais e estratégias e
programas nacionais de âmbito sectorial.

Os Objetivos Gerais definidos para o PROT-Centro são:
• A definição de diretrizes para o uso, ocupação e transformação do território, num
quadro de opções estratégicas estabelecidas a nível regional;
• O desenvolvimento, no âmbito regional, das opções constantes do programa nacional
da política de ordenamento do território e dos planos sectoriais;
• A tradução, em termos espaciais, dos grandes objetivos de desenvolvimento
económico e social sustentável, formulados no plano de desenvolvimento regional;
• Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento
intra-regionais;
• Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e de
quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e
municipais de ordenamento do território.

Como Objetivos Estratégicos, foram definidos os seguintes:
•

O reforço dos fatores de internacionalização da economia regional e a
valorização da posição estratégica da região para a articulação do território
nacional e deste com o espaço europeu;

•

A proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos hídricos e florestais;

•

O aproveitamento do potencial turístico, dando projeção internacional ao
património natural, cultural e paisagístico;

•

A mobilização do potencial agropecuário e a valorização dos grandes
empreendimentos hidroagrícolas;

•

O desenvolvimento de uma política integrada para o litoral;
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•

O reforço da cooperação transfronteiriça, visando uma melhor inserção ibérica
das sub-regiões do interior.

Este documento de cariz estratégico pretende assumir um compromisso com o ambiente que,
juntamente com a competitividade económica e a coesão social, vão-se tornar elementos de
distinção regional ao nível da atratividade e competitividade territorial.

A visão estratégica territorial para o Centro Litoral, preconizada no PROT-Centro, assenta no
seguinte objetivo global:
“Aumentar a diversidade específica e conciliar a produção de material lenhoso com o desenvolvimento
turístico e de recreio, tendo em conta necessidades de proteção do litoral e do solo, contribuindo assim
para o cumprimento dos objetivos estratégicos do PROF desta região de “Aumentar a diversidade de
espécies de árvores florestais, nomeadamente com carvalhos (sobretudo cerquinho e alvarinho)” e de
“Promover um melhor enquadramento paisagístico dos espaços florestais vocacionados para a produção
lenhosa, de forma a potenciar o desenvolvimento do recreio e lazer nos espaços florestais”

De acordo com o PROT-Centro, o Município de Leiria integra a maior e mais dinâmica mancha
populacional da Beira Litoral, no corredor Aveiro, Coimbra e Leiria, onde se evidencia uma
maior intensidade da urbanização e concentração de atividades económicas. Este concelho
integra o Sistema Urbano Leiria/Marinha Grande, destacando o PROT-Centro a necessidade
de estruturar a conurbação de Leiria com as opções urbanísticas e de ordenamento do sistema
urbano, bem como a necessidade de reforço das polaridades ao longo da EN1, e da
necessidade de valorização ambiental e hidrológica da bacia do Lis.
▪

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF–Centro
Litoral)

O PROF- Centro Litoral, aprovado pelo DR n.º 11/2006, de 21 de julho, é o instrumento que vai
transpor os princípios orientadores da Política Nacional Florestal definida pela Lei n.º 33/96 de
17 de agosto para o território regional. Este Plano insere os espaços florestais da região de
Leiria em sub-regiões homogéneas e que, no caso da área de intervenção, corresponde à subregião homogénea de Dunas Litorais e Baixo Mondego.

De acordo com a figura seguinte, verifica-se que a exploração da Suinijanardo Lda. se insere
na sub-região homogénea Gândaras Sul, que apresenta uma elevada apetência para o
desenvolvimento de espaços florestais, cujo objetivo é a produção de material lenhoso com
elevado valor de mercado, com capacidade para fornecer um enquadramento paisagístico que
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seja benéfico ao desenvolvimento de atividades de lazer e recreio. Deste modo, a qualidade de
vida das populações aí residentes é melhorada. Para além disto, é de extrema importância a
proteção do litoral e do solo. Esta sub-região tem como objetivos específicos:
•

Diversificar a ocupação dos espaços florestais arborizados com espécies que
apresentem bons potenciais produtivos;

•

Adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de recreio e de
espaços de interesse paisagístico;

•

Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de proteção da rede
hidrográfica, ambiental, microclimática e contra a erosão eólica;

•

Recuperar os troços fluviais degradados;

Relativamente a esta área do município de Leiria, onde se localiza a exploração em apreço, o
PROF- Centro Litoral não aponta áreas consideradas sensíveis.

Fonte: Extrato do PROF- Centro Litoral.

Figura 72 - Extrato do Mapa Síntese do PROF- Centro Litoral

Face ao risco de incêndio, e de forma a reforçar a informação deste Plano, refere-se que de
acordo com o PROT- Centro, proposta de revisão (Diagnóstico sectorial de riscos e proteção
civil), a área de intervenção localiza-se em áreas de baixa a nula suscetibilidade ao incêndio
florestal.
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▪

Plano Diretor Municipal de Leiria (PDMM)

De acordo com o PDM de Leiria, e face à respetiva Planta de Ordenamento (ver figura
seguinte e Desenho 7a do Volume 4/4 – Anexo Cartográfico), verifica-se que a área total da
exploração agropecuária da Suinijanardo Lda se insere numa única classe de espaço
designada - “Solo Rural - Espaços Florestais de Produção".

Fonte: CML (Mapas Interativos)

Figura 73 - Extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Leiria
De acordo com o nº1 do artigo 49.º do regulamento do PDML, “o solo rural destina-se ao
desenvolvimento das funções produtivas diretamente ligadas ao setor primário e à conservação
dos ecossistemas e valores naturais que compõem a estrutura ecológica e sustentam a
integridade biofísica fundamental do território, não podendo ser objeto de ações que diminuam
ou destruam as suas potencialidades e as vocações correspondentes às categorias de usos
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dominantes em que se subdivide, salvo as previstas neste Regulamento e as exceções
consignadas na lei geral, quando aplicáveis.”

De acordo com o n.º 4 do mesmo artigo, é referido que são permitidas ampliações de edifícios
legalmente existentes à data de entrada em vigor do PDML e, sem prejuízo dos demais
regimes legais específicos, se mostrem cumpridos os seguintes requisitos:
a) A ampliação não pode exceder 30% da área de implantação da construção existente,
podendo atingir um máximo de 50 % de área de construção;
b) A altura máxima da fachada e ou o número máximo de pisos são os previstos para cada
categoria e subcategoria ou os existentes.

Refere ainda no mesmo artigo que, nas galerias ripícolas, não se admite o corte raso e o
desbaste em adensamentos superiores a 10 m entre fuste, assim como ações de arborização
com espécies florestais de folha persistente, com exceção do sobreiro.

De acordo com o artigo 64.º, da subcategoria de Solos Rurais, os Espaços Florestais de
Produção são “áreas com vocação dominante para a florestação e têm como função
assegurar a correção das disponibilidades hídricas e diminuir os riscos de erosão dos solos,
permitindo a sua regeneração natural e o incremento do valor ecossistémico e recreativo da
paisagem.”, e “O uso dominante dos espaços florestais de produção é a produção florestal.”,
respetivamente. Já o artigo 65.º discrimina quais os usos compatíveis com estas áreas,
nomeadamente:
a) Edificações de apoio às atividades do solo rural;
b) Instalações Pecuárias e detenção caseira de espécies pecuárias;
c) A execução de obras hidráulicas, nomeadamente barragens e obras de condução de água de rega;
d) Estabelecimentos industriais do solo rural;
e) Estabelecimentos de fabrico e armazenagem de explosivos e artigos de pirotecnia;
f) Atividades de exploração de recursos geológicos e edificações inerentes à exploração e transformação
dos recursos;
g) Instalações de depósitos;
h) Edificação para habitação de quem exerça atividades florestais ou atividades conexas ou
complementares;
i) Empreendimentos turísticos isolados e núcleos de desenvolvimento turístico;
j) Equipamentos de utilização coletiva e Instalações destinadas à atividade cinegética e ao recreio e lazer
incluindo centros de interpretação ou outros de caráter lúdico-educacional similar;
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k) Instalações de comércio e serviços complementares das atividades instaladas que contribuam para
reforçarem a base económica e a promoção de emprego nestes espaços;
l) Edificações ligadas à prevenção e combate a incêndios florestais;
m) Habitação para alojamento local.

O regime de edificabilidade nas classes de espaço em que se insere o Projeto, nos termos do
n.º 1 do artigo 66.º, estipula que as instalações pecuárias, detenções caseiras de espécies
pecuárias e instalações de depósitos, deverão apresentar:
•

como dimensões mínimas da parcela as necessárias para satisfazer o Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), nomeadamente uma faixa de proteção nunca
inferior a 50 metros, para salvaguardar, na sua implementação do terreno, a garantia de
distância à estrema da propriedade, medida a partir da alvenaria exterior da edificação.

•

Altura máxima da fachada e/ou número máximo de pisos acima da cota de soleira deverá ser 9
metros ou superior, nas situações devidamente justificadas ou quando esteja em causa a
garantia dos requisitos legais de funcionamento da atividade e deverá ter, no máximo, 2 pisos.

•

A área máxima de construção/índice máximo de utilização do solo deverá corresponder a 0,30 da
área total do projeto e o índice máximo de impermeabilização deverá ser de 50%.

Este artigo considera ainda que as explorações pecuárias devem garantir a ligação dos
efluentes líquidos a sistemas de tratamento e recolha adequados, quando existentes, ou,
quando tal não suceda, devem garantir sistemas autónomos ambientalmente sustentáveis.

De referir ainda que, de acordo com o disposto no artigo nº.136, relativamente ao Regime
Excecional – Legalizações e Ampliações, onde se pretende incluir a Suinijanardo Lda, as
instalações afetas às explorações pecuárias e a detenção caseira, existentes à data de entrada
do presente Plano, podem ser objeto de regularização, alteração, bem como de ampliação,
quando esteja em causa a garantia das condições higienossanitárias de bem-estar animal, ou
para garantia dos requisitos legais de funcionamento da atividade ou para possibilitar a sua
viabilidade económica, devendo cumprir cumulativamente as seguintes condições:

a) A atividade seja anterior à data da entrada em vigor do Plano Diretor Municipal ocorrida em 4 de
setembro de 1995, a comprovar mediante documento adequado para o efeito;
b) Tenham acionado o regime excecional de regularização previsto no Regime do Exercício da Atividade
Pecuária, com exceção das detenções caseiras que não estão sujeitas ao regime excecional;
c) Garantir a correta integração visual e paisagística dos estabelecimentos ou atividades em causa, na
categoria ou subcategoria de uso do solo em que se inserem, nomeadamente através do
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condicionamento dos tipos de materiais e da gama de cores a utilizar nas componentes que interfiram
com o seu aspeto exterior;
d) Garantir o controlo dos efluentes e de quaisquer outros efeitos nocivos nas condições ambientais;
e) Garantir a segurança de pessoas e bens, quer no interior das áreas onde se localizam as instalações
ou atividades, quer nas áreas da envolvente exterior com que a atividade possa interferir;
f) Garantir a não perturbação ou agravamento das condições de tráfego e a segurança na circulação nas
vias públicas de acesso às instalações ou atividades situadas nas suas proximidades;
g) Implementar cortina arbórea/arbustiva tendo espessura e altura que minimize o impacte visual na
envolvente, sem prejuízo da circulação de veículos de emergência, à exceção de situações devidamente
fundamentadas;
h) Afastamento mínimo de 50 metros a edificações existentes destinadas a equipamentos de utilização
coletiva, designadamente no domínio da saúde, da educação e da segurança social;
i) A autorização da pretensão de regularização ou ampliação ao abrigo deste regime, determina a
interdição de nova regularização e/ou ampliação na vigência do Plano.

Refere-se ainda que as explorações, para beneficiarem deste regime não podem estar
inseridas na categoria de espaços naturais, delimitados na Planta de Ordenamento, e a
autorização da pretensão de regularização e ampliação ao abrigo deste regime determina a
interdição de nova regularização e ou ampliação na vigência do Plano.

Refere-se ainda que face à Planta de Ordenamento da Estrutura Ecológica Municipal (Desenho
7e do Volume 4/4 do EIA – Anexo Cartográfico), a área de intervenção coincide no seu limite
norte com “Áreas Complementares” da estrutura ecológica, conforme figura seguinte. De
acordo com o PDML estas áreas correspondem a áreas do território com incidência de valores
naturais e/ou cujas características biofísicas desempenham uma função importante no
equilíbrio ecológico e na proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística do solo
rural e urbano e incidem sobre os espaços verdes urbanos.
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Fonte: Extrato da Planta de Ordenamento - Estrutura Ecológica Municipal (PDML).

Figura 74 - Localização da exploração na Estrutura Ecológica Municipal

Refere-se que, no caso em questão, esta mancha intersecta parcialmente a área do sistema de
tratamento de efluentes da exploração, nomeadamente as duas lagoas de tratamento mais a
nordeste, local este onde não existem valores a salvaguardar, conforme prescrições exigidas
pelo n.º 5 do artigo 13.º do regulamento do PDM, visto que o terreno nesta área não possui
espécies autóctones, nem características típicas do relevo natural. Onde poderão ocorrer
eventuais valores a salvaguardar será no limite norte da propriedade, mais concretamente na
encosta norte, cujos declives são acentuados e onde não ocorre nem estará prevista qualquer
intervenção.

Esta área representa-se na figura seguinte, sendo permitido adiantar que não se encontra
prevista qualquer desenvolvimento da exploração nesta zona, existindo inclusivamente, na
exploração pecuária, uma vedação que impede o acesso ou passagem a essa área.

Figura 75 - Vista para o limite norte da propriedade (à esquerda vista a partir da
exploração / à direita vista a partir do sopé da encosta, já fora da propriedade)
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De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Leiria, (ver Desenhos 8a, 8b, 8c, 8d,
8e do Volume 4/4 do EIA – Anexo Cartográfico), constata-se que a área em estudo integra
áreas condicionadas ao abrigo do regime da Reserva Ecológica Nacional (REN), identificandose, também, na sua envolvente, mas não interferidos pelo projeto, solos condicionados ao
abrigo da Reserva Agrícola Nacional (RAN), de acordo com os extratos da cartografia referida
seguidamente apresentados.

No que se refere à Reserva Ecológica Nacional (REN), verifica-se uma pequena interferência
no limite leste da exploração, nomeadamente na área em que estão implantadas duas lagoas
de tratamento. Esta área (Figura 76) encontra-se classificada como “área com elevado risco de
erosão hídrica do solo”, de acordo com a designação estabelecida no Decreto-Lei n.º 124/2019,
de 28 de agosto, que altera o Regime Jurídico da REN estabelecido no Decreto-Lei nº
166/2008, de 22 de agosto.

Refere-se ainda a confrontação, a norte, da propriedade com uma linha de água, sem qualquer
interferência com os edifícios existentes ou propostos. Esta encontra-se no sopé da encosta,
sobranceira ao limite da propriedade da Suinijanardo, sendo afluente da ribeira da Charneca,
que por sua vez é afluente da ribeira dos Milagres.
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Fonte: CM Leiria

Figura 76 - Sobreposição da Exploração com os limites da REN

Relativamente à Reserva Agrícola Nacional (RAN), como referido anteriormente, verifica-se a
existência de manchas de RAN na envolvente, em área contígua ao limite norte da
propriedade, no entanto, fora da área de intervenção.
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Fonte: CM Leiria (PDM)

Figura 77 - Sobreposição da Exploração com os limites da RAN

De acordo com a figura seguinte verifica-se não existir interferência da exploração suinícola em
estudo, com áreas percorridas por incêndios florestais.

Figura 78 - Sobreposição da Exploração Suinijanardo a Áreas Florestais Percorridas por
Incêndio (C.M. de Leiria, PDM)
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Também de acordo com a figura seguinte constata-se que a área de intervenção do projeto em
avaliação, não está abrangida pela classificação de perigosidade de incêndios florestais.
No entanto, é de registar que, na sua envolvente, existem áreas com classes de perigosidade
alta e muito alta.

Figura 79 - Sobreposição da Exploração a Áreas de Perigosidade de Incêndios Florestais
(C.M. de Leiria, PDM)
Por último, face à Planta de Outras Condicionantes (Desenho 8e do Volume 4/4 do EIA –
Anexo Cartográfico), constata-se a contiguidade à Rede elétrica - linhas de média e alta
tensão, leitos e margens de cursos de água (domínio público hídrico) e a inserção da
propriedade na área cativa Barracão/Pombal/Redinha, esta última relacionada com proteção
de recursos geológicos.
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Figura 80 - Sobreposição da Exploração Suinijanardo à Planta de Outras Condicionantes
(C.M. de Leiria, PDM)

4.10.2 Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
De acordo com as condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública identificadas,
apresenta-se de seguida a análise das prescrições previstas nos seus regimes legais.
•

Reserva Ecológica Nacional (REN)

A REN “é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e
sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto
de proteção especial” (artº. 2º do DL 166/2008, de 22 de agosto, com a redação dada
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pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto).

De acordo com o Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, com a redação dada pelo DecretoLei n.º 124/2019, de 28 de agosto, que estabelece o regime jurídico da reserva ecológica
nacional (REN) são estabelecidos os seguintes objetivos para estas áreas:
•

Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos
biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e
serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas;

•

Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de
inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em
vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e
acautelando a sustentabilidade ambiental e segurança de pessoas e bens;

•

Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da rede fundamental de
conservação da natureza;

•

Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da
União Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais;

As áreas inseridas em REN ficam sujeitas à legislação geral, sendo nestes solos interditas:
•

operações de loteamento;

•

obras de urbanização, construção e ampliação;

•

vias de comunicação;

•

escavações e aterros;

•

destruição de revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e
regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e
das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais;

Excetuam-se do número anterior, os usos e ações que sejam compatíveis com os objetivos de
proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas
integradas em REN. Consideram-se compatíveis com os objetivos mencionados os usos e
ações que cumulativamente:
•

não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I;
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•

constem do anexo II do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos termos
dos artigos seguintes, como - i) isentos de qualquer tipo de procedimento; ii) sujeitos à
realização de uma mera comunicação prévia.

Na área de intervenção foi identificada uma tipologia de REN, nomeadamente áreas com
elevado risco de erosão hídrica do solo (ver Desenho 8a do Volume 4/4 do EIA – Anexo
Cartográfico).

Nas áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, podem ser realizados os usos e
ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as funções de conservação do recurso
solo; a manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos, a regulação
do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do escoamento
superficial e ainda a redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e
o assoreamento das massas de água.

No presente caso, e de acordo com o Anexo II do RJREN, as infraestruturas coincidentes com
esta condicionante são enquadráveis na tipologia de Infraestruturas de abastecimento de água,
de drenagem e tratamento de águas residuais e de gestão de efluentes, incluindo estações
elevatórias, ETA, ETAR, reservatórios e plataformas de bombagem, ficando sujeitas a
Comunicação Prévia. Estas ações poderão ser admitidas desde que sejam estabelecidas
medidas de minimização das disfunções ambientais e paisagísticas e nestas zonas, caso
ameaçadas por cheias, não permitirão a instalação de ETAR. No presente caso as lagoas de
tratamento de efluente são existentes e em funcionamento e, dada a sua localização (festo),
não se encontram ameaçadas por cheias.
•

Domínio Público Hídrico (DPH)

A servidão do DPH constitui-se após a publicação do Decreto-Lei nº 468/71, de 5 de novembro
(republicado pela Lei n.º 16/2003, de 4 de junho). A Lei nº 54/2005, de 15 de novembro, que
estabelece a titularidade dos recursos hídricos, veio revogar os Capítulos I e II do referido
Decreto Lei. A Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, veio aprovar a Lei da Água, e regula a
autorização, licença ou concessão de utilização dos recursos hídricos revogando os Capítulos
III e IV do DL 468/71.

De acordo com o Artº 1 da Lei n.º 54/2005, os recursos hídricos compreendem os recursos
dominiais, ou pertencentes ao domínio público, e os recursos patrimoniais, pertencentes a
entidades públicas ou particulares. De acordo com o Artigo 5.º da referida Lei, fazem parte do
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Domínio público lacustre e fluvial, entre outros, “Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis
nascidos em prédios privados, logo que transponham abandonados os limites dos terrenos ou
prédios onde nasceram ou para onde foram conduzidos pelo seu dono, se no final forem
lançar-se no mar ou em outras águas públicas”

No caso das águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, barrancos e
córregos de caudal descontínuo, além do leito, a margem sujeita a jurisdição tem a largura de
10 m (alínea 4, do Artigo 11.º).

Estão sujeitas ao Domínio Público Hídrico as linhas de água representadas na carta de
condicionantes do PDM (ver Desenho n.º 8a do Volume 4/4 do EIA – Anexo cartográfico) e na
carta militar nº 285 (Marrazes, Leiria), entre as quais se destaca, na proximidade do limite norte
da propriedade uma linha de água, afluente da Ribeira da Charneca, que por sua vez é
afluente da Ribeira dos Milagres. Contígua ao limite oeste da propriedade surge uma linha de
água menor, no entanto, o projeto não apresenta qualquer interferência com as referidas linhas
de água.
•

Rede Elétrica, linhas de muito alta e média tensão.

A zona de intervenção confronta no seu limite oeste com uma Linha Elétrica de Média
Tensão (de ligação á propriedade), e é parcialmente atravessada por uma Linha de Muito
Alta Tensão (ver Desenho 8e do Volume 4/4 do EIA – Anexo Cartográfico).

De acordo com o Artigo nº.15, nº.1 e 2 do Decreto-lei nº.124/2006, existe obrigatoriedade de a
entidade responsável pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito
alta e alta tensão e média tensão providenciar a gestão de combustível numa faixa
correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa
de largura não inferior a 10 metros e 7 metros, respetivamente, para cada um dos lados.
•

Área Cativa Barracão/Pombal/Redinha

Por área cativa entende-se a área na qual se localizam determinadas massas minerais
consideradas de relevante interesse para a economia nacional ou regional por portaria conjunta
do então Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território e do Ministro da Economia, da
Inovação e do Desenvolvimento, ficando sujeita a condições especiais para a sua exploração.
As áreas cativas fixadas por portaria são delimitadas em sede de PDM.
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A área cativa de Barracão-Pombal-Redinha constitui uma área de interesse para exploração
de argilas especiais para cerâmica, onde existem argilas que pela sua raridade e reservas
limitadas são consideradas um recurso para a economia nacional e regional. Esta área foi
definida por Decreto Regulamentar n.º 31/95, de 22 de novembro.

Considera-se que dentro destas áreas, ficam sujeitas a parecer favorável da Direção Geral de
Energia e Geologia (DGEG). todas as ações de ocupação do solo suscetíveis de impedir ou
prejudicar aquela exploração e, em especial, as seguintes:

a) Construção ou ampliação de edifícios destinados a fins comerciais, industriais,
agrários, habitacionais ou outros;
b) Construção ou ampliação de infraestruturas conexas com os mesmos fins, de interesse
quer público quer particular.

Considera-se que a entidade responsável pela emissão do referido parecer deverá ser
consultada no âmbito do presente procedimento. Apresenta-se de seguida figura com os limites
da referida área cativa, e indicação da localização da Suinijanardo Lda.
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Fonte: http://www.dgeg.gov.pt/

Figura 81 - Limites da área cativa Barracão-Pombal-Redinha

4.11 Património Arquitetónico e Arqueológico

4.11.1 Introdução
Este capítulo tem como objetivo identificar os elementos com interesse patrimonial passíveis de
ser afetados pelas novas construções e pela exploração do empreendimento, procedendo à
avaliação de eventuais impactes e à preconização de medidas mitigadoras dos mesmos.

Na execução do descritor património cultural será seguida a metodologia preconizada pelo exIGESPAR (Circular – Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em
Estudos de Impacte Ambiental).
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Para a elaboração da caracterização da situação de referência foi realizado um levantamento
exaustivo de toda a informação patrimonial disponível, em publicações, documentos de arquivo
e da responsabilidade dos organismos competentes.

Foi contactada prioritariamente a câmara municipal do concelho abrangido pela área de estudo
(Leiria) e o organismo de tutela do património cultural (DGPC). Paralelamente foi efetuada uma
pesquisa referente a outras instituições que operem na área patrimonial e abordadas todas
aquelas que pudessem fornecer informações pertinentes ao presente estudo.

A informação bibliográfica e documental foi consultada nas bibliotecas e arquivos da
especialidade, nomeadamente na Biblioteca Nacional, na DGPC e na DGOTDU. Contudo,
após esta pesquisa, não foram identificados elementos patrimoniais para a área de estudo.

4.11.2 Trabalho de Campo
Na fase de trabalho de campo foi posta em prática a metodologia proposta, ou seja, foi
efetuada a prospeção sistemática de todas as áreas do terreno que serão alvo de trabalhos de
construção e modelação do terreno, bem como o reconhecimento da envolvente à exploração.

A visibilidade do solo na área de estudo apresentou-se maioritariamente limpa, permitindo a
visualização de eventuais materiais arqueológicos de pequenas dimensões. Esta visibilidade
deve-se essencialmente à profunda alteração que a zona de implementação da exploração
sofreu aquando da construção da mesma.
Quadro 51 – Coberto vegetal e graus de visibilidade do terreno
Coberto Vegetal

Pasto e
Vegetação
rasteira

Visibilidade
do Solo

Eficácia da
prospecção

Boa

Facilita o percurso
pedestre, a
visibilidade de
construções e de
materiais
arqueológicos de
dimensões médias a
grandes

Ilustração
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Coberto Vegetal

Envolvente aos
edifícios

Visibilidade
do Solo

Eficácia da
prospecção

Total

Facilita o percurso
pedestre, a
visibilidade de
construções, mas
impossibilita a
visualização de
materiais
arqueológicos

Ilustração

No decorrer do trabalho de campo efetuado não foram identificados quaisquer tipos de
vestígios arqueológicos.

4.11.3 Contextualização Histórica e Caracterização Arqueológica
O presente capítulo tem como objetivo proceder a uma descrição do património arqueológico,
arquitetónico e etnográfico conservado no concelho da área de estudo e na sua envolvente,
assim como a uma análise da dinâmica ocupacional da região.

A bacia hidrográfica do Lis é das zonas com maior densidade de achados arqueológicos do
país, atribuíveis ao Paleolítico Inferior. De momento estão inventariados mais de 70 sítios
arqueológicos na região, entre os quais vários jazigos de sílex, inúmeros seixos talhados (em
areeiros por arrastamento do rio, na Quinta do Cónego, nas Cortes, na Mata dos Marrazes,
atrás do Bairro Sá Carneiro), gravuras rupestres (na praia do Pedrógão), uma pintura rupestre
(no vale-canhão do Lapedo) e muitas outras. De todos os achados destaca-se o menino do
Lapedo, encontrado no vale do mesmo nome e que tem suscitado o interesse da comunidade
científica internacional.

Os primeiros habitantes que se sabe ao certo, foram os túrdulos (Turdulorum Oppidani), um
povo indígena Celtibero (relacionado com os Lusitanos), que estabeleceu uma povoação perto
de Leiria (a cerca de 7 km). Esta foi posteriormente ocupada pelos romanos, período em que
floresceu sob o nome de Collippo. A cantaria da antiga cidade romana foi usada na Idade
Média para construir parte de Leiria, destacando-se o castelo onde ainda se podem ver pedras
com inscrições romanas.

O nome Leiria em si, deriva de leira (do galaico-português medieval laria - semelhante ao lar
em Irlandês antigo 'chão', em https://pt.wikipedia.org/wiki/Bret%C3%A3oleur 'chão', em Galês
llawr ' andar ') que, em Português, significa área de lotes agrícolas.
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Leiria foi habitada pelos suevos em 414 dC e incorporada por Leovigildo no reino dos visigodos
em 585 dC. Mais tarde os mouros ocuparam esta a área, até à tomada por D. Afonso
Henriques em 1135, durante a chamada Reconquista. A região foi alvo de ataques mouros até
1140.

Durante esse período entre Leiria e regiões mais a Sul como Santarém e Lisboa, existiu uma
faixa territorial conhecida como "terra de ninguém", até esta ser repovoada por cristãos. Em
1142 Afonso Henriques atribuiu o primeiro foral (carta de direitos feudais) para estimular a
colonização da região.

A maioria da população vivia dentro das muralhas protetoras da cidade inicialmente, mas já no
século XII parte da população vivia na sua parte exterior. A mais antiga igreja de Leiria, a Igreja
de São Pedro, construída em estilo românico no século XII, servia a freguesia exterior às
muralhas.

De facto a região de Leiria é ideal para a fixação do Homem: com as várias vias de
comunicação existentes, que atribuíam àquele local a fronteira entre o Norte e o Sul da fachada
ocidental da península e entre o litoral e o interior, e com as características favoráveis do rio Lis
que passa no local, seria inevitável a exploração e desenvolvimento agrícola e comercial no
local, tornando-se na Idade Média no local de controlo do tráfego económico da região.

Durante a Idade Média, a importância da vila aumentou, e foi sede de diversas cortes, reuniões
políticas entre o rei e a nobreza. As primeiras cortes realizadas em Leiria foram em 1254,
durante o reinado de D. Afonso III. No início do século XIV (1324), D. Dinis mandou erguer a
torre de menagem do castelo, como pode ser visto numa inscrição na torre. Esse rei construiu
também uma residência real em Leiria (atualmente perdida), e viveu por longos períodos na
cidade, que ele doou como feudo à sua esposa, a rainha Santa Isabel.

O rei também expandiu a plantação do famoso Pinhal de Leiria, próximo da costa atlântica.
Mais tarde, a madeira deste pinhal seria usada para construir as naus que serviram aos
Descobrimentos portugueses, nos séculos XV e XVI. Durante o século XV houve vários
moinhos de cereais na cidade, que foram fonte de riqueza para a região. Em 1411, D. João I
autorizou a instalação de um moinho de papel (atualmente um museu) para a fabricação deste
material. Na mesma época é documentado que os judeus desenvolveram nesse concelho uma
das mais notáveis comunidades, ao ponto de empreenderem uma florescente atividade
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industrial. Abraão Zacuto, erudito judeu, publicou sua obra Almanach perpetuum em Leiria em
1496.

No fim do século XV, o rei D. João I construiu um palácio real dentro das muralhas do castelo.
Este palácio, com elegantes galerias góticas que possibilitam vistas maravilhosas da cidade e
do meio envolvente, ficou totalmente em ruínas, mas foi parcialmente reconstruído no século
XX. D. João I foi também o responsável pela reconstrução da Igreja de Nossa Senhora da
Pena, localizada dentro do perímetro do castelo, num estilo gótico tardio.

Por volta do fim do século XV, a cidade continuou a crescer, ocupando a área que se estende
desde a colina do castelo até ao rio Lis. O rei D. Manuel I deu à localidade um novo foral em
1510, e a 13 de Junho de 1545 foi elevada à categoria de cidade, tornando-se sede da diocese
de Leiria. Nessa ocasião foi objeto de dois importantes acontecimentos: a demolição da Igreja
de S. Martinho, que deu origem à abertura da Praça de S. Martinho, hoje denominada
Rodrigues Lobo e a construção da Sé. A Sé Catedral de Leiria apresenta uma mistura dos
estilos renascentista (gótico tardio) e maneirista (renascimento tardio).

Comparando com a Idade Média, a história subsequente de Leiria é de relativa decadência.
Registe-se que no séc. XVIII são executadas as obras de regularização do leito do rio, que o
desviaram 100 metros para sul, permitindo criar o Rossio.

A cidade foi duramente atingida pelas Invasões Francesas, especialmente em 1808 (o
massacre da Portela, pelas tropas Napoleónicas do Gen. Margaron), e o Grande Incêndio de
1811, causado pelos franceses que retiravam das Linhas de Torres.

No séc. XIX, destacam-se ainda várias remodelações urbanísticas: a demolição do palácio dos
Vila-Real, que permitiu a abertura, a sul, da Praça Rodrigues Lobo e uma ligação mais franca
ao Rossio, bem como a abertura de novos arruamentos para facilitar a circulação. O Centro
Histórico que hoje conhecemos é um legado sobretudo do séc. XIX, já que a maior parte do
edificado é dessa altura, embora persista a matriz da malha urbana medieval.

No entanto, no século XX, a sua posição estratégica no território português favoreceu o
desenvolvimento de indústrias diversas, levando a um grande desenvolvimento da cidade e da
sua região.
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4.11.4 Inventário Patrimonial
A pesquisa bibliográfica e documental resultou na elaboração de dois quadros, onde constam
todos os valores patrimoniais classificados localizados no concelho de Leiria (Quadro 52),
assim como todos os elementos do património arqueológico (Quadro 53), localizados na
freguesia afeta ao projeto. É também feita referência ao património edificado ocorrente na
União de freguesias de Marrazes e Barosa.
Quadro 52 –Síntese do património classificado do concelho de Leiria
Proteção/
Inventariação
MN Monumento
Nacional

Designação

Tipologia

Cronologia

Fonte

Capela de São
Pedro

Arquitetura
Religiosa

Medieval
(século XII)

www.patrimoniocultural.gov.pt

Castelo de Leiria

Arquitetura
Militar

Medieval
(século XII,
XIII, XIV e
XV)

www.patrimoniocultural.gov.pt

MN Monumento
Nacional

Abrigo do Algar
Velho

Arqueologia
(Abrigo)

Paleolítico

www.patrimoniocultural.gov.pt

MN Monumento
Nacional

Arquitetura
Religiosa

Moderno
(século
XVI)

www.patrimoniocultural.gov.pt

MN Monumento
Nacional

Arquitetura
Religiosa

Moderno
(século
XVI)

www.patrimoniocultural.gov.pt

IIP - Imóvel de
Interesse
Público

Sé de Leiria,
incluindo o
claustro, o adro
envolvente, a
torre sineira e a
casa do sineiro
Convento de
Santo Agostinho
e antigo
seminário
Convento de
Santo António
dos Capuchos
Igreja e
Convento de
São Francisco
Imóvel onde está
instalado o
Colégio do Dr.
Correia Mateus

Arquitetura
Religiosa
Arquitetura
Religiosa
Arquitetura
Civil

Moderno
(século
XVII)
Medieval
(século
XIII)
Moderno
(século
XVIII)
Moderno
(século
XVI)
Moderno
(século
XVI)

www.patrimoniocultural.gov.pt

www.patrimoniocultural.gov.pt

www.patrimoniocultural.gov.pt

Pelourinho de
Monte Real

Arquitetura
Civil

Capela de Nossa
Senhora da
Encarnação

Arquitetura
Religiosa

Mercado de
Santana

Arquitectura
Civil

Século XX
(1921)

www.patrimoniocultural.gov.pt

Igreja Paroquial
de Nossa
Senhora da Luz

Arquitetura
Religiosa

Moderno
(século
XVI)

www.patrimoniocultural.gov.pt

www.patrimoniocultural.gov.pt

www.patrimoniocultural.gov.pt

IIP - Imóvel de
Interesse
Público
IIP - Imóvel de
Interesse
Público
IIP - Imóvel de
Interesse
Público
IIP - Imóvel de
Interesse
Público
IIP - Imóvel de
Interesse
Público
MIP Monumento
de Interesse
Público
IIP - Imóvel de
Interesse
Público
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Proteção/
Inventariação
MIP Monumento
de Interesse
Público
MIM Monumento
de Interesse
Municipal
MIM Monumento
de Interesse
Municipal

Designação

Tipologia

Cronologia

Fonte

Igreja da
Misericórdia de
Leiria

Arquitetura
Religiosa

Moderno
(século
XVI)

www.patrimoniocultural.gov.pt

Quinta do
Salgueiro ou
Casa do Barão
de Salgueiro

Arquitetura
Civil

Século
XVIII e XIX

www.patrimoniocultural.gov.pt

Agromuseu
Municipal Dona
Julinha

Arquitetura
Civil

Século XIX

www.patrimoniocultural.gov.pt

Casa da Câmara
de Monte Real

Arquitetura
Civil

Moderno
(século
XVI)

www.patrimoniocultural.gov.pt

IM - Interesse
Municipal

Villa Portela ou
Quinta da
Portela

Arquitetura
Civil

Século XX

www.patrimoniocultural.gov.pt

Em Vias de
Classificação
para MIM

Em relação ao Património Classificado, o conjunto patrimonial classificado ao abrigo da
legislação nacional, referente ao concelho de Leiria, conta com um grande conjunto imóveis,
com a ocorrência de 17 imóveis classificados. Na união de freguesias de Marrazes e Barosa
não existem elementos classificados.

No que diz respeito ao património arqueológico, o concelho de Leiria, possui um grande
número de sítios, sendo na sua grande maioria, pertencentes ao período Pré-histórico,
nomeadamente ao Paleolítico.

Quadro 53 – Síntese do património arqueológico identificado em sede de pesquisa na
freguesia afeta ao projeto
Designação

Tipologia

Cronologia

Localização
administrativa

Areeiro do
Aeródromo
Este

Estação de Ar
Livre

Paleolítico

Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa

Areeiro/
Areeiro da
JAE

Achado
Isolado

Paleolítico

Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa

Brejo
Sudoeste

Vestígios
Diversos

Indeterminado

Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa

Fonte
Portal do
arqueólogo
e PDM
Leiria
(181603)
Portal do
arqueólogo
e PDM
Leiria
(181601)
Portal do
arqueólogo

CNS

Proteção/
Inventariação

5688

Inventariado
39.781064/8.81808

7195

Inventariado
39.759081/8.804093

23328

Inventariado
39.787128/8.781602
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Designação

Tipologia

Cronologia

Localização
administrativa

Casal do
Manca

Vestígios de
Superfície

Indeterminado
(Pré-história)

Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa

Casal dos
Maios

Vestígios de
Superfície

Indeterminado
(Pré-história)

Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa

Gândara
dos Olivais

Estação de Ar
Livre

Paleolítico

Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa

Martim Gil

Villa

Romano

Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa

Moinhos da
Barosa NO

Achado
Isolado

Paleolítico

Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa

Outeiro

Estação de Ar
Livre

Paleolítico

Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa

Quinta da
Carvalha

Estação de Ar
Livre

Paleolítico

Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa

Semião

Achado
Isolado

Paleolítico

Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa

Sismaria

Estação de Ar
Livre

Paleolítico

Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa

Vale da
Amieira 1

Mancha de
ocupação

Pré-História

Mata dos
Marrazes

Vestígios de
Superfície

Pré-História

Salgueiral 1

Estação de Ar
Livre

Pré-história
Antiga

Salgueiral 2

Indeterminado

Paleolítico

Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa
Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa
Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa
Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa

Fonte
Portal do
arqueólogo
e PDM
Leiria
(181607)
Portal do
arqueólogo
e PDM
Leiria
(181609)
Portal do
arqueólogo
Portal do
arqueólogo
e PDM
Leiria
(181608)
Portal do
arqueólogo
e PDM de
Leiria
(51501)
Portal do
arqueólogo
e PDM
Leiria
(181606)
Portal do
arqueólogo
e PDM
Leiria
(181602)
Portal do
arqueólogo
e PDM
Leiria
(181605)
Portal do
arqueólogo
e PDM
Leiria
(181604)

CNS

Proteção/
Inventariação

36132

39.77765/8.806285

36133

39.785631/8.782776

7205

Inventariado

3360

39.756151/8.812233

17648

39.75209/8.843697

17607

5844

39.776564/8.817686

7199

39.781901/8.828829

7206

39.755777/8.829732

PDM Leiria
(181610

---

39 47 39.807 /
8.460803

PDM Leiria
(181611)

---

39 46.577 /
8.4825.610

PDM Leiria
(51507)

---

39.454.268/
8° 51' 37,914

PDM Leiria
(51508)

---

39.44'50,916/
8° 51' 34,442
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Designação

Tipologia

Cronologia

Ribeiro
Casal

Estação de Ar
Livre

Pré-história
Antiga

Localização
administrativa
Leiria/Leiria/
Marrazes e
Barosa

Fonte

CNS

Proteção/
Inventariação

PDM Leiria
(51508)

---

39° 45' 33,815
8° 50' 48,243

Em termos de património construído, há a destacar vários núcleos localizado nas próprias
povoações de Marrazes e Barosa, com vários edifícios de cariz civil e religioso. O elemento
mais próximo é a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, em Janardo.

4.11.5 Avaliação Patrimonial
A Avaliação do Valor Patrimonial das ocorrências localizadas nas áreas de incidência direta e
indireta do projeto é realizada através da adaptação da metodologia proposta por José Manuel
Mascarenhas, Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva para estudos deste tipo.

Optou-se por avaliar as ocorrências patrimoniais segundos os seguintes critérios: Inserção
Paisagística (IP); Estado de Conservação da Estrutura (EC); Dimensão/Monumentalidade
(DM); Grau de Raridade (GR); Potencial Científico (PC); Significado Histórico-Cultural (SHC);
Interesse Público (IP).

Cada um destes descritores será avaliado numa escala de 1 a 5, na qual 1 equivale a reduzido,
2 a médio e 5 a elevado.
Quadro 54 – Escalas qualitativa e quantitativa
Escala qualitativa
Reduzido
Médio
Elevado

Escala quantitativa
1
2
5

Tendo em consideração que entre estes critérios existem distinções referentes ao seu peso na
determinação do valor patrimonial, foi-lhes atribuído valores de ponderação distintos:
Quadro 55 – Critérios de avaliação e valores de ponderação
Critério de avaliação
Inserção Paisagística
Estado de Conservação da Estrutura
Dimensão/Monumentalidade
Grau de Raridade
Potencial Científico
Significado Histórico-Cultural
Interesse Público

Valor de Ponderação
2
3
2
4
7
5
5
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Desta forma o valor patrimonial de cada uma das ocorrências identificadas será obtido através
da seguinte fórmula:
VP = (IPx2) + (ECx3) + (DMx2) + (GRx4) + (PCx7) + (SHCx5) + (IPx5) /7.

A relação entre a valoração quantitativa obtida e uma valoração qualitativa é estabelecida
segundo a seguinte escala de significância:
Quadro 56 - Escala de Significância
Escala qualitativa
Muito elevado
Elevado
Médio
Reduzido
Muito reduzido

Escala quantitativa
16-20
12-16
8-12
4-8
0-4

Visto não terem sido identificados elementos patrimoniais para a área de estudo no decorrer da
pesquisa bibliográfica e documental e durante os trabalhos de prospeção (trabalho de campo),
não existem elementos passíveis de serem avaliados.

4.11.6 Situação Futura Sem Projeto
Na inexistência de projeto não se perspetivam alterações na situação de referência
identificada.

4.12 Saúde Humana
4.12.1 Introdução
Existe uma forte correlação entre a saúde humana e o ambiente físico e social em que vivem
as populações, ou seja, o estado de saúde das populações, e do indivíduo em particular,
depende em grande parte do ambiente social, cultural e físico que o rodeia.

Consideram-se como possíveis interferências na saúde da população a existência de fatores
individuais (genética, biologia e estilos de vida/comportamento), fatores sociais e ambientais
(condições sociais, económicas e ambientais) e fatores institucionais (como acesso a serviços
e equipamentos de saúde). A presente análise foca-se, essencialmente, nos dois últimos tipos
de fatores mencionados (socioeconómicos, ambientais e institucionais), considerando-se como
aqueles que poderão afetar externamente a saúde e condições de acesso à saúde, por parte
dos indivíduos e comunidades.
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4.12.2 Condições de saúde da população afetada pelo projeto
Interferem na qualidade da saúde humana fatores diversos como o estado do ambiente, o
acesso a equipamentos e serviços básicos, a exposição a riscos e a capacidade para lidar com
estes, o rendimento e nível de escolaridade, assim como a rede social que o envolve.

Alguns destes indicadores, nomeadamente os indicadores sociais e económicos, foram já
analisados ao longo de capítulos anteriores, podendo, resumidamente, constatar-se que se
está perante uma população relativamente jovem, com um nível de escolaridade predominante
ao nível do 3º ciclo, (19,91% da população) e uma relação emprego/desemprego de
53,79%/11,21%.

A pirâmide etária da população residente, segundo os Censos de 2001 e 2011, na área de
abrangência do ACES PL (Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal de Porto de Mós),
demonstra um estreitamento da base e um alargamento do centro e do topo, refletindo o
envelhecimento da população. A diminuição da população jovem é mais elevada nos grupos
etários dos 15 aos 29 anos.

Verifica-se, aliás, que a proporção de nascimentos em mulheres com idade inferior a 20 anos
apresenta valores inferiores aos da região Centro e do Continente, enquanto a proporção de
nascimentos em mulheres com idade igual, ou superior a 35 anos, mostra uma tendência de
aumento, a par do verificado na região e no Continente, ainda que com valores superiores.

A 31 de dezembro de 2018, o total de utentes inscritos no Agrupamento de Centros de Saúde
do Pinhal Litoral (ACES PL), o qual integra os concelhos da Batalha, Leiria (a que pertence a
união de freguesias de Marrazes e Barosa, onde se insere o projeto em avaliação), Marinha
Grande, Pombal e Porto de Mós, era de 268 601, dos quais 4 481 (1,67%) não tinham médico
de família.

No que se refere às características das consultas, verifica-se que durante o ano de 2018 foram
efetuadas 757 746 consultas no ACES Pinhal Litoral, mais 8 366 consultas do que no ano de
2017.

As Consultas de Dependências/Consultas de Desabituação desenvolvem-se no Centro de
Diagnóstico Pneumológico (Leiria), nas Unidades de Saúde Familiar (USF) D. Diniz e Santiago
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e no Centro de Saúde de Pombal. Neste tipo de consultas, tem-se constatado uma diminuição
no número de consultas de alcoologia e um aumento nas de tabagismo.

Quanto aos indicadores de saúde, em particular no que se refere aos indicadores demográficos
relacionados com a saúde da população, como as taxas de Natalidade e Mortalidade, no
concelho de Leiria, estas situam-se em cerca de 8 e 8,3 ‰, respetivamente.
De acordo com o “Perfil de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral”
(ACES PL, 2018), abrangendo, como referido, os concelhos da Batalha, Leiria (a que pertence
a união de freguesias de Marrazes e Barosa, onde se insere o projeto em avaliação), Marinha
Grande, Pombal e Porto de Mós, a taxa de mortalidade infantil tem mostrado uma tendência
decrescente nas últimas duas décadas, no Continente e no Centro. É ainda de notar que o
Centro apresentou sempre valores inferiores ao Continente, exceto em 1999, 2012 e 2017.

A análise das taxas de mortalidade por componentes da mortalidade infantil e perinatal, no
ACES PL, permite verificar que a componente perinatal se destaca pela negativa, com as taxas
mais elevadas de mortalidade no período em análise (1998-2018) e a componente pósneonatal destaca-se pelo seu menor contributo global.

No que se refere à taxa bruta de mortalidade, a qual indica o número de óbitos observado
durante um determinado período de tempo, referindo-se à população média desse período, em
2016, o concelho de Leiria apresentava a taxa mais baixa (2,3‰), no conjunto de concelhos do
Pinhal Litoral.

Quanto à mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte, para todas as
idades e ambos os sexos, destacam-se, pelo seu maior peso relativo, as doenças do aparelho
circulatório, seguidas dos tumores malignos. Na população com idade <75 anos, em ambos os
sexos, os tumores malignos assumem o grupo de doença com maior expressão, registando
valores ligeiramente inferiores ao da região.

No triénio 2010-2012, a taxa de mortalidade padronizada, na população com idade inferior a 75
anos, apresentou, para a maioria das causas de morte, valores inferiores à região Centro e
sem significância estatística. Destacam-se pela positiva, com valores significativamente
inferiores à região (sob o ponto de vista estatístico), a doença crónica do fígado e cirrose, as
doenças do aparelho circulatório, no seu sentido global, assim como os tumores malignos do
lábio, cavidade oral e faringe, e os tumores malignos do aparelho digestivo e peritoneu.
Pág. │194│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA

VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Na morbilidade nos Cuidados de Saúde Primários, tendo em conta a proporção de inscritos
com diagnóstico ativo, destacam-se as alterações do metabolismo dos lípidos e a hipertensão
como as mais prevalentes.

Os indicadores de morbilidade refletem o nível de saúde de uma comunidade, ou a relação
entre uma situação específica e uma população em risco, pelo que as estatísticas de
morbilidade (embora a sua produção se revista de grande dificuldade), continuam a
desempenhar um papel da maior relevância no planeamento em saúde.

A morbilidade corresponde à taxa de portadores de determinada doença, em relação ao
número de habitantes saudáveis, em determinado local, num determinado momento. Traduz a
quantificação numérica de casos de doenças numa determinada população.

No que se refere à morbilidade por doenças de declaração obrigatória (DDO), as doenças
infeciosas têm vindo a reassumir relevância crescente, a nível global. Desde 1980, altura do
reconhecimento do início da pandemia VIH/SIDA, que os epidemiologistas reconhecem a
possibilidade de emergirem novos problemas no futuro, ou de reemergirem velhas epidemias,
mesmo de forma inesperada, constituindo um verdadeiro desafio à Saúde Pública (DGS, A
Saúde dos Portugueses. Perspetiva 2015).

A notificação eletrónica das Doenças de Declaração Obrigatória (DDO), através da plataforma
SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), passou a ser obrigatória a partir de 1
de janeiro de 2015, permitindo à Autoridade de Saúde Local, Regional e Nacional conhecer,
em tempo real, a ocorrência de uma doença transmissível e implementar medidas de
prevenção e controlo, de acordo com as suas competências, limitando a disseminação da
doença e a ocorrência de casos adicionais.

Podendo ser justificado, em parte, pela informatização da notificação, o número de notificações
de DDO tem aumentado progressivamente na área geodemográfica da Unidade de Saúde
Pública (USP) do ACES Pinhal Litoral.

4.12.3 Oferta de serviços de saúde
Em 2017 residiam 650 médicos na área do ACES PL, correspondendo a 6,3% dos médicos
que residem na zona Centro do País. Destes, 425 com especialidade/subespecialidade e 225
não especialistas. A maioria dos médicos a residir no Pinhal Litoral, em 2017, tinham a
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especialidade de Medicina Geral e Familiar, dos quais mais de metade (70,6%) declararam
residência oficial no concelho de Leiria.

Unidades de Cuidados Continuados Integrados
O ACES PL conta com uma Equipa Coordenadora Local (ECL), em funcionamento desde
novembro de 2007, que articula com a Coordenação, a nível regional; assegura o
acompanhamento e a avaliação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
(RNCCI), a nível local; e promove a articulação e coordenação dos recursos e atividades, no
seu âmbito de referência. (Perfil de Saúde do ACES PL, 2018).

Com a RNCCI pretende-se uma prestação de cuidados pluridimensionais orientados para a
promoção da qualidade de vida, com a participação ativa dos utentes e famílias no seu
processo de recuperação.

Neste

contexto,

a

prestação

de

cuidados

é

assegurada

por

diversas

tipologias,

designadamente cinco Unidades de Internamento: o Centro Hospitalar Nª Senhora da
Conceição (Batalha) e o Hospital D. Manuel de Aguiar (Leiria), com tipologia de Média Duração
e Reabilitação (UMDR) e de Longa Duração e Manutenção (ULDM), respetivamente; Santa
Casa da Misericórdia da Marinha Grande (ULDM); Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós
(ULDM) e a unidade Residencial Sénior da Redinha (UMDR).

Atualmente, a RNCCI na área de abrangência do ACES PL disponibiliza um total de 195 camas
de internamento, sendo 98 UMDR e 97 ULDM.

No que se refere à prestação de Cuidados Continuados Integrados em contexto domiciliário, o
ACES PL conta com 4 Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI), que dão
cobertura à população da Marinha Grande, Leiria, Pombal e Porto de Mós, com um total de 39
camas. Mantém-se o constrangimento de falta de acesso a esta tipologia de cuidados para a
população da Batalha.

Hospitais de Referência
A articulação entre os Cuidados de Saúde Primários e os cuidados diferenciados é
fundamental para um funcionamento harmonioso do sistema de saúde.

Para tal, os cuidados de saúde devem organizar-se de modo a dar resposta aos novos
desafios que hoje se colocam. Estes passam pela adaptação aos novos padrões de doença,
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pelo alargamento do leque de respostas e pelo combate às desigualdades no acesso aos
cuidados de saúde.

Na área de abrangência do ACES PL, os hospitais de referência são o Centro Hospitalar de
Leiria (Hospital de Santo André e Hospital Distrital de Pombal), o Centro Hospitalar
Universitário de Coimbra e o Instituto Português Oncologia de Coimbra Francisco Gentil

No que se refere especificamente à cidade de Leiria e a equipamentos de saúde, de acordo
com dados do INE (2016), verifica-se a existência de três hospitais (1 público e 2 privados), dos
57 em funcionamento na Zona Centro do País.

No quadro seguinte apresentam-se os Centros de Saúde por unidade territorial, verificando-se
que dos 85 centros de saúde que se encontram na Região Centro, 6 encontram-se na Região
de Leiria. Leiria conta com dois centros de saúde.

Quadro 57 - Distribuição dos centros de saúde por localização geográfica
Centros de saúde (N.º) por Localização geográfica (2012)
Existência de serviço de urgência básica - SUB ou serviço de atendimento
permanente ou prolongado - SAP (Sim/ Não)
Total
N.º
Portugal
387
Centro
85
Região Leiria
6
Batalha
1
Leiria
2
Marinha Grande
1
Pombal
1
Porto de Mós
1
Fonte: INE, Inquérito aos centros de saúde

Sim
N.º
94
22
1
0
0
1
0
0

Não
N.º
293
63
5
1
2
0
1
1

No quadro seguinte apresenta-se a distribuição de farmácias e postos farmacêuticos móveis,
por localização. Em Portugal Continental registam-se 3118 farmácias e postos farmacêuticos,
dos quais, 95 na Região de Leiria. Nos concelhos pertencentes à região salientam-se Leiria e
Pombal com 33 e 21 farmácias e postos farmacêuticos, respetivamente. O concelho de Leiria,
onde se insere a exploração suinícola em estudo, tem 32 farmácias e 1 posto farmacêutico
móvel no seu município.
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Quadro 58 - Distribuição de farmácias e postos farmacêuticos móveis
Farmácias e postos farmacêuticos móveis (N.º) por Localização geográfica
(2017)
Tipo de unidade local de farmácia

Portugal
Centro
Região de Leiria
Alvaiázere
Ansião
Batalha
Castanheira de Pêra
Figueiró dos Vinhos
Leiria
Marinha Grande
Pedrogão Grande
Pombal
Porto de Mós
Fonte: INE.

Total

Farmácias

Postos farmacêuticos móveis

N.º
3118
799
95
4
5
4
1
6
33
9
3
21
9

N.º
2925
735
86
3
5
3
1
4
32
8
1
20
9

N.º
193
64
9
1
0
1
0
2
1
1
2
1
0

4.12.4 Fatores ambientais
Após caracterização das condições de saúde da população na área / região em que se
desenvolve o projeto em avaliação, bem como da oferta de serviços de saúde na proximidade
da área de intervenção, apresenta-se, seguidamente, uma síntese dos indicadores de
qualidade ambiental, que podem afetar a saúde humana, alguns dos quais analisados em
maior detalhe ao longo do presente estudo, em capítulos próprios.

Neste contexto, considera-se que a qualidade do ar pode constituir um foco de perturbação da
saúde humana, constatando-se que a emissão de gases, poeiras e matéria particulada tem
vindo a tornar-se um elemento potenciador do desenvolvimento de doenças de cariz
respiratório.

No presente caso, e da análise efetuada no Capítulo 4.5 (Qualidade do Ar), verifica-se que, de
acordo com a avaliação atmosférica constante do Histórico anual do índice de Qualidade do Ar,
para a zona de estudo no período entre 2005 e 2016, a qualidade do ar foi maioritariamente
avaliada como Bom. Em 2014 registaram-se 309 dias de classificação boa (ano com mais dias
de boa qualidade do ar) e em 2005 registaram-se 181 dias de boa qualidade de ar (ano que
registou menor número de dias de boa qualidade de ar). Por via de eventuais focos de
contaminação típica, que podem ocorrer numa atividade pecuária, optou-se por resumir aqui o
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estado do ambiente em termos de qualidade da água superficial e subterrânea, tendo esta sido
desenvolvida em maior detalhe no Capítulo 4.3 do presente relatório.

Em termos de saúde humana considera-se que a água pode constituir uma via de transmissão
de doença, dada à sua óbvia importância quer no consumo humano, quer na sua utilização nas
várias atividades associadas à suinicultura, pelo que será feita uma breve análise dos
principais fatores de preocupação.

Face às massas de água superficiais identificadas na bacia hidrográfica onde se insere a
exploração da Suinijanardo, verifica-se que as principais pressões sobre a qualidade da água
decorrem da atividade industrial, da pecuária, da agricultura e florestas. Dados disponíveis no
SNIRH comprovam a má qualidade da água para a estação Milagres (15E/08) durante os anos
2013, 2014 e 2015, dado que as elevadas concentrações de azoto Kjeldahl, azoto amoniacal,
CBO5, CQO, fosfatos e fósforo total, provocam a diminuição da qualidade da água.

Contudo, verifica-se que o estado químico da massa de água ribeira do Agudim, bacia
hidrográfica onde se localiza a área de estudo, é classificado como bom, resultando um estado
global de inferior a bom (SNIAmb, 2018).

Por outro lado, ainda com base na análise realizada no capítulo dos recursos hídricos, verificase que a vulnerabilidade à poluição nesta área é considerada moderada, não tendo sido
identificados problemas de qualidade nas águas subterrâneas da região em análise, em
particular no furo que serve a exploração da Suinijanardo.

Atendendo às principais características dos parâmetros de qualidade ambiental analisados, os
quais têm influência nas condições de saúde da população, na área de intervenção do projeto
em avaliação, considera-se que os mesmos não influem negativamente para a deterioração
das mesmas.

4.12.5 Situação Futura sem Projeto
Considerando a evolução perspetivada para o território da área de intervenção e sua
envolvente, em acordo com a análise social, económica e de qualidade ambiental efetuada,
percebe-se que as alterações no território, na ausência de materialização da ampliação da
exploração não serão significativas.

Pág. │199│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

5 Identificação e Avaliação de Impactes
5.1

Introdução

Neste capítulo pretende-se identificar, caracterizar e avaliar, os potenciais impactes que se
prevê que venham a ser gerados decorrentes da atividade da exploração em apreço.

A avaliação será efetuada considerando as metodologias próprias de cada descritor ambiental
e através da aplicação de critérios comuns a todos eles, dando resposta aos requisitos legais,
com base na avaliação semi-quantitativa que se apresenta:
Quadro 59 – Critérios de Avaliação dos Potenciais Impactes
CRITERIOS DE
AVALIAÇÃO

QUANTIFICAÇÃO

SENTIDO
VALORATIVO

POSITIVO

NEGATIVO

INFLUÊNCIA

REGIONAL

LOCAL

EFEITO
MAGNITUDE
SIGNIFICÂNCIA
DURAÇÃO
REVERSIBILIDADE

Direto

Indireto

Induzido

Alta

Média

Baixa

Elevada

Média

Baixa

Temporário

Periódico

Permanente

Reversível

Irreversível

Por sentido valorativo de um impacte entende-se a natureza da sua consequência ao nível de
determinado descritor, ou seja, se o impacte em questão valoriza (positivo) ou desvaloriza
(negativo) a qualidade ambiental desse descritor.

O efeito de um impacte pretende identificar se a consequência de determinada ação do projeto
afeta diretamente o ambiente (efeito direto), ou se provoca impactes que por sua vez têm
efeitos secundários que resultam em novos impactes ambientais (efeito indireto), ou se dá
origem a situações que independentemente do projeto, provocam alterações no ambiente
(efeito induzido).

Pág. │200│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

A magnitude de um impacte corresponde à sua dimensão quer esta seja referente a uma área,
a um nível de emissão, ou a uma concentração de poluição. Esta dimensão é usualmente
ponderada em termos de afetação relativa (percentagens) e em função da tipologia de projeto,
sendo uma caracterização bastante objetiva.

Por sua vez a significância de um impacte consiste na importância social ou ecológica que
esse impacte representa, sendo uma variável mais subjetiva uma vez que depende da
sensibilidade do avaliador.

Poderão em alguns descritores, ser considerados impactes com a classificação de irrelevantes
que se definem como sendo impactes cuja análise não merece relevância.

Quanto à duração de um impacte, esta pretende definir se este se manifesta apenas durante
um determinado período de tempo (temporário), se se manifesta ocasionalmente ao longo do
período de vida útil do projeto (periódico) ou se se manifesta durante todo o período de vida do
projeto (permanente).

A reversibilidade de um impacte encontra-se relacionada com as suas consequências ao
longo do tempo. Ou seja, se os seus efeitos se acabam por anular ao fim de algum tempo
(reversível), ou se pelo contrário, esses efeitos persistem (irreversível).

Ao longo do estudo cada impacte será analisado de forma particular, promovendo-se
posteriormente uma síntese da afetação que o projeto provocará ao nível de cada descritor.

Existirão ainda descritores analisados de forma mais específica que outros, uma vez que,
consoante o projeto, existem descritores que à partida se consideram mais sensíveis, e logo,
passíveis de sofrerem afetações mais preocupantes ambientalmente.

Adicionalmente serão analisados os impactes cumulativos do projeto em estudo com outras
eventuais explorações, sendo apontados quais os impactes que serão aumentados pela
existência dessa carga adicional.
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Intervenções preconizadas

5.2

Apresenta-se seguidamente uma síntese das intervenções previstas para a fases de
construção, exploração e desativação, sobre as quais incidirão a identificação e avaliação de
impactes.

Fase de Construção
Estão previstas as seguintes intervenções:
•

•

Implantação de um novo pavilhão destinado a gestação / desmame / maternidade
i.

escavação, movimentação de terras e terraplanagens;

ii.

implementação das fundações onde assentaram as estruturas;

iii.

impermeabilização da área referida;

iv.

construção das edificações;

v.

ligação às redes existentes.

Ampliação dos edifícios de escritórios/vestiários/arrumos/compartimento de
varrascos
i.

implementação das fundações onde assentaram as estruturas;

ii.

construção das edificações;

iii.

ligação às redes existentes.

Fase de Exploração
Nesta fase prevêem-se as seguintes ações:
•

Aumento do efetivo animal;

Atendendo ao aumento do efetivo animal, prevê-se o aumento dos consumos de água, de
rações, da produção de efluentes e de resíduos. Os efluentes terão como destino a valorização
agrícola em terrenos de terceiros, sendo o excedente enviado para Unidade de Valorização
(ver Anexo VI do Volume 3/4 do EIA – Anexos Técnicos). Há a referir que não se perspetiva um
acréscimo na circulação de veículos, existindo indicação de que apenas a sua dimensão e
capacidade serão superiores.

Fase de Desativação
Tanto quanto é possível prever a esta distância temporal, caso o presente projeto venha a ser
desativado, colocam-se duas opções:
•

total desmantelamento das instalações e infraestruturas – situação em que
ocorrerá demolição das edificações e infraestruturas existentes, esperando-se efeitos
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nos vários descritores à semelhança do que ocorrerá numa típica fase de construção,
com movimentações de veículos e maquinaria, produção de resíduos de obra,
reposição da situação inicial;
•

manutenção das infraestruturas e desativação das funções - situação mais simples
pela desativação de funções, não prevendo a sua demolição. Neste caso poderão as
edificações e infraestruturas ser readaptadas ao mesmo, ou novo uso;

5.3
5.3.1

Impactes no Clima e Alterações Climáticas
Introdução

A identificação das alterações em relação ao clima está essencialmente relacionada com a
ocorrência de alterações climáticas sentidas na área de implantação do projeto, como
consequência direta da exploração.
Dada a dimensão da presente exploração e por estar inserida numa região com clima
homogéneo e de características bem definidas, a sua construção e exploração poderão,
apenas, apresentar alguma influência ao nível local e, consequentemente, do microclima, não
se identificando, nem prevendo impactes significativos à escala concelhia e/ou regional.

5.3.2

Fase de Construção

Dado tratar-se da ampliação de uma exploração existente, a fase de construção corresponderá
apenas à construção das infraestruturas necessárias para acomodar o maior número de
animais previsto, e à dotação de melhores infraestruturas de apoio à exploração e aos
respetivos funcionários.

Tendo em consideração o tipo e a dimensão do projeto de ampliação da exploração e as
atividades a ele associadas, prevê-se que estas possam vir a gerar impactes relacionados com
a circulação de veículos e a respetiva emissão de gases, resultantes da combustão dos
motores, como o dióxido de carbono, óxidos de azoto, hidrocarbonetos e partículas de chumbo,
que provocam o aumento gradual da temperatura da camada de ar junto ao solo, com
potenciais concentrações de calor, circulação que não se prevê elevada nem com picos de
intensidade.

Refere-se ainda a emissão de gases provenientes dos efetivos animais, pois a exploração
continuará em laboração enquanto decorrem as ações construtivas. Relativamente aos
impactes microclimáticos expectáveis, os mesmos localmente serão negativos, indiretos, com
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uma eventual variação dos valores de temperaturas e de humidade relativa sobre as áreas
impermeabilizadas, contudo, de magnitude e significância desprezível, dada a área total a
edificar e o contexto em que se insere o projeto, temporários e reversíveis.

5.3.3

Fase de Exploração

Quanto à fase de exploração, também não são esperados impactes com significado, no
que se refere à alteração da caracterização climática de referência.

Na

fase

de

exploração

destaca-se

a

emissão

de

gás

metano

(CH 4),

de

Óxido Nitroso (N2O) e de dióxido de carbono (CO 2). Grande parte do CH 4 produzido na
exploração agrícola é libertada pelos suínos sob a forma de arroto (eructação) e pela
gestão dos efluentes. O N 2O resulta também da gestão dos efluentes e da aplicação de
compostos no solo. O CO2 é sobretudo proveniente da utilização de maquinaria.

Estas emissões são inevitáveis, uma vez que são inerentes à própria atividade
agropecuária, sendo as emissões gasosas, a produção de efluente pecuário e as emissões
de poluentes atmosféricos, resultantes da movimentação de máquinas, as ações indutoras
dos principais impactes, a nível microclimático.

No entanto, considera-se que, dada a dimensão do projeto e as características climáticas
do meio em que o mesmo se insere, os impactes serão negativos, locais, indiretos, de
baixa magnitude, de baixa significância, com uma duração periódica e reversíveis.

Embora, como analisado no capítulo relativo à caracterização do clima, se tenha concluído
que os cenários perspetivados para as alterações climáticas, na região de implantação do
projeto, são independentes da concretização do mesmo e, como tal, se considerem nulos
os impactes da exploração do projeto nas alterações climáticas, dada a reduzida expressão
e consequente impacte das emissões atmosféricas poluentes esperadas neste processo,
poderão analisar-se os impactes das alterações climáticas, de acordo com os cenários
estabelecidos, na atividade da exploração suinícola.

Tendo em consideração as previsões meteorológicas para a região onde se insere o
projeto, as quais indicam que a evolução climática conduzirá a um agravamento dos
impactes relacionados com eventos climáticos extremos, nomeadamente temperaturas
elevadas e ondas de calor, cheias e inundações, entre outros.
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Efetivamente, os cenários de alterações climáticas para Portugal, usando simulações de
diferentes modelos climáticos, incluindo os que serviram de base à caracterização das
tendências esperadas e os resultados dos modelos analisados, em diferentes projetos,
sugerem (até 2100), o seguinte cenário climático:
•

Aumento significativo da temperatura média em todas as regiões de Portugal. Esta
tendência já se verifica desde a década de 80 com variações entre +0,29ºC por
década (região Centro) e +0,57ºC por década (Norte);

•

Aumentos da temperatura máxima no Verão entre 3ºC na zona costeira e 7ºC no
interior (em particular nas regiões Norte e Centro);

•

Grande incremento da frequência e intensidade de ondas de calor e aumento no
número de dias quentes (máxima superior a 35ºC) e de noites tropicais (mínimas
superiores a 20ºC);

•

Reduções em índices relacionados com o tempo frio;

•

Em todo o território nacional são previstos efeitos decorrentes da alteração do clima
térmico, designadamente os relacionados com o incremento da frequência e
intensidade das ondas de calor, com o aumento do risco de incêndio, com a
alteração das capacidades de uso e ocupação do solo e com a disponibilidade dos
recursos hídricos;

•

No que se refere à precipitação, apesar da incerteza ser substancialmente maior,
quase todos os modelos analisados preveem a redução da precipitação em
Portugal continental, durante a primavera, verão e outono;

•

O modelo com maior desagregação regional, aponta para um aumento na
precipitação durante o inverno, devido ao aumento no númer o de dias de
precipitação forte (acima de 10 mm/dia).

As alterações mais significativas esperadas no clima em Portugal, indicadas nos diferentes
cenários climáticos, encontram-se em linha com os aspetos apontados para a região
mediterrânica, o que faz com que Portugal se integre entre os países europeus com maior
vulnerabilidade aos impactos das alterações climáticas.

Cruzando esta informação com a tipologia de projeto em estudo, consideram -se como
potenciais impactes para o projeto, decorrentes das alterações climáticas esperadas, os
seguintes:
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•

Secas prolongadas que poderão gerar o aumento da procura do abastecimento e
fornecimento de água pelo sistema adutor, num período de baixa disponibilidade
hídrica e que poderão ter graves repercussões no normal funcionamento da
exploração suinícola; a implementação de medidas que promovam a eficiência na
utilização da água e a redução dos consumos contribuirá para a minimização deste
impacte;

•

Inundações, resultantes da ocorrência de fenómenos extremos de precipitaçã o
intensa, com maior probabilidade de ocorrência nos meses de inverno, que poderão
refletir-se nas condições de escoamento da área de implantação do projeto e na
capacidade de retenção das lagoas de tratamento. Não se encontrando projetadas
alterações ao volume de armazenamento atualmente existente, estando as lagoas
de tratamento e infraestruturas associadas devidamente dimensionadas para
absorver o aumento da quantidade de efluentes produzida, considera-se que esta
situação induzirá um incremento do risco de contaminação de águas e solos. Tratase de um impacte negativo, com um efeito direto sobre a qualidade da água e do
solo, de magnitude e significância eventualmente elevadas, temporário e reversível;

•

Incêndios, pela existência de condições climatéricas favoráveis, como temperaturas
muito elevadas e humidade relativa reduzida, cuja frequência de ocorrência pode
ser reduzida se forem seguidas as medidas de gestão indic adas no Plano Municipal
de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do concelho de Leiria;

•

Erosão hídrica, atendendo, essencialmente à orografia do local de implantação do
projeto.

Trata-se de impactes negativos com potenciais efeitos diretos sobre a disponibilidade de
água e a qualidade da água e do solo, de magnitude e significância eventualmente
elevadas, embora, maioritariamente temporários e reversíveis, quando associados a
episódios de seca e inundações.

Em síntese, não sendo esperados impactes indutores de alterações climáticas na área de
implantação do projeto, decorrentes da sua atividade, considera-se que, em particular a
fase de exploração do mesmo, poderá ser afetada, caso se concretizem os cenários
estabelecidos para a evolução climática esperada.
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5.3.4

Fase de Desativação

Nesta fase há a destacar o cessar das emissões de gases com efeito de estufa com origem na
exploração pecuária, e poder-se-ão verificar impactes positivos, diretos, de baixa magnitude
e significância, permanentes e reversíveis, pela inexistência de animais na exploração.

Contudo, dado o elevado período de residência do CO 2 e do N 2O na atmosfera,
respetivamente 200 e 115 anos, o impacte das emissões ocorrentes durante a fase de
exploração, poderá manter-se.

5.4
5.4.1

Impactes na Geomorfologia e Geologia
Introdução

O Projeto prevê o licenciamento de uma área construída de 6667,25 m2 e a construção do
Pavilhão 6 - gestação/desmame/maternidades, com uma área de 2123.40 m2 e de um edifício
de escritório/vestiário/arrumos com uma área de 306.4 m2. Não estão previstas alterações às
infraestruturas e redes existentes.

5.4.2

Fase de Construção

Durante a fase de construção, decorre o principal impacte no descritor Geomorfologia e
prende-se fundamentalmente com a alteração do relevo local que, como referido
anteriormente, já se encontra alterado face ao original.

As

movimentações

de

terra

no

local

de

implantação

do

Pavilhão

6

-

gestação/desmame/maternidades, serão as mais importantes, pela área afetada e por se tratar
de um terreno com inclinações acentuadas, que exigirá terraplenagens, em particular
escavações, alterando a geomorfologia local, que já se encontra alterada. Considera-se este
impacte negativo, de reduzida significância e magnitude, permanente e irreversível.

Dadas as atividades de terraplenagem envolvidas, poderão ocorrer potenciais impactes de
natureza geotécnica, relacionados com eventual instabilidade dos taludes e deslizamentos de
terras. Trata-se de um aspeto que merece especial atenção dadas as implicações diretas na
segurança dos funcionários, dos animais, das instalações e dos equipamentos. Considera-se
este impacte negativo, de magnitude moderada, permanente, reversível e significativo no
cômputo geral dos impactes identificados.
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A inda do ponto de vista geológico, há a referi que o projeto em estudo se insere na área
cativa de Barracão-Pombal-Redinha, a qual constitui uma área de interesse para exploração
de argilas especiais para cerâmica, constituída por argilas, que pela sua raridade e reservas
limitadas, são consideradas um recurso para a economia nacional e regional. Esta área foi
definida por Decreto Regulamentar n.º 31/95, de 22 de novembro.

Considera-se que dentro destas áreas, ficam sujeitas a parecer favorável da Direção Geral de
Energia e Geologia (DGEG). todas as ações de ocupação do solo suscetíveis de impedir ou
prejudicar aquela exploração e, em especial, as seguintes:

a) Construção ou ampliação de edifícios destinados a fins comerciais, industriais,
agrários, habitacionais ou outros;
b) Construção ou ampliação de infraestruturas conexas com os mesmos fins, de interesse
quer público, quer particular.

Pesem embora as considerações anteriores, não se identificam, no local, quaisquer
interferências com pontos geologicamente notáveis, que possam ser afetados com a
implementação do projeto.

Considera-se, contudo, que a entidade responsável pela emissão do referido parecer
deverá ser consultada no âmbito do presente procedimento.

5.4.3

Fase de Exploração

Na fase de exploração, manter-se-ão os impactes produzidos durante a fase de construção, os
quais não serão maioritariamente sensíveis nesta fase, à exceção da instabilidade de taludes e
deslizamentos de terras, causada pela circulação de máquinas, peso das construções,
drenagem insuficiente, ou quaisquer outros fatores naturais potenciadores de desvios no
comportamento geotécnico esperado, o que poderá representar um impacte negativo,
significativo, de magnitude moderada e permanente.

5.4.4

Fase de Desativação

Na fase de desativação não existe nenhum impacte considerável no que diz respeito à
geologia, geomorfologia, geotecnia e tectónica caso não se proceda ao desmantelamento da
exploração e respetivas infraestruturas. No caso de se prever a desativação da exploração
suinícola, com consequente desmantelamento da exploração e infraestruturas os impactes
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esperados serão semelhantes, na sua natureza e significância, aos impactes anteriormente
identificados para os impactes na fase de construção.

5.5
5.5.1

Impactes nos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos
Introdução

A identificação e avaliação de impactes, sobre os recursos hídricos, que seguidamente se
apresenta, foi desenvolvida tendo em consideração o conhecimento que se obteve do estudo
dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos regionais e locais e a situação da atividade
pecuária existente, designadamente o efetivo pecuário, os elementos do projeto referentes às
construções existentes e às novas construções, o abastecimento de água e o sistema de
gestão de efluentes pecuários (PGEP).

5.5.2

Fase de Construção

Nesta fase ocorrerá a construção de um pavilhão e a ampliação de um edifício de escritórios,
totalizando uma área total de novas construções de 2 429,80 m2. Esta construção não afeta
linhas de água, mas poderá afetar a permeabilidade dos terrenos. A área impermeável total
passará a ser de 13 699,5 m2, representando 31,93% da área da propriedade, apesar de
somente 2 429,80 m2 corresponderem a novas áreas de construção.

A compactação por circulação de máquinas e veículos e a ocupação pelas novas construções
induzirão um previsível aumento do escoamento superficial à custa de uma redução da
infiltração. Trata-se de impactes negativos, de efeito induzido, de magnitude e significância
baixas, permanentes e reversíveis.

A presença de máquinas e viaturas acarreta, também, o risco de derrames envolvendo
hidrocarbonetos. Contudo, o projeto insere-se numa área em que a vulnerabilidade à poluição
das águas subterrâneas e das águas superficiais é moderada e a ocorrência deste tipo de
incidente é muito pouco provável.

Assim, considera-se que este será um impacte negativo, direto, improvável, de magnitude
baixa, significância elevada, temporário e reversível. Ao nível dos consumos de água não se
prevê que ocorra uma alteração significativa à situação existente.
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5.5.3

Fase de Exploração

Os principais impactes da exploração pecuária da Suinijanardo decorrem da potencial afetação
da qualidade da água, decorrente, essencialmente, da produção, armazenamento e
valorização dos efluentes pecuários, e do acréscimo dos consumos de água.

Nas novas condições de exploração, com um efetivo de 1151 CN, o sistema de gestão de
efluentes pecuários existente, com um volume de armazenamento de 5525.67 m3, irá
assegurar o tempo de retenção mínimo de 3 meses exigido pela Portaria nº 631/2009 de 9 de
junho. Uma vez que não haverá alterações ao volume de armazenamento existente, mas
ocorrerá um aumento da quantidade de efluentes produzidos, apesar de as lagoas de
tratamento e infraestruturas associadas se encontrarem devidamente dimensionadas para esta
situação, considera-se que ocorrerá um aumento do risco de contaminação de águas e solos.
Trata-se de um impacte negativo, com um efeito direto sobre a qualidade da água e do solo, de
magnitude e significância eventualmente elevadas, temporário e reversível.

Como referido no capítulo de caracterização dos recursos hídricos, o armazenamento do
efluente pecuário será feito em três lagoas de retenção, das quais apenas a maior está
impermeabilizada.

Esta situação manter-se-á, não existindo, até à presente data, registo de episódios de
contaminação decorrentes do armazenamento do efluente nas referidas lagoas, o que é
comprovado pelas análises regularmente realizadas à qualidade da água captada no furo que
abastece e se localiza na propriedade da Suinijanardo (ver Anexo VII do Volume 3/4 – Anexos
Técnicos).

Além do mais, considera-se que a contaminação das águas subterrâneas na área de estudo
apresenta reduzida probabilidade de ocorrência, uma vez que no sistema aquífero multicamada
ocorrente na área de estudo, as formações produtivas se encontram separadas por espessas
camadas de argila, pelo que a conexão hidráulica entre aquíferos é praticamente inexistente.

Tal situação está patente no Log do furo constante do Relatório Final de Furo relativo ao
Processo de Licenciamento nº 450.10.02.02.017130.2014.RH4, emitido pela APA /ARH-Centro
(ver Anexo VIII do Volume 3/4 do EIA – Anexos Técnicos), verificando-se que, litologicamente,
a camada superficial de arenito, de grão médio, argiloso, de cor castanho-amarelado, com
seixo rolado disperso, assenta sobre uma camada de silte argiloso, constituído por um
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complexo silto-argiloso de grão fino e cor acastanhada, por vezes com níveis decimétricos de
argila para a base.

De acordo com as considerações anteriores, considera-se que o facto de duas das lagoas de
tratamento não se encontrarem impermeabilizadas não induzirá impactes negativos de
magnitude e significância apreciáveis na qualidade das águas subterrâneas da área de estudo.

Os efluentes produzidos nesta exploração continuarão a ser encaminhados para espalhamento
em terrenos exteriores à propriedade, pertencentes a terceiros, sendo o excedente
encaminhado para Unidade de Valorização (ver Anexo VI do Volume 3/4 do EIA – Anexos
Técnicos). Esta aplicação acarreta um potencial risco de contaminação de águas superficiais e
subterrâneas, caso não se adotem as boas práticas aplicáveis, nomeadamente se forem
ultrapassadas as quantidades necessárias para fertilização das culturas, ou se a aplicação for
realizada nos períodos de maior precipitação e em áreas muito próximas de linhas de água, ou
de captações de água subterrânea.

No quadro seguinte é apresentado um enquadramento resumido das áreas de valorização
agrícola dos efluentes pecuários ao nível das massas de água. Verifica-se que, no que diz
respeito às massas de água superficial, todas as parcelas integram bacias hidrográficas de
massas de água com um estado global “Inferior a Bom”. Quanto às águas subterrâneas, todas
as massas de água apresentam um estado global de “Bom”.

Atendendo ao exposto, considera-se que a valorização agrícola dos efluentes pecuários
produzidos na exploração da Suinijanardo poderá traduzir-se num impacte negativo sobre a
qualidade das águas superficiais e subterrâneas, com um efeito direto sobre a qualidade da
água, de magnitude e significância eventualmente elevadas, temporário e reversível, caso não
sejam respeitadas as interdições enumeradas no número 3 do artigo 10º da Portaria n.º
631/2009 de 9 de Junho, ao Código das Boas Práticas Agrícolas e às orientações da APA
refletidas no documento “Condicionantes à valorização agrícola para salvaguarda dos recursos
hídricos”.
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Quadro 60 - Enquadramento das parcelas utilizadas na valorização de efluentes
pecuários ao nível das massas de água superficial e das massas de água subterrânea
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Por outro lado, os consumos de água, com origem no furo existente na exploração, são um
fator de pressão importante sobre o aquífero. Ocorrerá um incremento dos consumos na
exploração proporcional ao aumento de produção. Atendendo à classificação do estado
quantitativo desta massa de água subterrânea como Bom, assume-se que o sistema aquífero
não se encontra numa situação de risco de sobre-exploração e por conseguinte este aumento
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dos consumos não é significativo. Este impacte é avaliado como negativo, de magnitude e
significância baixas, temporário e reversível.

Além do mais, há a referir que a licença de captação se encontra atribuída pelo Título de
Utilização dos Recursos Hídricos nº A014955.2014.RH4 e que, tendo em consideração o
previsível aumento das necessidades de água para satisfação dos fins a que se destina,
decorrente da implementação do projeto em estudo, foi solicitada a alteração do TURH em
vigor (ver Anexo VIII do Volume 3/4 do EIA – Anexos Técnicos).

Na fase de exploração existe ainda a probabilidade de ocorrerem derrames acidentais de óleos
e combustíveis. Atendendo a que a precipitação regista localmente valores elevados, a
contaminação de águas e solos é, potencialmente, um impacte negativo, de efeito indireto, de
magnitude e significado medianos, de duração temporária e reversível.

5.5.4

Fase de Desativação

Na fase de desativação, na hipótese de ser desativada a exploração e desmanteladas as
respetivas infraestruturas, existirá a geração e mobilização de diversos resíduos que deverão
ser convenientemente armazenados durante este período e encaminhados para destinos
adequados, a fim de serem evitadas situações de geração de efluentes contaminados.
Associada a esta fase, é provável que se verifique um acréscimo da compactação do solo
devido à circulação de equipamentos e maquinaria afeta aos trabalhos de desmantelamento de
infraestruturas e demolição de construções. Continuará também a existir risco de contaminação
da água com hidrocarbonetos. Dadas as características das intervenções, especialmente a
brevidade das mesmas, considera-se tratarem de impactes negativos, de efeito indireto, de
magnitude e significado médio, de duração temporária e reversíveis.

Os consumos de água irão sofrer uma redução substancial já nesta fase, pois os volumes
captados destinam-se à atividade pecuária. É espectável uma melhoria do balanço entre
entradas e saídas no aquífero. Trata-se de um impacte positivo, de efeito induzido, de
magnitude e significado baixos, de duração permanente e reversível.

5.6
5.6.1

Impactes nos Solos e Uso do Solo
Introdução

A qualidade do solo bem como a sua capacidade de uso, enquanto recurso natural, varia tendo
em conta o conjunto de fatores físico-químicos e estruturais adjacentes ao território onde está
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inserido, pelo que a escolha para a melhor utilização de solo deve ser tida em conta com a
perspetiva de um desenvolvimento sustentável. Em termos gerais poderão ocorrer diferentes tipos
de degradação do solo, que se podem sistematizar da seguinte forma:
•

Degradação da estrutura por destruição mecânica, perda de matéria orgânica, erosão,
eventual alcalinização e encharcamento;

•

Degradação química, contaminação com produtos químicos e metais pesados,
deposição de elementos exógenos;

•

Perda de fertilidade do solo.

Desta forma, podem identificar-se dois tipos de afetação do solo consoante a fase de projeto em
que se processa:
•

Fase de Construção - destruição direta e irreversível de determinado volume de solo e
respetivo uso, perda de aptidão de solo, alteração de composição.

•

5.6.2

Fase de Exploração – Alteração da qualidade edafológica (substrato) do solo.

Fase de Construção

Durante a fase de obra, nesta tipologia de projeto, o solo costuma ser, por norma, o principal
recurso diretamente afetado, nomeadamente por ações prévias de limpeza do terreno e
desmatação das zonas de construção dos edifícios. As mobilizações do solo enfraquecem os
solos que, assim, ficam mais suscetíveis à erosão.

Os solos remexidos, constituídos por material desagregado, devido à sua instabilidade são
facilmente arrastados por ação do vento, dispersando-se, originando perda de solo e
alteração/inversão de camadas edáficas típicas, retardando o normal processo de evolução e
formação de solo, empobrecendo todo o substrato.

Considera-se que os locais para implantação dos novos edifícios (ver Planta de Implantação do
Anexo III do Volume 3/4 – Anexos Técnicos: nº 4 - Pavilhão 6 – gestação/ desmame/
maternidades e nº 1 - escritório), são contíguos, ou próximos dos outros pavilhões/edifícios
atualmente existentes.

No caso das áreas sociais (nº 1 da planta de implantação), o terreno encontra-se já desmatado
e terraplanado não havendo lugar a movimentações de terra, ou alterações de topografia.
Neste caso os impactes serão quase nulos.
Pág. │215│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Quanto ao pavilhão proposto, surgirão necessidades de preparação do solo com escavações e
terraplanagens (ver figuras seguintes), considerando-se que o impacte para os solos será um
impacte negativo, direto, de reduzida magnitude e significância, tanto mais que se trata de
solos relativamente pobres em matéria orgânica, suscetíveis à erosão, pouco evoluídos e muito
limitados relativamente à aptidão agrológica, além do facto de esta área se encontrar já
bastante alterada face à topografia original.

Figura 82 – Local para ampliação do novo
edifício de escritório (nº 1)

Figura 83 – Local para implantação do
edifício nº 4 - Pavilhão 6

Refere-se também, durante a fase de construção, a probabilidade de ocorrência de derrames
acidentais de várias substâncias como combustíveis, lubrificantes e outros hidrocarbonetos,
ligantes e gorduras, que podem originar contaminação do solo o que constituirá um impacte
negativo, de magnitude e significância variáveis em função da dimensão do acidente e pouco
provável.

5.6.3

Fase de Exploração

Ao nível da afetação qualitativa do substrato, o impacte gerado pela degradação progressiva
dos solos presentes, decorrente das ações de funcionamento da exploração trará
consequências negativas nos solos, essencialmente por via de afetação indireta da vegetação
presente.

Considera-se alguma alteração nos padrões normais de evolução/formação do solo,
classificando-se como um impacte negativo, pouco significativo e de magnitude reduzida.
Mesmo enquanto impacte negativo, e numa análise integrada de ações de projeto e fatores
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edafológicos (ambientais) presentes, considera-se que esta negatividade poderá ser
temporária. Efetivamente, ao longo do tempo de vida útil da exploração, a capacidade de
resiliência do próprio solo, face a toda a gestão ambiental do projeto na fase de funcionamento,
resultará num ecossistema edáfico equilibrado, podendo anular este tipo de impacte no
substrato e mesmo os impactes indiretos identificados, sendo (re)estabelecida uma situação de
substrato em equilíbrio de fatores.

Consideram-se ainda como impactes diretos da natureza da atividade desempenhada, a
eventual ocorrência de derrames ou fugas de materiais, tais como potenciais poluentes
(medicamentos ou aditivos alimentares), nos locais de armazenamento, ou de descarga dos
mesmos. A contaminação dos solos devido a estes acontecimentos pode ocorrer de forma
direta, ou pelo arrastamento das águas pluviais. Este tipo de impacte considera-se como
negativo, de baixa magnitude e significância, de caracter periódico e pouco provável.

Já no que diz respeito à gestão de efluentes, os potenciais impactes ocorrem essencialmente
da aplicação de efluentes no solo, podendo assim ocorrer alteração do foro da natureza física,
degradação da estrutura, promoção da erosão devido ao aumento da frequência de cultivo,
colmatação ou alagamento, na sua composição química, devido a desequilíbrios nutritivos.

De realçar que no caso em estudo é intenção de se proceder ao espalhamento de parte do
efluente produzido (4021,5 m3), sendo o restante (17 837 m3) e a totalidade do tamisado (1 595
t), encaminhados para Unidade de Valorização (Anexo VI do Volume 3/4 do EIA – Anexos
Técnicos).

A gestão de efluentes pela área total de espalhamento não vai originar impactes negativos,
uma vez que a área disponível para a deposição de efluentes (220,04 ha) é a adequada para a
quantidade de efluente gerado que será espalhado (4021,5 m3), demonstrando assim o
cuidado especial em racionalizar a distribuição de efluente pelas diferentes culturas.

Importa realçar que o efluente pecuário quando aplicado nas propriedades agrícolas como
fertilizante orgânico tem um resultado significativo no sucesso das culturas, evitando e/ou
reduzindo a aplicação do adubo químico.

5.6.4

Fase de Desativação

Na componente solos, no caso de um eventual episódio de desativação das instalações e
infraestruturas considera-se que ocorrerá o desmantelamento e demolição dos edifícios,
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acompanhada por uma elevada produção de resíduos. Os impactes previstos na fase de
desativação serão semelhantes a qualquer obra de construção civil, onde os impactes
ambientais previstos serão temporários e de curta duração, com o retorno gradual da área da
exploração para terrenos agrícolas e/ou florestais.

Atualmente não está prevista a desativação da exploração Suinijanardo. No entanto, se tal
acontecer, será efetuado um plano de desativação onde se considerará, ou a reafectação das
instalações a outros usos, ou um plano de demolição e renaturalização da área de implantação
da exploração.

Estima-se que se venha a verificar o aumento de resíduos, que deverão ser devidamente
encaminhados para evitar possíveis contaminações dos solos na área envolvente. Ainda
devido à circulação de equipamentos e máquinas utilizadas para os trabalhos de
desmantelamento e demolição de infraestruturas e construções, prevê-se o aumento de
compactação do solo e erosão hídrica. Classificam-se estes impactes prováveis e imediatos
como negativos, de baixa magnitude e significância, temporários e reversíveis.

Deverá proceder-se à recuperação paisagística das áreas afetadas com a descompactação
dos solos e posterior repovoamento florístico. Desta forma, prevendo-se um impacte positivo,
direto, de magnitude e significância baixa, temporário e reversível, sobre os solos,
restabelecendo o seu potencial para a produção agrícola nas referidas áreas afetadas.

Caso se opte pela desativação sem desmantelamento das edificações, apenas se preveem
impactes ao nível da redução da circulação de veículos, levando ao ressurgimento de
vegetação nas áreas envolventes, e nas áreas de espalhamento que deixarão de receber
nutrientes desta atividade, assistindo-se progressivamente à redução de matéria orgânica
existente no solo.

5.7

5.7.1

Impactes na Qualidade do Ar
Introdução

Com vista à identificação e avaliação dos impactes do projeto de ampliação da exploração
pecuária em análise, foi realizada uma avaliação, essencialmente qualitativa, para os
impactes na qualidade do ar decorrentes da implementação do projeto, nas fases de
construção, exploração e desativação, que se relaciona, fundamentalmente, com a
Pág. │218│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA

VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

natureza das emissões geradas, das condições de dispersão e com o posicionamento dos
recetores sensíveis, na área de intervenção e na sua envolvente próxima.

5.7.2

Fase de Construção

Durante a fase de construção, os impactes do projeto sobre a qualidade do ar encontram-se
associados à produção de poeiras, durante o processo construtivo, bem como à emissão de
gases e poeiras devido à utilização de veículos e equipamentos motorizados, quer no
transporte de materiais e equipamentos para a obra, quer na utilização de equipamentos
associados à obra.

Os impactes previstos, durante esta fase, são essencialmente os seguintes:
•

A emissão de gases com efeito de estufa (GEE), resultantes da queima de
combustíveis fósseis nos veículos e equipamentos utilizados, como monóxido de
carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2) e óxidos de azoto (NOx). Os impactes são
negativos, locais, diretos, de magnitude moderada e pouco significativos: Sendo o
volume de trabalhos reduzido e limitado à fase de construção/, não são esperadas
alterações significativas na qualidade do ar, sendo, contudo, reversíveis.

•

A emissão de poeiras associadas à circulação de veículos pesados, de carácter
pontual e limitado à fase de construção. Este impacte assumirá maior relevância
durante a fase de transporte dos equipamentos e materiais, afetando os recetores
sensíveis presentes na proximidade dos acessos e classifica-se como negativo, local,
direto, de média magnitude, pouco significativo, temporário e reversível.

•

A emissão de poeiras associada à construção das infraestruturas projetadas assume
um carácter pontual e temporário, ocorrendo apenas durante esta fase de construção.
Dadas as reduzidas movimentações de terras previstas, a emissão de poeiras será
pouco significativa.

5.7.3

Fase de Exploração

Durante a fase de exploração, atendendo ao aumento da capacidade de produção, ocorrerão
impactes associados do aumento físico da exploração, com o consequente incremento da
atividade, aumento do número de animais e de efluentes pecuários gerados.
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Nestas circunstâncias, são esperados os seguintes impactes:

Emissão de gases e libertação de odores
Com o aumento da exploração suinícola, prevê-se também um aumento da emissão de
poluentes atmosféricos, tais como o Óxido Nitroso (N2O), o Amoníaco (NH3), os Compostos
Orgânicos Voláteis (COV), o Sulfureto de Hidrogénio (H2S), o Metano (CH4) e as Partículas
com diâmetro aerodinâmico inferior a 10 μm (PM10).

A libertação de gases resultantes da degradação biológica dos dejetos pode ser minimizada
pelas atividades de manutenção e limpeza regulares dos mesmos, bem como pelo seu
tratamento adequado. No entanto, e dado que os efluentes residuais são tratados num sistema
de lagunagem, prevê-se o aumento da libertação de gases e poluentes atmosféricos
associados ao seu tratamento, e consequente libertação de odores.
Considera-se que estes impactes gerados pelo aumento da atividade pecuária – suinicultura –
se farão sentir a três níveis:
•

impactes significativos, nos edifícios na envolvente próxima da exploração.

•

impactes pouco significativos nos edifícios mais afastados da exploração, mas nos
quais se considera que, em situações de ausência de ventos é possível a
acumulação de poluentes e a perceção de odores gerados na exploração.

•

Impactes nulos, ou pouco significativos, mas improváveis, nos edifícios muito
afastados da exploração, e nos quais se considera que a perceção de odores se
limita a situações de funcionamento anormal da instalação, ou de condições
desfavoráveis à dispersão de poluentes.

Emissão de poeiras e outros poluentes atmosféricos devido ao aumento da circulação de
veículos pesados, associados à exploração (transporte de matérias primas e de produtos
gerados)

A circulação de veículos, para além da emissão de poluentes atmosféricos, favorece a emissão
de poeiras, em especial nos caminhos rurais não pavimentados, afetando a qualidade de vida
das populações residentes na envolvente próxima desses acessos.
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Uma vez que o volume de tráfego gerado é relativamente reduzido, considera-se que os
impactes gerados são negativos, locais, indiretos, de média magnitude, pouco significativos,
permanentes e reversíveis.

Emissão de poeiras associada à exploração:
Nesta fase é de ponderar o aumento da libertação de partículas associadas ao armazenamento
e manuseamento das rações e outros alimentos para os animais. Assim, a dispersão de
partículas resultantes desta operação constitui um fenómeno pontual e excecional, sendo o
impacte daí resultante negativo, local, direto, de reduzida magnitude, reversível e pouco
significativo.

Tendo em atenção o já referido considera-se que, na globalidade, o impacte sobre o descritor
qualidade do ar é negativo, de magnitude moderada e pouco significativo.

5.7.4

Fase de Desativação

Á semelhança da fase de construção, durante a fase de desativação os impactes do projeto
sobre a qualidade do ar encontram-se associados à produção de poeiras, durante o processo
de desmantelamento, bem como à emissão de gases e poeiras devido à utilização de veículos
e equipamentos motorizados, quer no transporte de materiais e equipamentos para a obra quer
na utilização de equipamentos associados à obra. Estes serão negativos, diretos, temporários
de magnitude e significância variável e reversíveis. O facto de deixarem de existir animais na
exploração constituirá um impacte positivo na componente da qualidade do ar.

No caso de desativação com manutenção das infraestruturas, desde que as mesmas não
sejam utilizadas para o mesmo fim, verificar-se-á um impacte positivo na qualidade do ar,
direto, permanente, de média magnitude e significância, pela inexistência de animais na
exploração.

5.8
5.8.1

Impactes no Ambiente Sonoro
Introdução

Os impactes no ambiente sonoro, de acordo com a análise realizada, estão diretamente
relacionados com o ruído proveniente das atividades associadas à fase de exploração. Deste
modo, a maquinaria em utilização, o ruído feito pelos animais, bem como a deslocação de
veículos pesados ao local constituem as fontes de ruído predominantes. Como principais
recetores acústicos podem-se referir os funcionários da exploração e as habitações mais
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próximas identificadas na caracterização do descritor.

5.8.2

Fase de Construção

As diversas ações características da fase de construção serão responsáveis pelo aumento de
ruído, uma vez que implicam a utilização de maquinaria pesada em operações de escavação,
terraplenagem e betonagem e a circulação de veículos pesados para transporte de materiais e
equipamentos, e outros veículos ligeiros para deslocação de pessoas afetas à obra.

Os níveis sonoros gerados durante estas atividades dependem de vários fatores
(características e quantidade de equipamentos a utilizar, regimes de laboração, características
do terreno, etc.), e apresentam uma variabilidade e aleatoriedade elevadas que dificultam uma
previsão quantificada dos níveis sonoros suscetíveis de serem gerados.

É, contudo, razoável assumir que, durante a fase de construção da exploração em análise, é
possível que se verifique um incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais nas zonas
envolventes às áreas diretamente afetas às obras e estaleiro, e ao longo dos caminhos de
acesso a utilizar.

Com base em resultados de medições acústicas realizadas na proximidade de equipamentos e
atividades similares em obra, tidas como referência poder-se-á então estimar que:
•

Os níveis sonoros LAeq produzidos por máquinas escavadoras e de transporte de terras
e/ou materiais, para diferentes distâncias às operações, poder-se-ão situar entre os 72
dB(A) e os 75 dB(A), a cerca de 50 m.

•

Para distâncias iguais e/ou superiores a 300 m, os níveis expectáveis serão quase
sempre inferiores a 55 dB(A) (limite definido para zonas sensíveis onde se inclui as
zonas residenciais).

•

Tal como referido anteriormente para a Qualidade do Ar, pode-se considerar que os
principais recetores sensíveis existentes na área de estudo serão constituídos por:
✓

Os trabalhadores da obra, que são os que vão estar diariamente mais
expostos a estes efeitos;

✓

Os próprios trabalhadores da exploração, que continuará em laboração;
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✓

Os residentes nas habitações/edificações mais próximas.

Assim, não é expetável que a fase de construção do presente seja responsável pela afetação
direta dos aglomerados populacionais mais próximos, no que se refere à emissão de ruído.

Contudo, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do ruído gerado durante a fase
de construção nesses locais, considera-se o impacte negativo, direto, local, certo, temporário,
imediato, reversível, minimizável, de magnitude reduzida e pouco significativo.

Refere-se ainda que todos os equipamentos utilizados na execução das obras deverão estar
em conformidade com as disposições constantes no Regulamento das Emissões Sonoras para
o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior aprovado pelo Decreto-Lei n.º
221/2006, de 8 de novembro.

Indiretamente, ocorrerão ainda impactes relacionados com o aumento do tráfego de veículos
pesados associado à empreitada, nas vias de comunicação localizadas nas imediações do
projeto, que eventualmente perturbará a população que reside nos aglomerados populacionais
que se encontram ao longo destes eixos viários. Este impacte é negativo, direto, local, certo,
temporário, imediato, reversível, minimizável, de magnitude reduzida e pouco significativo.

5.8.3

Fase de Exploração

Na fase de exploração, e em termos de efeitos negativos para o ambiente sonoro da área de
estudo, com consequente afetação na qualidade de vida das populações que habitam na
envolvente, há a referir as seguintes atividades da exploração suína que poderão estar na
origem de alguma incomodidade:
•

O transporte de mercadorias (matérias primas, produtos e resíduos), 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 degradação do pavimento das vias utilizadas por estes veículos levando ao
aumento dos níveis sonoros. Atendendo a que o volume de tráfego previsto será pouco
significativo e de ocorrência pontual, e tendo em conta os níveis sonoros registados
atualmente junto às vias de tráfego principais, não se prevê a ocorrência de impactes
significativos causados pela circulação de veículos afetos à exploração. Desta forma,
prevê-se um impacte negativo, local, indireto, de magnitude reduzida, permanente e
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pouco significativo.
•

O funcionamento dos equipamentos mecânicos utilizados na exploração, assim como o
ruído produzido pelos animais, induzem um impacte negativo, direto, permanente e
pouco significativo, dada a distância a que se encontram as habitações mais próximas.
Contudo, considera-se que só em determinadas circunstâncias, nomeadamente em
condições de vento desfavoráveis, é que poderá haver um aumento da significância do
impacte.

•

Para além dos impactes referenciados anteriormente, poderão ocorrer variadas
atividades ruidosas inerentes à atividade da exploração, que incluem tarefas de
limpeza e de manutenção das instalações. Prevê-se que o impacte associado a estas
atividades será negativo, local, direto, de magnitude reduzida, permanente e pouco
significativo.

Embora conclusivamente não se apontem situações de impacte acústico relevante e/ou
significativo decorrente do funcionamento da unidade de exploração, serão propostas, no
presente EIA, algumas medidas e recomendações no sentido de melhoria do desempenho
ambiental da unidade, face aos focos potenciais de geração de ruído, com vista à utilização
das melhores práticas ambientais.

5.8.4

Fase de Desativação

Na fase de desativação os impactes a nível acústico relacionam-se essencialmente com a
movimentação de veículos e maquinaria na exploração, considerando o desmantelamento das
instalações, caso contrário não se preveem circulações. É expectável a redução de tráfego nas
vias de acesso à exploração, desta forma considera-se os impactes em fase de desativação
positivos, diretos, mas de baixa magnitude e significância, com carácter periódico e reversível.

5.9
5.9.1

Impactes na Ecologia
Aspetos gerais

Neste capítulo pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes resultantes das ações
previstas para as fases de construção, exploração e de desativação da exploração em estudo.

5.9.2

Fase de Construção

A nível da fauna e flora, verifica-se que na fase de construção os impactes geralmente estão
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relacionados com a destruição do coberto vegetal e movimentações/circulação de maquinaria e
veículos afetos à obra, com ruído associado e eventuais derrames de substâncias poluentes.

No presente caso, as ações a implementar em fase de construção não serão muito complexas,
e verifica-se que na área de intervenção onde ocorrerão as ampliações propostas, o terreno
encontra-se já livre de vegetação, não se prevendo afetação de espécies vegetais. Por outro
lado, a área enfrenta já níveis de perturbação razoáveis, existindo já adaptação à presença
humana, considerando-se possível a absorção de um ligeiro aumento dos níveis de
perturbação sem que aconteçam grandes alterações.

Estima-se assim, que os impactes consistam apenas no afastamento das espécies
eventualmente mais sensíveis à perturbação (que atualmente já são escassas), durante os
períodos de obra. Neste contexto, estimam-se os impactes associados como negativos, diretos,
certos de reduzida magnitude e significância, temporários e reversíveis durante a fase de
construção do projeto.

5.9.3

Fase de Exploração

Nesta fase, as principais ações de projeto, com influência negativa na componente da flora
referente ao local, serão essencialmente as ações de manutenção, movimentação diária de
máquinas e veículos, limpeza de áreas envolventes às construções. A fase de funcionamento
não trará alterações muito relevantes quanto à situação existente, uma vez que os níveis de
perturbação resultarão da intensificação da produção e de pessoal adstrito à exploração,
particularmente nas áreas limítrofes da propriedade. Assim, face à situação atual, trata-se de
um aumento de perturbação pouco relevante que determinará impactes pouco significativos.

5.9.4

Fase de Desativação

O desmantelamento das infraestruturas permitirá a reocupação destas áreas por espécies
florísticas, constituindo assim um impacte positivo, no que diz respeito à flora. Já a
comunidade faunística sofrerá perturbação devido às operações de demolição, bem como
todas as atividades associadas, como sejam o movimento de máquinas e pessoas, o tráfego
de veículos pesados, constituindo assim um impacte temporário e pouco significativo.
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5.10 Impactes na Paisagem
5.10.1 Introdução
A introdução de explorações pecuárias na paisagem pode originar impactes com alguma
magnitude uma vez que este tipo de instalações interfere com as características biofísicas da
zona onde serão implantadas, podendo implicar importantes degradações, tanto ao nível dos
seus componentes físicos e ecológicos, como estéticos.

A avaliação dos potenciais impactes de projetos desta tipologia é efetuada a partir da análise
conjunta das características visuais da paisagem atravessada, com as características da
exploração pecuária, tendo em consideração os seguintes fatores:
•

Alterações significativas (negativas e/ou positivas) nos componentes biofísicos da
paisagem, nomeadamente no relevo e uso do solo (formações vegetais presentes);

•

Introdução de novos elementos na estrutura paisagística;

•

Perceção do conjunto da exploração pecuária e amplitude visual do impacte
(acessibilidade visual a partir de áreas sociais e de estradas).

Concretamente, no que se refere ao projeto em análise, tendo em consideração que o mesmo
se refere ao aumento da capacidade de produção (aumento do nº de cabeças) de uma
exploração pecuária existente há mais de duas décadas, e que este projeto implicará a
construção de novos edifícios (um pavilhão e ampliação do edifício de escritório), contíguos, ou
próximos, a outros pavilhões já existentes, considera-se que, das situações referidas
anteriormente, aquela que faz mais sentido refere-se à análise do impacte visual do geral da
exploração.

5.10.2 Fase de Construção
No caso particular da exploração Suinijanardo Lda, os impactes esperados para esta fase
serão decorrentes de algumas ações de projeto específicas associadas à construção dos
novos edifícios, típicas de uma fase de construção, que originam, essencialmente, alguma
“desorganização” visual do local envolvente à obra.

Tendo em consideração que os novos edifícios são contíguos (edifício de escritório) ou
próximos (Pavilhão 6 gestação/desmame/maternidades), a outros pavilhões atualmente
existentes, encontrando-se os locais destinados à sua implantação já desmatados, no entanto,
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a sofrerem algumas escavações e terraplanagens, considera-se que os impactes nos
componentes biofísicos da paisagem, nomeadamente no relevo e uso do solo, serão negativos,
diretos, no entanto, de reduzida magnitude e significância, permanentes e irreversíveis.

Ainda assim, dado o desnível de cota existente entre a cota mais elevada da exploração
(edifícios de escritório) e a área onde ocorrerá a implantação do pavilhão novo, considera-se
que poucas alterações existirão na utilização e função dos espaços, não se esperando perdas
de qualidade cénica. Trata-se, essencialmente, tal como já havia sido referido, de uma fase de
projeto de “desorganização”.

Refere-se ainda que a implantação de novas estruturas edificadas, para além de aumentarem
a área impermeabilizada e a redução do espaço aberto, alteram a estrutura visual, dando
origem a um contraste de leitura, volumétrica e cromática na paisagem, estabelecendo uma
estrutura visual mais dividida/ organizada, de carácter mais humanizado. Todavia, tal como já
havia sido referido, tendo em consideração que se trata da construção de dois novos edifícios
adjacentes a outros já existentes, considera-se que os impactes previstos apesar de serem
negativos, permanentes e irreversíveis, apresentam uma magnitude local e serão pouco
significativos.

5.10.3 Fase de Exploração
Durante a fase de exploração, o impacte visual deve-se sobretudo ao conjunto edificado já
existente, ou seja, mesmo sem a construção dos novos edifícios e aumento da capacidade de
produção da exploração para 1 151 Cabeças Normais, o impacte do conjunto edificado da
exploração manter-se-ia.

Relativamente aos espaços edificados os mesmos podem apresentar dois tipos de impactes
distintos:
•

Um relacionado com a impermeabilização dos solos, no sentido em que interferem com
diversos componentes biofísicos da paisagem, nomeadamente solos e recursos
hídricos;

•

O outro relaciona-se com o impacte visual provocado pela presença dos edifícios,
objeto de análise neste ponto do EIA.

Faz-se de seguida uma descrição das principais características que importam analisar, do
ponto de vista do impacte visual.
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Dos edifícios a construir, aquele que apresenta maiores dimensões e, consequentemente,
poderá apresentar um impacte visual mais significativo, corresponde ao nº 4 da Planta de
Implantação - Pavilhão 6 (gestação/ desmame/ maternidade) a construir, com área coberta de
2.123,4m2 (ver Planta de Implantação do Anexo III do Volume 3/4 – Anexos Técnicos). O outro
edifício a construir para escritório/ vestiário/ arrumos/ varrascos apresenta uma área de
448,5 m2.

Ambos os edifícios possuirão estrutura em betão armado, paredes exteriores em alvenaria
simples de tijolo térmico, caiadas a cor branca. A cobertura possui estrutura em vigas de
madeira, com isolamento térmico pelo interior, e telha cerâmica de aba e canudo de cor
natural.

No que se refere aos edifícios existentes, além de dois mais modestos correspondentes à
enfermaria e quarentena, os restantes pavilhões, num total de cinco, apresentam áreas mais
ou menos idênticas, que variam entre os 1.650 m2 e os 1.814 m2

A tipologia destes pavilhões é semelhante à anteriormente descrita, conforme se pode observar
nas seguintes figuras. São edifícios que, devido sobretudo à sua volumetria, não se enquadram
facilmente no espaço envolvente.

Figura 84 – Edifícios de escritório,
enfermaria e quarentena

Figura 85 – Pavilhão 5 – desmame/
engorda

O que foi referido, acrescido da leitura das peças desenhadas dos projetos respetivos (ver
Anexo III do Volume 3/4 do EIA) e da observação de campo relativa aos potenciais
observadores, permitiu a perceção dos principais pontos/locais com acessibilidade visual sobre
a exploração pecuária Suinijanardo.
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Esses pontos / locais que foram assinalados na figura seguinte, bem como as barreiras visuais
existentes na envolvente imediata da exploração e das principais povoações, correspondentes
às manchas florestais, que formam uma barreira visual fracionada, que permite ocultar a
presença do conjunto edificado.

Fig 85

Fig. 86
Fig. 87

Fig88

BARREIRAS VISUAIS
(Manchas Florestais)

Fonte: Elaboração Própria

Figura 86 – Potenciais pontos de acessibilidade visual sobre a exploração Suinijanardo
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Relativamente aos observadores com maior proximidade à exploração, verifica-se que não
existe perceção visual da propriedade e das suas construções para os observadores
localizados em Figueiras, Barrocas e Mata (ver seguintes figuras). Ainda, assim, qualquer uma
das situações referidas, localiza-se a uma distância superior a 500 m do conjunto edificado da
exploração em análise.

Figura 87 – Vista para a exploração a partir
da povoação de Figueiras (Rua do Serro)

Figura 88 – Vista para a exploração a partir
da povoação Outeiro das Barrocas

Ao que foi referido, acresce o facto de os observadores localizados na envolvente imediata da
exploração, se situarem a cotas mais ou menos idênticas àquelas a que estão implantadas a
maior parte das construções da Suinijanardo (na ordem dos 120/140m), considerando-se que o
impacte visual é pouco significativo, dada a distância a estes observadores e tendo também em
consideração a presença de barreiras visuais na envolvente da exploração.

Figura 89 – Vista da exploração para a
zona de localização da povoação de Mata

Figura 90 – Vista da localidade da Mata para
a zona da exploração
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Em termos conclusivos considera-se que as construções existentes, e a implantação de novos
edifícios, apesar de se assumirem como volumes com expressão na paisagem, não potenciam
impactes visuais significativos pelos motivos referidos anteriormente.

5.10.4 Fase de Desativação
Nesta fase os impactes ao nível da paisagem poderão ocorrer caso se concretize a demolição
das instalações. Nesta hipótese o desmantelamento das infraestruturas permitirá a
reocupação destas áreas por espécies florísticas, constituindo assim um impacte positivo,
com a recuperação paisagística das áreas afetadas incluindo a descompactação dos solos e
posterior repovoamento florístico, promovendo um melhor enquadramento na paisagem
envolvente.

5.11 Impactes Socioeconómicos
Este capítulo tem como objetivo a identificação dos principais efeitos e impactes
socioeconómicos decorrentes do projeto no seu meio de inserção, nomeadamente no que diz
respeito aos fatores causa/efeito ao nível do ambiente socioeconómico e das potencialidades e
compatibilidades de coexistência com as populações e atividades económicas.

Os impactes identificados serão discriminados por fase de ocorrência: fase de construção, fase
de exploração e fase de desativação.

De um modo geral, à fase de construção, estão associados impactes maioritariamente
negativos de carácter temporário e diretos, enquanto à fase de exploração estão associados
impactes de carácter permanente e maioritariamente positivos em termos socioeconómicos.

5.11.1 Fase de Construção
Durante a fase de construção os impactes previstos estão, essencialmente, relacionados com a
perturbação causada pela implantação de novos edifícios, nomeadamente o 01 –
Escritório/Vestuário/Arrumos/varrascos e 04 – Pavilhão 6 – Gestação/Desmame/Maternidades,
em consequência das obras associadas (ver Planta de Implantação – Anexo III do Volume 3/4
do EIA). Esta perturbação será causada, principalmente, pela circulação de veículos e
maquinaria afetos à obra.

Pág. │231│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Durante a construção, as zonas para implantação dos edifícios referidos anteriormente, e
demais áreas de apoio à obra, constituem um foco de perturbação na envolvente, quer pelo
tipo de atividades que aí ocorrem, quer pela movimentação de pessoal e maquinaria que gera,
originando, sobretudo um aumento dos níveis de ruído e aumento de partículas em suspensão,
sobretudo de poeiras.

Prevê-se uma possível perturbação na envolvente direta da propriedade da Suinijanardo Lda,
pela circulação de veículos nas vias envolventes à obra (EN1 e vias de acesso direto à
exploração), que por via do reduzido número de recetores sensíveis, traduzir-se-ão em
impactes negativos, diretos, de reduzida magnitude e significância, de carácter temporários e
reversíveis. Os recetores mais afetados serão os mais próximos à exploração e os localizados
na proximidade direta das vias de acesso em terra batida, pois aí será de notar um maior
aumento de poeiras.

A nível demográfico não se preveem impactes significativos durante a fase de construção,
havendo, no entanto, a referir que a presença física da obra poderá ainda despoletar impactes
positivos ao nível do recrutamento de pessoal local, considerado, no entanto, com pouca
significância, pela reduzida geração de emprego e de efeito temporário.

5.11.2 Fase de Exploração
Durante a fase de exploração estima-se a ocorrência de impactes maioritariamente positivos ao
nível da socio economia.

Efetivamente, em termos económicos a exploração contribui positivamente para a economia
local, numa freguesia bastante jovem e onde a atividade do setor primário surge com pouca
relevância. Por um lado, contribui para o reforço da atividade pecuária e de produção de
efetivos que seguirão para abastecimento dos mercados alimentares e, por outro, pelo
emprego gerado na exploração. Considera-se que o aumento da capacidade produtiva poderá
incentivar à criação de emprego local, o que traduz num impacte positivo, direto, de magnitude
e significância baixa dada a dimensão da exploração no contexto global, no entanto,
permanente e de carácter reversível. Espera-se que em fase de exploração, após ampliação
das infraestruturas, exista um aumento do emprego efetivo na exploração.

Inserida numa área de baixa densidade populacional e predominantemente rural, os impactes
negativos em termos sociais são atribuídos à circulação de veículos nas estradas e caminhos
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existentes, o que se pode traduzir em impactes na qualidade do ar e no ruído na envolvente.
Considera tratar-se de um impacte negativo, de baixa magnitude e significância baixa pelo
facto do número estimado de veículos não ser significativo, nem representar um acréscimo
assinalável face ao volume de tráfego já atualmente originado pelo funcionamento desta
exploração.

Consideraram-se, em função da produção e do número estimado de funcionários e atividades
de apoio à exploração, as seguintes estimativas de circulação de veículos de e para a
exploração da Suinijanardo Lda na fase de exploração, considerando o aumento da produção
agora proposto.
Quadro 61 – Tráfego na fase de exploração (situação futura)
PESADOS - VALORES DE TRÁFEGO E SUA PERIODICIDADE MENSAL
Nº DE
VEÍCULOS

ORIGEM

DESTINO FINAL

PESADOS
Suinicomércio
Suinicomércio

VIAS UTILIZADAS

Animais

12

Estrada Nacional 1

Rações

12

Unirações

Unirações

Estrada Nacional 1

Cadáveres

4

Luis Leal

Luis Leal

Estrada Nacional 1

Constata-se que o volume de veículos se mantém em relação à situação atual, tendo o
proponente referido o facto de ser possível utilizar veículos maiores, com maior capacidade, se
necessário.

Refere-se ainda que, em termos económicos, do processo de tratamento resultam efluentes
líquidos e sólidos que são parcialmente valorizados em terrenos agrícolas de terceiros (cuja
autorização se apresenta no Anexo VI do Volume 3/4 do EIA – Anexos Técnicos). A existência
de um sistema de tratamento de efluentes, constitui uma medida eficaz na minimização de
eventuais impactes no meio ambiente, proporcionando ainda material que vai contribuir para a
fertilização dos solos. A aplicação dos efluentes nos terrenos para aproveitamento e melhoria
dos solos para a atividade agrícola consiste num impacte positivo, direto, de elevada
magnitude e significância, duração permanente e reversível.

Decorrente do normal funcionamento da exploração agropecuária ocorre ainda a produção dos
seguintes resíduos:
•

Resíduos hospitalares e farmacêuticos;

•

Cadáveres de suínos.
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Relativamente aos resíduos hospitalares e farmacêuticos, estima-se a recolha dos mesmos
pelos funcionários da exploração e após utilização, procedendo-se à separação por produto,
que será recolhido por uma empresa especializada (Ambimed), e que se destinará a deposição
em aterro ou inceneração, consoante a classificação dos resíduos perigosos de carácter
hospitalar. Considera-se existir a contribuição para a produção de resíduos, no entanto, não se
consideram impactes negativos, uma vez que são acauteladas medidas mitigadoras dessa
ocorrência, através da recolha dos resíduos e condução a destino final adequado.

No que respeita às ocorrências de cadáveres, a recolha continuará a ser efetuada por empresa
especializada na recolha dos mesmos (ITS). Consideram-se estar reunidas as condições para
eliminar eventuais impactes decorrentes da morte de animais na exploração, estando os
responsáveis incumbidos de alertar a empresa de recolha da ocorrência, o que elimina perigo
de contaminação, bem como impactes negativos no ambiente envolvente.

5.11.3 Fase de Desativação
Na eventual possibilidade de desativação da exploração perspetivam-se impactes negativos na
socio economia. Em termos sociais estima-se a perda de postos de trabalho, que constitui um
impacte negativo, direto, de baixa magnitude e significância, de carácter permanente e
irreversível, o mesmo sucedendo quanto à perda da atividade económica.

Quanto à produção de resíduos, com a cessação da atividade, deixam de existir resíduos
produzidos na exploração. No entanto, caso se proceda à demolição dos edifícios, serão
produzidos resíduos de demolição, pelo que deverá ser considerada a criação de um plano de
gestão de resíduos de construção e demolição.

5.12 Impactes no Ordenamento do Território

5.12.1 Introdução
O ordenamento do território surge como um elemento fundamental para a análise de
determinado projeto sobre a sua tradução espacial e territorial. Será desejável que o
desenvolvimento do território seja equilibrado e adequado às características do local, tendo
sempre em consideração a sensibilidade e o potencial de utilização dos recursos naturais e a
dinâmica introduzida pelas políticas de desenvolvimento global e pelas opções de
desenvolvimento económico-social, no médio e longo prazo.
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5.12.2 Fase de Construção
Nesta fase são expectáveis impactes ao nível do Ordenamento do Território que se podem
traduzir em impactes de âmbito específico (atribuídos à implantação de novos edifícios e
resultantes da análise a uma escala micro), pelo aumento de áreas de impermeabilização e de
construção.

Refere-se que a exploração da Suinijanardo Lda está sujeita aos parâmetros urbanísticos
previstos no Plano Diretor Municipal de Leiria, sendo detentora de Certidão de
Reconhecimento de Interesse Público Municipal no âmbito do procedimento de Regularização
do Estabelecimento ou Instalação, a qual foi emitida pela Câmara Municipal de Leiria, em 2 de
março de 2015, conforme documento apresentado no Anexo II do Volume. 3/4 do EIA (Anexos
Técnicos).

Ao abrigo desta Certidão e da análise realizada no capítulo da situação de referência constatase que esta exploração detém condições para vir a ser regularizada, apresentando-se,
seguidamente, as condições de cumprimento das prescrições legais em vigor na área de
intervenção.

Quanto às interdições e condicionamentos impostos pelo regulamento do PDM em vigor
verifica-se que, tal como referido na situação de referência, as construções da exploração
inserem-se na sua totalidade numa única classe de espaço incluída no “Solo Rural” e
designada como “Espaços Florestais de Produção”. De acordo com as prescrições
identificadas no capítulo da caracterização da situação de referência (Capítulo 4.10), deverão
ser respeitados os condicionamentos expressos no quadro seguinte:
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Quadro 62 – Condicionamentos à edificação estabelecidos no PDM de Leiria
SOLO RURAL
Condicionamentos do PDM

(art.º 49)
a) A ampliação não pode exceder 30% da área de
implantação da construção existente, podendo atingir um
máximo de 50 % de área de construção;
b) A altura máxima da fachada e ou o número máximo
de pisos são os previstos para cada categoria e
subcategoria ou os existentes.

(nº 1 do art.º 66)
• como dimensões mínimas da parcela as necessárias
para satisfazer o Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios (PMDFCI), nomeadamente uma faixa
de proteção nunca inferior a 50 metros, para
salvaguardar, na sua implementação do terreno, a
garantia de distância à estrema da propriedade, medida
a partir da alvenaria exterior da edificação.
• Altura máxima da fachada e/ou número máximo de
pisos acima da cota de soleira deverá ser 9 metros ou
superior, nas situações devidamente justificadas ou
quando esteja em causa a garantia dos requisitos legais
de funcionamento da atividade e deverá ter, no máximo,
2 pisos.
• A área máxima de construção/índice máximo de
utilização do solo deverá corresponder a 0,30 da área
total do projeto e o índice máximo de impermeabilização
deverá ser de 50%.
Este artigo considera ainda que as explorações
pecuárias devem garantir a ligação dos efluentes
líquidos a sistemas de tratamento e recolha adequados,
quando existentes, ou, quando tal não suceda, devem
garantir
sistemas
autónomos
ambientalmente
sustentáveis.

Cumprimento das condições por parte das
edificações da exploração
CUMPRE
Considerando um total de implantação dos
edifícios constantes da Planta de Implantação
do Projeto, com a síntese de áreas de
implantação do edificado, considera-se que a
ampliação proposta corresponde a cerca de
18,1% da construção existente.
CUMPRE
Na ampliação proposta são mantidos ou
cumpridos o número máximo de pisos para a
categoria ou subcategoria.

•

•
•

CUMPRE
De acordo com os limites da
propriedade apresentados na planta do
projeto,
verifica-se
apenas
este
cumprimento de distanciamento mínimo
de 50 à estrema da propriedade, no
limite norte da propriedade, medida a
partir da alvenaria exterior da edificação.
Para os restantes limites verifica-se o
incumprimento deste parâmetro;
O número de pisos previsto é de 1 e a
altura máxima de fachada não
ultrapassa os 9 m;
A área máxima de construção/índice
máximo
de
utilização
do
solo
considerando as áreas apresentadas na
planta de implantação do Projeto será
de 0,27, havendo cumprimento deste
parâmetro.

CUMPRE
A exploração em apreço garante a ligação
dos efluentes líquidos a sistemas de
tratamento
e
recolha
adequados,
nomeadamente em sistema autónomo.
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(nº 1 do art.º 136)
Regime Excecional - Legalizações e Ampliações
a) A atividade seja anterior à data da entrada em vigor
do Plano Diretor Municipal ocorrida em 4 de setembro de
1995, a comprovar mediante documento adequado para
o efeito;
b) Tenham acionado o regime excecional de
regularização previsto no Regime do Exercício da
Atividade pecuária, com exceção das detenções
caseiras que não estão sujeitas ao regime excecional;
c) Garantir a correta integração visual e paisagística dos
estabelecimentos ou atividades em causa, na categoria
ou subcategoria de uso do solo em que se inserem,
nomeadamente através do condicionamento dos tipos
de materiais e da gama de cores a utilizar nas
componentes que interfiram com o seu aspeto exterior;
d) Garantir o controlo dos efluentes e de quaisquer
outros efeitos nocivos nas condições ambientais;
e) Garantir a segurança de pessoas e bens, quer no
interior das áreas onde se localiza as instalações ou
atividades, quer nas áreas da envolvente exterior com
que a atividade possa interferir;
f) Garantir a não perturbação ou agravamento das
condições de tráfego e a segurança na circulação nas
vias públicas de acesso às instalações ou atividades
situadas nas suas proximidades;
g) Implementar cortina arbórea/arbustiva tendo
espessura e altura que minimize o impacte visual na
envolvente, sem prejuízo da circulação de veículos de
emergência, à exceção de situações devidamente
fundamentadas;
h) Afastamento mínimo de 50 metros a edificações
existentes destinadas a equipamentos de utilização
coletiva, designadamente no domínio da saúde, da
educação e da segurança social;
i) A autorização da pretensão de regularização ou
ampliação ao abrigo deste regime, determina a
interdição de nova regularização e ou ampliação na
vigência do Plano.
REN (Reserva Ecológica Nacional)
Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo
No presente caso, e de acordo com o Anexo II do
RJREN as infraestruturas coincidentes com esta
condicionante são enquadráveis na tipologia de
Infraestruturas de abastecimento de água de drenagem
e tratamento de águas residuais e de gestão de
efluentes, incluindo estações elevatórias, ETA, ETAR,
reservatórios e plataformas de bombagem, ficando
sujeitas a Comunicação Prévia. Estas ações poderão ser
admitidas desde que sejam estabelecidas medidas de
minimização das disfunções ambientais e paisagísticas e
nestas zonas, caso ameaçadas por cheias, não
permitirão a instalação de ETAR. No presente caso as
lagoas de tratamento de efluente são existentes e em
funcionamento.

a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)

O alvará de licença de utilização da
exploração data de 06/08/1997,
referente a uma Licença de
Construção n.º 213 de 17/01/1990.
CUMPRE
A exploração acionou o regime
excecional, detendo Certidão de
Interesse Municipal emitida em
02/03/2018. CUMPRE
O projeto de arquitetura assume as
características evidenciadas.
CUMPRE
Existe sistema de controlo dos
efluentes. CUMPRE;
O projeto de arquitetura, de redes e
de REAP consideram garantidas a
segurança de pessoas e bens.
CUMPRE
Considera-se que ampliação
proposta não irá agravar as
condições de tráfego e segurança de
circulação nas vias públicas de
acesso às instalações. CUMPRE
Considera-se existir já cortina
arbórea/arbustiva na envolvente da
exploração, e a própria topografia do
terreno é favorável a reduzidos
impactes visuais. CUMPRE
Considera-se não existir quaisquer
edificações existentes destinadas a
equipamentos coletivos referidos.
CUMPRE
Trata-se de exigência a cumprir pelo
proponente.

CUMPRE
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Rede Elétrica
Linhas de Média e Muito Alta Tensão
De acordo com o Artigo nº.15, nº.1 e 2 do Decreto-lei
nº.124/2006, existe obrigatoriedade de a entidade
responsável pelas linhas de transporte e distribuição de
energia elétrica em muito alta e alta tensão e média
tensão providenciar a gestão de combustível numa faixa
correspondente à projeção vertical dos cabos
condutores exteriores acrescidos de uma faixa de
largura não inferior a 10 metros e 7 metros,
respetivamente, para cada um dos lados
Área Cativa - Barracão/Pombal/Redinha
Considera-se que dentro destas áreas, ficam sujeitas a
parecer favorável da Direção Geral de Energia e
Geologia (DGEG). todas as ações de ocupação do solo
suscetíveis de impedir ou prejudicar aquela exploração
e, em especial, as seguintes:
c)

d)

Construção ou ampliação de edifícios
destinados a fins comerciais, industriais,
agrários, habitacionais ou outros;
Construção ou ampliação de infraestruturas
conexas com os mesmos fins, de interesse
quer público quer particular.

NÃO EXISTE IMPEDIMENTO À
PRETENSÃO

Considera-se que a entidade responsável
pela emissão do referido parecer deverá ser
consultada no âmbito do presente
procedimento.

Para além das questões relacionadas analisadas no quadro anterior, não se prevê que a
construção de novos edifícios na exploração venha a criar conflitos com outros sectores, uma
vez que dista o suficiente de eventuais habitações ou outras atividades.

Da análise das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública efetuada na situação
de referência, conclui-se que relativamente ao conjunto de questões identificadas, não se
estimam interferências impeditivas do projeto em apreço, na consideração de que este poderá
ser regularizado ao abrigo do regime excecional (RERAR). Refere-se novamente que a
exploração foi objeto de emissão de Certidão de Interesse Público Municipal da exploração da
Suinijanardo Lda, onde a CM de Leiria não identifica inconveniente para a regularização da
exploração.

Especificamente no que se refere à inserção de uma das lagoas de tratamento e parte de
outra, em área classificada como de elevado risco de erosão hídrica, deve referir-se,
atendendo à Secção III do Anexo I do RJREN (Regime Jurídico da REN), que embora a
utilização em causa, dado o fim a que se destinam as lagoas (tratamento de efluentes
pecuários), não promova a infiltração em detrimento do escoamento superficial, a natureza
argilosa dos solos em presença, permite a sua conservação e equilíbrio, assim como uma
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reduzida perda de solo, o que minimiza a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento
das massas de água.

5.12.3 Fase de Exploração
Na fase de exploração são esperados impactes positivos, de âmbito geral (resultantes da
análise a uma escala macro), decorrentes do licenciamento da exploração agropecuária que irá
contribuir para o reforço e desenvolvimento de forma sustentada, e mais competitiva, de um
dos sectores tradicionais estratégicos deste território.

Refere-se que a exploração em questão, embora não seja servida por rede pública de
saneamento, será servida por sistema autónomo e independente, de forma a garantir o devido
tratamento dos efluentes produzidos.

Refere-se apenas que apesar da área de intervenção não estar contida na zona com
Perigosidade a Incêndios Florestais, pode-se constatar que na envolvente a perigosidade varia
entre Muito Alta a Alta, pelo que se pode afirmar que este fator pode constituir um risco para a
exploração.

5.12.4 Fase de Desativação
Na fase de desativação não são expectáveis impactes ao nível do ordenamento do território.
Será apenas expectável que, em caso de desmantelamento das instalações, exista a
eliminação de área impermeabilizada do solo, e após a demolição das estruturas do sistema de
tratamento de efluentes se verifique a inexistência de eventuais riscos de fugas ou derrames de
efluente no solo e recursos hídricos.

5.13 Impactes no Património
A avaliação dos impactes de um empreendimento desta natureza sobre o património
arqueológico e edificado deve ter em consideração o carácter objetivo e subjetivo destes
impactes, demonstrando e distinguindo a componente quantificável da qualificável:
•

Análise quantitativa de possíveis impactes da construção do empreendimento sobre o
património arqueológico e edificado, tendo em consideração o Grau de Magnitude de
Impacte e o Grau de Área Afetada;
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•

Análise qualitativa dos impactes da construção do empreendimento sobre os elementos
patrimoniais identificados na investigação, tendo em consideração os critérios
apresentados no Quadro 65.

O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com os impactes
previstos para cada sítio. Deste índice resultará a hierarquização dos sítios no âmbito da
avaliação de impactes patrimoniais e condicionará as medidas de minimização de impacte
negativo propostas.

O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de Intensidade de
Afetação e o Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é atribuído um valor numérico
conforme Quadro 63 e Quadro 64. Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para
que seja sobretudo o peso da afetação prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial.
Pretende-se, assim, que a determinação das medidas de minimização a implementar dependa
sobretudo da afetação prevista para determinada incidência patrimonial.

O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao Grau da Área
Afetada, de forma a dar-lhe maior peso no Valor de Impacte Patrimonial, pois considera-se que
é sobretudo daquele que depende a conservação de determinada incidência patrimonial. No
entanto, ambos os valores são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não
seja exagerado neste índice, o resultado da sua soma é dividido por dois.
VIP = (VP:2) x [(GIx1,5 +GAA):2]

Quadro 63 - Descritores do Grau de Intensidade de Impacte e respetivo valor numérico
Máxima
Elevada
Média
Mínima
Residual
Inexistente

5
4
3
2
1
0

Quadro 64 - Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico
Total
Maioritária
Metade
Minoritária
Marginal
Nenhuma

100%
60% a
100%
40% a 60%
10% a 40%
0 a 10%
0

5
4
3
2
1
0
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Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor de Impacte
Patrimonial mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado será igual a 62,5. Só se
obterá um valor inferior a 2,5 se o Valor Patrimonial for inferior a 4. Estes valores, que
correspondem à Classe E do Impacte Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as
mesmas reservas que os valores correspondentes à Classe E de Valor Patrimonial.

Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe
de Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas específicas de minimização de impacte.

Quadro 65 - Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial
Significado
Muito elevado
Elevado
Médio
Reduzido
Muito reduzido

Valor de Impacte
Patrimonial
≥47,5 ≤62,5
≥32,5 <47,5
≥17,5 <32,5
≥2,5 <17,5
<2,5

5.13.1 Fase de Construção
Visto não terem sido identificados elementos patrimoniais dentro da área em estudo, durante a
pesquisa bibliográfica e documental e no decorrer do trabalho de campo, não se identificam
impactes patrimoniais passíveis de serem avaliados.

5.13.2 Fase de Exploração
Visto não terem sido identificados elementos patrimoniais dentro da área em estudo, durante a
pesquisa bibliográfica e documental e no decorrer do trabalho de campo, não se identificam
impactes patrimoniais passíveis de serem avaliados.

5.13.3 Fase de Desativação
Visto não terem sido identificados elementos patrimoniais dentro da área em estudo durante a
pesquisa bibliográfica e documental e no decorrer do trabalho de campo, não se identificam
impactes patrimoniais passíveis de serem avaliados.
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5.14 Impactes na Saúde Humana
5.14.1 Introdução
Para cada uma das fases do projeto em análise elencam-se os pontos relevantes no que se
refere à interferência das ações previstas com a saúde da população na proximidade da área
em estudo.

5.14.2 Fase de Construção
Estima-se o agravamento das condições associadas aos fatores ambientais ambiente sonoro e
qualidade do ar, dado que por um lado a exploração reiniciará a sua laboração e por outro
existirão atividades construtivas, com movimentações de terras, circulação de veículos e
maquinaria associada, que produzirão um aumento dos níveis acústicos e o levantamento de
poeiras e emissão de outros poluentes para a atmosfera resultantes da circulação de veículos
na propriedade e nas vias envolventes.

Relativamente a zonas sensíveis, como aglomerados de habitações, verifica-se que as
localidades mais próximas são Figueiras, Barrocas e Mata. Ainda, assim, qualquer uma das
situações referidas, localiza-se a uma distância superior a 500 m do conjunto edificado da
exploração em análise. De referir, ainda, que também não foram identificados recetores
sensíveis (escolas e unidades de saúde), na proximidade da exploração, pelo que se
considerou que o ruído com origem na exploração pecuária não terá um efeito relevante
nesses setores sensíveis.

Em particular no que se refere ao ambiente sonoro, estima-se que:
•

Os níveis sonoros LAeq produzidos por máquinas escavadoras e de transporte de terras
e/ou materiais, para diferentes distâncias às operações, poder-se-ão situar entre os 72
dB(A) e os 75 dB(A), a cerca de 50 m.

•

Para distâncias iguais e/ou superiores a 300 m, situação em que se encontram as
localidades mais próximas, os níveis expectáveis serão quase sempre inferiores a 55
dB(A) (limite definido para zonas sensíveis onde se inclui as zonas residenciais).

Por outro lado, tendo em atenção a população residente na envolvente e ao longo das
principais vias utilizadas e atendendo ao expectável agravamento pontual dos níveis de ruído e
emissões poluentes (dispersão de poeiras normais para uma fase de obra), prevê-se um
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agravamento das condições elencadas para a situação de referência, o que induzirá impactes
negativos, diretos, de média magnitude e significância, temporários e reversíveis.

Em termos de escala de afetação, pela permanência efetiva da obra no local da exploração,
serão de considerar por ordem decrescente a população mais próxima e por último a
população ao longo das principais vias:
✓

Os trabalhadores da obra, que são os que vão estar diariamente mais
expostos a estes efeitos;

✓

Os próprios trabalhadores da exploração, que continuará em laboração;

✓

Os residentes nas habitações/edificações mais próximas, nomeadamente,
ao longo da EN1 e vias de acesso direto à exploração.

Em síntese, por via do reduzido número de recetores sensíveis, os impactes negativos
esperados na saúde humana, durante a fase de construção, serão diretos, de reduzida
magnitude e significância, de carácter temporários e reversíveis.

5.14.3 Fase de Exploração
Na fase de exploração, os recetores sensíveis (trabalhadores da exploração e população na
proximidade), será afetada pelo aumento da capacidade de produção, decorrente do aumento
físico da exploração, com o consequente incremento da atividade, aumento do número de
animais e de efluentes pecuários gerados e, ainda, do tráfego estimado em circulação, de e
para a exploração.

Nestas condições, de acordo com a análise relativa aos impactes na qualidade do ar,
durante a fase de exploração, assistir-se-á a um aumento dos odores e da emissão de
gases, tais como o Óxido Nitroso (N2O), o Amoníaco (NH3), os Compostos Orgânicos Voláteis
(COV), o Sulfureto de Hidrogénio (H2S), o Metano (CH4) e as Partículas com diâmetro
aerodinâmico inferior a 10 μm (PM10).

Efetivamente, apesar da libertação de gases resultantes da degradação biológica dos dejetos
poder ser minimizada pelas atividades de manutenção e limpeza regulares dos mesmos, bem
como pelo seu tratamento adequado, uma vez que os efluentes são tratados num sistema de
lagunagem, é inevitável o aumento da libertação de gases e poluentes atmosféricos
associados ao seu tratamento, e consequente libertação de odores.
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Considera-se que estes impactes gerados pelo aumento da atividade pecuária – suinicultura –
se farão sentir a três níveis:
•

impactes significativos, nos edifícios da exploração e na sua envolvente próxima;

•

impactes pouco significativos nos edifícios mais afastados da exploração, mas nos
quais se considera, em situações de ausência de ventos, que é possível a
acumulação de poluentes e a perceção de odores gerados na exploração.

•

Impactes nulos, ou pouco significativos, mas improváveis, nos edifícios muito
afastados da exploração, e nos quais se considera que a perceção de odores se
limita a situações de funcionamento anormal da instalação, ou de condições
desfavoráveis à dispersão de poluentes.

Por outro lado, a circulação de veículos, para além da emissão de poluentes atmosféricos,
favorece a emissão de poeiras, em especial nos caminhos rurais não pavimentados, afetando a
qualidade de vida das populações residentes na envolvente próxima desses acessos.

Nesta fase é de ponderar, também, o aumento da libertação de partículas associadas ao
armazenamento e manuseamento das rações e outros alimentos para os animais. Assim, a
dispersão de partículas resultantes desta operação constitui um fenómeno pontual e
excecional, sendo o impacte daí resultante negativo, local, direto, de reduzida magnitude,
reversível e pouco significativo.

Tendo em atenção o referido considera-se que, na globalidade, o impacte sobre o descritor
saúde humana, associado aos impactes na qualidade do ar, decorrentes da ampliação da
exploração suinícola em estudo, é negativo, de magnitude moderada e pouco significativo, o
que se deve, grandemente à reduzida densidade populacional da zona envolvente do projeto.

No que se refere ao ambiente sonoro, durante a fase de exploração, e em termos de efeitos
negativos no que se refere à afetação da qualidade de vida e condições de saúde das
populações que habitam na envolvente, considera-se que os impactes esperados, embora
negativos, serão indiretos, de natureza local, de reduzida magnitude e pouco significativos.

Efetivamente, apesar do incremento previsto no volume de tráfego em circulação, de e para a
exploração, este será pouco significativo e de ocorrência pontual, o que não incrementará os
níveis de ruído já existentes, de forma sensível.
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Por outro lado, o funcionamento dos equipamentos mecânicos utilizados na exploração, assim
como o ruído produzido pelos animais, induzem um impacte negativo, direto, permanente, mas
pouco significativo, dada a distância a que se encontram as habitações mais próximas.

Deve ressalvar-se, contudo, que devem ser, ainda, ponderados outros fatores, que podem,
potencialmente, influenciar as condições de saúde humana, como sejam as alterações
climáticas, atendendo a que as tendências crescentemente manifestadas por alguns
parâmetros

climáticos

poderão

agravar

os

fatores

de

qualidade

ambiental

e,

consequentemente, as doenças com eles relacionadas.

Na sequência das tendências identificadas e previstas em diversos cenários estabelecidos,
para Portugal e, certamente, a região de Leiria, considera-se que os fenómenos climatológicos
extremos serão cada vez mais frequentes, com efeitos nefastos na saúde humana e com
agravamento dos riscos naturais e sociais, com interferências no desenvolvimento económico.

De entre a bibliografia consultada, optou-se por destacar, no presente contexto, apenas
aqueles fatores que terão maior relevância para a área de intervenção e tendo em
consideração a atividade desenvolvida no projeto em análise:
•

Efeitos do Calor e da Seca
Prevê-se que os efeitos do calor e dos períodos de seca sejam cada vez mais
recorrentes e que os mesmos se relacionarão com o aumento de doenças
cardiovasculares e respiratórias, seja pelas temperaturas que se esperam mais
elevadas, seja por alterações na sazonalidade de pólenes e alergénicos. Estas
alterações terão certamente efeitos ao nível das colheitas e das necessidades de água
para satisfação das diversas atividades. Será de esperar, ainda, que o aumento da
temperatura vá influenciar as condições favoráveis à propagação de doenças como
Lyme, Salmonella e potenciação de transmissão da malária.
Estes efeitos terão como consequência o aumento do acesso aos serviços médicos e
de saúde em geral, que terão de adaptar-se a eventuais picos de atividade.

•

Incêndios Florestais
Este fator deverá ser agravado por via do aumento da temperatura com reflexos
negativos ao nível natural e social, sendo que para a saúde humana terá reflexos ao
nível de inalações de fumos e emissão de gases poluentes para a atmosfera,
resultando na deterioração da qualidade do ar.
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•

Contágio animal
Dada a natureza do projeto em avaliação, que envolve a lidação direta com animais,
por parte dos funcionários, optou-se por incluir no conjunto de fatores, com relevância
para a qualidade da saúde humana, a potencial transferência de doenças para os seres
humanos. Considera-se existir risco de contaminação por contacto direto, por via da
água e alimentos, o qual poderá causar distúrbios e doenças infeciosas aos humanos,
como por exemplo a febre aftosa.

Em termos de saúde pública e a sua relação com as alterações climáticas, é necessária a
devida atenção e prevenção por parte das entidades públicas, como forma de avaliar os riscos
a curto e logo prazo, propondo políticas, estratégias e programas que visem a redução dos
mesmos e a proteção da saúde humana.

5.14.4 Fase de Desativação
Numa eventual fase de desativação, dada as características naturais do local, e considerando
o desmantelamento da exploração, fase que será em tudo semelhante a uma fase de
construção, serão de esperar, por um lado um acréscimo de ruído e deterioração da qualidade
do ar devido aos potenciais efeitos de demolições e eventuais movimentos de terras, pela
circulação de veículos e maquinaria afeta à obra, sendo, por isso, os impactes na saúde
humana, considerados negativos, diretos de média a elevada magnitude e significância,
temporários e reversíveis.

Findo o processo de desmantelamento, serão de esperar impactes positivos ao nível da saúde
humana, dado que deixarão de existir potenciais focos de incómodo por parte da atividade,
com melhorias ao nível da qualidade do ar (eliminação do efetivo suíno, redução da circulação
rodoviária), redução dos níveis de ruído, eliminação de eventuais riscos ao nível de
contaminação do solo e recursos hídricos. Estes impactes serão positivos, diretos, de elevada
magnitude e significância, permanentes e reversíveis.
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6 Análise de riscos
No presente ponto pretende-se fazer uma breve caraterização e avaliação dos riscos a que
está sujeita a área de estudo. Para o efeito faz-se uma síntese dos riscos identificados na
Caracterização da Situação de Referência do presente EIA e por via de consulta bibliográfica
variada, nomeadamente Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) e Plano
Diretor Municipal de Leiria (PDM).

Consideraram-se os seguintes Princípios de Redução do Risco, de acordo com pesquisas
efetuadas:
•

A Avaliação do risco é o conjunto de medidas multissectoriais, de curto e longo prazo,
que visam proteger vidas humanas e propriedades, bem como reduzir ou mitigar os
danos provocados por um desastre. Trata-se do estabelecimento de políticas,
estratégias e programas para minimizar os riscos.

•

A Prevenção é um conjunto de medidas que tem por objetivo garantir o bem-estar da
população, de forma a aumentar a sua resistência às agressões externas e a evitar
riscos para a saúde humana, acautelando efeitos adversos.

•

A Mitigação é o conjunto de medidas que têm por objetivo diminuir o risco e eliminar a
vulnerabilidade física, social e económica. O objetivo é reduzir significativamente as
consequências esperadas da exposição aos fenómenos climáticos.

•

A Adaptação consiste num ajustamento dos sistemas naturais ou humanos como
resposta a estímulos climáticos verificados ou esperados, que moderam danos ou
exploram oportunidades benéficas.

•

A Proteção consiste na adoção de medidas e ações com vista a reduzir ao mínimo as
perdas humanas e materiais, através da organização oportuna e eficaz de ações de
resposta e reabilitação. Tem como objetivo proteger a saúde das populações em risco
e faz-se através de planos de contingência onde se incluem os planos de resposta
operativa.
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Riscos

Clima

Geologia

Recursos Hídricos
Superficiais

Recursos Hídricos
Subterrâneos

Solos

Qualidade do Ar

Ruído
Ecologia
Paisagem

Socioeconomia

Ordenamento do Território
Património

Incêndios

Área de Intervenção da Exploração Suinijanardo Lda
De acordo com os cenários analisados no ponto referente a
Alterações Climáticas, com base em dados da estação
meteorológica de Erverdeira e Montemor-o-Velho, verifica-se uma
tendência para o aumento das temperaturas, redução da
precipitação e evolução para um clima geral mais seco.
As eventuais alterações climáticas no sentido do aquecimento e
secura poderão traduzir alguns riscos em termos de quantidade e
qualidade da água disponível.
Inserção em zona de intensidade sísmica 8. Considera-se que,
dada a análise efetuada neste capítulo, não se perspetivem
grandes riscos em termos geológicos e/ou sísmicos, para além dos
que já afetam o território nacional.
Verifica-se a ocorrência de suscetibilidade nula ou residual a cheias
ou inundações. Qualidade da água superficial com estado global de
Inferior a Bom.
O estado químico e quantitativo da massa de água subterrânea é
classificado de Bom. Surgem como principais fontes de poluição
nesta área a agricultura e pecuária. Não são afetadas captações
públicas e seus perímetros de proteção. A vulnerabilidade à
contaminação, de acordo com análise realizada neste fator
ambiental, é classificada de moderada.
Será de considerar como impactes a eventual contaminação do
solo por escorrências e aplicação de efluentes no solo, caso exista
adoção de más práticas agrícolas.
Verifica-se, da análise do Histórico anual do índice de Qualidade do
Ar para a zona de estudo, no período entre 2005 e 2016, que a
qualidade do ar é maioritariamente avaliada em Bom. Não se
perspetivam riscos associados.
Dadas as características da área de intervenção, na fase de
construção, um pequeno número de recetores pode sofrer alguns
impactes sonoros.
Não se perspetivam riscos associados à Ecologia.
Não se perspetivam riscos associados à Paisagem
Considerando os riscos ao nível da saúde humana, podem referirse os efeitos do calor e seca e das necessidades de água; será de
esperar que o aumento da temperatura vá influenciar as condições
favoráveis à propagação de doenças como Lyme, Salmonella e
malária.
Não se perspetivam riscos associados ao ordenamento do
território.
Não se perspetivam riscos associados ao património.
Este fator poderá ser agravado por via do aumento da temperatura,
com reflexos negativos ao nível natural e social, sendo que para a
saúde humana terá reflexos ao nível de inalações de fumos e
emissão de gases poluentes para a atmosfera, resultando na
deterioração da qualidade do ar.

Apresentam-se de seguida algumas figuras que ilustram a situação, face a riscos naturais na
área de intervenção.
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Segundo o Plano Diretor Municipal de Leiria, no Volume II, Tomo V – “Ambiente e Riscos”,
consultado no sítio da internet da Câmara Municipal de Leiria, uma das principais fontes de
poluição da Bacia Hidrográfica do Lis, onde se insere a bacia hidrográfica da Ribeira de
Agudim (ribeiras dos Milagres), deve-se à existência de um elevado número de suiniculturas,
que contam com a presença de cerca de 250 mil suínos, que por sua vez correspondem à
produção diária de cerca de 2000 m3 de efluentes, como se pode observar na figura seguinte.

Fonte: Plano Diretor Municipal de Leiria

Figura 91 – Distribuição do número efetivo de suínos por concelho

Existe, pois, um elevado risco de contaminação das águas superficiais e subterrâneas, devido
a práticas agrícolas incorretas, em linhas de água ou a espalhamentos dos afluentes em
terrenos agrícolas. Deste modo, inúmeras fontes destacam como necessária a criação de uma
Estação dedicada exclusivamente ao tratamento de efluentes deste tipo: ETES (Estação de
Tratamento de Efluentes Suínos). A criação da estação de tratamento terá como finalidade a
redução da quantidade de poluentes que são lançados na Bacia do rio Lis, melhorando assim a
qualidade da água e, consequentemente, a recuperação dos recursos naturais. O projeto,
ainda por realizar, estima-se que venha a ser construído na freguesia de Amor.
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Precisamente por estar situada numa zona com um elevado número de atividades pecuárias, e
por estar na proximidade do sistema aquífero Pouso-Caranguejeira, a região em estudo área
de intervenção apresenta suscetibilidade à contaminação da água superficial e subterrânea, a
qual na área de intervenção se classifica como moderada

A ocorrência de cheias e inundações constitui um fenómeno natural, extremo e temporário, que
é provocado pela queda exagerada de precipitação, moderada e permanente, ou repentina e
de elevada intensidade. No território português, a sua ocorrência é mais comum durante os
meses de outubro e março, mas não significa que não possa ocorrer, pontualmente, durante
outros meses. Segundo o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Leiria, a área de
intervenção insere-se numa localidade relativamente próxima de manchas com moderada
suscetibilidade de cheias e inundações, nomeadamente a Ribeira de Agudim (ribeiras dos
Milagres).

Contudo, de acordo com o estudo realizado no âmbito do presente EIA, na área de intervenção
do projeto em avaliação, verifica-se a ocorrência de suscetibilidade nula ou residual a cheias ou
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inundações.

Fonte: Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Leiria

Figura 92 – Suscetibilidade de Cheias e Inundações no concelho de Leiria

Relativamente à ocorrência de ondas de calor, a área de estudo insere-se na classe de
suscetibilidade baixa, como indicado na figura seguinte. Uma onde de calor ocorre quando em
seis dias ou mais, consecutivos a temperatura do ar é superior em cinco graus ao valor médio
diário para o período de referência.
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Fonte: Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Leiria

Figura 93 - Suscetibilidade de ondas de calor no concelho de Leiria
Quanto às vagas de frio, apresenta a distribuição no concelho das classes de perigosidade à
suscetibilidade da sua ocorrência.

Uma vaga de frio ocorre quando durante seis dias ou mais, a temperatura do ar apresenta
valores inferiores em cinco graus ao valor médio diário para o período de referência. No caso
da sua ocorrência, a vaga de frio poderá causar doenças súbitas, principalmente em faixas
etárias idosas e crianças, bem como em sem-abrigo e doentes do aparelho respiratório e
cardiovascular, que, por sua vez, poderão gerar picos de afluência aos serviços de urgência de
saúde. Analisando a figura seguinte, referente à suscetibilidade à ocorrência de vagas de frio,
constata-se que a área de estudo se insere em classe de suscetibilidade moderada. Como
seria expectável, as freguesias onde a ocorrência de vagas de frio é elevada, apresentam uma
reduzida suscetibilidade à ocorrência de ondas de calor.
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Fonte: Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Leiria

Figura 94 - Suscetibilidade de vagas de frio na região de Leiria

A sismicidade no território português é considerada de baixa amplitude, e no caso de
ocorrência, o seu epicentro terá, provavelmente, origem no Oceano Atlântico – Falha
Açores/Gibraltar. No entanto, visto que o distrito de Leiria é atravessado pela falha
Nazaré/Pombal, as consequências de ocorrência de sismos na área de intervenção podem ser
agravadas. Segundo a Carta de Isossistas de Intensidade Máximas, pode-se concluir que,
apesar do risco sísmico no Continente ser significativo, o concelho de Leiria não apresenta
uma suscetibilidade tão elevada quanto a região de Lisboa, Oeste e Algarve, visto que se
encontra numa zona de transição cuja intensidade máxima é de grau 9, a sul, e de grau 8 em
praticamente todo o território.
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Fonte: Plano Diretor Municipal de Leiria

Figura 95 - Carta de Isossistas de Intensidade Máximas

Figura 96 - Intensidade sísmica na região de Leiria
Fonte: Avaliação Nacional de Riscos, APA

Deste modo, a sismicidade no território de Leiria apresenta as intensidades entre Grau VIII e
Grau IX, que são caracterizadas como “Ruinosas”, isto é, edifícios de muito boa construção
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sofrem danos, caem chaminés de fábricas e campanários, e “Desastroso”, ou seja, dar-se-á o
desmoronamento de alguns edifícios, e haverá danos consideráveis em construções muito
sólidas, respetivamente.
O risco pode definir-se por “probabilidade de uma perda, o que depende de três fatores;
perigosidade, vulnerabilidade e exposição. Da análise da figura seguinte, que mostra o risco
sísmico em Portugal, pode-se concluir que a área de estudo (exploração da Suinijanardo Lda)
apresenta suscetibilidade baixa.

Figura 97 – Risco sísmico na região de Leiria
Fonte: Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Leiria

Também relativamente à perigosidade sísmica, pode-se concluir que a suscetibilidade é baixa,
na área de intervenção, tal como apresentado na figura seguinte.
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Figura 98 – Perigosidade sísmica na região de Leiria
Fonte: Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Leiria

Relativamente ao risco de incêndio, o território de Leiria conta com a ocorrência de três classes
com maior representatividade de risco de incêndio, sendo elas “Muito Baixo”, “Baixo” e “Médio”.
A área de intervenção está localizada, segundo o Plano Diretor Municipal de Leiria, numa zona
de “Muito Baixo” risco, como está indicado na figura abaixo.
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Figura 99 - Perigosidade de Incêndios Florestais
Fonte: Plano Diretor Municipal de Leiria

Apesar da reduzida perigosidade de incêndio característica de área de implantação do projeto
em estudo, de acordo com as plantas de condicionantes do PDM, esta área está localizada
numa zona, cuja envolvente apresenta perigosidade de incêndios florestais alta, como se pode
observar na figura seguinte.
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Figura 100 – Perigosidade e Incêndios Florestais
Fonte: Plano Diretor Municipal de Leiria

Também de acordo com a informação constante do Plano Municipal de Emergência e Proteção
Civil de Leiria, conclui-se que, relativamente à perigosidade de incêndios, a área de
intervenção se encontra próxima de uma zona de riscos elevados e moderados, como
apresentado na figura seguinte.
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Figura 101 – Perigosidade de Incêndios Florestais
Fonte: Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Leiria

Em suma, como principais riscos identificados, a área de intervenção conta com uma elevada
suscetibilidade a Perigosidade de Incêndios Florestais, por se localizar numa zona envolvida
por um denso coberto florestal e, por outro lado, atendendo à natureza da exploração em
análise e à proximidade de linhas de água, deverão ter-se especiais precauções nas atividades
de drenagem, tratamento e espalhamento dos efluentes pecuários, no sentido de evitar
processos de contaminação das águas superficiais e subterrâneas, característicos nesta
região.

Relativamente a Cheias e Inundações, a área da exploração da Suinijanardo apresenta nula a
baixa suscetibilidade, dada a sua localização, quanto a Vagas de Frio, apresenta uma
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suscetibilidade moderada, e no que se refere a Ondas de Calor e Risco Sísmico, apresenta
uma suscetibilidade baixa
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7 Impactes Cumulativos
Impactes cumulativos são os impactes resultantes da implementação do projeto em associação
com a presença de outros projetos, existentes ou previstos na área em estudo, bem como os
projetos complementares ou subsidiários. No caso da exploração pecuária em apreço, verificase a existência de algumas pecuárias na envolvente.
Nesse sentido, estimam-se os seguintes potenciais impactes cumulativos:
•

Em termos gerais, estima-se a manutenção da circulação de veículos ligeiros e
pesados nas vias envolventes, cumulativo com outras explorações existentes,
relacionada com deslocações de funcionários e com fornecimento de serviços
inerentes ao correto funcionamento da exploração. Dado que existem poucos recetores
considerados sensíveis na envolvente imediata, considera-se que este consiste num
impacte negativo, direto, permanente, de reduzida magnitude e significância e
reversível;

•

Em termos de qualidade do ar, poderão esperar-se impactes cumulativos pela
circulação nas vias envolventes à Suinijanardo, em terra batida e que origina
levantamento de poeiras, com reflexos negativos na qualidade do ar. No entanto,
refere-se que dadas as características de ruralidade do local, assim como a quase
inexistência de habitações, para além das dependentes das explorações, estima -se
que estes impactes negativos, serão de reduzida magnitude e pouco significativos,
nesta componente. Já na fase de exploração, será de esperar um ligeiro aumento da
libertação de odores;

•

Os impactes cumulativos sobre os recursos hídricos fazem-se sentir ao nível da
quantidade, essencialmente no que se refere às águas subterrâneas e ao nível da
qualidade, tanto sobre as águas subterrâneas, como sobre as águas superficiais e
decorrem, essencialmente, do efeito cumulativo resultante da atividade de um elevado
número de explorações pecuárias existentes na região.
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8 Síntese de Impactes
No presente capítulo, apresenta-se um quadro síntese dos impactes identificados e avaliados
no âmbito do presente EIA, o que permite fazer uma apreciação global, não só da viabilidade
ambiental do projeto, como também da significância dos impactes identificados para cada fator
ambiental.

Esta síntese relaciona as ações previstas como os/ potenciais impactes esperados, atendendo
às fases de construção, exploração e desativação do projeto.

A leitura do quadro-síntese deverá considerar para tal a seguinte legenda:

SÍNTESE DE IMPACTES
POSITIVO MUITO SIGNIFICATIVO
POSITIVO SIGNIFICATIVO
POSITIVO POUCO SIGNIFICATIVO
NULO / INSIGNIFICANTE
NEGATIVO POUCO SIGNIFICATIVO
NEGATIVO SIGNIFICATIVO
NEGATIVO MUITO SIGNIFICATIVO

Situações em que ocorrem impactes positivos e negativos
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TABELA SÍNTESE DE IMPACTES*

CONSTRUÇÃO

FASE

AÇÃO PREVISTA / POTENCIAIS
IMPACTES

FATORES AMBIENTAIS
CLIMA GEOLOGIA REC.HÍDRICOS SOLOS Q.AR A.SONORO ECOLOGIA PAISAGEM SOCIOEC. O.TERRITÓRIO PATRIMÓNIO

Escavação, movimentações de
terras e terraplanagens
Implementação de fundações onde
assentarão as estruturas
Ações de impermeabilização
Construção das edificações e ligação
às infraestruturas existentes
Circulação de veículos e maquinaria
afetos à obra
Contratação de trabalhadores
Aumento do efetivo animal

EXPLORAÇÃO

Aumento da produção de efluentes
Aumento do consumo de água
Aumento da produção de resíduos

DESATIVAÇÃO

Circulação de veículos e maquinaria
agrícola
Contratação de trabalhadores
Com total desmantelamento das
infraestruturas
Com manutenção das infraestruturas
e desativação de funções

*A maioria dos impactes negativos identificados são minimizáveis, pela adoção de boas práticas, quer durante a fase de construção, quer durante o funcionamento da exploração e das medidas
/ recomendações efetuadas no presente estudo
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9 Medidas de Mitigação e Recomendações
A proposta de medidas de minimização tem como objetivo considerar soluções concretas para
minimizar os efeitos negativos da implementação do projeto, e avançar com propostas de
valorização dos elementos potencialmente afetados pelo mesmo.

Referenciação às medidas de gestão ambiental
Medidas de Gestão Ambiental
Medidas de carácter geral:
•

Limitar a Zona de intervenção à área estritamente necessária;

•

Manter o recinto da exploração limpo e gerir os resíduos produzidos;

•

Manutenção adequada dos equipamentos;

•

Sensibilizar os trabalhadores para as boas práticas ambientais.

Manutenção dos Sistemas:
•

Verificação periódica do estado do equipamento, nomeadamente das tubagens,
torneiras e depósitos, para deteção de sinais de corrosão ou fugas;

•

Inspeção e limpeza regulares da rede de drenagem das águas pluviais e residuais;

•

Verificação geral do funcionamento das fossas e lagoas de retenção reparando de
imediato o aparecimento de eventuais roturas;

•

Manter atualizado o plano de gestão de efluentes pecuários (PGEP).

Racionalização de Consumos:
•

A utilização racional das matérias-primas, produtos fitofarmacêuticos e medicamentos
para além de diminuir os custos da exploração, diminui também os impactes
negativos, relacionados com a libertação de gases e odores.

O Plano de Gestão Ambiental considerará as medidas e recomendações seguidamente
indicadas para cada descritor ambiental, integrando-as devidamente num único documento,
que servirá de referência para o cumprimento de boas práticas ambientais por parte dos
diferentes intervenientes na fase de exploração.
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Fase de Construção

9.1
9.1.1

Medidas Gerais

Com vista a minimizar as perturbações previstas nesta fase preconiza-se que sejam adotadas
as seguintes medidas gerais:

M1. Os acessos à obra existentes, a beneficiar e a construir, temporários e definitivos,
deverão ser selecionados previamente ao início dos trabalhos;
M2. Recomenda-se a restrição das movimentações de veículos e máquinas existentes na
fase de obra aos caminhos existentes e aos locais nos quais seja necessário a sua
presença;
M3. As ações pontuais de limpeza do coberto herbáceo e a decapagem dos solos devem
ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução das obras para a
edificação das infraestruturas afetas ao projeto;
M4. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da
circulação de veículos e de equipamentos de obra;
M5. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta, ou do tipo particulado,
em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de
poeiras;
M6. Os equipamentos utilizados devem respeitar as normas europeias, devendo ser
detentores de certificado de conformidade com as normas europeias aplicáveis
(certificado CE);
M7. Os equipamentos utilizados deverão ser submetidos a manutenção e revisão periódica,
de acordo com a regulamentação aplicável, garantindo, entre outros aspetos, a
conformidade relativa à emissão de poluentes atmosféricos;
M8. Sempre que possível, os veículos afetos à exploração, devem adotar velocidades de
circulação adequadas junto a habitações e núcleos populacionais, em especial na
passagem de acessos não pavimentados, de modo a minimizar a libertação de poeiras;
M9. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos
secos e ventosos, na área de estaleiro e nos acessos à obra, de forma a reduzir a
emissão de poeiras e/ou outros materiais, provocada pela deslocação de maquinaria
pesada;
M10. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo
Pág. │265│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor;
M11. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames;
M12. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens ou
leitos de linhas de água e em zonas de máxima infiltração;
M13. Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou
modificação), os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos
industriais banais (RIB), devem ser triados e separados nas suas componentes
recicláveis e, subsequentemente, valorizados;
M14. Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em
recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado,
preferencialmente a reciclagem;
M15. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à
recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente
adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador
licenciado;
M16. No final da obra, proceder à desativação da área afeta aos trabalhos, com a
desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de
apoio, depósitos de materiais, entre outros;
M17. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições
existentes antes do início dos trabalhos. Os solos das áreas ocupadas por estaleiros,
parques de máquinas, vias e acessos provisórios, devem ser revolvidos de forma a
descompactá-los e arejá-los e a reconstituir, na medida do possível, a sua estrutura e
equilíbrio;
M18. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em
obra que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos.
M19. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam
limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas;
M20. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de
terras, de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade,
de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido;
M21. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada
pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a
estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento;
M22. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como
material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar
para fora da área de intervenção);
Pág. │266│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
SUINIJANARDO - PRODUÇÃO, EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUÍNOS, LDA
VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

M23. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com
coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua
estabilidade;
M24. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não
fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por
parte da população local.

9.1.2

Clima e alterações climáticas

Para a fase de construção da ampliação e aumento do número efetivo de animais, não se
perspetivam impactes relevantes ao nível do Clima e alterações climáticas, pelo que não se
considera necessária a proposta de medidas de minimização específicas, para além das
medidas de carácter geral identificadas anteriormente.

9.1.3

Geologia, Geomorfologia e Sismicidade

M25. Vigilância e controlo dos taludes;
M26. As alturas de aterro e de escavação devem ser reduzidas ao mínimo necessário;
M27. Garantir a drenagem dos terrenos;
M28. Manter distâncias de segurança às cristas e bases dos taludes.

9.1.4

Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneas

Atendendo a que a exploração suinícola em avaliação se manterá em funcionamento durante
a fase de construção das infraestruturas a construir / ampliar, propõem-se o seguinte:
M29. Recomenda-se a aplicação dos efluentes pecuários no solo de modo controlado, em
conformidade com o PGEP aprovado, cumprindo todos os parâmetros exigidos quanto
ao modo de aplicação, periodicidade e quantidades utilizadas, designadamente as
quantidades de azoto a aplicar que não podem exceder o valor de 170 kg de Azoto
total/ha, considerando o tipo de solo, estação do ano, cultura existente e condições de
drenagem, de forma a evitar contaminações do solo e das águas superficiais e
subterrâneas;
M30. Recomenda-se a manutenção do bom desempenho do sistema de tratamento,
efetuando para tal uma correta operação de todos os órgãos e adotando as
orientações da manutenção preventiva;
M31. Recomenda-se a manutenção preventiva de todos os equipamentos eletromecânicos
e viaturas afetas ao sistema de gestão de efluentes, de forma a garantir a sua
operacionalidade;
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M32. Recomenda-se o armazenamento e encaminhamento dos resíduos produzidos na
exploração para os destinos adequados, a fim de serem evitadas situações de
produção de efluentes contaminados;
M33. Recomenda-se a restrição das movimentações de veículos e máquinas existentes na
exploração aos caminhos existentes e aos locais nos quais seja necessário a sua
presença;
M34. Recomenda-se a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos em
instalações para tal destinadas, devidamente apropriadas, com as adequadas
infraestruturas de drenagem, recolha e tratamento em caso de derrame;
M35. Recomenda-se a promoção do uso eficiente da água, procurando adotar, sempre que
possível, sistemas de limpeza com produções mínimas de efluentes e baixos
consumos de água;
M36. Recomenda-se o cumprimento das condições estabelecidas na licença de utilização
do domínio hídrico referente ao furo;
M37. Recomenda-se a implementação de um programa de monitorização e controlo da
qualidade da água subterrânea.

9.1.5

Solos e Uso do Solo

Considera-se como medidas de minimização específicas as que respeitam as boas práticas
ambientais, nomeadamente:

M38. Limitar ao mínimo a área necessária à movimentação e acesso de maquinaria, de
forma a reduzir a área de solos exposta aos processos erosivos;
M39. Todos os materiais poluentes, como combustíveis e lubrificantes deverão ser
instalados e manuseados em local impermeável, com a finalidade de prevenir a
acidental contaminação dos solos;
M40. Com o término das obras, todas as áreas afetadas deverão ser corretamente limpas e
deverá proceder-se à descompactação dos solos, a fim de refazer, da forma mais
adequada, a estrutura e equilíbrio do solo.

9.1.6

Qualidade do Ar

Com o objetivo de minimizar os potenciais impactes sobre a qualidade do ar, durante esta fase,
devem ser consideradas as seguintes medidas:
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M41. A zona da obra deverá ser vedada de modo criar uma barreira física à dispersão de
poluentes, nomeadamente poeiras;
M42. No caso de se verificar a degradação do estado de conservação e/ou de limpeza das
vias públicas, devido às atividades do projeto, devem ser adotadas medidas imediatas
de reposição das condições originais;
M43. A execução de escavações deverá ser efetuada de forma a evitar os períodos mais
secos e ventosos, e consequentemente diminuir o efeito da suspensão de partículas
para o ar ambiente e a sua dispersão por ação do vento.

9.1.7

Ambiente Sonoro

Para a fase de construção, não se propõem medidas especificas de minimização de impactes
para o Ambiente Sonoro, para além das medidas de carácter geral identificadas.

9.1.8

Ecologia

Sugerem-se algumas medidas de minimização, as quais poderão eventualmente, por si só, ser
suficientes para garantir as boas práticas no que toca à componente ecológica no decurso da
implementação do Projeto. No que diz respeito à fauna e flora, apresentam-se as seguintes
medidas de mitigação:
M44. Minimizar a destruição da vegetação natural da envolvência da obra, tendo em conta
a circulação de veículos e a deposição de materiais de construção;
M45. Identificar e marcar as árvores a retirar evitando-se sacrificar exemplares que não
sejam de todo impeditivas da realização da obra.

9.1.9

Paisagem

M46. Interditar a circulação de máquinas ou veículos na zona de vale a NE da exploração.

9.1.10 Socioeconomia
M47. Adoção de medidas adequadas em termos de higiene e segurança no trabalho, bem
como formação contínua do pessoal;
M48. Promover a formação adequada dos colaboradores e funcionários para as boas
práticas de gestão de resíduos, prevenção de riscos e atuações em situação de
emergência;
M49. Em termos de resíduos recomenda-se a promoção da separação dos resíduos, e
sempre que possível a sua reciclagem, sedo que todos os resíduos devem ser
encaminhados para operador licenciado;
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M50. Recomenda-se a elaboração de um plano de gestão de resíduos;
M51. Sempre que possível, prever o recurso a contratação de mão-de-obra local

9.1.11 Ordenamento do Território
Não são preconizadas medidas tendentes a minimizar impactes neste descritor, durante a fase
de construção

9.1.12 Património
A proposta de medidas de minimização tem como objetivo considerar soluções concretas para
minimizar os efeitos negativos da implementação do projeto, e avançar com propostas de
valorização, ou recuperação, dos elementos patrimoniais potencialmente afetados pelo mesmo.

O concelho de Leiria caracteriza-se pela sua larga História e riqueza patrimonial, patentes nos
diversos sítios identificados durante a pesquisa. Apesar de a realização de prospeção
sistemática não ter conduzido à identificação de novas ocorrências, não significa a total
ausência de vestígios arqueológicos desconhecidos, a nível do subsolo.

Como as atividades de ampliação decorrerão em terrenos já profundamente intervencionados e
ocupados pela exploração existente e em laboração, não são preconizadas medidas tendentes
a minimizar quaisquer impactes.

9.1.13 Saúde Humana
As medidas a adotar para evitar / minimizar potenciais impactes na saúde humana, são
essencialmente as medidas propostas para minimização dos impactes na qualidade do ar e no
ambiente sonoro.

9.2

Fase de Exploração

De modo a garantir que as perturbações eventualmente produzidas pelas atividades previstas
para esta fase são adequadamente minimizadas preconiza-se que sejam adotadas as
seguintes medidas:

9.2.1

Clima e alterações climáticas

Atendendo a que se consideram irrelevantes os impactes sobre este descritor não se
consideram necessárias aplicar medidas de minimização.
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9.2.2

Geologia, Geomorfologia e Sismicidade

Atendendo a que se consideram irrelevantes os impactes sobre este descritor durante a fase
de exploração, não se considera necessária a proposta de medidas de minimização.

9.2.3

Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos

De forma a minimizar os impactes previstos para os recursos hídricos superficiais deverão ser
adotadas as seguintes medidas de minimização:

M52. Recomenda-se a aplicação dos efluentes pecuários no solo de modo controlado, em
conformidade com o PGEP aprovado, cumprindo todos os parâmetros exigidos quanto
ao modo de aplicação, periodicidade e quantidades utilizadas, considerando o tipo de
solo, estação do ano, cultura existente e condições de drenagem, de forma a evitar
contaminações do solo e das águas superficiais e subterrâneas;
M53. Recomenda-se a manutenção do bom desempenho do sistema de tratamento,
efetuando para tal uma correta operação de todos os órgãos e adotando as
orientações da manutenção preventiva;
M54. Recomenda-se o armazenamento e encaminhamento dos resíduos produzidos na
exploração para os destinos adequados, a fim de serem evitadas situações de
produção de efluentes contaminados;
M55. Recomenda-se a promoção do uso eficiente da água, procurando adotar, sempre que
possível, sistemas de limpeza com produções mínimas de efluentes e baixos
consumos de água;
M56. Recomenda-se o cumprimento das condições estabelecidas na licença de utilização
do domínio hídrico referente ao furo;
M57. Recomenda-se a implementação de um programa de monitorização e controlo da
qualidade da água subterrânea.

9.2.4

Solos e Uso do Solo

M58. Garantir a rotatividade das parcelas a receber efluente, de modo a assegurar que não
existe dotação de efluente em excesso e evitar a degradação física, química, ou
biológica dos solos e também garantir uma distribuição uniforme do efluente na parcela
a beneficiar;
M59. O efluente pecuário deverá ser aplicado a uma distância de, pelo menos, 50 m de
qualquer fonte, poço ou captação de água que se destine a consumo humano e não
deverão ser aplicados a distâncias inferiores a 10 m de qualquer linha de água;
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M60. Garantir a não aplicação de efluente em solos encharcados;
M61. Garantir a verificação periódica do estado de conservação dos sistemas de
tratamento na exploração, de forma a antecipar eventuais fugas ou derrames no solo.

9.2.5

Qualidade do Ar

M62. Sempre que possível, favorecer a utilização de equipamentos com menores
consumos energéticos;
M63. Os pavilhões deverão ser devidamente ventilados de forma a reduzir os níveis de
poluentes atmosféricos, evitando a formação de odores;
M64. Os sistemas de ventilação devem ser submetidos a um programa de manutenção
periódica adequado, de modo a minimizaras emissões de partículas (PM10);
M65. Deverá ser garantido o tratamento adequado dos resíduos e efluentes pecuários
gerados, de modo a minimizar as emissões de H2S de e outros poluentes;
M66. De modo a minimizar a libertação de odores deverão ser adotar as Boas Práticas
Agrícolas, nomeadamente no que concerne ao manuseamento e utilização de
subprodutos agrícolas, em particular quanto ao seu espalhamento no solo;
M67. O transporte de subprodutos (estrume) deverá ser efetuado utilizando coberturas
adequadas de forma a controlar a libertação de odores e daí advir incómodo para as
populações. O transporte deste material deverá ser efetuado através de percursos com
menor número de habitações, de forma a evitar a afetação de locais de ocupação
sensível;
M68. Adicionalmente deverá ser considerada a possibilidade de plantação de uma cortina
arbórea e arbustiva densa e a vários níveis à volta das instalações do perímetro da
exploração, em especial no que concerne aos limites sul, com vista a minimizar a
propagação dos maus odores na direção da presença de recetores sensíveis.

9.2.6

Ambiente Sonoro

M69. A circulação de veículos pesados deve efetuar-se essencialmente em período diurno,
e por percursos predefinidos que contemplem a passagem junto do menor número de
recetores sensíveis. Para além disso, deverá ser mantida a velocidade reduzida de
tráfego de veículos pesados nas zonas próximas aos recetores sensíveis identificados;
M70. Deverão ser selecionados os equipamentos e as atividades menos ruidosas
disponíveis, tendo em vista a minimização dos níveis sonoros nos Recetores Sensíveis
identificados. Para além do valor global de potência sonora, deverá também ser dada
atenção ao espectro associado, sendo que espectros mais ricos em altas frequências
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são preferíveis aos espectros ricos em baixas frequências, uma vez que estes últimos
fazem com que ocorra uma menor atenuação sonora com a distância;
M71. A seleção dos equipamentos e atividades ruidosas deverá ter também em conta as
eventuais características tonais e/ou impulsivas da sua emissão sonora, sendo
preferíveis aqueles que não as possuírem;
M72. Manter em bom funcionamento os equipamentos mecânicos, por forma a evitar
situações anómalas de emissão de ruído, assegurando a sua manutenção e revisão
periódicas.

9.2.7

Ecologia

Não se considera necessária a aplicação de medidas de minimização para a fase de
exploração.

9.2.8

Paisagem

Não se considera necessária a aplicação de medidas de minimização.

9.2.9

Socioeconomia

M73. Promoção da separação dos resíduos e, sempre que possível, a sua reciclagem,
sendo que todos os resíduos devem ser encaminhados para operador licenciado.
M74. Promover a formação adequada dos colaboradores e funcionários para as boas
práticas de gestão de resíduos, prevenção de riscos e atuações em situação de
emergência;
M75. Sempre que possível, recorrer à contratação de mão-de-obra local.

9.2.10 Ordenamento do Território
Não são preconizadas medidas tendentes a minimizar quaisquer impactes

9.2.11 Património
Não são preconizadas medidas tendentes a minimizar quaisquer impactes.

9.2.12 Saúde Humana
As medidas a adotar para evitar / minimizar potenciais impactes na saúde humana, durante a
fase de exploração, são as medidas propostas para minimização dos impactes na qualidade da
água, na qualidade do ar, no ambiente sonoro e na socioeconomia.
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9.3

Fase de Desativação

Na fase de desativação, para além das medidas sugeridas para a fase de construção,
apresentam-se ainda as seguintes, considerando o total desmantelamento das edificações e
infraestruturas:
M76. Garantir o efetivo desmantelamento, limpeza e recuperação paisagística de todas as
áreas afetas à exploração pecuária;
M77. Efetuar o desmantelamento e remoção das instalações e equipamentos, na fase de
desativação, procedendo às necessárias diligências de forma a garantir que, sempre
que possível, este será reutilizado ou reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado
para destino final adequado;
M78. Recomenda-se a restrição das movimentações de veículos e máquinas existentes na
fase de desativação aos caminhos existentes e aos locais nos quais seja necessário a
sua presença;
M79. Recomenda-se a reflorestação das áreas livres de forma a promover a infiltração e
recarga, bem como a diminuir a erodibilidade do solo;
M80. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente
degradada, através da reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento
das condições naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos.
Garantir o efetivo desmantelamento, limpeza e recuperação paisagística de todas as
áreas afetas à exploração agropecuária.

Todas as medidas propostas permitirão reduzir a magnitude e significância dos impactes
negativos identificados, permitindo criar condições para preservar e sustentar as condições
biofísicas e socioeconómicas do local de intervenção.
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10 Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental
10.1 Recursos Hídricos
Na sequência da previsão de impactes efetuada anteriormente, os recursos hídricos foram
considerados uma vertente ambiental potencialmente sensível aos efeitos do projeto, pelo que
se definem em seguida os procedimentos para o seu controlo, sob a forma de um plano de
monitorização a executar durante a fase de operação da exploração. Este Plano de
Monitorização incide sobre as águas subterrâneas.

São objetivos gerais do programa de monitorização proposto:
•

Acompanhar a evolução dos potenciais impactes ambientais decorrentes da
implementação do projeto (fase de exploração);

•

Detetar eventuais impactes diferentes, na tipologia, ou na magnitude, daqueles que
haviam sido previstos;

•

Permitir a distinção entre as consequências das ações do projeto e a variabilidade
natural do meio ambiente;

•

Avaliar a eficiência/eficácia das medidas de minimização implementadas;

•

Fornecer informação de suporte à decisão que permita uma intervenção pronta
relativamente à adoção, em tempo útil, de medidas corretivas, quando necessário.

Com a implementação deste programa de monitorização, será ainda constituída uma base de
dados sobre a evolução dos recursos hídricos subterrâneos da área de intervenção.

Neste contexto são propostas estratégias a adotar. Procede-se à elaboração de uma
metodologia sistematizada, onde são definidas as ações a desenvolver, os locais, frequência e
métodos de amostragem, técnicas e análise dos resultados, medidas a adotar na sequência
dos resultados e periodicidade de entrega de relatórios às autoridades.
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10.1.1 Programa de Monitorização das Águas Subterrâneas
Parâmetros a monitorizar
•

pH

•

Condutividade

•

Cloretos

•

Fosfatos

•

Nitratos

•

Nitritos

•

Azoto amoniacal

•

Azoto total

•

Cálcio

•

Ferro

•

Arsénio

•

Manganês

•

Potássio

•

Sódio

•

Fluoretos

•

Sulfatos

•

Oxidabilidade

•

Alumínio

•

Coliformes totais

•

Coliformes fecais

•

Germes totais a 22ºC

•

Germes totais a 36ºC

•

Escherichia coli

•

Enterococos intestinais

•

Clostridium perfringens

Locais e frequência de amostragem
•

Periodicidade: bianual.

•

Local: furo existente na propriedade afeta à Exploração Suinijanardo.
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Técnicas e Métodos de Análise
As técnicas e métodos de análise serão os definidos no Decreto-Lei nº 152/2017 de 7 de
dezembro.

Métodos de Tratamento e Critérios de Avaliação de Dados
A avaliação deverá ser feita com base nos valores paramétricos definidos no Decreto-Lei nº
152/2017 de 7 de dezembro. Os resultados deverão ser apresentados sob a forma de quadro e
de gráficos.

Relatório de Monitorização
O relatório de monitorização deverá conter os resultados, a descrição de qualquer ocorrência,
ou observação relevante na avaliação dos resultados, a avaliação dos resultados à luz da
legislação em vigor nesta matéria e a evolução dos parâmetros monitorizados, tendo em
consideração o histórico dos resultados obtidos.

Os relatórios de monitorização deverão ter uma periodicidade anual.
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11 Lacunas de Informação
Na elaboração do presente EIA não se registaram lacunas técnicas, ou de conhecimento,
suscetíveis de comprometer a avaliação do projeto.
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12 Conclusões
A metodologia utilizada permitiu identificar e avaliar os impactes ambientais decorrentes da
ampliação da exploração Suinijanardo Lda, assim como propor medidas de minimização dos
impactes identificados, adequadas às diferentes fases do projeto (construção, exploração e
desativação).

A elaboração e estruturação do presente EIA tiveram em consideração, entre outros
documentos legais e técnicos, o estabelecido pela APA, nomeadamente os critérios técnicos e
de observância de conteúdo da respetiva conformidade com a fase de Avaliação
(www.apambiente.pt).

O Estudo de Impacte Ambiental teve por objetivo caracterizar e identificar os impactes
ambientais para os descritores biofísicos e socioeconómicos, decorrentes da atividade de
construção e exploração, no âmbito do processo de licenciamento ambiental.

Assim, no decurso do desenvolvimento do EIA, foram analisados os diversos fatores
ambientais (biofísicos, de qualidade, socioeconómicos e de ordenamento do território), à escala
local e regional, de modo a ser estabelecido o cenário de referência ambiental e eventuais
situações mais significativas em termos de ocorrências impactantes para o ambiente.

De acordo com a avaliação realizada, foram identificados como principais impactes ambientais
significativos, os seguintes:

FASE DE CONSTRUÇÃO
Na fase de construção, decorrentes das principais atividades características desta fase, como
sejam a movimentação de pessoas, veículos e maquinaria afeta à obra, a desmatação e o
movimento de terras, identificaram-se como impactes negativos, os seguintes:
•

Impactes negativos no ambiente sonoro e qualidade do ar, devido à movimentação de
maquinaria e veículos afetos à obra; no entanto, estes impactes serão de reduzida
magnitude e significância, dados os poucos recetores sensíveis identificados na
envolvente da exploração;

•

Impactes geomorfológicos associados às movimentações de terra, em particular às
escavações terraplanagens realizar na área do Pavilhão 6 (não na ampliação da área
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de escritórios), embora este impacte tenha sido considerado pouco significativo, uma
vez que o terreno se encontra já alterado;
•

Compactação e impermeabilização do solo, pela instalação de novas edificações e
infraestruturas.

FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração estimam-se como principais impactes resultantes do exercício da
atividade da exploração suinícola em estudo, considerando o aumento do número de animais e
a manutenção do volume de tráfego associado à circulação de veículos de e para a
exploração, os seguintes:
•

Impactes negativos ao nível do ruído e, qualidade do ar, gerados pela circulação de
tráfego rodoviário de e para a exploração nas vias envolventes; estes impactes serão,
no entanto, pouco relevantes atendendo ao nível de tráfego rodoviário já verificado
atualmente;

•

Impactes negativos associados ao aumento de consumo de recursos, em particular de
água, com pressão adicional sobre a captação já existente;

•

Impactes negativos associados ao aumento da produção de efluentes pecuários, e ao
aumento de emissões para a atmosfera; estes impactes desde que adotadas as boas
práticas em vigor nesta matéria e as medidas agora propostas, embora negativos,
poderão ser de reduzida magnitude e significância, face à situação de referência;

•

Impactes socioeconómicos positivos decorrentes da possibilidade de criação de
emprego e contratação de mão-de-obra local.

Na sequência da identificação e avaliação de impactes, foram propostas as devidas
recomendações e medidas de minimização, com vista à redução dos efeitos negativos
identificados e/ou potenciação dos efeitos positivos decorrentes da ampliação da exploração da
Suinijanardo

De entre essas medidas, destaca-se a proposta relativa à implementação de um Programa de
Monitorização dos Recursos Hídricos, em particular das águas subterrâneas, durante a fase de
funcionamento da exploração, com o objetivo de controlar e acompanhar a evolução dos
padrões qualitativos dessas águas, de modo a percecionar a eventual influência da exploração
suinícola nos referidos padrões de qualidade.
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