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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

(DIA)

Designação do Projeto Instalação Avícola da Quinta da Corujeira

Fase em que se encontra 
o projeto Projeto de execução

Tipologia de projeto Alínea b) do n.º 23 do anexo I do RJAIA

Enquadramento no regime 
jurídico de AIA Alínea a) do n.º 3 do artigo 1.º do RJAIA

Localização (freguesia e 
concelho) Freguesia e Concelho de Soure

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

Não inserido em áreas sensíveis

Proponente Meigal – Construção e Administração de Propriedades, 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

A instalação avícola será construída numa propriedade com 705.841,00 m² de área, dos 
quais 14 709,00 m² serão afetos à implantação das construções que integram os núcleos 
de produção, destinados à postura de ovos de incubação.

Será composta por dois núcleos de produção (cada núcleo terá cinco pavilhões avícolas 
interligados por uma zona comum de acesso/núcleo de produção), dois filtros sanitários, 
dois edifícios dos geradores, um edifício de armazém e um reservatório de água. Cada 
núcleo ocupará uma área total coberta de 6 659,85 m² e terá uma capacidade para 40 
180 galinhas, destinado exclusivamente à postura de ovos.

A instalação terá capacidade para alojar 80 360 galinhas, produzindo 11 571 840 ovos 
por ano (um ciclo produtivo por ano e uma produção média de 160 ovos/galinha). Os 
pavilhões avícolas terão apenas um piso e serão constituídos por um espaço amplo 
destinado ao alojamento das aves, possuindo dois espaços laterais de controlo de 
temperatura e humidade e uma zona técnica no topo. Cada núcleo, será dotado de uma 
instalação sanitária, sala técnica, gabinete de controlo, sala de produtos veterinários, 
sala do empilhador de ovos, armazém de ovos, sala da balança de ração e arrumo. 

Os filtros sanitários, destinado aos funcionários, serão constituídos por duas áreas de 
vestiários, uma sala de apoio aos funcionários, um gabinete de controlo, um arrumo e 
uma lavandaria para desinfeção do vestuário utilizado pelos funcionários na instalação. 
Junto ao filtro sanitário, será implantado uma base para instalação do arco de 
desinfeção, destinado a assegurar a desinfeção das viaturas na entrada e saída das 
mesmas na instalação avícola.
O armazém serve de apoio à instalação avícola. Será dividido em dois grandes espaços 
que terão como função o armazenamento de material a utilizar na cama das aves e do 
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equipamento de apoio ao funcionamento da instalação avícola.

Será construído um reservatório de água em betão armado, com o objetivo de abastecer 
água a toda a instalação, devidamente tratada. O abastecimento de água ao mesmo 
será efetuado através de dois furos de captação de água. 
O perímetro da instalação avícola será vedado com rede metálica apoiada em prumos 
de madeira.

Síntese do procedimento

A presente Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), foi realizada com base no Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) da Instalação Avícola da Quinta da Corujeira, localizada na 
freguesia e concelho de Soure, cujo proponente é a empresa Meigal – Construção e 
Administração de Propriedades, S.A.

O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado de março de 2020 a abril de 2021, pela 
empresa TTerra – Engenharia e Ambiente, Ldª.

O processo deu entrada pela plataforma SILiAmb, e foi atribuído à CCDRC em 
15.06.2021.

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, DRAPC, enquanto entidade 
licenciadora da atividade, confirmou as condições de legitimidade do proponente para 
submeter o projeto a licenciamento, relativo à atividade pecuária.

A CCDRC, enquanto autoridade de AIA, ao abrigo do artigo 9º do Regime Jurídico da 
Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), publicado no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 
31 de outubro, na atual redação, nomeou a Comissão de Avaliação (CA), constituída 
pelas seguintes entidades e seus representantes:

 CCDRC/DSA/DAA (Coordenação) - Eng.ª Maria José Carvalhão
 CCDRC/DSDR - Eng.º António José Cardoso, substituído pelo Dr. João 

Medeiros
 CCDRC/DSF - Eng.º Fernando Repolho
 CCDRC/DAA – Eng.ª Helena Lameiras
 APA/ARHC – Eng.º Nelson Martins
 ANEPC – Dr. Carlos Cruz e Eng.ª Bárbara Lopes Dias, suplente
 ARS do Centro, I.P. – Dr.ª Genny Correa
 DRAPC – Eng.º Guilherme Rocha e Eng.ª Carolina Rocha 
 LNEG – Dr.ª Susana Machado
 DRCC – Dr. Artur Côrte-Real

Foi ainda solicitado à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., APA, a nomeação de um 
representante para o fator ambiental alterações climáticas, que informou não participar 
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”.

O projeto e o EIA foram apresentados à CA no dia 13.09.2021, que reuniu a seguir a 
essa apresentação.

Na sequência da reunião, decidiu a CA solicitar elementos adicionais ao proponente, 
concretizado em 20.09.2021, com resposta em 03.11.2021 sob a forma de aditamento 
ao EIA, tendo sido emitida a decisão de Conformidade do EIA em 17.11.2021.

A CA elaborou o parecer técnico final, com base nos seguintes elementos:
 Os documentos disponibilizados no SILiAmb, nomeadamente: Relatório 

Síntese e respetivos anexos; Resumo Não Técnico; Projeto e Elementos 
Adicionais;

 Os resultados da Consulta Pública;
 A visita ao local do projeto realizada no dia 10.12.2021;
 Os pareceres externos recebidos.

Foi solicitado parecer externo à Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), 
REN – Redes Energéticas Nacionais SGPS, S.A., E-Redes, Distribuição de Eletricidade, 
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S.A., Câmara Municipal de Soure, Junta de Freguesia de Soure e ICNF – Instituto de 
Conservação da Natureza e Florestas, IP. Quanto aos pareceres externos recebidos há 
a referir:

 A DGAV informa que, sem prejuízo das competências atribuídas no âmbito do RJUE 
ou nos instrumentos de gestão territorial em razão da localização, com fundamentação 
técnica nas competências que lhe são atribuídas, procederá aos controlos veterinários 
que julgue convenientes para o efeito, no cumprimento do Regulamento n.º 882/2004 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2004, e que, o parecer é 
favorável à proposta apresentada, acrescentando o seguinte:

1 - Para o fim a que se destina, cria e recria de aves para produção de ovos 
incubáveis, em dois núcleos de pavilhões com capacidade para 80 360 aves, a 
proposta apresentada parece adequada aos pressupostos do Decreto-Lei n.º 
64/2000, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2008, de 7 de agosto, que 
protege o bem-estar das aves.
2 - O disposto no n.º 5 do art.º 4.º da Portaria n.º 637/2009 de 9 de junho interdita a 
construção de novas instalações para aves a menos de 100 m contados da periferia 
das instalações para o alojamento dos animais que integram o núcleo de produção, 
face à extrema da propriedade e a menos de 25 m das vias de comunicação, sem 
prejuízo de outras distâncias previstas em legislação específica.
3 - A implantação das instalações de alojamento para as aves, não cumpre o 
adequado afastamento dos 100 m face à extrema da propriedade. Contudo, tendo 
em consideração as condições topográficas do local, aquelas distâncias podem ser 
derrogadas, desde que as medidas de Biossegurança físicas e de gestão das 
produções previstas sejam adequadas às exigências da produção em causa.
4 – Em salvaguarda da saúde animal e da saúde pública, no contexto do 
Regulamento(EU) n.º 2016/429 do parlamento Europeu e do Conselho de 4 de 
março, sobre a “Lei da Saúde Animal”, das medidas de segurança a serem 
executadas consoante adequado, propõem a definição de área fora da barreira 
sanitária destinada à implementação de um plano de eliminação segura de animais 
por occisão para o despovoamento em caso de ocorrência de surto epidémico de 
doença infeciosa.

 A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., informa que é concessionária em regime de 
serviço público da RNT -  Rede Nacional de Transporte de Energia Elétrica (RNT), que 
integra as linhas de Muito Alta Tensão (linhas elétricas com nível de tensão superior 
a 110kV), subestações, interligações, instalações para a operação da rede e a rede 
de telecomunicações de segurança. Conclui que da análise dos elementos, 
verificaram que não existe na área prevista para a “Instalação Avícola da Quinta da 
Corujeira”, qualquer infraestrutura da RNT, pelo que não se pronunciam.
Informa ainda que na área prevista para a instalação avícola, também não existe 
qualquer infraestrutura em exploração da Rede Nacional de Transporte de Gás 
Natural (RNTGN).

 A E–Redes informa que se verifica que o Projeto interfere ou tem na sua vizinhança, 
infraestruturas elétricas de Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, 
integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-
REDES. 
A área do projeto encontra-se na imediata vizinhança da subestação de distribuição 
“SE 60/30 kV Soure”, verificando-se a aproximação do traçado aéreo da Linha de Alta 
Tensão a 60 kV “LN 0605L51376 Lavos (REN) – Soure” (TRA1|AP70-AP71-SE).
Esta área é atravessada e aproximada pelos traçados aéreos e subterrâneos das 
Linhas de Média Tensão a 30 kV, (1) “LN0615L3010534 Soure-Degracias” 
(Atravessamento TRA74|AP1-AP3 e Aproximação TRA74|AP3-AP9), (2) “LN 
0615L3010535 Soure-Figueirinha” (Atravessamento TRA70|AP1-AP3 e Aproximação 
TRA70|AP3-AP9), (3) (“LN 0615L3010533 Soure–Vila” (Atravessamento 
TRS37|TRA26|SE-AP1-AP2), (4) “LN 0615L3010536 Soure-Bonitos” 
(Atravessamento TRA16/AP73-AP75 e Aproximação TRA39/TRS43|AP75-AP76-SE) 
e (5) “LN 0615L3010536 Soure-Bonitos” (Atravessamento TRA16/AP73-AP75 e 
Aproximações TRA39/TRS43|AP75-AP76-SE e TRA26/Apoio de Derivação APD75-
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PT de distribuição “PT 0615D30148 Corredoura”). 
A referida área encontra-se também na imediata vizinhança da terminação de traçado 
aéreo de Rede de Baixa Tensão e Iluminação Pública (associada ao posto de 
transformação de distribuição “PT 0615D30079 Quinta da Fonte Seca”).
Assim, 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. 
Informa que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da 
RESP, o proponente fica obrigado a: 
(i) 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; 

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

(iii) (iii) 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; 

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

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

Alerta, 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 Câmara Municipal de Soure, emite Parecer Favorável Condicionado, sendo os 
condicionalismos a ter em atenção, os seguintes:

1. Que seja cumprido o estipulado no n.º 2 do artigo 54.º do Regulamento do Plano 
Diretor Municipal de Soure;
2. 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.

Síntese do resultado da 
consulta pública e sua 
consideração na decisão

A consulta pública decorreu por um período de 30 dias úteis, entre 24.11.2021 e 
06.01.2022. No período da consulta pública não foi apresentada qualquer participação
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Informação das entidades 
legalmente competentes 
sobre a conformidade do 
projeto com os 
instrumentos de gestão 
territorial e/ou do espaço 
marinho, as servidões e 
restrições de utilidade 
pública e de outros 
instrumentos relevantes

O Instrumento de Gestão Territorial aplicável à pretensão é o Plano Diretor Municipal 
(PDM) de Soure.

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Soure, as edificações da 
exploração pecuária inserem-se totalmente em “espaços florestais”.

A pretensão apresenta conformidade com as referidas disposições, quer em termos de 
uso quer em termos de edificabilidade.

Consta dos documentos do requerente, o parecer emitido pela Câmara Municipal de 
Soure relativamente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade da pretensão, 
de sentido favorável, condicionado ao cumprimento dos condicionalismos à construção 
impostos pele Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, tendo o 
proponente referido que já solicitou parecer à Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
de Soure, apresentando o respetivo comprovativo.

Reserva Ecológica Nacional (REN)
De acordo com a carta da REN do concelho de Soure, verifica-se que as edificações 
não se inserem em áreas de REN, pelo que não lhe é aplicável o respetivo Regime 
Jurídico (RJREN), na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto.

No entanto, haverá intervenções em áreas de REN com a implementação de 
estruturas/infraestruturas, nomeadamente: caminhos de acesso aos núcleos; 
Infraestruturas de abastecimento de água; vedações e eventualmente outras.

Os acessos aos núcleos, parcialmente inseridos em áreas de REN, serão feitos através 
de caminhos existentes em terra batida, nos quais não se prevê qualquer intervenção.

Quanto aos acessos internos dentro de cada núcleo, a executar em agregado britado de 
granulometria extensa, não se inserem em áreas de REN.

Também as vedações, a executar em rede metálica aplicada em postes de madeira, que 
envolvem cada um dos núcleos, não se inserem em áreas de REN.

Contudo, em áreas de REN, nas tipologias “áreas estratégicas de infiltração e de 
proteção e recarga de aquíferos” e “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, 
serão implantadas condutas de abastecimento de água (conduta de rede de distribuição 
de água e conduta de abastecimento de água do sistema de abeberamento), bem como 
parte da rede de águas pluviais e parte da rede de águas residuais domésticas projetada 
para o filtro sanitário, ambas do núcleo sudoeste.

Estas infraestruturas, de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, 
constituem uma ação com enquadramento na alínea d) do Item II do Anexo II do RJREN, 
devendo ser dado cumprimento aos requisitos da alínea d) do Item II do Anexo I da 
Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, a saber:

d) 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
A pretensão pode ser admitida desde que cumpra, cumulativamente, os 
seguintes requisitos:

i) Sejam estabelecidas medidas de minimização das disfunções 
ambientais e paisagísticas.

ii) Nas zonas ameaçadas pelas cheias não é admitida a instalação de 
ETAR.”

Tendo em conta os elementos apresentados, verifica-se o cumprimento dos requisitos 
antes referidos, uma vez que o EIA contempla medidas de minimização das disfunções 
ambientais e paisagísticas, e não estamos perante zonas ameaçadas pelas cheias.

Não obstante, nas áreas de REN acima referidas, deverão em qualquer momento, quer 
em fase de construção quer em fase de exploração, ser salvaguardadas as funções das 
áreas de REN afetadas, definidas na alínea d) da secção II e na alínea d) da secção III, 



Pág. 6 de 10

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

ambas do Anexo I do RJREN, a saber:

Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos:
i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o 

aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos;

ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água;

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da 
biodiversidade dependentes da água subterrânea, com particular 
incidência na época de estio;

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca 
extrema e de contaminação e sobrexploração dos aquíferos;

v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos 
costeiros e estuarinos;

vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, 
principalmente nos aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados 
que ocorrem em cavidades e grutas.

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo:
i) Conservação do recurso solo;

ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e 
pedogenéticos;

iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em 
detrimento do escoamento superficial;

iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a 
jusante e o assoreamento das massas de água.

Reserva Agrícola Nacional (RAN)
O requerente apresentou elementos adicionais, nomeadamente plantas 
georreferenciadas com a delimitação da Reserva Agrícola Nacional, que se considera 
esclarecedoras quanto à não afetação desta restrição de utilidade pública.

Áreas classificadas
A área em causa não coincide com nenhuma área classificada integrada no Sistema 
Nacional de Áreas Classificadas - SNAC (Áreas Protegidas na Rede Nacional de Áreas 
Protegidas ou áreas integradas na Rede Natura 2000).

Outras condicionantes

De acordo com as cartas de condicionantes e servidões do PDM de Soure, verifica-se 
que a área de implantação não é abrangida por outras condicionantes/servidões.

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão

O projeto em avaliação consiste na construção de dois núcleos de produção, cada um 
com cinco pavilhões avícolas interligados por uma zona comum, filtros sanitários, 
geradores, armazém e reservatório de água.

A instalação terá capacidade para alojar 80 360 galinhas, produzindo 11 571 840 ovos 
por ano (um ciclo produtivo por ano e uma produção média de 160 ovos/galinha).

O projeto não viola as disposições constantes do regulamento do Plano Diretor Municipal 
de Soure.

Na perspetiva do fator ambiental solos e uso do solo, o parecer é favorável, 
salvaguardadas as condicionantes e as medidas de minimização impostas.

Relativamente à qualidade do ar e ao ruído, não foram identificados impactes negativos 
significativos, pelo que é dispensável a implementação de planos de monitorização da 
qualidade do ar e de ruído, exceto se se vier a verificar alguma reclamação. 

Os impactes ambientais sobre os Recursos Hídricos superficiais e subterrâneos 
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consideram-se globalmente negativos e de baixa significância, adotadas as medidas de 
minimização impostas.

Assim, face ao acima descrito e tendo em consideração 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. Obtenção de parecer favorável da Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Soure, prévio ao licenciamento.

2. Aprovação do PGEP, em sede de licenciamento do projeto.

3. Demonstração, antes da fase de licenciamento do projeto, que a ETAR que recebe o efluente líquido da exploração 
avícola tem capacidade de tratamento disponível para tal, a aprovar pela APA, IP.

4. Obtenção de TURH para todas as utilizações do domínio hídrico.

5. As operações de escavação devem ser acompanhadas por técnico da área da geologia com vista a avaliar e identificar 
o valor patrimonial, devendo o procedimento técnico a adotar apontar sempre para a sua preservação e acessibilidade.

6. Efetuar o acompanhamento arqueológico de todas as ações de revolvimento de terras até ao substrato rochoso ou 
arqueologicamente estéril na área do projeto, incluindo as zonas de empréstimo, vazadouro e estaleiro. Suspensão 
imediata dos trabalhos e a sua comunicação ao órgão competente da Tutela, sempre que haja descoberta de 
quaisquer vestígios arqueológicos durante o acompanhamento das áreas de intervenção. 

7. Dar cumprimento ao Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), publicado pelo Decreto-Lei n.º 
82/2021, de 13 de outubro.

Elementos a apresentar
1. Apresentação do parecer favorável da Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Soure, à Autoridade de AIA.

2. Demonstração, antes da fase de licenciamento do projeto, que a ETAR que recebe o efluente líquido da exploração 
avícola tem capacidade de tratamento disponível para tal, a apresentar à Autoridade de AIA.

3. Apresentação do comprovativo de pedido de TURH para todas as utilizações do domínio hídrico.

Medidas de minimização/potenciação/compensação
Fase de construção

1. Iniciar as escavações e outras movimentações de terra logo após a limpeza dos solos, de forma a minimizar o tempo 
de exposição aos agentes meteóricos.

2. Executar os trabalhos que envolvam escavações e movimentação de terras no período de estio.

3. Adotar as medidas preconizadas no estudo geotécnico desenvolvido, em particular no que toca às geometrias de 
talude.

4. Instalar o estaleiro numa área que ficará afeta à exploração, por exemplo, numa área destinada a estacionamentos, 
de forma a evitar afetações de áreas não necessárias.

5. Promover, previamente à execução das movimentações de terra, a decapagem da terra viva e o seu armazenamento 
em pargas para posterior reutilização.

6. Implementar medidas que promovam a retenção do escoamento superficial e a infiltração e minimizem a erosão 
hídrica
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7. Limitar as áreas previstas para a desmatação, limpeza e movimentação do solo e movimentação de veículos e 
máquinas ao estritamente necessário, promovendo a recuperação do coberto vegetal no final da fase de construção.

Fase de Exploração

8. Garantir a estanquicidade dos órgãos de retenção dos efluentes.

9. Manter um registo atualizado da limpeza periódica das fossas.

10. Promover formação aos colaboradores sobre a prevenção de incêndios florestais e a defesa contra incêndios.

11. Manter um registo atualizado das ações de limpeza e desobstrução periódica das linhas de água, valas e passagens 
hidráulicas. 

12. Minimizar o consumo de água, otimizar a eficiência hídrica das utilizações de água e monitorizar e registar os 
consumos. 

13. Manter um registo atualizado das manutenções preventiva e corretiva de todos os órgãos que integram o sistema de 
gestão de efluentes pecuários e não pecuários.

14. Manter um registo atualizado das manutenções preventiva e corretiva dos equipamentos e máquinas da exploração.

15. Assegurar uma boa ventilação dos pavilhões avícolas. 

16. Privilegiar a mão de obra local.

17. Privilegiar a contratação de serviços e de bens na área geográfica próxima da exploração;

Fase de Desativação

18. Assegurar a limpeza do local, a descompactação do solo e a reposição do uso compatível com os IGT em vigor.

19. Privilegiar a mão de obra local para efeitos de desativação das infraestruturas.

20. Promover a recolocação do pessoal afeto à exploração noutros projetos de tipologia semelhante.

Pós-Avaliação
1. Comunicar à Autoridade de AIA as datas de início das fases de construção, exploração e desativação do projeto.

2. Realizar uma auditoria de pós-avaliação durante a fase de construção e outra 3 anos contados da data de emissão 
da DIA/TUA.

Planos de monitorização/acompanhamento ambiental/outros
1 -Plano de monitorização (PM) dos Recursos Hídricos Superficiais 

Deverá ser efetuada monitorização visual das linhas de água recetoras das águas de escorrência superficial, da área 
de implantação do projeto, assim como da envolvente das edificações, no sentido de verificar o efeito da erosão hídrica 
do solo e dos leitos das referidas linhas de água. Deverão ser indicadas as medidas a implementar, de modo a 
eliminar/minimizar estes fenómenos de erosão. 
Para esta monitorização devem ser efetuadas visitas ao local no período das águas altas (fevereiro/março) e das águas 
baixas (agosto/setembro). 
Local: Linhas de água recetoras das águas pluviais da área do projeto e envolvente da área do projeto.

2- Plano de monitorização (PM) dos Recursos Hídricos Subterrâneos

Objetivo: avaliar os efeitos decorrentes do funcionamento da exploração da Quinta da Corujeira ao nível da qualidade 
da água subterrânea e a eficácia das medidas de minimização previstas.

Locais de amostragem: nos dois furos a construir e nos seis piezómetros a construir (três por núcleo, em que um se 
encontra a montante e dois a jusante de cada núcleo, relativamente ao sentido do escoamento subterrâneo – ver figura 
1). Com a amostragem dos piezómetros pretende-se conhecer as eventuais alterações da qualidade da água na camada 
superior do aquífero.

Frequência da amostragem: na fase de exploração, a frequência de amostragem deve ser semestral, com uma colheita 
na época de águas altas (fevereiro/março) e outra na época de águas baixas (agosto/setembro).
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Para os furos após o segundo ano de funcionamento e, caso os resultados não apresentem valores excessivos, a 
frequência poderá passar a anual.
Para os piezómetros ao fim de 5 anos, poderá ser revisto o PM, no qual deverá ser tido em conta o registo histórico da 
evolução da qualidade da água.
Parâmetros a monitorizar: pH, temperatura, condutividade, oxidabilidade, nitratos, nitrito, azoto amoniacal, fósforo total, 
carência bioquímica de oxigénio, carência química de oxigénio, coliformes fecais, coliformes totais.

A referência legal a utilizar deverá ser a classe A1 do anexo I, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.

A amostragem a efetuar nos anos seguintes deve ser efetuada em datas semelhantes, de modo a facilitar as conclusões 
ao comparar resultados analíticos.

Periodicidade dos relatórios: os relatórios de monitorização devem ser anuais, sendo entregues até ao último dia do 
mês de fevereiro do ano imediatamente a seguir ao ano a que se refere a monitorização. Estes relatórios devem ser 
elaborados em conformidade com o estipulado no anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. Na análise 
anual a efetuar aos valores analíticos medidos, além da referência legal (anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
agosto) e da referência constituída pelos valores encontrados no ponto de montante, deve comparar-se os valores 
medidos em cada ano com os do registo histórico, de modo a encontrar a tendência de evolução da qualidade da água.

O proponente pode solicitar a revisão do plano de monitorização ao fim de 5 anos, tendo em atenção o registo histórico, 
entre outros possíveis fatores.

Figura 1 – Localização dos Pontos de amostragem 

Entidade de verificação da 
DIA Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
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Validade da DIA 4 anos

Assinatura

O Vice-Presidente

(Dr. José Morgado Ribeiro)
Despacho Delegação de Competências N.º 7469/2021,

publicado no DR n.º 145, 2ª Série, de 28 de julho de 2021
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