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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL  

(DIA) 

 

 

 

Designação do Projeto Instalação Avícola da Campovo 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Projeto de execução 

Tipologia de projeto Alínea a) do n.º 23 do Anexo I do RJAIA 

Enquadramento no regime 
jurídico de AIA 

Subalínea i) da alínea c) do n.º 4 do artigo 1.º do RJAIA 

Localização (freguesia e 
concelho) 

Freguesias de Almagreira e Pombal do concelho de Pombal 

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

Não inserido em área sensível 

Proponente Campovo – Produção e Comercialização de Ovos, S.A. 

Entidade licenciadora Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

Autoridade de AIA Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

 

Descrição sumária do 
projeto 

O presente projeto é relativo à ampliação de uma instalação existente e em exploração, 
com capacidade de 196 800 galinhas poedeiras e 90 000 frangos de recria, num total de 
288 600 aves, para uma capacidade de 401 652 galinhas poedeiras em postura e 230 
000 em recria, perfazendo a capacidade total de 631 652 aves (6601,48 CN).  
A instalação apresenta uma área de implantação total de 30 132,55 m² e uma área 
construída de 30 924,00 m2. 
A instalação contempla quatro atividades diferenciadas: 

 Avicultura em três Núcleos de Produção (NP): 
o NP 1 com dois pavilhões de postura de galinhas poedeiras para 

produção de ovos em sistema de gaiola melhorada; 
o NP 2 com dois pavilhões de recria de galinhas poedeiras; 
o NP 3 com três pavilhões de postura de galinhas poedeiras para 

produção de ovos em sistema de criação no solo ou ar livre. 

 Fábrica de alimentos compostos para animais, com título de exploração 
industrial n.º 17/2010, emitido pela DRAPC, relativo ao Regime do Exercício 
da Atividade Industrial (REAI). 

 Centro de inspeção e classificação de ovos, CICO, cujo edifício foi ampliado e 
reequipada a linha de produção com novos equipamentos na área de 
carregamento de ovos, sistemas automáticos de deteção e linhas automáticas 
de embalagem e paletização, de forma a permitir a efetivação da capacidade 
da classificadora, que é de 120 000 ovos/hora. 

 Unidade de compostagem, constituída por dois pavilhões com quatro pistas de 
compostagem paralelas e em contínuo, com uma máquina misturadora das 
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pilhas criadas em cada pista, e um pavilhão de armazém e embalamento de 
compostos orgânicos, parcialmente construído. Integra ainda a unidade de 
compostagem um armazém a granel de apoio à compostagem e sistema de 
secagem Seconov. 

A instalação avícola encontra-se vedada e com portão de abertura automático que se 
encontrará permanentemente fechado para impedir o acesso de estranhos. 
Possui arco de desinfeção de veículos, filtro sanitário dotado de instalações sanitárias, 
local para armazenamento dos cadáveres, silos e depósitos de água. 

 

Síntese do procedimento 

O processo foi considerado devidamente instruído em 16.04.2021 e a CCDRC, enquanto 
autoridade de AIA, ao abrigo do artigo 9.º do RJAIA, nomeou a Comissão de Avaliação 
(CA), constituída pelas seguintes entidades e seus representantes: 

 CCDRC/DSA/DAA (Coordenação) - Dr. João Medeiros, substituído pela Eng.ª 
Maria José Carvalhão   

 CCDRC/DSDR - Eng.º António José Cardoso 

 CCDRC/DSF - Eng.º Fernando Repolho 
 CCDRC/DAA – Eng.ª Helena Lameiras 
 CCDRC/DSR-Leiria – Eng.º Paulo Carvalho 
 APA/ARHC – Dr.ª Ana Catarina Neves  
 APA/PCIP – Eng.ª Sara Pereira e Eng.ª Célia Peres (suplente)  

 ANEPC – Dr.ª Alda Lisboa e Eng.ª Bárbara Lopes Dias, suplente 
 ARS do Centro, I.P. – Dr.ª Cláudia Serrano  
 DRAPC – Eng.º Guilherme Rocha e Dr. Nuno Neves  
 LNEG – Dr. Ricardo Ressurreição 

Foi ainda solicitado à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., APA, a nomeação de um 
representante ao abrigo da alínea j) do número 2 do artigo 9.º do RJAIA, alterações 
climáticas, que informou que não participa na CA “dada a tipologia de projeto em causa 
e ao facto do mesmo não apresentar, em princípio, impactes significativos no âmbito do 
fator alterações climáticas”. 
A CA reuniu-se pela primeira vez a 07.05.2021. Na sequência da reunião, decidiu a CA 
solicitar elementos adicionais à proponente, concretizado em 09.04.2021, com resposta 
em 05.08.2021, sob a forma de aditamento ao EIA. 
Disponibilizados os documentos a todos os elementos da CA, verificou-se ter sido dada 
resposta às questões colocadas, pelo que foi emitida a decisão de Conformidade do EIA 
em 10.08.2021. 
A CA elaborou o Parecer Técnico Final com base nos documentos disponibilizados no 
SILiAmb, nomeadamente:  

 Relatório Síntese e respetivos anexos; 
 Resumo Não Técnico; 
 Aditamento ao EIA; 
 Projeto; 
 Análise dos resultados da Consulta Pública; 
 Visita ao local realizada no dia 15.09.2021; 
 Pareceres externos. 

 

Síntese dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas 

No âmbito do previsto no n.º 11 do artigo 14.º do RJAIA, foram solicitados pareceres 
externos às seguintes entidades: Câmara Municipal de Pombal, Junta de Freguesia de 
Almagreira, Junta de Freguesia de Pombal, Direção Geral de Alimentação e Veterinária 
(DGAV), Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), REN – Redes Energéticas Nacionais, E-Redes e 
Infraestruturas de Portugal, I.P. (IP). 
Foram recebidos os seguintes pareceres: 

 I.P., informa que, com base nos elementos apresentados, se verifica que os 
edifícios cumprem com a zona de servidão non aedificandi estabelecida na 
alínea a) do n.º 8 do artigo 32.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária 
anexo à Lei n.º 34/2015, de 27 de abril (EERRN), pelo que emite parecer 
favorável à pretensão, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 42.º do EERRN. 
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 A REN – Rede Energéticas Nacionais SGPS, S.A., informa que relativamente 
à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) não existe na área 
prevista para a “Instalação Avícola da Campovo”, sita em Matos Velhos, 
qualquer infraestrutura da RNT. Não obstante, a área de estudo abrange um 
troço da Linha Pereiros Rio Maior 2/Pombal (LPR.RM2-PB), a 220KV. Informa 
ainda que, na área prevista para a instalação avícola, não existe qualquer 
infraestrutura da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN). Não 
obstante, a área do estudo abrange um troço da Linha 2500 do Gasoduto Leiria 
/Braga (Lote 2). Emite parecer favorável condicionado ao cumprimento das 
restrições e condicionalismos impostos pelos regimes de servidões da RNT e 
da RNTGN. 

 O ICNF, refere que a área do projeto não se encontra em locais integrados no 
Sistema Nacional de Áreas Classificadas, conforme definido na alínea a) do nº 
1 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. Refere ainda que, uma vez que a 
instalação já se encontra em atividade, consideram que a área determinada 
para o desenvolvimento do projeto estabelece poucas condições para a 
ocorrência de espécies da flora e da fauna com estatuto de conservação e de 
proteção legal. Assim, a possibilidade de afetação de valores naturais pela 
implantação do projeto, quer no local do projeto, como na sua envolvente, e os 
efeitos negativos expectáveis decorrentes das fases de construção e 
exploração são passíveis de serem reduzidos com a implementação de 
medidas de minimização. Emite parecer favorável condicionado: 

 Nas áreas onde venham a ser realizados trabalhos de corte de 
vegetação e mobilização de solos, os mesmos devem ser feitos 
segundo a sequência: 

o Corte de vegetação, cujos trabalhos devem ser realizados fora 
do período de 15 de março a 15 de julho, que corresponde ao 
período de maior frequência de episódios de reprodução das 
espécies da flora e da fauna; 

o Realização das ações de mobilização de solos; 
 Durante as operações de mobilização de solos devem ser 

implementadas medidas que reduzam as possibilidades de 
arrastamento de materiais para o caudal das linhas de água com 
representação na Folha da Carta Militar (Série M888) do Centro de 
informação Geoespacial do Exército (CIGeoE) com vista à minimização 
da afetação de habitats ribeirinhos e das espécies deles dependentes; 

 O projeto deve dispor de um sistema de drenagem das águas pluviais, 
devidamente dimensionados, antes da restituição dos caudais às linhas 
de águas naturais; 

 As áreas de depósito de materiais resultantes de ações de mobilização 
de solos, a realizar durante a fase de construção do projeto, devem 
situar-se dentro dos limites da área do projeto ou em locais devidamente 
autorizados par o efeito; 

 O plano de corte e abate de árvores, armazenamento e transporte de material lenhoso, 
ainda que temporário, deve conter os mecanismos e os procedimentos previstos no 
Decreto-Lei n.º 95/2011, de 8 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 123/2015, de 3 de julho, que refere ao programa nacional para controlo do 
nemátodo-da-madeira-do-pinheiro (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bϋhrer) 
Nickle et al.), designadamente a permanência por curtos períodos de tempo; 

 Durante a fase de exploração, o proponente fica obrigado ao cumprimento da legislação 
relativa ao Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios (Decreto-Lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho, na sua atual redação). 

 O proponente fica obrigado a gerir de modo adequado a biomassa de espécies exóticas 
com caráter invasor, conforme o Decreto-Lei nº 92/2019, de 10 de julho, e os solos 
mobilizados nos locais onde ocorram estas espécies, de modo a minimizar a 
possibilidade de dispersão daquelas espécies. 
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 A E – Redes informa que se verifica que a área do projeto interfere, ou tem na 
sua vizinhança, infraestruturas elétricas de Média Tensão, Baixa Tensão e 
Iluminação Pública, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço Público 
(RESP) e concessionadas à E-REDES.  

 A área é atravessada e aproximada pelos traçados aéreos da linha de Média Tensão 
a 30KV “LN1015L302316 Pombal-Soure” (Atravessamento: TRA91ǀAP5-AP6 de 
ligação ao posto de transformação de serviço particular “PT 1015C3028300 
Campovo, Lda.II”; Aproximação: TRA91ǀAP3-AP5 e TRA 150ǀAP13-AP15). Ainda 
na vizinhança, encontra-se estabelecida Rede de Baixa Tensão e Iluminação 
Pública (ligada ao posto de transformação de distribuição “PT 1015D30151 Reis”) 
(cujo traçado não se encontra representado em planta anexa ao parecer). 
Todas as intervenções no âmbito da execução do projeto, ficam obrigadas a 
respeitar as servidões administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso 
do solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da 
necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no 
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado 
pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro e no Regulamento de 
Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão 
(RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro, 
bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria 
técnica.  
Informam que, por efeito das servidões administrativas associadas às 
infraestruturas da RESP, o proponente fica obrigado a:  
 permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de 

estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas 
infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas propriedades 
enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 
horas;  

 não efetuar nenhuns trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas 
infraestruturas sem o prévio contacto e obtenção de autorização por parte da 
E-REDES;  

 assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros 
de largura mínima e pendente máxima de 10%, permitindo o acesso de meios 
ligeiros e pesados como camião com grua;  

 assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de 
intervenção de 15mx15m;  

 não consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas 
infraestruturas na sua exploração.  

Alertam ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, 
sobretudo durante o decorrer de trabalhos, de modo a impedir a aproximação de 
pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos 
afastamentos mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, 
sendo o promotor e a entidade executante considerados responsáveis, civil e 
criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se 
como resultado do incumprimento das distâncias de segurança regulamentares.  
Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima 
descritas, em prol da garantia da segurança de pessoas e bens, bem como o 
respeito das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes, o 
referido projeto merece o parecer favorável da E-Redes. 

 A DRCC emite parecer favorável por não terem sido referenciadas evidências 
patrimoniais, pelo que, o Relatório Final foi superiormente aprovado. Informa que, 
em tempo oportuno foi enviado o Relatório Final referente ao trabalho 
desenvolvido, assente em duas vertentes fundamentais – levantamento da 
informação bibliográfica e prospeção arqueológica do terreno. O trabalho foi 
executado no terreno com algumas limitações face à existência de vegetação, 
limitadora do acesso visual na sua plenitude, não tendo revelado a existência de 
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ocorrências patrimoniais que limitem o licenciamento das instalações já existentes 
e das áreas anexas. 

 O Município de Pombal, emitiu Parecer Favorável Condicionado, sendo os 
condicionalismos a ter em atenção, os seguintes: 

 Que seja cumprido integralmente o estipulado no Regulamento do Plano 
Diretor Municipal de Pombal (PDM), publicado no Aviso n.º 4945/2014, da 
2.ª Série do Diário da República n.º 71 de 10 de abril de 2014, na redação 
atual; 

 Deverão implementar-se todas as medidas de minimização de impactes 
desta atividade, de modo a salvaguardar os valores ambientais em presença, 
nomeadamente promovendo a valorização, a salvaguarda e proteção dos 
mesmos, colocando em prática todas as medidas evidenciadas no projeto 
de EIA em apreço; 

 Todos os trabalhos, devem ser executados, de acordo com critérios de 
gestão ambiental responsáveis, avaliando, prevenindo e minimizando todos 
os impactes que possam ser causados, particularmente nos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos, nos solos e na qualidade do ar; 

 Dar cumprimento a toda a legislação ambiental e demais legislação 
complementar em vigor;  

 Seja assegurado o cumprimento do Plano Municipal da Floresta contra 
Incêndios, bem como o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, o Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, na redação em vigor, 
nomeadamente no seu artigo 16º, tendo em conta a implantação parcial de 
edificação em área de perigosidade alta e muito alta de incêndio florestal; 

 Seja dado cumprimento integral ao Plano de Gestão de Efluentes Pecuários 
aprovado para os efluentes pecuários gerados nas instalações, de acordo 
com a legislação em vigor; 

 Promover sempre, na totalidade dos procedimentos, as Melhores Técnicas 
Disponíveis (MTD); 

 Assegurar procedimentos e planos capazes de prevenir qualquer risco e/ou 
impacte ambiental negativo nos solos e águas superficiais e subterrâneas; 

 Efetuar uma boa gestão do recurso Água, nomeadamente no referente às 
lavagens/limpezas das instalações; 

 As linhas de água existentes e definidas na Planta de Condicionantes – 
Condicionantes Gerais devem ser protegidas e salvaguardadas em todos os 
seus domínios, de acordo com a legislação em vigor, bem como instruídas 
com o título de utilização de recursos hídricos, se for esse o enquadramento; 

 Obrigatoriedade de efetuar prevenção no referente à contaminação dos 
solos nas instalações e áreas afetas e envolventes, através de fossas 
estanques com dimensionamento adequado e encaminhamento correto das 
águas residuais provenientes da lavagem das instalações; 

 Deverão ser previstos e adotados Planos de Monitorização da Qualidade das 
Águas Subterrâneas e Superficiais, bem como da Qualidade do Ar; 

 Todas as obras devem obter o devido licenciamento do Município de 
Pombal, devendo ser concluídos os processos de 
licenciamento/regularização das edificações existentes e propostas. 

 

Síntese do resultado da 
consulta pública e sua 
consideração na decisão 

A consulta pública decorreu por um período de 30 dias úteis entre 18 de agosto de 2021 
e 28 de setembro de 2021. Foi recebida uma participação do Município de Pombal 
considerada no parecer. 

 

Informação das entidades 
legalmente competentes 
sobre a conformidade do 
projeto com os 
instrumentos de gestão 

Para a área onde se localiza a Campovo, aplica-se a 1.ª Revisão do PDM de Pombal, 
publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 71, Aviso n.º 4945/2014, de 10 de abril 
de 2014, do Município de Pombal. Encontra-se atualmente em vigor a 1.ª Alteração (de 
natureza regulamentar), publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 215, Aviso n.º 
17757/2019, de 8 de novembro, da mesma Edilidade. 
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territorial e/ou do espaço 
marinho, as servidões e 
restrições de utilidade 
pública e de outros 
instrumentos relevantes 

Planta de Ordenamento 
Classificação e Qualificação do Solo – A área da instalação avícola situa-se na totalidade 
inserida em Solo Rural, na categoria do Espaço Agrícola de Produção. A quase 
totalidade do edificado existente e proposto situa-se ainda numa área específica 
abrangida por esta categoria (para as explorações pecuárias relevantes no território), 
designada por Áreas de Exploração Agropecuária. A exceção é o novo pavilhão da 
compostagem, no limite norte da área edificada, pavilhão 17, que recai apenas 
parcialmente nesta área específica e a restante na subcategoria do Espaço de Uso 
Múltiplo Agrícola e Florestal – Tipo II. 
Estrutura Ecológica Municipal – Não abrangida.  
Sistema Patrimonial – Não abrangida. 
Equipamentos e Infraestruturas – Assinala-se um troço de uma linha elétrica de Média 
Tensão que termina na instalação avícola (devendo ser a linha que a abastece). 
Recursos Geológicos e Suscetibilidade de Movimentos de Massa em Vertentes - A área 
da instalação avícola encontra-se toda inserida em área de Recursos Geológicos, 
concretamente em Áreas Potenciais (fonte LNEG) para areias, argilas e argilas 
especiais.  
Zonamento Acústico e Zonas de Conflito – Não abrangida. 
Planta de Condicionantes 
Condicionantes Gerais – A linha elétrica Média Tensão, referida na Planta de 
Equipamentos e Infraestruturas, encontra-se também assinalada nesta planta. Apesar 
de a planta de condicionantes não ter assinalado o corredor de proteção à autoestrada, 
o novo pavilhão a sul encontra-se dentro de uma faixa de cerca de 200 m ao limite da 
autoestrada A1. 
Reserva Agrícola Nacional e Aproveitamentos Hidroagrícolas – Encontra-se presente 
apenas numa pequena parte a sul da instalação avícola, condicionando ligeiramente o 
pavilhão mais a sul. 
Reserva Ecológica Nacional – A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para 
o Município de Pombal elaborada no âmbito do procedimento de Revisão do PDM, foi 
aprovada pela Portaria n.º 38/2015, de 17 de fevereiro. Atenta aquela delimitação, 
verifica-se que a instalação avícola não se encontra condicionada pela REN. 
Perigosidade de Incêndio Florestal e Áreas Florestais Percorridas por Incêndios – 
Apenas se encontra cartografada a ocorrência de um incêndio florestal em 2005, não 
sendo já aplicáveis os condicionalismos à edificação constantes do Decreto–Lei n.º 
327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual. No entanto, encontra-se em vigor o 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Pombal, um plano 
de 3.ª geração, vinculativo, publicado no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 64, de 1 de 
abril, Edital n.º 462/2019, tendo o proponente instruído o processo com extrato da 
respetiva Planta de Perigosidade de Incêndio Florestal, onde se verifica que o novo 
pavilhão da compostagem, mais a norte, recai parcialmente em áreas classificadas com 
baixa, alta e muito alta perigosidade. 
No que se refere ao Regulamento do PDM, o uso agropecuário, bem como as atividades 
industriais ligadas à Exploração pecuária (no caso, a fábrica de rações e o CICO), são 
genericamente admitidos no Espaço Agrícola de Produção, conforme alíneas a) e b) do 
n.º 4 do artigo 58.º (Uso e ocupação do solo). 
Para as Áreas de Exploração Agropecuária do Espaço Agrícola de Produção, onde se 
encontra a quase totalidade do edificado, apenas foram definidas regras especiais de 
edificabilidade no n.º 6 do artigo 59.º, cuja verificação compete à Câmara Municipal de 
Pombal. 
Localizando-se o novo pavilhão da compostagem (com produção de fertilizante 
orgânico), no limite norte da área edificada, parcialmente em Espaço de Uso Múltiplo 
Agrícola e Florestal – Tipo II, são aplicáveis as regras de uso e ocupação do solo 
constantes do artigo 72.º, verificando-se que se admite a atividade pecuária e a atividade 
industrial ligada à produção pecuária, conforme alíneas a) e c) do n.º 3 deste artigo. 
Sobre a inserção da instalação em área de Recursos Geológicos, concretamente em 
Áreas Potenciais (fonte LNEG) para areias, argilas e argilas especiais, o artigo 123.º do 
Regulamento estabelece condições apenas para a atividade extrativa o que não é o 
caso. 
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Por fim, saliente-se que o processo se encontra instruído com o ofício de 20.10.2020, 
do Município de Pombal/Divisão de Obras Particulares, comunicando ao proponente que 
se encontra aprovado o Projeto de arquitetura, por deliberação tomada em reunião de 
Câmara de 16.10.2020, e com a ata n.º 19/2020, de 23 de setembro, com parecer 
favorável emitido pela Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro, 
também comunicado ao proponente. 

 

Razões de facto e de direito 
que justificam a decisão 

O projeto em avaliação tem como objetivo a ampliação da capacidade instalada para 
401 652 galinhas poedeiras e 230 000 de recria, tendo  como atividades complementares 
a inspeção, seleção e classificação de ovos (no CICO – Centro de Inspeção e 
Classificação de Ovos, com capacidade para classificar 120 000 ovos/hora), o fabrico 
de alimentos compostos para autoconsumo (com capacidade para 26 000 
toneladas/ano, abastecendo três outras explorações do promotor, num total de produção 
mínima estimada em 16 862 toneladas/ano) e a compostagem de subprodutos da 
atividade. Localiza-se num terreno com 175 348,00m² de área.  
Da análise dos impactes ambientais realizada destaca-se: 
 No que se refere ao fator ambiental Geologia e Geomorfologia, os principais 

impactes estão geralmente associados à fase de construção, na edificação de 
infraestruturas, que implicam movimentações de terras e destruição do substrato 
geológico. Considerando que as infraestruturas já se encontram edificadas, pode 
considerar-se que os impactes são negativos e não minimizáveis. 

 Relativamente ao fator ambiental Recursos Hídricos, os impactes negativos são 
passíveis de serem minimizados, desde que implementadas as medidas de 
minimização impostas e cumprido o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários. 

 Relativamente à Qualidade do Ar e ao Ruído, não foram identificados impactes 
negativos significativos, pelo que não é necessário efetuar uma avaliação periódica 
das situações, sendo dispensável a implementação de planos de monitorização da 
qualidade do ar e de ruído, exceto se se vier a verificar alguma reclamação.  

 Para o fator ambiental Socioeconomia, não parece haver lugar a impactes 
socioeconómicos cumulativos com outros projetos na envolvente e não parece 
justificar-se a eventual previsão de um plano de monitorização dos impactes 
socioeconómicos na fase de exploração. 

Assim, face ao exposto e considerando que os impactes negativos são passíveis de 
minimização, emite-se decisão favorável, condicionada ao cumprimento dos termos e 
condições impostos na presente DIA. 

 
 

Decisão 

Favorável Condicionada 

 
Condicionantes 

1. Todas as intervenções no âmbito da execução do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas 
constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da 
necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro e no Regulamento 
de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em 
matéria técnica.  

2. Cumprimento das restrições e condicionalismos impostos pelos regimes de servidões da Rede Nacional de 
Transporte de Eletricidade (RNT) e da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN). 

3. Obtenção de TURH para qualquer intervenção na servidão de domínio hídrico. 

4.  Proceder ao levantamento da cota das paredes das fossas estanques que se encontram ao nível do pavimento. 

5. Implementar rede de drenagem nos pavilhões de compostagem, nos locais de armazenamento de estrume e nas 
zonas de secagem. 
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6. Aprovação da solução de drenagem de águas pluviais. 

 
Elementos a apresentar 

1. Submissão do pedido de TURH para todas as intervenções a realizar em domínio hídrico, com conhecimento à 
Autoridade de AIA. 

2. Apresentar no prazo de 3 meses da emissão da DIA, à Autoridade de AIA, evidências do levantamento da cota das 
paredes das fossas estanques que se encontram ao nível do pavimento, de modo a impedir a entrada de águas 
pluviais para o interior das mesmas e evitar a ocorrência de eventuais situações acidentais, nomeadamente o 
transbordo do efluente e consequente contaminação das águas superficiais e subterrâneas.  

3. Apresentar no prazo de 3 meses da emissão da DIA, à Autoridade de AIA, planta da rede de drenagem dos 
pavilhões de compostagem, dos locais de armazenamento de estrume e das zonas de secagem. 

4. No prazo de 3 meses da emissão da DIA, submeter à aprovação da APA, IP, com conhecimento à Autoridade de 
AIA, a solução de drenagem de águas pluviais, que deve observar os seguintes requisitos: 
 implementar rede de drenagem em toda a instalação; 

 garantir que apenas as águas pluviais que incidem sobre as coberturas dos pavilhões são encaminhadas para 
a bacia de infiltração, sendo interdita a afluência à mesma de águas pluviais com sólidos suspensos e/ou outros 
materiais poluentes resultantes das escorrências dos pavimentos; 

 impedir o arrastamento de materiais para as linhas de água, minimizando a afetação de habitats ribeirinhos e 
das espécies deles dependentes; 

 assegurar que o escoamento das águas pluviais na área envolvente à exploração, não provoca a erosão dos 
solos, nem prejuízos a terceiros; 

 implementar um sistema de controlo e manutenção do sistema de drenagem. 

 

Medidas de minimização/potenciação/compensação 

1. Implementar um sistema de gestão ambiental. 

2. Implementar um plano de manutenção preventiva dos equipamentos e das redes e órgãos de drenagem.  

3. Registar e controlar os consumos de água. 

4. Escolher percursos adequados para o transporte de equipamentos e materiais, minimizando a passagem junto a 
recetores sensíveis 

5. Contratação preferencial de mão de obra local e aquisição preferencial de bens e serviços locais. 

6. Nas áreas onde venham a ser realizados trabalhos de corte de vegetação e mobilização de solos, os mesmos devem 
ser feitos segundo a sequência: 

1. Corte de vegetação, cujos trabalhos devem ser realizados fora do período de 15 de março a 15 de 
julho, que corresponde ao período de maior frequência de episódios de reprodução das espécies da 
flora e da fauna; 

2. Realização das ações de mobilização de solos; 

7. Assegurar as melhores condições de ventilação, conservação, higiene e limpeza das instalações pecuárias, por 
forma a minimizar a emissão de poluentes atmosféricos, designadamente o NH3, o CH4 e o N2O e as PTS/PM10, bem 
como a emissão de odores indesejáveis. 

8. Promover soluções de armazenamento que permitam uma retenção de água 

9. Elaborar um Plano de segurança de adaptação às alterações climáticas a adotar pelas empresas, em função do seu 
consumo estimado de água ou das suas fragilidades às alterações climáticas. 

10. Adotar a implementação das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), aplicáveis à instalação, previstas no BREF 
sectorial – BREF IRPP publicadas na Decisão de Execução (UE) 2017/302 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2017. 

11. Garantir, logo que existam condições de ligação dos efluentes domésticos à rede pública de drenagem de águas 
residuais, que os sistemas individuais de tratamento existentes serão devidamente desativados e efetuada de imediato 
a ligação dos efluentes à referida rede pública, situação que deverá ser comunicada à APA, I.P./ARHC; 

 

Planos de monitorização/acompanhamento ambiental/outros 

2. Plano de Monitorização da Qualidade da Água Subterrânea e do Nível Piezométrico 
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Locais de amostragem: Furo AC1 e Furo AC2. 

Parâmetros a monitorizar: Furo AC1: Medição do nível hidrostático com periodicidade trimestral; 
 - Furo AC2: amostragem com vista à análise dos parâmetros: Condutividade de laboratório 
a 20ºC (µS/cm), Oxigénio dissolvido (em mg/L O2), pH, Azoto amoniacal (mg/L NH4), CBO5 
(mg/L O2), Fósforo total (mg/l Pt), Coliformes fecais, Coliformes totais, Escherichia coli e 
Enterococos. A frequência de amostragem deverá ser semestral, com uma colheita na época 
de águas altas (fevereiro/março) e outra na época de águas baixas (agosto/setembro). 

Avaliação dos resultados: A avaliação dos resultados deverá ser efetuada com base nos valores de referência da 
legislação/PGRH em vigor, ou noutra que, entretanto, lhe suceda, Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, 
para a classe A1. Os valores limite de emissão são os estabelecidos para avaliação do estado químico das massas de 
água subterrânea, constantes no Plano de Gestão de Região Hidrográfica 2016/2021. Para os parâmetros Escherichia 
coli e Enterococos intestinais deverá ser efetuada uma análise de tendência, tendo em conta que não existem valores 
de referência. 

Especificações técnicas e métodos de análise: as especificações técnicas e métodos de análise a utilizar para a 
avaliação da qualidade da água subterrânea devem obedecer ao disposto nos Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, 
que revoga o anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. As amostragens deverão ser efetuadas por técnico 
habilitado para o efeito e os ensaios laboratoriais por um laboratório acreditado. 

Periodicidade do relatório de monitorização: A periodicidade de elaboração dos relatórios de monitorização deverá ser 
anual e a sua estrutura deve obedecer ao estabelecido no anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. O envio 
dos mesmos à Autoridade de AIA deverá ocorrer até ao final do mês de fevereiro do ano seguinte ao da sua elaboração. 
Se forem detetados impactes ambientais nos recursos hídricos resultantes do funcionamento do projeto, deverão ser 
indicadas no relatório de monitorização as medidas a implementar, de modo a corrigir a situação. 

Os planos de monitorização deverão ser implementados de imediato. 

Devem ser indicadas as coordenadas dos locais de amostragem onde se efetuam as colheitas das amostras. As datas 
de amostragem devem, sempre que possível, ser repetidas nos anos seguintes pela mesma altura, de modo a se poder 
comparar os resultados obtidos. 

 
 

Entidade de verificação da 
DIA 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

 
 

Validade da DIA 4 anos 

 

Assinatura 

O Vice-Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. José Morgado Ribeiro 
Despacho de Delegação de Competências n.º 7469/2021 
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