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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Relatório Final do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de
Execução correspondente à “Exploração porcina para produção de leitões”, sito no lugar de Cardal,
união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, concelho da Mealhada e distrito de
Aveiro, dando cumprimento ao regime jurídico da avaliação de impacte ambiental.
A exploração apresenta a particularidade de já estar construída e em exploração, num processo
continuado de ampliações, ao longo das últimas 2 décadas. Atualmente, a empresa detém uma
propriedade com cerca de 22,15 ha onde se localizam todos os elementos construídos.
A legalização de todo o estabelecimento é hoje de vital importância para o desenvolvimento
presente e futuro da empresa, tendo em conta a sua dimensão atual e as crescentes necessidades
de mercado.
O projeto em estudo enquadra-se no sector da suinicultura, no âmbito do Novo Regime do Exercício
da Atividade Pecuária (NREAP), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de Junho,
regulamentado pela Portaria n.º 631/2009, de 9 de Junho, e pela Portaria n.º 636/2009, de 9 de
Junho, relativo à gestão de efluentes pecuários e à produção suinícola, respetivamente. Nos termos
da legislação suprarreferida, o presente projeto enquadra-se na Classe 1, sujeito ao regime de
autorização prévia, por ter mais de 260 CN.
1.1.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO, DO PROPONENTE E DA FASE EM QUE SE ENCONTRA

O projeto, em fase de Projeto de Execução, tem a designação de “Exploração porcina para
produção de leitões”.
O proponente do projeto é a empresa Soacorgo – Sociedade de Agricultura de Grupo AgroPecuário do Corgo, Lda. A empresa tem sede na Mealhada, com o NIPC 502.269.120.
1.2.

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA

A entidade coordenadora da atividade em causa é a Direção Regional da Agricultura e Pescas do
Centro (DRAPC), nos termos do Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de Junho, que aprovou o Novo
Regime de Exercício de Atividade Pecuária.
A Câmara Municipal da Mealhada detém as competências de licenciamento de obras de construção
civil dos vários edifícios (Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual redação, e
respetiva regulamentação específica).
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1.3.

ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA

De acordo com o atual RJAIA (Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de Dezembro), o presente projeto enquadra-se no anexo I,
ponto 23, alínea d), referente aos projetos de instalações para criação intensiva de suínos
com espaço para mais de 900 porcas reprodutoras.
De acordo com a alínea b) do n.º 1, art.º 8.º do mesmo regime a Autoridade de AIA é a Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.
Esta instalação por ter mais de “750 lugares para porcas” encontra-se abrangida pelo Regime da
Prevenção e Controlo Integrados de Poluição (Regime PCIP), em conformidade com o atual Regime
de Emissões Industriais (REI) estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de Agosto. Neste
contexto, a instalação está obrigada a proceder ao pedido de licenciamento ambiental enquadrandose na alínea c) do ponto 6.6 do Anexo I do referido diploma.
Como adiante veremos nos antecedentes, esta ampliação encontra-se concretizada, pelo que a
instalação se enquadra ainda na alínea a) do n.º 1 do art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de
Novembro, sendo aplicável designadamente às atividades identificadas no n.º 3 do art.º 1.º do
mesmo diploma, que estabelece o regime extraordinário de regularização de atividades económicas
(RERAE), pelo que o presente projeto vai ser submetido a licenciamento de atividade no âmbito
deste regime.
O conceito base que presidiu à elaboração do presente EIA foi o de garantir as seguintes condições:
• Cumprimento das determinações legais vigentes no que respeita à obrigatoriedade de
realizar um processo de Avaliação de Impacte Ambiental, o que compreende
necessariamente a realização de um EIA;
• Medidas adequadas ao combate à poluição, prevenindo ou reduzindo ao mínimo o impacte
global das emissões e dos riscos para o ambiente, nomeadamente por recurso às Melhores
Técnicas Disponíveis (MTD), nomeadamente as mencionadas nos BREF aplicáveis ao
sector e às atividades em causa;
• Medidas que evitem ou reduzam a produção de resíduos, com introdução de reutilização
e reciclagem de materiais, ou medidas que promovam a valorização e eliminação
adequadas;
• Mecanismos mais eficazes nas práticas adoptadas que conduzam à racionalização do
consumo e utilização das matérias e da energia;
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• Medidas de controlo da poluição e de prevenção de acidentes, abordagem integrada do
controlo da poluição das emissões para o ar, para a água e/ou solo, e da prevenção de
acidentes, a adoptar durante a fase de exploração e a fase de desativação, de modo a
prevenir e/ou a evitar a transferência de poluição entre os diferentes meios físicos com
vista à proteção do ambiente no seu todo.
Considerando ainda o novo regime criado para os procedimentos ambientais, designado
Licenciamento Único Ambiental, esta instalação vai dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 75/2015,
de 11 de Maio, e legislação subsequente, nomeadamente através da submissão eletrónica do
pedido de Licença Ambiental e deste Estudo de Impacte Ambiental.

1.4.

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA

A elaboração e a coordenação deste Estudo de Impacte Ambiental esteve a cargo da empresa
QueroVento, Serviços em Ambiente, Lda., que integra técnicos especialistas, com elevada
experiência e reconhecida qualificação em diversas áreas de conhecimento técnico e científico desde as ciências naturais às ciências humanas, constituindo assim uma equipa técnica
pluridisciplinar e interdisciplinar.
No Quadro 1.4.1., identificam-se os elementos da equipa responsável pela elaboração deste EIA,
bem como as atribuições e respetiva formação técnica.
A recolha, tratamento e análise da informação relevante para o Estudo de Impacte Ambiental teve
início em 2016, concluiu-se a elaboração do EIA em Abril de 2017, tendo-se efetuado uma revisão
em Maio de 2019 e agora em Agosto de 2020, embora a QueroVento venha a prestar consultadoria
externa na área do ambiente e licenciamentos à exploração, desde 2010.

Quadro 1.4.1. – Ficha técnica da Equipa Responsável
FUNÇÃO OU ÁREA TEMÁTICA

TÉCNICO

FORMAÇÃO

Coordenação Geral

José Carlos Correia

Biólogo, Pós-graduação em
Ecologia

Coordenação Técnica

Ana Catarina Sousa

Eng.ª Ambiente, Mestre em
Engenharia do Ambiente

ESTUDOS SECTORIAIS
Geologia e Geomorfologia

Diana Coimbra

Lic. Geologia, ramo Científico

Recursos Hídricos

Ana Catarina Sousa

Eng.ª Ambiente, Mestre em
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FUNÇÃO OU ÁREA TEMÁTICA

TÉCNICO

FORMAÇÃO
Engenharia do Ambiente

Solos e Uso dos Solos

Diana Coimbra

Lic. Geologia, ramo Científico

José Carlos Correia

Biólogo, Pós-graduação em
Ecologia

Ana Catarina Sousa

Eng.ª Ambiente, Mestre em
Engenharia do Ambiente

José Carlos Correia

Biólogo, Pós-graduação em
Ecologia

José Carlos Correia

Biólogo, Pós-graduação em
Ecologia

Ana Catarina Sousa

Eng.ª Ambiente, Mestre em
Engenharia do Ambiente

Qualidade do Ar

Ana Catarina Sousa

Eng.ª Ambiente, Mestre em
Engenharia do Ambiente

Ambiente Sonoro

Edgar Mendes

Eng. Ambiente, Mestre em
Território e Gestão Ambiental

Socioeconomia

Ana Catarina Sousa

Eng.ª Ambiente, Mestre em
Engenharia do Ambiente

Património Cultural e Arqueologia

Maria de Fátima Beja e
Costa

Arqueóloga

Ordenamento do Território

Fatores Biológicos e Ecológicos

Paisagem
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2. METODOLOGIA, CONTEÚDO E ESTRUTURA DO EIA
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) faz parte integrante do processo de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA), sendo este último um instrumento preventivo da política de ambiente e do
ordenamento do território, que permite assegurar que as prováveis consequências sobre o ambiente
de um determinado projeto de investimento sejam analisadas e tomadas em consideração no seu
processo de aprovação.
O processo de AIA compreende dois momentos:
•

A elaboração de um Estudo de Impacte Ambiental, da responsabilidade do proponente.

•

Procedimento técnico-administrativo, da responsabilidade do Ministério do Ambiente.

Neste contexto, o EIA é considerado uma ferramenta ambiental que contribui significativamente
para o desenvolvimento sustentável, na medida em que avalia a capacidade do meio em estudo
(local de implantação do projeto) de suportar as atividades do projeto em questão.
Este Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado tendo como referência a legislação específica
comunitária e nacional em vigor, designadamente a Diretiva n.º 2011/92/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 13 de Dezembro, transposta para o direito interno através do Decreto-Lei n.º
151-B/2013 (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de Dezembro),
designado ao longo deste estudo como Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental –
RJAIA.
Foi também considerada a Portaria n.º 398/2015, de 5 de Novembro (que estabelece os elementos
a incluir no Estudo de Impacte Ambiental e no Resumo Não Técnico, para a atividade pecuária) e
os Critérios para a elaboração do Resumo Não Técnico, do então IPAMB, bem como as orientações
mais recentes produzidas por várias entidades, nomeadamente da Associação Portuguesa de
Avaliação de Impactes e da Agência Portuguesa do Ambiente.
Neste estudo foi realizada uma caracterização regional e local da zona de implantação do projeto.
Identifica-se em primeiro lugar a situação de referência existente e tendo esta como base, procedese à identificação e quantificação dos principais impactes ambientais (quer estes sejam positivos
ou negativos) que se preveem vir a ser gerados pelo projeto nas fases de construção, exploração
e, sempre que se justificar, na fase de desativação.
O projeto foi analisado segundo escalas espaciais diferenciadas de acordo com o descritor em
análise. Assim sendo, consideram-se duas grandes definições espaciais de enquadramento,
atendendo às dinâmicas próprias de cada descritor:
• Área de implantação física da exploração e da sua envolvente próxima;
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• Área de influência, representada cartograficamente às escalas 1:25.000, 1:50.000 e 1:500000,
nomeadamente para a Geologia, Hidrogeologia, Solos, Recursos Hídricos e Ordenamento do
Território.
Mediante os impactes previstos nas fases indicadas de projeto, foram propostas, sempre que
aplicáveis, medidas de valorização dos impactes positivos e medidas de minimização dos impactes
negativos, bem como ponderada a necessidade de monitorizar alguns elementos ambientais.
Para cada um dos descritores foram utilizadas metodologias específicas, devidamente testadas e
utilizadas neste tipo de Estudos, as quais serão explicitadas nos respetivos temas.
2.1.

IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA GERAL DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Tendo em consideração os “Elementos a incluir no Estudo de Impacte Ambiental” legalmente
estabelecidos, apresenta-se seguidamente e de um modo geral, a estrutura do Estudo de Impacte
Ambiental relativo à “Exploração porcina para produção de leitões”:
• Resumo Não Técnico (RNT) – Volume 1;
• Relatório Final – Volume 2;
• Relatório Final: Anexos – Volume 3.
No RNT são abordados os aspetos mais importantes do Projeto e dos seus efeitos no meio
ambiente. Este documento destina-se a resumir e traduzir em linguagem não técnica o conteúdo do
EIA, tornando este estudo mais acessível a um grupo alargado de interessados, designadamente
durante a Participação Pública.
O RNT deve apresentar uma leitura acessível e de dimensão reduzida conforme estabelecido na
Portaria n.º 398/2015, de 5 de Novembro e ainda nos “Critérios de Boa Prática para a Elaboração
e a Avaliação de Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental” publicados pelo exIPAMB (Instituto de Promoção Ambiental).
O Relatório Final é o relatório principal do EIA e reúne toda a informação recolhida sobre o projeto,
sobre a situação atual do ambiente e do território de inserção, e a respetiva avaliação de impactes.
Este encontra-se dividido em vários capítulos que abordam de forma integrada toda a informação
recolhida e a respetiva avaliação, estruturando-se da seguinte forma:
Introdução – apresentação do projeto, do respetivo proponente e enquadramento legal do projeto
e do EIA;
Metodologia, Conteúdo e Estrutura do EIA – âmbito do estudo e abordagem metodológica;
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Objetivos e Justificação da necessidade do Projeto – inclusão dos objetivos e das razões e
necessidade da realização do mesmo;
Enquadramento Territorial do Projeto – localização e acessibilidades do projeto e identificação
das Áreas Sensíveis, Instrumentos de Gestão Territorial e das classes de espaço afetadas, assim
como das Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública;
Descrição do Projeto - apresentação das características e detalhes do projeto, nomeadamente
infraestruturas construídas e a construir, e funcionamento;
Caracterização do Ambiente Atual – apresentação da situação de referência, para os fatores
ambientais considerados relevante, a saber: Geologia e Geomorfologia; Recursos Hídricos
Superficiais e Subterrâneos; Solos e Uso dos Solos; Ordenamento do Território; Fatores Biológicos
e Ecológicos; Paisagem; Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; Sócio-economia; Património Cultural
e Arqueologia.
Análise de Impactes e Medidas de Mitigação - identificação, análise e avaliação dos impactes
positivos e negativos sobre o ambiente. Definição das medidas minimizadoras dos impactes
negativos e das medidas potenciadoras dos impactes positivos. Estas medidas incidiram
essencialmente sobre a fase de exploração;
Lacunas Técnicas ou de Conhecimento – exposição de todas as lacunas de conhecimento
encontradas na realização do estudo;
Conclusões – realização de um resumo do projeto, onde são enfatizadas as principais
recomendações a ter em consideração durante a exploração do projeto;
Bibliografia e outras Fontes de Informação – listagem de toda a documentação
consultada/utilizada para a realização do estudo;
O Relatório Final: Anexos compila todos os anexos documentais e cartográficos, nomeadamente
relatórios especializados, documentos cartográficos e compilação de informação utilizada na
elaboração do EIA, tendo em vista um correto desenvolvimento dos diferentes trabalhos associados.
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3. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DO PROJETO
3.1.

OBJETIVOS GERAIS

Os objetivos gerais definidos são os seguintes:
• Dar cumprimento à regulamentação aplicável à atividade de produção suinícola e reunir
condições para obter o licenciamento através do regime de regularização, nos termos do
previsto no Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de Novembro, de uma exploração integrada
dedicada exclusivamente à produção de leitões, com base num efetivo de cerca de 2.250
porcas reprodutoras.
• Adequar o estabelecimento às exigências da legislação ambiental e do ordenamento do
território em vigor.
3.1.1. Objetivos específicos
Com o presente EIA pretende-se dar cumprimento ao regime jurídico da avaliação de impacte
ambiental, nomeadamente:
• Identificar e avaliar os impactes e os riscos que potencialmente poderão vir a ser gerados pelo
projeto, assim como minorar os impactes negativos e potenciar os impactes positivos.
• Indicar diretrizes e recomendações mais favoráveis para a realização das ações/atividades
inerentes ao projeto em função dos critérios ambientais e operacionais.
3.2.

JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DO PROJETO

Face à crescente importância da marca “Leitão da Bairrada”, marca regional emergente e
reconhecida a nível nacional, o mercado quase exclusivo da Soacorgo é precisamente o setor da
restauração da Região da Bairrada, sendo o principal e maior fornecedor de leitão na região, para
cerca de 15 clientes regulares.
Assim, face à sua dimensão, a Soacorgo apresenta-se como um importante agente no fornecimento
de restaurantes da região, contribuindo significativamente para a manutenção e o desenvolvimento
deste produto na região, garantindo fornecimento local de leitão, reduzindo a necessidade de
animais com origem noutras regiões do país ou mesmo de Espanha, não existindo uma alternativa
nacional para o suprimento das necessidades atuais dos seus clientes.
Neste contexto, afigura-se indiscutível que a manutenção e o desenvolvimento desta exploração
contribuem para o fortalecimento da economia local e indiretamente para a criação de mais postos
de trabalho associados à restauração, criando ganhos de competitividade fruto do aumento da
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produção pecuária local, em detrimento de outras origens, e com potenciais ganhos de escala pela
eliminação de custos de transporte associados a outras origens mais ou menos distantes.
Por outro lado, face à importância crescente da marca “Leitão da Bairrada” enquanto mais-valia
económica e fator de identidade regional, afigura-se muito importante criar uma dinâmica produtiva
local que suporte cada vez mais o fornecimento do setor da restauração.
Por outro lado, a exploração suporta mais de uma dezena de postos de trabalho diretos e gera
produção primária animal de relevância na região.
Indiretamente contribui ainda para a geração e manutenção indireta de postos de trabalho e
atividade económica relevante, associada a montante ao fabrico de ração e outras matérias
complementares, bem como a prestação de serviços técnicos especializados á exploração,
promovidas por empresas terceiras (mais de 2 dezenas de empresas), e, a jusante, pelo garante
de abastecimento de leitão ao setor da restauração/hotelaria (cerca de 15 clientes regulares, a maior
parte abastecidos exclusivamente pela Soacorgo) com impacte indireto na geração de empregos e
atividade turística e gastronómica de elevado valor acrescentado.
Desta forma, a empresa é responsável por uma dinâmica económica que envolve outras empresas
fornecedoras de bens e serviços, bem como contribui com a produção de carne de leitão para
abastecimento de um mercado especializado e com uma marca regional relevante, promovendo a
geração e suporte de postos de trabalho diretos e indiretos, junto dos parceiros.
Face ao exposto, a regularização da atual exploração é fundamental e de vital importância para o
desenvolvimento presente e futuro da empresa, para a economia local e regional, tendo em conta
a sua dimensão atual e as crescentes necessidades de mercado, bem como a adequada adaptação
às atuais exigências ambientais e ao quadro legal e institucional que superintende a sua atividade.
3.3.

ANTECEDENTES

A exploração inicial de suínos (Área Edificada 1) destinou-se a 138 porcas reprodutoras e 8
varrascos em ciclo fechado, licenciada pelo Título de Exploração de Suínos n.º 901/BL, de 16 de
Outubro de 1992, emitido pela então Direção-Geral da Pecuária, com a Marca de Exploração JR28L
(Volume 3 - Anexo Documental – Anexo 1).
Em meados dos anos 90, promoveu-se a alteração do Plano de Produção de uma exploração inicial
em ciclo fechado (reprodução e engorda) para uma exploração dedicada exclusivamente à
produção de leitões (reprodução e venda leitão até 10kg peso vivo). A eliminação da etapa de
engorda é muito relevante para efeitos de redução de efetivo e de produção de efluentes pecuários.
Esta situação foi estabelecida ainda nos anos 90 e foi expressa em todas as tentativas anteriores
de licenciamento, após o licenciamento inicial.
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A Área Edificada 2 corresponde a uma exploração existente, licenciada para bovinos – produção
de leite, recentemente regularizada no âmbito do REAP (Título de Exploração n.º 1673/2014, com
atividade suspensa) e com alvará de utilização n.º 69/2006, admite uma capacidade instalada de
270 CN (Volume 3 - Anexo Documental – Anexo 2). Entretanto reformulada quanto à espécie e
âmbito, está hoje afeta exclusivamente à atividade de Suinicultura – Produção de leitões, já em
curso, desde 2014.
Para a Área Edificada 1, em 2008, foi apresentado um pedido de alteração à então DGV sobre a
exploração tal como é hoje, solicitando o aumento do efetivo para 1.500 porcas reprodutoras para
produção de leitão. Nesse mesmo ano foi publicado o REAP, o qual previa a regularização de
instalações existentes sem título válido ou atualizado.
Assim, em 2011, foi iniciado um processo de regularização nos termos do REAP o qual foi objeto
de apreciação preliminar e foi objeto de notificação da DRAPC a comunicar a sua transição para o
âmbito do RERAE (Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de Novembro). Este processo implicaria por si
só a sujeição a AIA e a Licenciamento Ambiental. Nesta exploração, está ainda pendente o
licenciamento de vários elementos de edificado a serem requeridos no âmbito do presente pedido
de regularização extraordinário, tendo em conta os constrangimentos urbanísticos decorrentes do
PDM da Mealhada (original) e entretanto resolvidos com a publicação da 1.ª Revisão do PDM da
Mealhada, já em vigor.
Face à falta de viabilidade económica da exploração bovina e a crescente procura de mercado para
leitão, determinou a opção da empresa em integrar numa única exploração as 2 áreas de produção,
fazendo a reconversão da antiga exploração de bovinos de leite para produção de leitão.
Neste contexto, a empresa avançou com um pedido de regularização, nos termos do RERAE,
submetido em Dezembro de 2015. Neste processo faltou entregar o respetivo EIA e pedido de
Licença Ambiental, motivado por falta de resposta técnica do Município de Mealhada e de resolução
de algumas questões técnicas internas, designadamente ao nível do sistema de retenção de
efluentes pecuários.
Na sequência a DRAPC viria a indeferir liminarmente o referido pedido de regularização por
deficiente instrução.
No entanto, a Soacorgo mantém a firme pretensão de obter os licenciamentos e aprovações
legalmente exigíveis, em matéria de atividade, ambiente e urbanístico, pelo que submeteu novo
pedido de regularização, nos termos do RERAE, em 20.04.2017, e de cuja instrução faz parte o
presente EIA, bem como o respetivo pedido de Licença Ambiental, integrados no Licenciamento
Único Ambiental n.º PL20170505001502.
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Em 2016 e 2017, o Município da Mealhada viria a tomar uma posição de força junto dos tribunais,
através de uma ação popular, precedida de providência cautelar, que correu trâmites no Tribunal
Administrativo de Aveiro e que recentemente foi decidida por sentença que indeferiu a providência
e a referida ação absolvendo a DRAPC do requerido pelo Município de Mealhada.
3.3.1. Antecedentes processuais
Do ponto de vista urbanístico, existem vários processos de licenciamento, identificando-se em
seguida os principais:
1. Processo 141/88 – inicialmente em nome de Graciliano Valente Ferreira para construção de
pocilga – do qual resultou a emissão do Alvará de Construção n.º 359/89, de 8/7 em nome do
próprio.
a.

Esta licença incidiu sobre uma área de 1.728m2, correspondente a vários edifícios,

designadamente quarentena, armazém para ração, pocilga, vestiários, escritório, cais de
embarque, enfermaria e entreposto;
b.

O projeto contemplava uma capacidade instalada de 138 porcas reprodutoras e 8

varrascos, para uma exploração em ciclo fechado com um efetivo total de 1300 animais em
permanência;
c.

Em data que não podemos precisar, foi feito o averbamento deste processo à Soacorgo,

SA;
d.

Foram ainda emitidos os alvarás de construção n.º 784/89, de 7/12 e n.º 25/91, de 9/1,

na sequência de solicitação de prorrogação das respetivas validades (não disponíveis no
arquivo do Município nem no acervo documental da empresa).
2. Processo 343-A/92 – em nome da Soacorgo e relativo a alteração de pocilga – tendo como
objetivo contemplar alguns elementos construídos que não fizeram parte do projeto inicial.
3. Processo 117/94 – em nome da Soacorgo para licenciamento de armazém e à fábrica de rações
para autoconsumo, inicialmente com 200m2 – com alvará de construção n.º 514/95, prorrogado pelo
Alvará de Construção n.º 178/95 (não disponíveis no arquivo do Município nem no acervo
documental da empresa).
a.

Neste processo foi ainda submetida uma alteração da área para o total de 375m2 (área

adicional correspondente à fábrica de rações) a qual não foi deferida.
4. Processo 04/96/2091 – referente a um pedido de informação prévia (PIP) para ampliação do
pavilhão (1) inicial em 228,25m2 – mereceu indeferimento, porquanto à data já havia novos
elementos construídos sem licença.
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5. Processo n.º 702/2002 (antiga vacaria) – com o alvará de utilização n.º 69/2006, de 3/5.
3.4.

ALTERNATIVAS DO PROJETO

Sobre uma hipotética alternativa de localização da exploração, tal seria incomportável técnica e
financeiramente face ao investimento já feito no local, tratando-se de estruturas fixas de edificado e
infraestruturas internas.
Mas adicionalmente, também seria impossível deslocalizar:
1. Dentro do concelho, por ausência de áreas específicas disponíveis com estatuto diferente
em PDM que admitisse a atividade e a dimensão pretendida;
2. Para outros concelhos, não era viável devido a constrangimentos da mesma ordem.
Em conclusão, este estabelecimento tem no seu caráter integrado a sua mais-valia funcional e de
exploração e depois de estabelecido territorialmente e estabilizado, não é transferível de local, pelo
que a hipótese de deslocalização é meramente teórica e não apresenta viabilidade técnica nem
económica, face aos elevados custos económicos, processuais e sociais.
Na prática, a sua deslocalização implicaria a construção de raiz de todo o edificado com um
aproveitamento incerto da maioria dos equipamentos que não são vocacionados para serem
desmontados e remontados. Simultaneamente, na localização original todo o edificado seria
demolido por falta de capacidade para reconversão.
Do ponto de vista social, atendendo aos trabalhadores serem predominantemente de residência
local, a sua deslocalização seria sempre de difícil implementação.
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4. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DO PROJETO
4.1.

LOCALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADES DO PROJETO

A exploração porcina para produção de leitões, da Soacorgo – Sociedade de Agricultura de Grupo
Agro-Pecuário do Corgo, Lda, sita no lugar de Cardal, união de freguesias de Mealhada, Ventosa
do Bairro e Antes, concelho da Mealhada e distrito de Aveiro, localizada em território integrado na
NUT II - Centro e NUT III – Região de Coimbra, dedica-se em exclusivo à produção de leitões
(Volume 3 - Anexo Cartográfico – Peças Desenhadas n.º 1 a 3).
A propriedade onde se situa o estabelecimento localiza-se a cerca de 1 km a Noroeste do
aglomerado urbano da Mealhada. A figura seguinte apresenta a localização da exploração (Volume
3 - Anexo Cartográfico – Extratos - n.º 1).

Figura 4.1.1. – Localização da exploração Porcina da Soacorgo (Fonte: Plantas online do Município de
Mealhada, 2016)
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Na área da instalação, existem lugares de estacionamento para veículos pesados e ligeiros
suficientes às necessidades da mesma, incluindo lugares para veículos externos à mesma.
Em termos de acessibilidades, o acesso local é feito por via municipal pavimentada, que faz a
ligação entre a EN234 e a EM543, sendo que ambas fazem a ligação a Nascente à EN1/IC2 (cerca
de 1km). Para Poente, a EM543 garante o acesso a Antes e a EN234 permite o acesso à Variante
de acesso à A1 (autoestrada do Norte), no Nó da Mealhada.
Em termos de rede viária estruturante destaca-se pela sua importância a nível nacional a
Autoestrada 1 (A1) (a cerca de 2.250 metros da instalação) e a EN1/IC2 (a cerca de 515 metros da
instalação), sendo estas as vias com maior volume de tráfego na região, ambas com orientação
Norte-Sul.

4.2.

ENQUADRAMENTO TERRITORIAL

Em matéria de planeamento e ordenamento a área de intervenção do projeto localiza-se no território
do concelho de Mealhada, que dispõe de PDM eficaz, através da sua 1.ª Revisão publicada pelo
Aviso n.º 4234/2015, publicado no DR n.º 76, II Série, em 20 de Abril de 2015.
De acordo com a estrutura de ordenamento e zonamento (Volume 3 - Anexo Cartográfico - Extratos
- n.º 2) identificados cartograficamente na planta de ordenamento, toda a instalação (os 2 Núcleos
edificados) se insere em solo rural e especificamente em Espaço Agrícola de Produção.
Áreas sensíveis
De acordo com o Artigo 2.º – Conceitos, alínea a), do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro
(com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março e pelo Decreto-Lei
n.º 179/2015, de 27 de Agosto), consideram-se “áreas sensíveis”:
• As áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-lei n.º 142/2008, de 24 de Julho (com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de Outubro).
• 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.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril de 1797, relativa à conservação de 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 107/2001, de 8 de setembro.
A área abrangida pelo projeto não se insere nem está próxima de quaisquer áreas sensíveis.
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Reserva Ecológica Nacional (REN)
A Área Edificada 1, não está inserida em área classificada como REN, pelo que não há interferência
com o respetivo regime legal.
A Área Edificada 2 insere-se parcialmente em área de REN, mas no âmbito do presente projeto não
existem novas construções, existindo um alvará de utilização para este edificado. A única
intervenção potencial será a reconversão da área da estrutura 6 – Silos horizontais para implantação
de 1 ou 2 tanques de retenção a associar á ETAR existente. Neste contexto, não se preveem novas
ocupações de REN.
Não obstante, poderão existir algumas discrepâncias entre as áreas determinadas em levantamento
atualizado do edificado e as áreas originalmente referenciadas, bem como existem áreas adicionais
impermeabilizadas, que poderão carecer de aprovação nos termos do RJREN, mas não constituem
desconformidade com o respetivo regime jurídico, uma vez que tal pretensão teria enquadramento
no n.º 3 do artigo 20.º do RJREN ou em alternativa, teria enquadramento no artigo 16.º-A por estar
sujeita a Avaliação de Impacte Ambiental.
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
A Área Edificada 1, não está inserida em área classificada como RAN, pelo que não há interferência
com o respetivo regime legal.
A Área Edificada 2 insere-se parcialmente em área de RAN, mas no âmbito do presente projeto não
existem novas construções, existindo um alvará de utilização para este edificado. A única
intervenção potencial será a reconversão da área da estrutura 6 – Silos horizontais para implantação
de 1 ou 2 tanques de retenção a associar á ETAR existente. Neste contexto, não se preveem novas
ocupações de RAN.
Não obstante, poderão existir algumas discrepâncias entre as áreas determinadas em levantamento
atualizado do edificado e as áreas originalmente referenciadas, bem como existem áreas adicionais
impermeabilizadas, que poderão carecer de aprovação nos termos do RJRAN.
Mais se refere, que tal pretensão tem enquadramento no artigo 22.º do RJRAN, e que já em 2020,
a ERRANC apreciou e deliberou favoravelmente conforme ata que se junta no Anexo 3.
Outras Condicionantes
Analisada a planta de condicionantes do PDM de Mealhada não existem na área de projeto outras
condicionantes ou restrições.
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O presente projeto consiste na regularização de uma exploração integrada dedicada
exclusivamente à produção de leitões, da Soacorgo – Sociedade de Agricultura de Grupo AgroPecuário do Corgo, Lda., inserida numa propriedade com uma área total de cerca de 221.500 m2
(Volume 3 - Anexo Cartográfico – Desenhos – n.º 00).
Nos termos do Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de Junho (que aprova o Novo Regime do Exercício
da Atividade Pecuária - NREAP), esta instalação enquadra-se no tipo 1, porquanto possui mais de
260 CN de capacidade instalada.
Inicialmente a requerente possuía duas explorações pecuárias, contíguas, mas autónomas, com
âmbitos de exploração diferentes (Figura 4.4.1.):
•

Exploração 1 (Área Edificada 1) corresponde a uma exploração existente, desde sempre
dedicada à produção de leitões, inicialmente licenciada para exploração em “ciclo fechado”
(Volume 3 - Anexo Documental – Anexo 1), cujo licenciamento carece de regularização, nos
termos do NREAP e do RJUE;

•

Exploração 2 (Área Edificada 2) corresponde a uma exploração existente, licenciada para
bovinos – produção de leite, recentemente regularizada no âmbito do REAP (Volume 3 Anexo Documental – Anexo 2 - Título de Exploração n.º 1673/2014, entretanto revogada) e
com alvará de utilização válido, entretanto reformulada quanto à espécie e âmbito,
destinando-se também à atividade de Suinicultura – Produção de leitões, já em curso, desde
2014.

Por opção estratégica e de mercado, a requerente decidiu abandonar definitivamente a atividade
de produção de leite. Neste contexto, reformulou os layouts internos das 2 explorações, para
redefinir capacidades instaladas e adaptar a Área Edificada 2 para produção de leitões.
Neste contexto, a requerente pretende criar uma exploração integrada dedicada exclusivamente à
produção de leitões, com base num efetivo de cerca de 2.250 porcas reprodutoras, a ser objeto de
regularização.
Complementarmente, existe ainda uma fábrica de alimentos compostos para autoconsumo,
atualmente inativa, mas passível de reativação para produção para autoconsumo, a qual carece de
regularização em termos de licenciamento industrial e urbanístico. Esta enquadra-se como uma
Instalação Complementar da Atividade Pecuária (ICAP), sujeita a um regime de licenciamento
autónomo, neste caso industrial. Nesta fase não está prevista a sua reativação em termos de fabrico
de rações.
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Relativamente à componente urbanística, importa referir que as instalações correspondentes à Área
Edificada 2 possuem alvará de utilização válido, sendo necessário efetuar a alteração do uso para
suinicultura, mantendo o âmbito de uso pecuário, e na Área Edificada 1, embora existam edifícios
licenciados com alvarás de construção carece de regularização relativamente ao restante edificado
e conclusão com o respetivo alvará de utilização.
Desta forma, nos termos do RERAE, será despoletado o pedido de licenciamento nos termos do
RJUE, dos novos elementos, junto do Município da Mealhada.
Em suma, o presente projeto prevê uma única exploração que funcionará de forma integrada
aproveitando as instalações das 2 explorações originais, mas que funcionam como um único
Núcleo de Produção.

Figura 4.1.1. – Localização das duas explorações pecuárias (GoogleEarth, 2015)

Quadro 5.2.1. – Capacidades instaladas previstas na instalação
Efetivo

N.º animais

Capacidade Instalada (CN)

Porcas reprodutoras

2.250

1.170

Recria de porcas para renovação do efetivo

1.265

189,80

Varrascos (machos)

26
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Leitões para venda (56.925/ano)

4.000

TOTAL

8.020

1.359,80

Face ao exposto, a requerente pretende, então, regularizar a exploração integrada dedicada à
produção de leitões, tendo como pretensão um efetivo de 2.250 porcas reprodutoras
(correspondendo a 1.170 CN), e 1.265 lugares de recria de porcas para renovação do efetivo
(189,80 CN).
A exploração porcina para produção de leitões é conduzida em regime intensivo (sistema de
exploração), pelo método convencional, possuindo a Marca de Exploração JR28L.

5.1. Infraestruturas construídas
Uma vez que a exploração é integrada, podem ocorrer transferências de animais entre ambas as
áreas conforme a idade e objetivo, seguindo o plano de produção proposto.
Assim sendo, existe uma única exploração e um único núcleo de exploração composto por duas
Áreas de Produção:
Área Edificada 1
As instalações construídas destinadas à exploração pecuária neste conjunto ocupam uma área total
de implantação de 8.642,25 m2, de área coberta sendo composta por vários edifícios, e 4 zonas
técnicas específicas descobertas, destinadas à “ETAR” (Sistema de Retenção de Efluentes
Pecuários), rodilúvio, báscula e depósito de GPL que ocupam 5.140,90 m2 (Volume 3 - Anexo
Cartográfico – Desenhos – n.º 01B).
No Quadro 5.2.2., apresenta-se um resumo das existências de edificado, bem como das atividades
principais desenvolvidas nos pavilhões, no contexto do plano de produção.
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Quadro 5.2.2. – Edifícios de alojamento de animais e complementares existentes, bem como áreas técnicas de apoio. O somatório de áreas é discriminado entre edifícios
cobertos (valores centrados, na coluna) e áreas impermeabilizadas descobertas (valores alinhados à direita, na coluna).
Edifício/Áreas de apoio

Área
implantação
(m2)

Área
construção
(m2)

Volumetria
(m3)

1 – Fábrica rações

690,00

690,00

3.105

2 - Báscula

4,10

4,10

3 - Quarentena

144,00

144,00

9,85

N.º de
pisos
1

Cércea
máxima

Altura
fachada

Altura
edifício

4,50

4,50

4,50

na

na

na

na

478,45

1

4,00

3,08

4,30

Atividade principal
Fabrico de alimentos compostos –
autoconsumo

4 - Pavilhão 1

1.326,00

1.326,00

6.895,20

1

3,60

3,60

5,70

Gestação e maternidades

5 - Pavilhão 2

1.965,00

1.965,00

10.294,20

1

4,02

4,02

5,80

Gestação, maternidades e desmame

6 - Pavilhão 3

943,25

735,00

2.304,22

1

2,35

2,35

3,08

Desmame

7 - Pavilhão 4

1.120,00

1.120,00

2.945,60

1

2,16

2,16

3,07

Gestação

8 - Pavilhão 5

1.890,00

1.890,00

9.450,00

1

3,39

3,39

5,00

Gestação e maternidades

9 - Varrascaria e laboratório

250,00

250,00

975,00

1

3,20

3,20

4,08

Varrascos (machos)

10 - Enfermaria

64,00

64,00

307,20

1

4,20

4,20

5,16

11 - Entreposto - Cais de carga

105,00

105,00

462,00

1

3,85

3,85

4,34

12 - Vestiário

47,00

47,00

158,39

1

4,20

4,20

5,16

98,00

184,00

959,80

2

5,95

5,95

6,88

97,50

1

3,94

3,94

3,94

na

na

na

na

13 - Residência do suinicultor/Área
administrativa
14 – ETAR (separador de sólidos)
Lagoas da ETAR (Sistema retenção de
efluentes pecuários)

59,00

59,00

5.000,00

5.000,00

15 - Rodilúvio

39,00

39,00

14,85

1

2,93

2,60

3,14

16 – Câmara Frigorífica (cadáveres)

20,80

20,80

54,85

1

2,60

2,60

2,60

17 – Depósito GPL

18,00

18,00

18,00

na

na

Na

Total edificado

8.642,25

Total - Áreas impermeáveis descobertas
Total impermeabilizado

8.758,25

Retenção de Efluentes Pecuários

38.766,26

5.140,90
13.783,15

A Negrito identificam-se os elementos que foram objeto de aprovação urbanística e emissão de alvará de construção.
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Figura 5.2.1. – Esquema de implantação da Área Edificada 1 (adaptado de Desenho n.º 01B)

A ETAR ou Sistema de Retenção de Efluentes Pecuários, atualmente em funcionamento, é
composto por um tanque de receção de efluente bruto, onde se faz a separação de sólidos e
deposição em galera (para armazenamento na Nitreira – Área edificada 2) sendo a fração líquida
encaminhada para um sistema de 4 lagoas anaeróbias que ocupam uma área de 5.000m 2,
impermeabilizadas e descobertas, com capacidade total de 13.695m3. Todas as suas paredes e
pisos foram executados de forma a evitar infiltrações dos efluentes no solo. Este sistema será objeto
de requalificação e funcionará futuramente como complemento do Sistema de Retenção de
Efluentes Pecuários principal, que se situará na Área Edificada 2.
Existe na instalação um local destinado ao armazenamento temporário de cadáveres de animais,
constituído por uma câmara frigorífica com a capacidade para cerca de 30 m3. Estes são recolhidos
pelo transportador da Unidade Transformação de Subprodutos, que é o destino final destes
subprodutos. Esta arca está localizada fora da barreira sanitária e afastada de todos os outros
elementos construídos.
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O Edifício 1 corresponde a uma fábrica de alimentos compostos para autoconsumo, a qual nos
termos do NREAP, é enquadrada como ICAP – Instalação Complementar da Atividade Pecuária,
sujeita a licenciamento específico, neste caso licenciamento industrial nos termos do SIR, sendo a
DRAPC a entidade coordenadora do licenciamento. No entanto, esta unidade encontra-se inativa e
não está previsto a curto prazo entrar em atividade, pelo que nesta fase não é seguro que se
proceda ao seu licenciamento. Não obstante, considerando que é uma construção existente, será
contemplada no presente EIA, salvaguardando assim uma alteração estratégica futura do operador.
Atualmente, o alimento composto para os animais consumido nesta instalação é adquirido a
terceiros.

Área Edificada 2 (antiga exploração de bovinos)
Neste conjunto edificado, apenas o Edifício 1 – Pavilhão 1 constitui área produtiva efetiva, tendo
sido reformulado o seu layout interno, de forma a adaptar-se à exploração de suínos,
desenvolvendo-se numa área total de implantação de 4.938,80 m2. É ainda complementada por 2
alpendres cobertos e 3 áreas técnicas específicas impermeabilizadas (Volume 3 - Anexo
Cartográfico – Desenhos – n.º 01A).
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Quadro 5.2.3. – Edifícios de alojamento de animais e complementares existentes, bem como áreas técnicas de apoio. O somatório de áreas é discriminado entre edifícios
cobertos (valores centrados, na coluna) e áreas impermeabilizadas descobertas (valores alinhados à direita, na coluna).
Edifício/Áreas de apoio

Área
implantação
(m2)

Área
construção
(m2)

Volumetria
(m3)

N.º de pisos

Cércea
máxima

Altura
fachada

Altura
edifício

Atividade principal

6,24

5,99

8,06

acondicionamento de forragens

Armazenamento e
1 – Alpendre
2 – Pavilhão 1

599,50

4.938,80

Casa do caseiro 478,72
4 – Alpendre (nitreira coberta)
5 – Nitreira descoberta

599,50

5.009,40

1

871,00

3,87

1

549,32

371,00

para a alimentação animal

2

371,00
871,00

3,70
5,82

7,16
5,62

5,00

5,00

7,00

1

na

na

na

1.010,00

1.010,00

1

7 – Apoio forragens

1.230,00

1.230,00

1

465,00

465,00

1

1.512,00

1.512,00

1

desmame
9,18

1

6 – Silos horizontais

Gestação, maternidades e

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

Habitação
Parque de estrumes coberto
Parque de estrumes descoberto
A demolir para fazer o tanque de
retenção 3
Apoio ao armazém das forragens

8, 9 e 10 - ETAR - (Sistema
retenção de efluentes pecuários)
Tanques
Tanque a construir (substitui 6)
Total edificado atual

5.909,30

Retenção de efluentes pecuários

5.979,90

Total - Áreas impermeáveis
descobertas atuais

3.576,00

n.a.

Total impermeabilizado atual

9.485,30

n.a.

Total edificado final

5.909,30

5.979,90

Total - Áreas impermeáveis
descobertas finais
Total impermeabilizado final

3.576,00
9.485,30

n.a.
n.a.
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Figura 5.2.2. – Esquema de implantação da Área Edificada 2 (adaptado de Desenho n.º 01A)

A área destinada à receção dos efluentes residuais em estado líquido (ETAR) e separação de
efluentes em estado sólido (estrumes), é constituída por duas divisões destinadas a retenção de
líquidos (fossas sépticas estanques – 465 m2), sistema de separação de efluentes e zona de
receção e maturação de estrumes (Nitreira).
Todas as suas paredes e pisos foram executados de forma a evitar infiltrações dos efluentes no
solo.
Este sistema será reformulado para constituir o Sistema de Retenção e Tratamento de Efluentes
Pecuários principal e que será constituído por um tanque de receção (a partir do qual se fará a
separação de sólidos, a armazenar na nitreira existente) existente, 2 tanques de retenção intermédia
da fração líquida existentes e 1-2 tanques adicionais a construir (1 na área dos atuais silos
horizontais e outro na zona das lagoas 3 e 4, após eliminação destas). Este sistema totalizará uma
área útil de 2.717m2 e um volume total de armazenamento da fração líquida inicial de 13.307m3 e
no final de 25.338m3.
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Logo que esteja instalado o sistema definitivo de tratamento físico-químico e o novo tanque de
retenção 3, o que se prevê, ocorra até final de 2021, tal permitirá iniciar a desativação definitiva do
sistema lagunar (na Área Edificada 1), com remoção e tratamento dos efluentes ali retidos, no novo
sistema físico-químico, após o que poderão promover-se o aterro das mesmas para regularização
do terrapleno, num processo cuja duração estimada é 1,5 anos.
Por último, prevê-se desde já a possibilidade de instalar um novo tanque de retenção em betão
idêntico ao tanque de retenção 3, com igual capacidade, ou seja, 12031m3.
5.2. Infraestruturas a Construir
Na Área Edificada 2 (antiga bovinicultura) o edificado foi objeto de reformulação do layout interno,
para adaptação à nova exploração de suínos, no entanto, não houve alteração externa das
construções ou respetivas implantações.
Não obstante, prevê-se a necessidade de reformular o Sistema de Retenção de Efluentes Pecuários
(ETAR) existente.
Os efluentes pecuários provenientes de cada pavilhão, são encaminhados por rede enterrada
dedicada com as respetivas caixas de visita até ao tanque 1 de receção geral e deste para um
separador de sólidos, após o que a fração sólida é armazenada em nitreira e a fração líquida é
encaminhada aos tanques de retenção 1 e 2.
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Figura 1 – Separador de sólidos já instalado.
Esta fração líquida será depois tratada por um Sistema de tratamento físico-químico, para redução
dos nutrientes azoto e fósforo, sendo a fração líquida tratada encaminhada para armazenamento
em tanque, em betão pré-fabricado, dedicado de 12.500m3 a instalar na área dos antigos silos
horizontais.

Figura 2 – Unidade de tratamento físico-químico a instalar.
As lamas resultantes do tratamento serão depositadas em balsas de secagem, após o que podem
ser enviadas para valorização agrícola ou unidade de compostagem autorizada.
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Fica desde já previsto ainda um 2.º tanque idêntico e a instalar na área das lagoas 3 e 4, do antigo
Sistema lagunar de retenção, para o qual se propõe a desativação definitiva, após retirar e tratar os
efluentes ali retidos. No final, serão objeto de enchimento para regularização do terrapleno.
Não estão previstas outras alterações ou ampliações, salvo se tal decorrer do presente processo
ou das aprovações ambientais, em sede de AIA ou licenciamento ambiental.
5.3. Processo produtivo
De acordo com o Plano de Produção definido (Volume 3 - Anexo Documental - Anexo 4), o presente
projeto prevê uma capacidade instalada para 2.250 porcas reprodutoras, com uma produção anual
prevista de 56.716 leitões/ano.
Destas porcas reprodutoras, cerca de 110 funcionam para auto reposição com produção prevista
de 900 futuras reprodutoras que, com taxa de seleção, representa cerca de 40% do efetivo de
exploração sendo os machos enviados para o mercado (leitão/assar).
A fertilidade ao parto prevista no Plano de Produção é de 85%. A deteção do cio é feita diariamente,
2 vezes por dia, nos 7 dias após o desmame, com a passagem do varrasco em frente às porcas a
inseminar e uma vez por dia a todas as outras porcas cuja gestação ainda não tenha sido
confirmada por ecografia.
A cobrição será feita através de inseminação artificial, 12 horas após a deteção de cio, e repetida
24 horas.
O diagnóstico de gestação é feito por ultrassonografia aos 24-28 dias após a inseminação e aos 28
dias de gestação, as porcas com diagnóstico gestação positivo, são conduzidas ao sector de
gestação em parques nos pavilhões.
O parto (aproximadamente 2,4 por ano) decorrerá, em média, aos 115 dias. A média prevista de
leitões nascidos por ninhada será de 11 leitões.
O período de aleitamento terá a duração média de 28 dias, tendo os leitões no desmame um peso
médio de 7-8 kg, sendo transferidos para recrias, onde são separadas por sexo e tamanho, sendo
as porcas encaminhadas para o setor de cobrições.
As maternidades são imediatamente lavadas e desinfetadas no próprio dia do desmame, mantendose em vazio sanitário por um período de 7 dias.
O mínimo de leitões por recria (parque) é variável consoante a sua dimensão com permanência de
cerca de 3 semanas saindo para o mercado com pesos entre os 10 e 14 kg-p.v.
O vazio sanitário nas baterias e nas maternidades é de 7 dias após lavagem e desinfeção.
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Por razões de biossegurança são asseguradas diferentes regras para o efeito, como entrada
condicionada de pessoas, entrada por duche, roupa e calçado próprio da exploração, controlo de
roedores, entre outros.
5.4. Infraestruturas Básicas
Para satisfação das suas necessidades energéticas, a Soacorgo, Lda., utiliza energia elétrica e gás
de petróleo liquefeito – propano – que são utilizados maioritariamente em aquecimento e regulação
da temperatura interior dos pavilhões de alojamento dos animais, bem como para garantir uma
luminosidade nunca inferior a 40 lux. Para aquecimento das instalações de animais, a instalação
recorre a queimadores (de GPL), cuja potência é de 1 kW, sendo variável o número de queimadores
que funcionam em simultâneo, e a aquecedores elétricos de 5.000W, nas maternidades.
Adicionalmente, utiliza gasóleo rodoviário para abastecimento de veículos pesados e tratores que
circulam internamente para apoio à produção.
Importa ainda referir que a instalação possui um gerador de emergência, com a potência de 100
kVA, funcionando a gasóleo com depósito integrado. Não é possível efetuar uma estimativa do
consumo de gasóleo, sendo desejável que o gerador funcione o mínimo de horas possível.
Existe na instalação um depósito para armazenamento de GPL – Propano – com a capacidade de
2,5m3 e um depósito superficial de gasóleo rodoviário com capacidade 5.000L, sendo que em
ambos os casos não carecem de licenciamento, devendo antes serem objeto de notificação ao
Município nos termos do respetivo regime legal.
Foram consumidos cerca de 408.232 kWh no ano de 2016, a uma média mensal de 34.020 kWh,
com origem na rede pública de energia elétrica. No mesmo ano o consumo de gás propano na
instalação foi de 14,378 ton e o consumo de gasóleo rodoviário foi de cerca de 9.000 litros.
A água utilizada na instalação é proveniente de duas captações subterrâneas existentes na
propriedade (1 por cada Área Edificada), 1 das quais possui licença válida mas em atualização
(Volume 3 - Anexo Documental - Anexo 5) e a outra foi já regularizada no âmbito do pedido de
Licenciamento Único Ambiental (LUA). Em ambos os casos, preconiza-se a utilização para consumo
humano, até que seja contratualizada a ligação à rede pública de abastecimento, abeberamento
animal, lavagens e desinfeções, climatização e rega.
A água para consumo na exploração pecuária é bombeada, através de equipamento elétrico, para
um reservatório com a capacidade de 20 m3 (1 em cada Exploração) e para os tanques de
enchimento automático dotados de boia, disponíveis para abeberamento animal. Está previsto a
instalação de novo depósito em inox de 18m3 ao lado do depósito existente na Exploração 1.
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Em cada captação, a água é sujeita a tratamento por cloro através de uma bomba doseadora
associada ao sistema de captação/bombeamento de água.
A profundidade de captação é de 76 m, a profundidade de extração é de 50 m e o regime de
exploração da captação é de 2 l/s (caudal máximo instantâneo) sendo referido um volume máximo
anual de 12.000 m3. O equipamento de extração, elétrico, possui uma potência de 4 cv.
A necessidade de água para abeberamento dos animais estima-se aproximadamente em 30,53
m3/dia e cerca de 0,55 m3/dia para consumo humano e, ainda, cerca de 25 m3/dia para lavagens
dos pavilhões.
O consumo total anual, já considerando consumos ocasionais, foi estimado em 20.407 m3 que
corresponde a um consumo médio mensal de 1700 m3 e diário de 55,91 m3.
Na área de implantação do presente projeto existe uma rede interna separativa, que permite efetuar
a recolha e encaminhamento dos efluentes pecuários produzidos (Capítulo 5.6.), diferenciada da
rede de recolha e drenagem de efluentes domésticos (provenientes das instalações sanitárias). Esta
rede de efluentes domésticos, dotada de caixas de visita, encontra-se devidamente emanilhada.
Posteriormente, e devido aos quantitativos em causa (produção estimada é de 115 m3/ano), os
efluentes domésticos serão encaminhados para a rede pública de saneamento.
5.5. Matérias-primas e Subsidiárias
A exploração possui uma fábrica de alimentos compostos para animais, atualmente inativa, mas
passível de reativação para produção para autoconsumo.
Atualmente, os animais são alimentados com ração adquirida a terceiros, variando a sua tipologia
consoante a faixa etária e/ou período produtivo.
De acordo com o Plano de Produção, o plano alimentar consta de vários tipos de ração para as
diferentes fases de produção, sendo que os tipos de ração dependem da idade e peso dos animais.
Para o armazenamento da ração, a instalação dispõe de silos, com capacidades que variam entre
as 6 e as 10 ton (num total de 21), possuindo ainda 4 silos de 50 ton para cereais, na fábrica de
rações (inativa).
A ração, comprada a terceiros, chega à instalação através de camiões, é descarregada no tegão
da fábrica de rações, sendo armazenada por vácuo nos silos de produto acabado da fábrica. Destes
é carregada e posteriormente distribuída internamente, com recurso a um camião graneleiro, pelos
silos existentes junto das áreas produtivas. O enchimento destes silos é feito por manga de pressão.
Estima-se um consumo de ração de cerca de 3.795 ton/ano.
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5.6. Subprodutos e Resíduos
Subprodutos
Os animais encontram-se em pavilhões com pavimento parcialmente ripado, técnica esta que
permite o envio das dejeções e desperdícios alimentares para valas construídas na base dos
mesmos. Os efluentes produzidos são armazenados nas valas e periodicamente, por acionamento
de um sistema de comportas, são enviados graviticamente para o sistema de tratamento/retenção.
No âmbito do projeto e do novo PGEP, foi incluída esta nova solução cuja implementação se prevê
efetuar até ao final de 2021, conforme descrição abaixo:
DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE RETENÇÃO E TRATAMENTO DO EFLUENTE PECUÁRIO

Os efluentes pecuários provenientes de cada pavilhão, são encaminhados por rede enterrada
dedicada com as respetivas caixas de visita até ao tanque 1 de receção geral e deste para um
separador de sólidos, após o que a fração sólida é armazenada em nitreira e a fração líquida é
encaminhada aos tanques de retenção 1 e 2.
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Figura 1 – Separador de sólidos já instalado.
Esta fração líquida será depois tratada por um Sistema de tratamento físico-químico, para redução
dos nutrientes azoto e fósforo, sendo a fração líquida tratada encaminhada para armazenamento
em tanque, em betão pré-fabricado, dedicado de 12.500m3 a instalar na área dos antigos silos
horizontais.

Figura 2 – Unidade de tratamento físico-químico a instalar.
As lamas resultantes do tratamento serão depositadas em balsas de secagem, após o que podem
ser enviadas para valorização agrícola ou unidade de compostagem autorizada.
Fica desde já previsto ainda um 2.º tanque idêntico e a instalar na área das lagoas 3 e 4, do antigo
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Sistema lagunar de retenção, para o qual se propõe a desativação definitiva, após retirar e tratar os
efluentes ali retidos. No final, serão objeto de enchimento para regularização do terrapleno.
Segundo a TecnaPur (vide Anexo 2 do PGEP) que concebeu este Sistema de tratamento físicoquímico de coagulação-floculação, que constitui uma segunda fase de separação (após filtração
mecânica) que garante a extração de quase todos os sólidos suspensos dos dejetos, evitando
emissões de amoníaco e outros gases com efeito de estufa (GEE).
Segundo o fabricante, na primeira fase da TecnaPur, a filtração mecânica, permite extrair até 40%
dos sólidos dos dejetos. No entanto, as partículas sólidas permanecem na parte líquida, a maioria
com um tamanho inferior a 50 mícrons, é impossível de se separar mecanicamente. Com o
tratamento físico-químico (Fase II) da TecnaPur, conseguimos extraí-los, conseguindo uma redução
de até 75% do nitrogénio e 95% do fósforo da parte líquida em comparação com os dejetos iniciais,
tornando-o ideal para a fertirrigação, reduzindo os sólidos suspensos e melhorando o seu equilíbrio
N-P-K.
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Figura 3 – Esquema de tratamento da Tecnapur.

Assim, o efluente permanece nas valas dedicadas sendo encaminhado posteriormente, por
gravidade, para um tanque de receção, de seguida passa pelo separador de sólidos, separando a
fração sólida, armazenada em nitreira coberta, e a parte líquida é encaminhada para os tanques de
retenção 1 e 2 intermédia, sendo depois tratada em reator físico-químico e segue depois de tratado
para o tanque de retenção 3. Apenas existirá agitação de fundo no tanque de retenção 1.
No final, o efluente é encaminhado para os solos agrícolas com o intuito da valorização agrícola.
Serão efetuadas duas culturas por ano, uma de azevém e outra de milho em diferentes alturas do
ano. A fração sólida é encaminhada para valorização agrícola por terceiros, tal e qual, ou para
unidade de compostagem autorizada, conforme as condições de mercado.
Na figura seguinte apresenta-se o fluxograma do sistema de retenção e tratamento a implementar
na exploração pecuária.

Efluente bruto (pavilhões de produção)
Fossas/Valas

Separação sólido líquido

(área =1.016m2)
Volume
=1.016m3)

Nitreira
(área =371m2)
Volume =1.113m3)
Tanque retenção 1

Reator físico-químico

(área =135m2)

Tanque de
receção (1)

Volume =405m3)

Tanque retenção 3

(área =50m2)

Tanque retenção 2

(área =942m2)

(área =240m2)

Volume
=150m3)

(área =206m2)

Volume =12031m3)

Volume =24m3)

Balsa de lamas

Volume =721m3)

O armazenamento da parte sólida do efluente pecuário, estrume, é realizado numa nitreira
devidamente impermeabilizada e coberta com as seguintes caraterísticas:
Área útil – 371 m2
Volume útil – 1113 m3
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Altura útil – 3 m
A nitreira encontra-se devidamente impermeabilizada e coberta, com um tempo de retenção de
cerca de 3 meses.
Em complemento, existe ainda uma área descoberta, impermeabilizada e murada com retenção de
escorrências com:
Área útil – 871 m2
Volume útil – 1742 m3
Altura útil – 2 m
O armazenamento da parte líquida do efluente pecuário, chorume, é realizado em quatro tanques
(1 tanque de receção, 2 tanques de retenção intermédia e 1 tanque de retenção final 3) com
as seguintes caraterísticas:
TANQUE RECEÇÃO
Área útil – 50 m2
Volume útil – 150 m3
Altura útil – 3 m
Tanque 1
Área útil – 135m2
Volume útil – 405 m3
Altura útil – 3 m
TANQUE 2
Área útil – 206m2
Volume útil – 721 m3
Altura útil – 3,5 m
TANQUE 3
Área útil – 942 m2
Volume útil – 12031 m3
Altura útil – 13,25 m
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Os tanques de receção encontram-se devidamente impermeabilizados, construídos em betão e
apresentam uma capacidade total de retenção de 13.307 m3 tempo de retenção mínimo de cerca
de 6 meses (o que dobra o período mínimo de retenção que é de 3 meses).
Ainda existe na exploração um sistema de retenção alternativo que poderá ser utilizado
transitoriamente, constituído por 4 lagoas de retenção. As lagoas de retenção encontram-se em
série, com implantação próximo do retangular e taludes regularizados de acordo com as
características seguintes:
Lagoa
Retenção 1

Lagoa
Retenção 2

Lagoa
Retenção 3

Lagoa
Retenção 4

Altura útil

5

5

5

5

Dimensões de
topo

55x20

55x20

45x32,5

40x25

Volume útil

3120

3120

4485

2970

Este sistema alternativo apresenta uma capacidade de retenção de 7 meses.
Logo que esteja instalado o sistema definitivo de tratamento físico-químico e o novo tanque de
retenção 3, o que se prevê, ocorra até final de 2021, tal permitirá iniciar a desativação definitiva do
sistema lagunar, com remoção e tratamento dos efluentes ali retidos, no novo sistema físicoquímico, após o que poderão promover-se o aterro das mesmas para regularização do terrapleno,
num processo cuja duração estimada é 1,5 anos.
Por último, prevê-se desde já a possibilidade de instalar um novo tanque de retenção em betão
idêntico ao tanque de retenção 3, com igual capacidade, ou seja, 12031m3. Nestas condições e
apesar de se eliminar o sistema lagunar, enquanto capacidade de retenção, com este novo tanque
a instalação disporá de 25.338m3 de capacidade total, o que cobre a produção de 11,5 meses, ou
seja, praticamente 4 vezes o período mínimo de retenção que é de 3 meses.
Ambas as frações do efluente pecuário, serão encaminhados para valorização agrícola em terrenos
próprios e de terceiros, prevendo-se a sua administração nos terrenos próprios mediante a rotação
de 2 culturas: azevém (Inverno) e milho (Verão). Em alternativa poderá ainda haver
encaminhamento da fração sólida para operador licenciado.
Neste contexto, prevê-se a intervenção sequencial nos sistemas acima descritos, com a seguinte
proposta de ação:
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1. Fechar toda rede de drenagem de efluentes pecuários (incluindo caixas de visita e
comportas) e tanques de armazenamento, incluindo o tanque de receção e o separador de
sólidos;
2. Reformular o sistema de armazenamento existente na antiga vacaria, transformando-o no
sistema principal de separação de sólidos e retenção de líquidos;
a. Aproveitamento dos tanques existentes (tanque de receção 1 e retenção 1 e 2), com
eventual cobertura amovível;
b. Instalação de um sistema de tratamento físico-químico com grande capacidade de
redução de nutrientes e gases voláteis com potencial odorífero – solução já
contratualizada com empresa especializada;
c. Instalação de tanques adicionais em betão para armazenamento da fração líquida,
após tratamento, conforme proposta de PGEP submetida a apreciação – a situar o
1.º nos antigos silos horizontais pré-existentes e o 2.º na área das lagoas 3/4 após a
sua eliminação;
3. Desativação e eliminação das lagoas existentes, a efetuar gradualmente após a instalação
definitiva do sistema principal descrito no ponto anterior;
4. Plantação e ou reforço de cortinas arbóreas nos limites da instalação, nomeadamente na
antiga vacaria.

Existe ainda na instalação um local destinado ao armazenamento temporário de cadáveres de
animais, constituído por uma câmara frigorífica com a capacidade para cerca de 30 m 3. Estes são
recolhidos pelo transportador da Unidade Transformação de Subprodutos, que é o destino final
destes subprodutos. Esta câmara está localizada fora da barreira sanitária e afastada de todos os
outros elementos construídos.
Ainda assim, foi submetido em Novembro de 2018 à DRAPC um plano de eliminação de cadáveres
através do sistema de hidrólise, contratualizado com a empresa VSO – Valorização de Subprodutos
Orgânicos. Lda.. A sua implementação decorre do disposto no Regulamento (CE) n.º 1069/2009,
de 21 de outubro que define as regras sanitárias relativas aos subprodutos animais e no
Regulamento (EU) n.º 142/2011, de 25 de fevereiro que define as regras de implementação do
mesmo. Considera-se também o publicado no Regulamento (EU) n.º 2015/9, de 6 de janeiro que
altera o Regulamento (UE) n.º 142/2011 e prevê que os suinicultores em território nacional podem,
entre outros, aplicar um plano de eliminação de cadáveres com hidrólise com subsequente
eliminação.
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Com este plano aprovado, a exploração será munida de 6 depósitos estanques e enterrados afim
de ali serem depositados os subprodutos gerados na exploração. Estes depósitos são construídos
por manilhas de betão armado e revestidos por duas telas, material que garante estanquicidade e
durabilidade.
Este plano está atualmente em apreciação pela DGAV, segundo a comunicação da DRAPC,
conforme comprovativos no Volume 3 - Anexo Documental – Anexo 6.

No Quadro 5.6.3. apresentam-se os subprodutos gerados no estabelecimento e respetiva gestão.

Quadro 5.6.3. – Gestão de subprodutos produzidos na exploração
Descrição

Quantidade

Unidades

Estrume

4.314

t/ano

Chorume

26.367

m3/ano

Animais mortos

41.461,50

Kg/ano

Origem
Pavilhões
de
produção
Pavilhões
de
produção
Pavilhões
de
produção

Armazenamento
temporário

Transporte

Nitreira

Próprio e
Externo

Tanques de
retenção

Próprio

Câmara
frigorífica

Luis Leal &
Filhos

Destino
Interno/Externo
Valorização
agrícola por
terceiros nos
termos do PGEP
Unidade de
Transformação de
Subprodutos

Decorrente do processo produtivo, os resíduos gerados na exploração e a respetiva gestão
apresentam-se no quadro seguinte.
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Quadro 5.6.4. – Gestão de Resíduos produzidos no estabelecimento
Cód.
LER

Designação
Embalagens
plásticas de
PUV’s e MV’s

15 01 06
Embalagens
de vidro de
PUV’s e MV’s

15 01 10
(*)

Origem

Quant.
kg/ano

Armazenamen
to

Local de
deposição
interna

Transporte

Destino
Interno/Externo

Produção
animal:
cuidados
veterinários

100

Caixa em PVC

Parque de
armazenamento
de resíduos – PA1

Próprio
INOGEN
(Valormed)

INOGEN
(Valormed)

25

Paletes (1m2),
com tampa e
viradas para
cima,
envolvidas por
filme plástico
transparente

Parque de
armazenamento
de resíduos – PA1

Ambicargo,
Lda.

Ambimed, Lda.

Embalagens
de biocidas

Produção
animal:
Desinfeção dos
pavilhões

Resíduos

Produção

hospitalares

animal

800

Contentor

Parque de
armazenamento
de resíduos – PA1

Cannon
Hygiene
Portugal, Lda

Cannon Hygiene
Portugal, Lda

20 01 01

Papel e cartão

Instalações
complementare
s

50

Caixa em PVC

Parque de
armazenamento
de resíduos – PA1

Câmara
Municipal
(ERSUC)

Externo: Centro
de triagem
(ERSUC)

20 01
21(*)

Lâmpadas
fluorescentes

Iluminação

2

Caixa em
cartão

Parque de
armazenamento
de resíduos – PA1

Ambicargo,
Lda.

Ambimed, Lda.

20 01 39

Plástico

Instalações
complementare
s

50

Caixa em PVC

Parque de
armazenamento
de resíduos – PA1

Câmara
Municipal
(ERSUC)

Externo: Centro
de triagem
(ERSUC)

20 03 01

Outros
resíduos
urbanos e
equiparados,
incluindo
mistura de
resíduos

Instalações
complementare
s

2.000

Contentor em
PVC

Parque de
armazenamento
de resíduos – PA1

Câmara
Municipal
(ERSUC)

Externo: Aterro
(ERSUC)

18 02 02*

De referir que a instalação está devidamente inscrita no SILIAMB, declarando anualmente, através
do preenchimento do MIRR, todas as produções e transferências de resíduos.
Prevê-se que o armazenamento dos resíduos produzidos seja efetuado internamente (por período
inferior a um ano), no espaço designado por “Alpendre” (1) existente na Área Edificada 2. Este local
dispõe de condições adequadas para o efeito uma vez que apresenta uma área espaçosa, coberta
e impermeabilizada, para além de ter ligação direta à estrada, o que permite a recolha dos resíduos
sem qualquer interferência com as áreas produtivas da instalação.

5.7. Quadro de pessoal da empresa
O regime laboral da empresa é de um só turno, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 horas
(2.ª a 6.ª feira). No fim-de-semana, há um único turno de meio-dia para acompanhamento, cumprido
por 1 trabalhador em cada uma das áreas edificadas.
A empresa Soacorgo dispõe atualmente de 13 trabalhadores.
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Prevê-se que o presente projeto de integração numa única exploração, depois de concluído, permita
criar até mais 5 postos de trabalho.

5.8. Descrição das instalações de caráter social, dos vestiários, balneários, lavabos e
sanitários
Na Área Edificada 1, existe uma habitação com 2 pisos, denominada como “casa do suinicultor”,
sendo que o primeiro piso é dotado de uma instalação sanitária, um quarto, sala e arrumos. O 2.º
piso é dotado de uma sala comum, instalação sanitária, dois quartos e uma divisão para arrumos.
Existe ainda um vestiário, com instalação sanitária e balneário, com áreas dedicadas para homens
e mulheres.
Na Área Edificada 2 existe uma habitação com 2 pisos, sendo que o primeiro piso é dotado de uma
cozinha rural e vestiário, com instalação sanitária e balneário, com áreas dedicadas a homens e
mulheres. O 2.º piso é dotado de uma sala comum, instalação sanitária e quartos.

5.9. Equipamentos e Frota
Na instalação, para apoio à produção, existem 2 tratores, 1 camião graneleiro para distribuição
interna de ração e 3 veículos de média dimensão para transporte de leitões vivos para abate e de
carcaça após abate.

5.10.

Tráfego Gerado

Este projeto gera circulação rodoviária de veículos pesados, com interferência em especial na rede
viária local e regional. No Quadro 4.2.10.1. apresenta-se o resumo do tráfego gerado e o número
total de veículos pesados associados.
Quadro 5.11.1. – Resumo do tráfego de veículos pesados gerados pelo projeto
Atividades

N.º veículos pesados/semana

Saídas de animais

10

Entradas de ração (granel)

2

Entradas de ração (ensacado)

0,5

Gás

0,5

Diversos (manutenção, resíduos, outros)

1

Total

14
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Globalmente prevê-se que presente projeto gere um máximo teórico de 14 veículos pesados por
semana (2 veículos por dia útil), os quais circularão pelas diversas vias rodoviárias na proximidade
das instalações. Conforme referido, o acesso é feito por via municipal pavimentada, que faz a
ligação entre a EN234 e a EM543, sendo que ambas fazem a ligação a Nascente à EN1/IC2. Para
Poente, a EM543 garante o acesso a Antes e a EN234 permite o acesso à Variante de acesso à A1
(autoestrada do Norte), no Nó da Mealhada.
Globalmente o presente projeto gerará um total de 728 veículos pesados por ano.

5.11.

Ações de Projeto consideradas

Fase de construção:
Considerando que a instalação se encontra já construída e em fase de exploração, a fase de
construção será relativa apenas à reformulação do Sistema de Retenção de Efluentes Pecuários
existente, a complementar com tratamento físico-químico da fração líquida.
No âmbito do projeto e do novo PGEP, foi incluída esta nova solução cuja implementação se prevê
efetuar até ao final de 2021, conforme descrição no subcapítulo 5.6 e conforme plano abaixo:
1. Fechar toda rede de drenagem de efluentes pecuários (incluindo caixas de visita e
comportas) e tanques de armazenamento, incluindo o tanque de receção e o separador de
sólidos;
2. Reformular o sistema de armazenamento existente na antiga vacaria, transformando-o no
sistema principal de separação de sólidos e retenção de líquidos;
a. Aproveitamento dos tanques existentes (tanque de receção 1 e retenção 1 e 2), com
eventual cobertura amovível;
b. Instalação de um sistema de tratamento físico-químico com grande capacidade de
redução de nutrientes e gases voláteis com potencial odorífero – solução já
contratualizada com empresa especializada;
c. Instalação de tanques adicionais em betão para armazenamento da fração líquida,
após tratamento, conforme proposta de PGEP submetida a apreciação – a situar
i. o 1.º nos antigos silos horizontais pré-existentes, a qual está inativa e sem
aproveitamento, aproveitando-se assim uma área impermeabilizada já
existente e que não tem outra utilidade para a exploração atual. A intervenção
resume-se à demolição dos muros dos silos horizontais, aproveitando a
plataforma de fundação existente, para implantação da estrutura metálica de
suporte dos tanques e colocação de tela impermeável e equipamentos de
bombagem de apoio;
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ii.

e o 2.º na área das lagoas 3/4 após a sua eliminação;

3. Desativação e eliminação das lagoas existentes, a efetuar gradualmente após a instalação
definitiva do sistema principal descrito no ponto anterior;
4. Plantação e ou reforço de cortinas arbóreas nos limites da instalação, nomeadamente na
antiga vacaria.

A intervenção correspondente aos pontos 1 e 2 (com exceção do 2.º tanque) está contratualizada
e prevê-se que que durante o último trimestre de 2021 (3 meses), entrando em funcionamento de
imediato, após conclusão.
Logo que esteja instalado o sistema definitivo de tratamento físico-químico e o novo tanque de
retenção 3, o que se prevê, ocorra até final de 2021, tal permitirá iniciar a desativação definitiva do
sistema lagunar, com remoção e tratamento dos efluentes ali retidos, no novo sistema físicoquímico, após o que poderão promover-se o aterro das mesmas para regularização do terrapleno,
num processo cuja duração estimada é 1,5 anos.
Não estão previstas outras alterações ou ampliações.
Fase de exploração:
Para a fase de exploração a avaliação será feita para toda a instalação, integrando as seguintes
intervenções:
•

Circulação de veículos ligeiros e pesados – entrada e saída de pessoas, matérias-primas e
produtos;

•

Trasfega de matérias-primas;

•

Produção, recolha e tratamento de dejetos de animais e animais mortos;

•

Limpeza e manutenção dos pavilhões;

•

Lavagem dos pavilhões;

•

Armazenamento temporário de efluentes pecuários.

A duração da fase de exploração é de longa duração, na ordem de décadas considerando que:
•

A evolução desta empresa tem vindo a apontar para um crescimento gradual e
economicamente sustentado, assente na modernização das instalações e equipamentos;

•

Este pólo de produção integrada encontra-se assente numa estratégia de autonomia em
matéria de tratamento de resíduos;

•

A atividade desenvolvida, por estar ligada à área alimentar, ou seja, ser um bem de primeira
necessidade, faz prever a sua perpetuação por tempo indeterminado.
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Fase de desativação:
Para a fase de desativação a avaliação será feita para toda a exploração, integrando as seguintes
intervenções:
•

Desmantelamento dos pavilhões e de outras unidades edificadas;

•

Remoção de equipamentos;

•

Circulação de veículos ligeiros e pesados;

•

Produção e gestão de resíduos;

•

Dar destino adequado a equipamentos das várias unidades existentes e de apoio à
atividade;

•

Reflorestação com vegetação autóctone e adaptada às condições edafo-climáticas da área.

A fase de desativação, entendida como a desmaterialização de qualquer ação física ou mesmo
virtual deve ser avaliada, como preconiza o regime legal de AIA, devendo a avaliação ser ponderada
caso a caso, em função do tipo de projeto, localização e horizonte de vida útil do mesmo, conforme
nos diz a prática.
Assim no capítulo 6.2 do EIA, será avaliada esta fase. No entanto esta avaliação será genérica,
tendo como âmbito a longa duração deste projeto.
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6. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE ATUAL
Como já foi amplamente afirmado atrás, a caracterização da situação de referência/atual, a nível
dos vários descritores ambientais, reportar-se-á à fase de exploração do projeto, pelo facto deste
estabelecimento se encontrar em laboração, há pelo menos duas décadas.
Na análise específica será tratado o conjunto de descritores correspondentes aos elementos
ambientais mais relevantes, considerando o local de inserção do projeto e a sua tipologia e tendo
em vista uma abordagem multidisciplinar e integrada das matérias de ambiente e ordenamento do
território.
Assim, os descritores analisados são:
• Geologia e geomorfologia;
• Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos;
• Solos e Uso do Solo;
• Ordenamento do Território;
• Fatores Biológicos e Ecológicos;
• Paisagem;
• Qualidade do Ar;
• Ambiente Sonoro;
• Socioeconomia;
• Património Cultural e Arqueologia.

Face à tipologia do projeto e à sua localização, não se considera relevante a análise de um fator
ambiental relativo ao “Clima”, isto não obstante o facto de poder ser analisado algum parâmetro
climático em particular, decorrente da análise dos fatores ambientais anteriormente identificados.
Relativamente aos novos fatores ambientais importa referir que a alteração legal decorrente do
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de Dezembro não altera o âmbito do trabalho já realizado. Com
efeito, as novas matérias referidas no artigo 5.º do diploma supramencionado, são a saúde humana
e as alterações climáticas:
1. Em termos de saúde humana, não há qualquer interferência, nem esta é uma matéria relevante
para o projeto em avaliação, considerando a inexistência de ocupação humana suficientemente
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próxima, tendo sido analisadas interações específicas em termos de ruído, ar, água e sociais,
nos respetivos fatores ambientais abordados no EIA;
2. Em termos de clima e alterações climáticas, tal não tem aplicação a um projeto localizado (e já
existente) como o em apreço, não sendo matéria relevante, sendo que esta atividade e o
presente projeto contemplam MTD’s específicas para a gestão de energia, designadamente ao
nível de aquecimento e gestão racional de energia através de programa de gestão
automatizada do ambiente interno das áreas produtivas;
3. Todas as demais referências naquele articulado foram contempladas nos fatores ambientais
abordados no EIA.
Importa ainda referir que o Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de Dezembro, faz depender de cada
caso específico a necessidade, ou não, de serem analisados os novos fatores ambientais
estipulados, balizando a análise, somente, nos fatores suscetíveis de serem afetados pelo projeto
de forma significativa:
- São objetivos da AIA, de acordo com a alínea a) do artigo 5.º “Identificar, descrever e avaliar, de
forma integrada, em função de cada caso particular, os possíveis impactes ambientais
significativos (…)”
- De acordo com o n.º 4 do Anexo V (Conteúdo Mínimo do EIA), “Descrição dos fatores suscetíveis
de serem significativamente afetados pelo projeto, nomeadamente a população e a saúde
humana, a biodiversidade, o território, o solo, a água, o ar, a paisagem, o clima, incluindo as
alterações climáticas, os bens materiais, o património cultural, incluindo os aspetos arquitetónicos
e arqueológicos e a paisagem, bem como a interação entre os fatores mencionados”.
Neste contexto, consideram-se adequados ao projeto em apreço os fatores ambientais definidos no
presente EIA.
Segue-se a descrição que suporta a caracterização da situação de referência/atual, a nível dos
vários fatores ambientais.
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6.1. ANÁLISE ESPECÍFICA POR FATOR AMBIENTAL
6.1.1.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Metodologia
A caracterização geológica que se apresenta de seguida baseou-se na análise da Carta Geológica
de Portugal Continental à escala 1:1 000 000, a Carta Geológica produzida no PGBH Vouga,
Mondego e Lis de 2011 e que teve por base a Carta Geológica de Portugal 1:500 000. Não existindo
ainda a Carta Geológica de Portugal (1:50000) para esta localização (Carta 16-D), complementouse a análise utilizando as cartas 16-C Vagos e 19-A Cantanhede, na escala 1:50 000, publicadas
pelos Serviços Geológicos de Portugal. Complementou-se este estudo com outros elementos
bibliográficos considerados relevantes.

Enquadramento Geológico Regional
Portugal Continental é formado por três grandes unidades geológicas, o Maciço Hespérico, as Orlas
meso-cenozóicas e as Bacias do Tejo e do Sado. O Maciço Hespérico (ou Maciço Antigo) é a
unidade mais antiga e ocupa grande parte da região ocidental da Península Ibérica. É constituído
por formações ante-mesozóicas, onde predominam as rochas graníticas e xistentas. Este Maciço,
de orogenia hercínica, foi acompanhado por metamorfismo regional, e reparte-se por dois domínios,
a Zona de Ossa-Morena e a Zona Centro-Ibérica, entre os quais se formou uma bacia sedimentar
continental permo-carbónica (Ribeiro et al, 1979). O continente edificado pela orogenia hercínica,
foi durante algum tempo sujeito a erosão intensa, que originou importantes depósitos continentais.
Na Orla Meridional esses depósitos constituem uma série gresosa espessa, com alternâncias de
grés e margas, contendo algumas bancadas dolomíticas. Na Orla Ocidental, a mesma formação
compreende uma série gresoso-conglomerática, com leitos argilosos e alguns fósseis vegetais,
alternantes com calcários com fósseis animais (Barbosa, 1981).
A área em estudo localiza-se, do ponto de vista morfo-estrutural, na Orla meso-cenozóica Ocidental
(OMO).
As formações que constituem a OMO depositaram-se numa bacia sedimentar com forma alongada
e com orientação NNE-SSW. Os sedimentos, de espessura variável, assentam sobre um soco prémesozóico, apresentando na parte axial desta estrutura, cerca de 5 km de espessura. Os materiais
que preenchem a bacia são oriundos do Maciço Hespérico, a leste, mas também de uma antiga
área continental, a oeste, representada atualmente apenas pelas pequenas ilhas das Berlengas e
Farilhões.
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Enquadramento Geológico Local
A área em estudo localiza-se próximo de vários materiais do Quaternário (Plistocénico e
Holocénico), Cretácico e Jurássico Inferior. Mais concretamente na área a intervencionar, podemos
identificar duas litologias diferentes:
- As Margas e Calcários, do Jurássico inferior;
- Os Aluviões, depósitos aluvionares modernos do Holocénico, localizados na dependência do Rio
Cértima, que pertencem ao Quaternário de Aveiro.

Figura 6.1.1.1. - Extrato da Carta Geológica de Portugal (Fonte: PGBHVML, 2012). A vermelho é apresentada o
polígono da propriedade da Soacorgo.

Litologia e Litoestratigrafia
As formações que constituem o suporte do Quaternário de Aveiro são todas de natureza detrítica e
podem ser individualizadas em três grupos: terraços fluviais e praias antigas, de idade pliocénica, a
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formação de base do quaternário e aluviões modernos (Almeida, 2000).
Grande parte da área mapeada pela Carta Geológica 16-C, Vagos, encontra-se coberta por
depósitos de praias antigas que formam extensas plataformas. A sua composição litológica é
geralmente arenosa apresentando seixos rolados. Os depósitos de terraços fluviais são numerosos
e são geralmente grés finos a muito finos e areias finas, sem lentículas argilosas e sem seixos. A
estrutura sedimentar é plana, horizontal e laminada (Barbosa, 1981). Os depósitos da base do
quaternário estão representados por uma sequência granodecrescente, muito grosseira na base,
com clastos de xistos, granitos, grauvaques, passando para areias cada vez mais finas e argilosas.
Esta sequência é coberta por lodos orgânicos. Os depósitos modernos são constituídos por
aluviões, areias de praia, dunas e areias eólicas. Podem considerar-se aluviões, os dos vales que
correm nas áreas gresosas, e os que se situam sobre as áreas argilosas senonianas. São
importantes os aluviões da ria de Vagos, constituídos por materiais lodosos, que se prolongam para
montante através do rio Boco. Igualmente de natureza silto-argilosa, com bastante matéria orgânica,
são os aluviões que desaguam na Pateira de Fermentelos.
Os aluviões do rio Cértima exibem, localmente, sedimentos mais grosseiros, com areias, areões e
algum seixo de quartzo e quartzito, geralmente bem calibrados, raramente com intercalações
argilosas, e com espessuras que não costumam ultrapassar os 10 a 15 metros.
Importa também descrever as Margas e Calcários de Quiaios e São Gião, do Jurássico inferior, que
estão presentes na nossa área de estudo. Esta unidade é bem visível principalmente na área
abrangida pela Carta Geológica 19-A de Cantanhede.
No conjunto corresponde a uma espessa série de margas e calcários margosos, com cerca de 300
metros, originando topografia deprimida com ligeiros relevos (Barbosa, 1988). Foram definidas
várias subunidades: na base existe uma série essencialmente margosa, sobreposta por calcários
margosos; seguem-se calcários compactos (10 m) e posteriormente 55 a 60 m de calcários
margosos, nodulosos, compactos, separados por finos níveis margosos; depois aparecem calcários
nodulosos e margosos alternando com margas cinzentas, de espessuras que variam entre 60 a 100
m e, por fim, uma espessa série margosa, com cerca de 60-80 m, onde se intercalam algumas
bancadas finas de calcário margoso.

Geomorfologia
Do ponto de vista geomorfológico, a área em estudo encontra-se numa zona que é, de uma maneira
geral, aplanada e de baixa altitude. A superfície mais elevada anda na ordem dos 100 m, e
corresponde a aplanamentos do Plio-Plistocénico, que integram o extenso planalto do Jurássico de
Cantanhede-Ançã (Barbosa, 1988).
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Figura 6.1.1.2. – Extrato (s/ escala) da Carte Geomorphologique du Portugal, folha Norte (Ferreira, 1981).
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As grandes superfícies aplanadas correspondem aos níveis de depósitos de praias antigas, dunas
e areias eólicas, que se dispõem em declives suaves desde os 100 m de altitude até aos 10 m. A
cobertura arenosa de natureza eólica assenta sobre formações fundamentalmente de Cretácico e
Quaternário.
A drenagem apresenta duas principais direções de escoamento. Uma para norte, dirigindo-se para
a Ria de Aveiro, e outra para NE, com saída para o rio Cértima e Pateira de Fermentelos. O traçado
da rede de drenagem é em algumas zonas concordante com a fracturação, nomeadamente nas
regiões da Palhaça, Oiã e Fermentelos. Os vales seguem linhas de fratura mostrando traçados
retilíneos, só quebrados quando há cruzamento de fraturas.
O encaixe e declive dos vales são pouco acentuados, provocando um lento escoamento das águas,
criando zonas de retenção (Barbosa, 1981).
Na área em estudo, a principal linha de água é o Rio Cértima, que atravessa a área de SW para
NE. Todas as linhas de água existentes na área em estudo constituem afluentes deste rio. O Rio
Cértima apresenta vales amplos e um curso ligeiramente meandrizado.
Tectónica e Neotectónica
Tectónica
Começando por consultar a informação dada na Carta Geológica 16-C Vagos, constata-se que a
área da carta é afetada por pequenas linhas de fratura que se agrupam em torno de estruturas
ligeiramente levantadas. A tectonização afetou claramente todos os sedimentos até finais do
Cretácico, enquanto os depósitos quaternários se apresentam apenas localmente deslocados. É
possível ver que a tectónica de fracturação está bastante representada nesta carta, por falhas
rotacionais e “em tecla de piano” (Barbosa, 1981). São fraturas subverticais, diretas, que
provocaram

compartimentação

em

blocos,

proporcionando

vários

movimentos

de

afundimento/levantamento ao longo dos planos de falhas.
Há também referência a tectónica de dobramento. Os dobramentos são pouco acentuados, suaves,
do tipo cilíndrico com grandes raios de curvatura. O alinhamento estrutural Palhaça-MamarrosaFebres divide esta área em duas partes. Uma destas partes é constituída por estruturas de sinclinais
e anticlinais. Nomeadamente o anticlinal de Febres-Vilarinho do Bairro parece afetar a zona NW da
Mealhada. Trata-se de um tramo do anticlinal de Tocha-Mogofores, de orientação geral WSW-ENE.
O pendor dos flancos é suave e simétrico e o eixo da dobra aparenta mergulhar muito ligeiramente
para ENE.
Courbouleix (1974), refere que a NW da Mealhada, os acidentes hercínicos são bastante atenuados,
mas é provável que o rio Cértima corresponda a um deles. O vale do rio Cértima aproveita um
graben a W do Maciço Hespérico, orientado N-S a NW-SE, que se estreita significativamente para
Sul, deslocando-se pela grande falha NE-SW do Luso.
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Figura 6.1.1.3. – Extrato (s/ escala) da Carta Tectónica de Portugal, escala 1:000.000 (1972).

Neotectónica
O território português localiza-se junto ao cruzamento de uma margem continental orientada N-S e
uma fronteira de placas orientada E-W, a zona de fratura Açores-Gibraltar. Este ambiente geológico
é responsável por atividades neotectónicas e sísmicas significativas.
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Considera-se a Neotectónica como o estudo da atividade tectónica ocorrida nos últimos 2 milhões
de anos (aproximadamente o período Quaternário), e denominam-se ativas todas as estruturas
geológicas com evidências de movimentação naquele período.
As descontinuidades crustais foram reativadas com diferentes estilos tectónicos, conforme a sua
orientação e tensões, de modo que as falhas ativas em Portugal compreendem 3 tipos (Cabral,
1995):
- Falhas com uma componente predominante de movimentação inversa, de orientação NE-SW e
ENE-WSW, no interior do território, como as que limitam a Cordilheira Central;
- Falhas com movimentos de desligamento, orientados NNE-SSW, interpretadas como falhas de
desligamento esquerdo no Quaternário;
- Falhas com movimentação normal, mais raras, próximas do litoral ocidental, orientadas NW-SE e
WNW-ESE (nomeadamente falhas submeridianas localizadas a E de Coimbra).
Cabral elaborou um modelo para a evolução geodinâmica do território português no período
Quaternário, e constatou que a margem continental oeste ibérica está num estado de “tectónica de
transição”, que favorece a possibilidade de rutura em falhas ativas neoformadas ao longo da
plataforma continental e litoral oeste ibérico. No entanto os dados de neotectónica recolhidos
estimaram taxas de atividade de algumas falhas ativas, obtendo-se velocidades de deslocamento
entre 0,01 e 0,5 mm/ano, nos últimos 2 Ma, o que corresponde a um grau de atividade baixo.
De acordo com Cabral (1995), a área de estudo encontra-se entre duas estruturas, uma de menor
dimensão a W e considerada apenas falha ativa provável, e uma outra de grandes dimensões a E,
designada pela Faixa de Cisalhamento de Porto-Coimbra-Tomar. Apesar disso, a intensidade
sísmica e sismicidade histórica é moderada ou pouco significativa, dado que se trata de falhas sem
registos de sismos associados ou de muito baixa magnitude.
Com efeito da análise da sismicidade histórica e respetivo zonamento (Atlas do Ambiente), verificase que o projeto se localiza em área de intensidade sísmica baixa e segundo o “Regulamento de
Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes” (1983) que para efeitos de quantificação
da ação dos sismos, considera o País dividido em quatro zonas sísmicas, a região em que se insere
o projeto, situa-se na zona sísmica C, correspondendo a um coeficiente de sismicidade , de 0,5
(Figura 6.1.1.4).
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Figura 6.1.1.4. - Carta de zonamento do risco sísmico (RSAEEP); Carta de intensidade sísmica; Carta de isossistas
máximas, para o território do Continente (adaptado de Atlas do Ambiente).

Recursos Minerais
As argilas e areias são as substâncias minerais de maior ocorrência e exploração na área do mapa
de Vagos (16-C). Barbosa, em 1981, referiu que as argilas alimentavam as cerâmicas locais de
barro vermelho para o fabrico de telha e tijolo. Apresentavam uma elevada resistência mecânica e
viscosidade. Quanto às areias, eram vários os tipos a ser explorados – depósitos de praias antigas,
terraços e dunas. Eram essencialmente utilizados para a construção civil. Os areeiros encontravamse dispersos sobre as areias de dunas e eólicas.
Quanto aos calcários jurássicos eram essencialmente utilizados no fabrico de cal, na construção
civil para gravilhas, britas e outros inertes (Barbosa, 1988). Mais tarde estas explorações deixaram
de existir, e a maioria dos terrenos deram lugar ao cultivo da vinha.
Na pesquisa efetuada na base de dados SIORMINP (Sistema de Informação de Ocorrências e
Recursos Minerais Portugueses) na área de estudo não foram encontradas ocorrências de recursos
minerais, estando as ocorrências mais próximas a quase 6 Km de distância (ferro, urânio, hulha).
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Consultando a base de dados CERAM (Matéria Primas Minerais com Utilização na Indústria
Cerâmica), na área de estudo não há qualquer exploração, estando a mais próxima a 3 Km, em
Casal Comba, nomeadamente exploração de argila.

Figura 6.1.1.5. - Ocorrências minerais e sítios de interesse geológico próximos da área de estudo (mapa adaptado do
geoportal do LNEG).
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Analisou-se também a presença de Geossítios (sítios com interesse geológico), e constatou-se que
no concelho da Mealhada não existe nenhuma ocorrência de elementos geológicos e
geomorfológicos com valor patrimonial ou interesse científico. Segundo o inventário do LNEG
(Laboratório Nacional de Energia e Geologia) a ocorrência mais próxima é em Penacova, Livraria
do Mondego, e localiza-se a cerca de 20 km da área em estudo.
Hidrogeologia
Do ponto de vista hidrogeológico, a área de estudo localiza-se na Unidade Hidrogeológica da Orla
Ocidental, mais concretamente na massa de água subterrânea do Cársico da Bairrada (ALMEIDA,
2000) (Volume 3 - Anexo Cartográfico – Peça desenhada n.º 5). Como é típico de meios cársicos,
a massa de água apresenta uma heterogeneidade acentuada, observando-se zonas caracterizadas
por uma produtividade elevada, a par de outras onde as captações com caudais diminutos são a
regra. Estas características devem-se, por um lado, às características litológicas das camadas
aflorantes, e, por outro, à maior ou menor proximidade de eixos de drenagem subterrânea, onde o
desenvolvimento da carsificação é mais importante.
Na notícia explicativa da carta geológica 16-C de Vagos, do ponto de vista hidrogeológico, Barbosa
faz referência a duas unidades - o Cretácico e o Quaternário. As captações do Quaternário exploram
os aquíferos instalados nos vários níveis de praias antigas e terraços fluviais, do Plistocénico, que
são reforçados superiormente pela cobertura eólica e dunar, e inferiormente controlados pelo
substracto argiloso. Na zona próxima de Cantanhede, há referência apenas ao aproveitamento das
exsurgências de Fervença e de Portunhos, pertencentes ao Jurássico.
No Cársico da Bairrada as formações jurássicas consideradas aquíferas são as Camadas de
Coimbra e os Calcários margosos de Lemede, dada a sua produtividade. Estas formações aquíferas
evidenciam significativa carsificação e fracturação, fatores responsáveis pela alta permeabilidade
que manifestam. Encontram-se separadas por um conjunto margoso, de baixa permeabilidade, as
Margas e Calcários margosos de Vale das Fontes, que funcionam como aquitardo.
O Liásico termina com a formação Margas e Calcários de Quiaios e São Gião, presentes na nossa
área de estudo. O seu principal papel hidrogeológico é o de constituir o teto impermeável do sistema,
conferindo-lhe características de confinamento. Para além disso, têm uma grande importância na
proteção natural do Jurássico produtivo, já que impede ou dificulta a entrada de contaminações.
Esta a unidade jurássica é bastante espessa, com cerca de 300 metros.
Assim, é possível concluir-se o seguinte:
- A hidrogeologia local é constituída por um aquífero instalado nas formações calcárias do jurássico
inferior, constituindo a principal formação aquífera da massa de água subterrânea Cársico da
Bairrada;
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- Em grande parte da área de estudo, o aquífero encontra-se coberto por materiais detríticos do
Pliocénico e Holocénico. É de supor que estes constituam pequenos aquíferos, de carácter local,
maioritariamente livres e com ligação ao Rio Cértima;
- O Rio Cértima desempenha um papel bastante importante na hidrogeologia local, pois além de se
encontrar em ligação hidráulica com os pequenos aquíferos das aluviões, constitui o local de
descarga da formação aquífera carbonatada.

6.1.2.

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS

6.1.2.1.

Recursos Hídricos Superficiais

METODOLOGIA
A caracterização dos recursos hídricos na zona de implantação do projeto em estudo baseou-se,
sobretudo, na informação disponível na bibliografia sobre a matéria. A metodologia adotada para a
análise e caracterização dos recursos hídricos superficiais apoiou-se na caracterização da principal
bacia hidrográfica onde se insere o presente projeto, ou seja, na informação disponível referente ao
Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Rios Vouga, Mondego e Lis (PGRHVML, 2016) e
também ao anterior PGBHVML (2012).
Esta caracterização foi ainda complementada com a consulta do Portal da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), do Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAMB), do Sistema Nacional
de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e ainda, com visitas de reconhecimento de campo.
Com vista à caracterização da principal bacia hidrográfica do projeto, apresenta-se uma descrição
dos principais aspetos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos superficiais, tendo sido
igualmente analisadas e caracterizadas as principais disponibilidades, necessidades, os usos da
água dominantes e as fontes de poluição para a respetiva bacia hidrográfica.
Caracterização da Bacia Hidrográfica da Área do Projeto
Em termos hidrográficos, a área geográfica correspondente ao Plano de Gestão das Bacias
Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis abrange o concelho da Mealhada, sendo que a área
afeta ao presente projeto encontra-se integrada na Bacia Hidrográfica do rio Vouga (Figura
6.1.2.1.1.).
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Figura 6.1.2.1.1. - Enquadramento, na bacia hidrográfica do rio Vouga, das massas de água superficiais
presentes na envolvente à área em estudo (adaptado de PGBHVML, 2012).

O rio Vouga nasce na serra da Lapa, a cerca de 930 m de altitude e percorre 148 km até desaguar
na Barra de Aveiro Esta bacia consiste num conjunto hidrográfico de rios que desaguam muito perto
da foz do Vouga, numa laguna que comunica com o mar, a Ria de Aveiro, não se constituindo como
uma bacia “normal”, com um rio principal diferenciado (PGRHVML, 2016).
O rio Vouga corre ao longo do seu percurso, em tipos de vales distintos, podendo ser identificados
os seguintes troços (PGBHVML, 2012):
•

“até S. Pedro do Sul, correspondente às cabeceiras, onde a bacia apresenta uma forma
relativamente alongada e o rio desenvolve-se numa zona de planalto;

•

entre S. Pedro do Sul e Albergaria-A-Velha. A jusante de S. Pedro do Sul, o Rio Vouga deixa
de se desenvolver numa zona de planalto, entrando numa zona de relevo mais acentuado,
de vales encaixados e densidade de drenagem superior ao do troço anterior;

•

até Aveiro em que o rio volta novamente a correr em leitos menos declivosos, em vales
abertos e com leitos de cheias em ambas as margens (é neste troço que conflui o Rio
Águeda, principal afluente do Rio Vouga). Nesta zona a bacia hidrográfica tem forma
relativamente arredondada;

•

entre Aveiro e a Barra de Aveiro, correspondente à zona lagunar designada correntemente
por Ria de Aveiro. Afluente ao Rio Vouga, o Braço Norte da Ria de Aveiro (que inclui os rios
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Antuã, Fontão, Negro e a Ribeira de Caster), o Braço da Gafanha (que inclui o Rio Boco) e
o Braço Sul da Ria de Aveiro (que inclui a Ribeira da Corujeira)”.

De acordo com o PGRHVML (2016), os rios principais deste conjunto são o próprio Vouga (e seus
afluentes até à confluência com o rio Águeda), Águeda e o seu afluente, Cértima, podendo
acrescentar-se-lhe o Caster e o Antuã, na parte Norte, e o Boco e a ribeira da Corujeira, a Sul, todos
desaguando na ria de Aveiro mas hidrograficamente independentes do Vouga, o Braço Norte da
Ria de Aveiro (que inclui os rios Antuã, Fontão e a ribeira de Caster), e o Braço da Gafanha (que
inclui a zona superior da bacia do rio Boco).

CARACTERIZAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA NA ÁREA DO PROJETO
O projeto localiza-se no concelho da Mealhada, encontrando-se este concelho inserido em duas
bacias hidrográficas (Vouga e Mondego), mas dominado essencialmente pela bacia do Vouga que
drena a maioria do Concelho para o Cértima que, desde o Buçaco, corre até à Pateira de
Fermentelos e depois até ao Águeda. Da bacia hidrográfica do Mondego faz apenas parte a ribeira
do Pisão, no extremo sul do concelho (Estudos de Caracterização da Revisão do PDM, 2011)
(Figura 5.1.2.1.2.).
Quanto ao sistema hídrico superficial presente no concelho, os rios e ribeiros apresentam um
carácter sazonal e irregular, face ao clima a que estão sujeitos e à reduzida dimensão das respetivas
bacias hidrográficas, originando cheias no Inverno ou na Primavera e no Verão estão secos. As
bacias dos afluentes do Cértima apresentam características distintas (Estudos de Caracterização
da Revisão do PDM, 2011):
- “As margens direitas são longas e estreitas, tendo o curso de água a montante um declive
acentuado, que diminui até à confluência (as águas afluem ao canal principal de modo bem
distribuído, não originando de uma forma geral cheias);
- As margens esquerdas, mais baixas e menor declive, são mais largas, levando a uma maior
concentração na afluência ao canal principal, tendo maior propensão para a ocorrência de cheias
(Ribeira da Lendiosa, a partir de Mala e do Rio Ponte, a partir do Barregão)”.
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Figura 6.1.2.1.2. – Rede hidrográfica presente no concelho da Mealhada (Estudos de Caracterização da
Revisão do PDM, 2011).

Localmente, a área é drenada para o rio Cértima (PT04VOU0543A), afluente do rio Águeda, afluente
do rio Vouga. O Quadro 6.1.2.1.1 permite caracterizar as principais massas de água existentes na
área envolvente ao projeto.
Quadro 6.1.2.1.1. - Caracterização dos cursos de água na área envolvente (SNIAMB, 2017).
Código rios

Classificação decimal

Designação

Tipo

Bacia

Código bacia

RH

719

719

Rio Vouga

Principal

Vouga

132

RH4

719.07

71907

Rio Águeda

Afluente

Águeda

132

RH4

719.07.01

7190701

Rio Cértima

Afluente

Águeda

132

RH4

Na lista das massas de água delimitadas para o 2.º ciclo de planeamento do PGRHVML
(PGRHVML, 2016) estas massas de água rios têm a caracterização apresentada no quadro
seguinte.
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Quadro 6.1.2.1.2. - Caracterização dos cursos de água na área envolvente (SNIAMB, 2017) .
Código

Designação

Tipologia

Natureza

Comprimento (km)

PT04VOU0543C

Rio Vouga

Rios do Litoral Centro

Natural

29,922

PT04VOU0543B

Rio Águeda

Rios do Litoral Centro

Natural

17,245

PT04VOU0543A

Rio Cértima

Rios do Litoral Centro

Natural

74,852

Relativamente à área afeta ao estabelecimento da Soacorgo, conforme se pode verificar no extrato
da Planta de Localização (Figura 6.1.2.1.3.), existe uma linha de água de primeira ordem, afluente
do rio Cértima, assinalada na Carta Militar, localizada a Norte na área de intervenção, em área afeta
à Área Edificada 2.
Na área do presente projeto existem ainda duas valas hidráulicas de drenagem dos terrenos, que
confluem para esta linha de água, e que recebem as águas pluviais da área de intervenção. No
entanto, estas não são linhas de água, mas sim valas de drenagem, tendo surgido pela necessidade
de promover a drenagem do terreno uma vez que este, por se encontrar a uma cota baixa, apresenta
o nível freático muito próximo da superfície, logo com limitações sérias na drenagem superficial
natural.

Figura 6.1.2.1.3. – Enquadramento da área de implantação do projeto (Adaptado da PD3) – Planta de
Localização.
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ASPETOS DA QUANTIDADE
Em termos genéricos, o regime de caudais de um rio reflete as variações da pluviosidade, quer em
termos do seu total anual, quer das suas variações intra-anuais. Durante o período Outono-Inverno,
quando a região é sujeita a precipitação mais intensa, o caudal nos rios aumenta, verificando-se,
por vezes, a ocorrência de cheias mais ou menos importantes. No Verão, as precipitações menores
e o aumento da evaporação, conduzem a uma ausência de escoamento nesta altura do ano,
formando cursos de água intermitentes.
De acordo com informação constante no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos
(SNIRH), a estação hidrométrica ativa mais próxima da área em estudo, localiza-se no concelho de
Anadia. Apesar desta estação encontrar-se inserida noutro concelho, localiza-se na mesma bacia
hidrográfica da área do projeto, pelo que se considera que as condições meteorológicas (que
influenciam de forma direta o escoamento) da estação de Anadia se assemelham às que se fazem
sentir no concelho da Mealhada, e particularmente na área em estudo.
Assim sendo, a análise do escoamento médio das linhas de água foi efetuada recorrendo a essa
estação hidrométrica, localizada na freguesia de Ferreira-a-Nova, e denominada de Vila Nova de
Monsarros (11G/01H) e localiza-se a aproximadamente 6 km da área em estudo.

Figura 6.1.2.1.4. – Localização da estação de monitorização “Vila Nova de Monsarros” (11G/01H) (SNIRH,
2017).
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No quadro seguinte, apresentam-se as principais características da estação hidrométrica de Vila
Novas de Monsarros.

Quadro 6.1.2.1.3. – Principais Características da Estação Hidrométrica de Vila Mova de Monsarros
(SNIRH, 2017).
Estação

Código

hidrométrica
Vila Nova de

11G/01H

Monsarros

Linha de Água
Ribeira da Serra ou
do Salgueiral

Data de Inicio

Data Fim

Nº de Valores (n)

07-11-2001

-

132

A figura seguinte representa graficamente o escoamento médio mensal registado na estação
hidrométrica de Vila Nova de Monsarros.
7000

Escoamento mensal (dam3)
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4000
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1000
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Figura 6.1.2.1.5. – Escoamento médio mensal (dam3) registado na estação hidrométrica de Vila Nova de
Monsarros (SNIRH, 2017).

Pela análise da figura anterior verifica-se que os meses com maior escoamento, em média,
correspondem aos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro e os meses com menor escoamento
correspondem aos meses de Julho a Setembro.
No quadro seguinte apresentam-se os valores médios anuais referentes ao escoamento médio,
máximo e mínimo, observados na estação hidrométrica em análise, no período compreendido entre
1978/2016.
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Quadro 6.1.2.1.4. – Valores Médios de Escoamento Registados entre 01/10/1979 a 29/12/20 09 na
Estação Hidrométrica de Vila Nova de Monsarros (SNIRH, 2017) .
Escoamento (dam3)
Nome da Estação
Vila Nova de Monsarros
(11G/01H)

Médio

Máximo

Mínimo

2360

20440

0

Os valores apresentados demonstram que os escoamentos médios mensais registados se
apresentam muito variáveis ao longo do ano, apresentando, contudo, características de
escoamento anuais semelhantes, de ano para ano.
O valor médio mensal de escoamento é de 2360 dam3. O mês de Dezembro apresentou o valor
mais elevado de escoamento médio mensal (durante os anos hidrológicos considerados) com
20440 dam3, enquanto os meses de Julho, a Novembro apresentaram os valores mais baixos (0
dam3).
Pela análise dos valores de escoamento, constata-se que o escoamento médio superficial depende
diretamente da variação da precipitação, verificando-se que é durante o semestre húmido que se
registam os valores de maior escoamento.

USOS E NECESSIDADES DE ÁGUA
A avaliação dos usos e necessidades de água teve como base informação disponível no PBHVML.
O quadro seguinte apresenta as necessidades de água distribuída pelos diferentes usos, para a
bacia do rio Vouga.

Quadro 6.1.2.1.5. – Necessidades de água de cada setor utilizador, em ano médio, para a bacia do Vouga e
peso percentual no conjunto da região hidrográfica (PGBHVML, 2016).
Usos e necessidades de água
Setor

dam3/ano

% (na BHVML)

Agricultura

68387

24,3

Pecuária

1432

40,9

Golfe

85

18,7

Indústria

31440

36,1

C. Termoelétrica

0

0

Urbano

44626

34,7

Total

145971

28,8
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De acordo com o quadro anterior, verifica-se que as necessidades de água na bacia do rio Vouga
são essencialmente referentes à agricultura (47%), seguindo-se o setor urbano (30,6%) e o setor
da indústria (21,5%), sendo que os restantes sectores representam 1% do consumo.
Importa ainda referir que as necessidades hídricas do setor pecuário têm maior peso na bacia do
Vouga.
Para o ano médio, relativamente à distribuição do total das necessidades das sub-bacias na área
abrangida pelo PGBH do Vouga, Mondego e Lis, verifica-se que a do Mondego é a que apresenta
maiores necessidades hídricas (53,6%), seguida da bacia do Vouga (28,9%) (PGBHVML, 2016).

BALANÇO DE NECESSIDADES/DISPONIBILIDADES DE ÁGUA
O balanço entre as necessidades e as disponibilidades de água tem por objetivo avaliar, a médio e
longo prazo, se existem na área abrangida pelo Plano disponibilidades hídricas suficientes para
fazer face às exigências de todos os setores de atividade em si presentes. Para atingir tal objetivo,
o balanço necessidades/disponibilidades é calculado com base nas necessidades hídricas totais
em ano médio, e nas disponibilidades hídricas resultantes dos escoamentos modificados pelos
transvases em ano médio. Apenas desta forma, se conseguirá ter uma perspetiva global, no espaço
e no tempo, das exigências da região face às suas disponibilidades (PGRHVML, 2016).
O quadro seguinte apresenta um resumo do balanço anual entre as disponibilidades e necessidades
para o ano médio e ano seco, para a –bacia do rio Vouga. Apresenta-se ainda neste quadro a taxa
de utilização dos recursos hídricos, sendo que um valor elevado indica uma pressão elevada sobre
a utilização dos recursos.

Quadro 6.1.2.1.6. – Resumo do balanço das necessidades/disponibilidades de água), para a bacia do rio
Vouga, em ano húmido, médio e em ano seco (PGBHVML, 2012).
Escoamentos

Necessidades

Escoamentos

modificados pelos

hídricas totais

sobrantes

transvases (dam3)

(dam3)

(dam3)

Húmido

3.739.214

138.992

3.600.221

3,7%

Médio

2.608.820

145.971

2.462.849

5,6%

Seco

1.510.434

152.950

1.357.485

10,1%

Ano

% de utilização do
recurso

A análise do quadro anterior permite constatar que, em ano médio, as disponibilidades hídricas da
bacia do Vouga são muito superiores às necessidades hídricas exigidas por todos os setores de
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atividade. Ou seja, os volumes das necessidades hídricas estão muito aquém das disponibilidades
existentes.
Como resultado, obtém-se assim, no total da área abrangida pelo PGBH do Vouga, Mondego, Lis
um rácio de 3,7% de todos os recursos hídricos existentes, em ano médio, e 5,6% e 10,1%,
prospectivamente para os anos húmido e seco.
Verifica-se que em ano médio as utilizações são inferiores a 10% das disponibilidades. No entanto,
tal não significa que não possam ocorrer situações de escassez durante o semestre seco, em que
se verifica, normalmente, uma insuficiência nas disponibilidades hídricas.
ASPETOS DA QUALIDADE
A caracterização dos aspetos qualitativos dos recursos hídricos superficiais da zona em estudo foi
efetuada tendo como base a informação constante na Rede de Qualidade da Água, inserida no
Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.
Para o efeito foram analisadas as estações mais próximas da área em estudo, a estação 11G/02
(pertencente à Rede Operacional), localizada a montante, a cerca de 5,5 km de distância da área
em estudo, inserida no concelho da Mealhada, freguesia de Pampilhosa e a estação 10G/06 (Ponte
Canha – Vouga), pertencente à Rede Operacional, localizada a jusante, na freguesia de Arcos,
concelho da Anadia. A figura seguinte apresenta a localização das estações de monitorização
referidas.

Figura 6.1.2.1.6. – Localização das estações de monitorização em estudo (PGRHVML, 2016).
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Para efetuar a análise da qualidade da água superficial procedeu-se à avaliação dos dados
existentes nas estações de monitorização em estudo. O quadro seguinte apresenta as
características gerais das estações de monitorização em análise.

Quadro 6.1.2.1.7. – Estações de monitorização Pampilhosa do Sistema Nacional de Informação de
Recursos Hídricos (SNIRH, 2017).
Código

Bacia

Meio Aquático

Vouga

Rio Cértima

11G/02

Vouga

Rio Cértima

10G/06

SNIRH

Designação

Pampilhosa
Ponte Canha –
Vouga

Coordenadas

Coordenadas

x (m)

y (m)

174819

374681

172200

388300

O curso de água foi classificado com base nos critérios propostos pela “Classificação dos Cursos
de Água Superficiais de Acordo com as suas Características de Qualidade para Usos Múltiplos”, da
APA. A classificação da qualidade da água para usos múltiplos permite obter informação sobre os
usos que potencialmente podem ser considerados na massa de água. São consideradas cinco
classes, conforme se apresenta no quadro seguinte.

Quadro 6.1.2.1.8. – Classificação da Qualidade das Águas (SNIRH, 2017).
Classe
A – Excelente
B – Boa

Descrição da qualidade das águas
Águas com qualidade equivalente às condições naturais aptas para satisfazer
potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade
Águas com qualidade ligeiramente inferior à Classe A, mas podendo também satisfazer
potencialmente todas as utilizações
Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, usos industriais e produção de

C – Razoável

água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies
menos exigentes), mas com reprodução aleatória, apta para recreio sem contacto direto

D – Má

E – Muito Má

Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação,
arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir de forma aleatória
Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos

Estação de monitorização “Pampilhosa” (11G/02)
A Figura 6.1.2.1.7. apresenta o resultado das classificações obtidas na estação de monitorização
“Pampilhosa” (11G/02), em diferentes períodos temporais, utilizando para o efeito a base de dados
do SNIRH.
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Figura 6.1.2.1.7. – Classificação disponível para a estação de monitorização Pampilhosa, entre 2002 e
2013 (SNIRH, 2017).

Conforme se pode verificar pela análise da figura anterior, no que diz respeito à estação de
monitorização em análise, importa salientar que em 2002 a estação apresentou uma qualidade da
água classificada como “Muito Má”, no entanto, de 2003 a 2011 apresentou melhoria significativa,
com classificação de “Razoável”, e “Boa” em 2008.
No entanto, relativamente a 2012 e 2013, verifica-se que a qualidade da água apresentou uma
classificação de “Má”, sendo os parâmetros responsáveis por essa classificação o Azoto amoniacal,
Azoto Kjeldahl, em 2012, e Oxigénio dissolvido (sat), fósforo P e Azoto amoniacal, em 2013.
Os parâmetros responsáveis pela classificação da qualidade da água, entre 2002 e 2013
encontram-se apresentados no Quadro 6.1.2.1.9.

Quadro 6.1.2.1.9. – Parâmetros Relacionados com a Classificação da Qualidade das Águas, entre 2002 e
2013 (SNIRH, 2017).
Ano
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013

Descrição dos Parâmetros
Fosfatos P2O5 e Fósforo P
Carência química de oxigénio e Coliformes totais
Carência bioquímica de oxigénio, Coliformes totais, Coliformes fecais e Carência química de oxigénio
Carência química de oxigénio e Manganês
Manganês
Manganês e Carência química de oxigénio
Condutividade, Carência
química
de
oxigénio, Estreptococos
fecais, Nitratos, Manganês, Oxigénio dissolvido (sat) e Coliformes totais

fecais, Coliformes

Carência química de oxigénio e Oxigénio dissolvido (sat)
Carência química de oxigénio e Oxigénio dissolvido (sat)
Azoto amoniacal e Azoto Kjeldahl
Oxigénio dissolvido (sat), Fósforo P e Azoto amoniacal
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Estação de monitorização “Ponte Canha (Vouga)” (10G/06)
A Figura 6.1.2.1.8. apresenta o resultado das classificações obtidas na estação de monitorização
“Ponte Canha” (10G/06), em diferentes períodos temporais, utilizando para o efeito a base de dados
do SNIRH.

Figura 6.1.2.1.8. – Classificação disponível para a estação de monitorização em análise, entre 2004 e 2012
(SNIRH, 2017).

Conforme se pode verificar pela análise da figura anterior, no que diz respeito à estação de
monitorização em análise, importa salientar que, aproximadamente desde de 2004 a estação
apresenta uma qualidade da água classificada de “Muito Má, sendo os parâmetros responsáveis
por essa classificação o Azoto amoniacal, Azoto Kjeldahl, Fósforo P e Fosfato P2O4.
Os parâmetros responsáveis pela classificação da qualidade da água, entre 2004 e 2012
encontram-se apresentados no Quadro 6.1.2.1.10.
Quadro 6.1.2.1.10. – Parâmetros Relacionados com a Classificação da Qualidade das Águas, entre 2004 e
2012 (SNIRH, 2017).
Ano

Descrição dos Parâmetros

2004

Azoto amoniacal

2005

-

2006

Azoto amoniacal

2007

Azoto amoniacal e Fósforo P

2008

Azoto amoniacal

2009

Azoto amoniacal, Fósforo P e Fosfatos P2O5

2011

Azoto Kjeldahl, Fosfatos P2O5, Fósforo P e Azoto amoniacal

2012

Fosfatos P2O5, Fósforo P, Azoto amoniacal e Azoto Kjeldahl

Pelo exposto contata-se que ambas as estações de monitorização apresentam uma qualidade da
água que evidencia contaminação e fósforo e azoto.
De acordo com PGRHVML (2016), “O sector 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
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orgânica e os nutrientes veiculados pelos efluentes pecuários podem conduzir à deterioração da
qualidade das águas superficiais e subterrâneas, devido às descargar 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”.
“O destino final dos efluentes pecuários, dependendo do tipo de tratamento, pode ser considerado
uma fonte de poluição pontual ou difusa. As cargas poluentes relativas às explorações pecuárias
intensivas (em que os efluentes pecuários são aplicados para valorização agrícola) são
consideradas fontes de poluição difusa devido ao arrastamento, por escoamento superficial ou por
lixiviação, de azoto e fósforo veiculado pelos efluentes pecuários”.
Relativamente a fontes de poluição difusa, de acordo com o PGBHVML (2012), o concelho da
Mealhada apresenta uma intermédia a elevada carga específica de azoto, com valores a rondar os
33 e os 57 kg/(ano.km2), sendo que na vertente noroeste e sudoeste do concelho apresentam-se
valores superiores a 57 kg/(ano.km2). O concelho apresenta igualmente uma elevada carga
específica de Azoto, com valores superiores a 345 kg/(ano.km2).
Relativamente a fontes de poluição tópica, nomeadamente urbana, provocada por descarga das
ETAR’s urbanas em meio hídrico importa referir que o rio Cértima, na proximidade da área em
estudo, dispõe de pontos de rejeição de águas residuais urbanas (PGRHVML, 2016). Nessa mesma
área existem ainda pressões na massa de água superficial associada às indústrias agro-alimentares
(Figura 6.1.2.1.9.).

Figura 6.1.2.1.9. – Pressões nas massas de água superficiais associadas a fontes de poluição tópica
(PGBHVML, 2012).
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No município da Mealhada, a ETAR municipal (localizada a cerca de 265 m a Sudeste da instalação
da Soacorgo) descarrega o efluente final tratado no rio Cértima. No entanto, esta ETAR que se
encontrava subdimensionada, poderia por este motivo estar a pôr em causa a qualidade da água
do rio Cértima, situação que já estará ultrapassada após projeto de reformulação da mesma e já
executado.
Relativamente aos níveis de atendimento e saneamento básico, o concelho da Mealhada apresenta
valores muito satisfatórios sendo que, de acordo com a informação disponível no INE, relativa ao
ano de 2009, a totalidade da população encontrava-se servida por sistemas de drenagem de águas
residuais e cerca de 98% da população encontrava-se ligada e servida por estações de tratamento
de águas residuais.
De referir ainda que na bacia do Vouga não existem pontos de rejeição com descarga direta, ou
seja, sem tratamento de efluentes. Nesta bacia, o volume de água residual tratada em instalações
com nível primário é reduzido (1%).
O volume rejeitado sujeito a tratamento secundário é superior a 70% na bacia do Vouga.
Em suma, as pressões significativas identificadas no rio Cértima são relativas a pressões urbanas,
agrícolas, pecuárias e hidromorfológicas (PGRHVML, 2016).
ESTADO ECOLÓGICO E QUÍMICO DA MASSA DE ÁGUA SUPERFICIAL
Tendo como base informação constante no PGRHVML (2016) relativa ao estado químico das
massas de água presentes na envolvente ao projeto, optou-se por efetuar adicionalmente uma
análise mais específica relativa ao estado Ecológico e Químico. Conforme se pode constatar pela
figura seguinte, o rio Cértima encontra-se classificado com um estado ecológico “Mau”.

Figura 6.1.2.1.10. – Estado Ecológico associado às massas de água superficiais (adaptado PGRHVML,
2016).
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Relativamente ao estado químico do rio Cértima, de acordo com informação presente no PGRHVML
(2016), estas massas de água superficial apresentam um estado químico classificado como “Bom”.

Figura 6.1.2.11. – Estado Químico associado às massas de água superficiais (PGRHVML, 2016).

ESTADO GLOBAL DA MASSA DE ÁGUA SUPERFICIAL
O Estado Global da massa de água resulta da combinação do estado/potencial ecológico e do
estado químico.

Figura 6.1.2.1.12. – Estado Global associado às massas de água superficiais (PGRHVML, 2016).

Conforme se pode constatar pela figura seguinte, o rio Cértima encontra-se classificado com um
estado Global “Inferior a Bom”.
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Lei da Água
Ao nível da presente análise, importa analisar o definido na Lei da Água, aprovada pela Lei n.º
58/2005, de 29 de Dezembro, que “estabelece o enquadramento para a gestão das águas
superficiais, designadamente as águas interiores, de transição e costeiras, e das águas
subterrâneas (…)” e define, na alínea jjj) do artigo 4.º, como Zonas Protegidas:
“i) As zonas designadas por normativo próprio para a captação de água destinada ao consumo
humano ou a protecção de espécies aquáticas de interesse económico;
ii) As massas de água designadas como águas de recreio, incluindo zonas designadas como zonas
balneares;
iii) As zonas sensíveis em termos de nutrientes, incluindo as zonas vulneráveis e as zonas
designadas como zonas sensíveis;
iv) As zonas designadas para a protecção de habitats e da fauna e da flora selvagens e a
conservação das aves selvagens em que a manutenção ou o melhoramento do estado da água seja
um dos factores importantes para a sua conservação, incluindo os sítios relevantes da rede Natura
2000;
v) As zonas de infiltração máxima”.
O quadro seguinte apresenta o enquadramento das zonas protegidas identificadas para a área do
projeto, ao abrigo da Lei da Água.

Quadro 6.1.2.1.11. – Enquadramento das zonas protegidas ao abrigo da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de
29 de Dezembro) (Fonte: Sniamb e Revisão do PDM).
Alínea jjj) do artigo 4.º, da

Área de intervenção do projeto

Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro
As zonas designadas por normativo próprio para
a captação de água destinada ao consumo
humano ou a proteção de espécies aquáticas de
interesse económico
As massas de água designadas como águas de
recreio, incluindo zonas designadas como zonas
balneares

Não foram identificados perímetros de proteção de
captações

de

água

subterrânea

na

área

de

intervenção do projeto.

Não existem massas de água designadas como
águas de recreio na área de intervenção do projeto.

As zonas sensíveis em termos de nutrientes,

- A área de intervenção do projeto não integra

incluindo as zonas vulneráveis e as zonas

nenhuma Zona Vulnerável, nem nenhuma zona

designadas como zonas sensíveis

sensível).
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Alínea jjj) do artigo 4.º, da

Área de intervenção do projeto

Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro
As zonas designadas para a proteção de habitats
e da fauna e da flora selvagens e a conservação
das aves selvagens em que a manutenção ou o

A área de estudo não se encontra incluída em

melhoramento do estado da água seja um dos

nenhuma área classificada do ponto de vista da

fatores importantes para a sua conservação,

conservação da natureza.

incluindo os sítios relevantes da rede Natura
2000
De acordo com a carta da Reserva Ecológica
Nacional da Mealhada, a área de intervenção

As zonas de infiltração máxima

encontra-se inserida em REN, em “Áreas de Máxima
Infiltração”.

RISCO ASSOCIADO AOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
Relativamente ao risco associado aos recursos hídricos superficiais, tendo como base a informação
disponível PGBHVML (2012), a massa de água rio Vouga apresenta-se “em risco” (art. 13.º da
DQA), conforme se apresenta no quando seguinte.

Quadro 6.1.2.1.12. – Risco da massa de água superficial (PGBHVML, 2012).
Código da massa de água

Nome da massa de água

Classificação do risco(art. 13.º)

04VOU0530

Rio Vouga

Em risco

6.1.2.2.

Recursos Hídricos Subterrâneos

METODOLOGIA
A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos na zona de implantação do projeto em estudo
baseou-se, sobretudo, na informação disponível na bibliografia sobre a matéria, nomeadamente em
estudos identificados e selecionados de âmbito regional, nos quais se incluem os Sistemas
Aquíferos de Portugal Continental (INAG, 2000), o Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos
Rios Vouga, Mondego e Lis (PGRHVML, 2016) e também o Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica
dos Rios Vouga, Mondego e Lis (PGBHVML, 2012).
Esta caracterização foi ainda complementada com a consulta do sítio da Internet da Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), do Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAMB), do
Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e, ainda, com visitas de
reconhecimento de campo.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os recursos hídricos subterrâneos desempenham um papel fundamental tanto no abastecimento
das populações, como no abastecimento da agricultura e indústria. É reconhecido o papel
importante que estes recursos apresentam, mesmo em zonas onde as águas subterrâneas são
escassas, pois “podem ser fundamentais, na ausência de outros recursos hídricos economicamente
mobilizáveis, permitindo assegurar o abastecimento de núcleos urbanos ou industriais de pequena
dimensão, de explorações agro-pecuárias e do regadio de pequenas explorações agrícolas”
(SNIRH).
A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal continental está intimamente
relacionada com as ações geológicas que moldaram o nosso território. Nas bacias mesocenozóicas,
ocupadas essencialmente por rochas detríticas ou carbonatadas, pouco ou nada afetadas por
fenómenos de metamorfismo, encontram-se os aquíferos mais produtivos e com recursos mais
abundantes (SNIRH).
A área do projeto do presente projeto insere-se na Unidade Hidrogeológica da Orla Ocidental, na
Massa de Água Subterrânea Cársico da Bairrada (Peça Desenhada n.º 5), conforme se pode
visualizar na figura seguinte.

Figura 6.1.2.2.1. – Enquadramento da área do projeto na massa de água subterrânea e respetiva Unidade
Hidrogeológica (SNIRH, 2017).

O Cársico da Bairrada (O3) está situado na Bacia do Vouga e do Mondego abrangendo uma área
total de aproximadamente 316 km2, sendo percorrido pelo rio Cértima (afluente do rio Águeda) e a
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ribeira da Corujeira, coincidindo parte do limite sul desta massa de água, com o limite, a sul, da
bacia hidrográfica do rio Vouga.
As principais formações aquíferas do sistema são as Camadas de Coimbra (calcários cinzentos
compactos, com alternância de bancos compactos ou ligeiramente argilosos e de margas xistosas)
e os Calcários margosos de Lemede (alternância de calcários argilosos e finos leitos de margas),
sendo a primeira a mais produtiva. Entre essas unidades está o conjunto essencialmente margoso
que funciona como aquitardo, conhecido por “Margas e calcários margosos de Vale das Fontes”
(PGBHVML, 2012).
Em termos hidrogeológicos, a massa de água subterrânea Cársico da Bairrada “apresenta uma
heterogeneidade acentuada, que é produto do nível de carsificação existente no local, observandose zonas caracterizadas por uma produtividade elevada, a par de outras onde as captações com
caudais diminutos são predominantes. Essas características devem-se, por um lado, à maior ou
menor proximidade de eixos de drenagem subterrânea, onde o desenvolvimento da carsificação é
mais importante, por outro, deve-se às características litológicas das camadas aflorantes”
(PGBHVML, 2012)
Segundo SNIRH, este sistema aquífero tem uma produtividade mediana de 3,2 l/s.
No quadro seguinte apesentam-se as propriedades hidráulicas das principais formações aquíferas
da massa de água subterrânea em análise
Quadro 6.1.2.2.1. – Resumo das principais propriedades hidráulicas da massa de água subterrânea
Cársico da Bairrada (adaptado de PGBHMVL, 2012).
Formação

Aptidão hidrogeológica

Transmissividade (m2/dia)

Formação de Lemede

Aquífero

Entre 15 e 600

Formação de Coimbra

Aquífero

Entre 16 e 600

De acordo com o PGBHVML (2012), devido à escassa densidade de pontos de monitorização e
devido à sua insuficiente distribuição, não é possível traçar um mapa piezométrico. No entanto,
Peixinho Cristo (1995) considerou a existência de uma divisória de águas subterrâneas, com
descargas naturais, correspondendo às exsurgências principais: no setor ocidental a descarga
efetua-se para oeste, na direção e Fervença e para nordeste, na direção do sistema cretácico, e no
setor oriental, onde se localiza a área do presente projeto, o escoamento dar-se-á na direção do rio
Cértima (PGBHVML, 2012).
A área de recarga da massa de águas subterrâneas Cársico da Bairrada é de 100 km 2 e
corresponde a 32% da área total desta massa de águas subterrâneas. A recarga das unidades
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aquíferas faz-se por recarga direta das precipitações sobre a superfície aflorante, ou por drenância
a partir dos aquíferos freáticos sobrejacentes, já que estes são, em grande parte, constituídos por
formações detríticas, presumivelmente com elevada permeabilidade. Este processo é facilitado não
só pela carsificação que afeta as rochas carbonatadas, mas também pela topografia em geral
bastante aplanada (PGBHMVL, 2012).
Ainda de acordo com o PGBHVML (2012), a recarga média de água subterrânea a longo prazo foi
aproximada neste caso com base na bibliografia consultada (125 mm/ano), o que equivale a um
volume anual de 13 hm3/ano, considerando uma precipitação média de 1.112 mm e uma área de
recarga de 316 km2. A disponibilidade hídrica nesta massa de águas subterrâneas é de 11 hm3/ano.

Figura 6.1.2.2.2. – Principais direções de fluxo subterrâneo na massa de águas subterrâneas Cársico da
Bairrada.

Ao nível da hidroquímica, conforme consta no PGBHVML (2012), “nestas massas de água
predominam águas subterrâneas com baixas condutividades elétricas (valores de mediana de 477
µS/cm) e pH com valores de mediana na ordem dos pH 7,6, ou seja, dentro do intervalo para o
consumo humano. Estas águas apresentam um valore de mediana de nitrato na ordem dos 5 mg/l,
um valor bastante inferior ao valor paramétrico para consumo humano. Em relação aos elementos
menores, o mais abundante é o ferro com mediana de 0,1 mg/l, um valor abaixo do valor paramétrico
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para consumo humano, mas que apresenta um máximo registado (0,33 mg/l) acima dessa
referência. O amónio tem também um valor máximo um pouco acima do valor de referência. Para
o chumbo e níquel as medianas dos valores medidos são correspondentes aos limites de deteção,
que são sempre bastante inferiores aos valores paramétricos para consumo humano”.
A água nesta massa de água subterrânea é explorada para abastecimento público e consumo
privado, sendo que neste último inclui-se a água captada para abastecimento humano privado, rega,
industrial, pecuária e outros usos mistos. O volume total de água subterrânea captado nesta massa
de água é de 8.494.409 m3/ano.

Quadro 6.1.2.2.2. – Volumes captados na massa de água subterrânea Cársico da Bairrada (PGBHVML,
2012).
Consumo de Água Subterrânea

Volume (m3/ano)

N.º de captações

7.391.151

11

953

5

Rega

105.076

898

Industrial

250.040

27

Pecuária

100

1

742.481

147

4.608

171

8.494.409

1.260

Abastecimento público
Humano Privado

Consumo privado

Cársico da Bairrada

Mistos
Sem Informação de Finalidade
Total

O balanço de água, calculado em 2,8 hm3/ano, foi calculado subtraindo o valor das disponibilidades
hídricas anuais (11hm3/ano) e o valor calculado das extrações de água subterrânea (8,5 hm3/ano).
Este valor confirma que as extrações são inferiores aos valores das disponibilidades hídricas
subterrâneas (PGBHVML, 2012).
A água subterrânea é muito importante no abastecimento de água destinada ao consumo humano,
pelo que deve ser protegida de forma a evitar a deterioração da sua qualidade. De acordo com
dados constantes no INE, o abastecimento de água no concelho da Mealhada acontece recorrendo,
na sua totalidade, aos recursos hídricos subterrâneos.
Com vista à caracterização do principal sistema aquífero, apresenta-se uma descrição dos
principais aspetos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos subterrâneos, tendo como base
a hidrogeologia da região.
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ASPETOS DA QUANTIDADE
A rede de monitorização da quantidade das águas subterrâneas foi implementada com o objetivo
de avaliar e acompanhar a evolução temporal e espacial dos recursos hídricos subterrâneos
disponíveis, tendo sido concebida para acompanhar a evolução do nível da água subterrânea,
determinar direções de fluxo, fornecer informação sobre o comportamento destes recursos em
situações extremas permitindo avaliar o estado quantitativo das águas subterrâneas.
O estudo da piezometria constitui a base para a caracterização hidráulica de um sistema aquífero.
No entanto, conforme referido anteriormente, devido à escassa densidade de pontos de
monitorização e devido à sua insuficiente distribuição, não é possível traçar um mapa piezométrico.
Ainda assim, para a presente análise, foi considerado o furo vertical que pertence à Rede de
Monitorização do Estado Quantitativo das Águas Subterrâneas, 219/12, localizado na freguesia da
Mealhada (inserido na Bacia do Vouga, na massa de água subterrânea Cársico da Bairrada), uma
vez que se situa a menos de 1km da área do projeto.

Figura 6.1.2.2.3. – Localização do furo vertical (219/12) inserido na Rede de Monitorização da Quantidade
da Água (Sniamb, 2017).

O quadro seguinte apresenta as principais características do piezómetro considerado.
Quadro 6.1.2.2.3. – Principais características do piezómetro considerado (SNIRH, 2017).
Coordenadas de Gauss

Bacia
hidrográfica
Vouga

Sistema Aquífero

Cársico da Bairrada

Concelho

Mealhada

Freguesia

Mealhada

Código

219/12

M (m)

P (m)

173 120

379 740
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No quadro seguinte apresentam-se os valores obtidos no piezómetro 219/12 para o período de
observação considerado.
Quadro 6.1.2.2.4. - Valores de piezometria médios observados no piezómetro considerado (SNIRH, 2017).
Piezómetro

Nível

Profundidade

Nº de

(Código)

Piezométrico (m)

da Água (m)

Valores

219/12

43,42

8,58

328

Data Início/Data final

01-10-1986 a 15-02-2017

O piezómetro definido pode ser considerado como representativo da área em estudo, uma vez que
se localiza na mesma massa de água subterrânea, e muito próximo da área do projeto em análise.

Figura 6.1.2.2.4. – Estado quantitativo da Massa de Águas Subterrâneas Cársico da Bairrada (PGRHT,
2016).

Considerou-se ainda relevante desenvolver uma análise com base na informação constante no
PGRHVML (2016), referente ao estado quantitativo da massa de água subterrânea onde se insere
o projeto em estudo.
O bom estado quantitativo, de acordo com o artigo 4.º da DQA, é o estado de um meio hídrico
subterrâneo em que o nível piezométrico é tal que os recursos hídricos subterrâneos disponíveis
não são ultrapassados pela taxa média anual de captação a logo prazo, não estando por isso
sujeitas a alterações antropogénicas (PGRGHVML, 2016).
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Da aplicação dos critérios assumidos no PGRHVML (2016) para a definição do estado quantitativo
das massas de água subterrâneas constata-se que a massa de águas subterrâneas Cársico da
Bairrada se encontra num estado quantitativo de “Medíocre” (Figura 6.1.2.2.4.).
Importa sobre este aspeto evidenciar que esta informação consta nos relatórios do 2.º ciclo de
planeamento do PGRHVML, sendo que no 1.º ciclo esta massa de água apresentava um estado
quantitativo de “Bom”. A justificação explanada no PGRHVML (2016) relativamente a esta matéria
refere como principais razões:
•

“Medidas que não chegaram a ser implementadas ou que não foram eficazes o suficiente
para que o estado da massa de água conseguisse atingir o Bom estado;

•

O prazo de implementação das medidas é no final do período de vigência do 1.º ciclo pelo
que não +e possível avaliar a sua eficácia;

ASPETOS DA QUALIDADE
No que respeita aos aspetos de qualidade, de acordo com a informação publicada no Atlas do
Ambiente relativa à qualidade química das águas subterrâneas, na área do presente projeto, estas
são consideradas como águas fracamente mineralizadas. No quadro seguinte são apresentados os
resultados extraídos do referido Atlas, para a área em estudo.

Quadro 6.1.2.2.5. - Qualidade Química das Águas Subterrâneas na área do projeto (Atlas do Ambiente,
SNIAMB).
Determinação

Teores (mg/l)

Resíduo Seco

Entre 300 e 600 mg/l

Cloretos (Cl-)

Entre 20 e 50 mg/l

Sulfatos (SO42-)

Entre 5 e 50 mg/l

Dureza Total (mg/l CaCO3)

Entre 200 e 300 mg/l

Tendo como base o definido na Notícia Explicativa relativa à “Qualidade Química das Águas
Subterrâneas”, as águas subterrâneas da área em estudo apresentam como águas fracamente
mineralizadas, fracamente cloretada, fracamente a medianamente sulfatadas, e classificadas como
Duras.
Por outro lado, de acordo com o artigo 4.º da Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de Outubro, o bom estado químico das águas subterrâneas é o estado químico
alcançado por um meio hídrico subterrâneo em que a composição química é tal que as
concentrações de poluentes:
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•

“Não apresentem os efeitos de intrusões salinas ou outras;

•

Cumpram as normas de qualidade ambiental que forem fixadas em legislação específica;

•

Não impeçam que sejam alcançados os objetivos ambientais específicos estabelecidos para
as águas superficiais associadas nem reduzam significativamente a qualidade química ou
ecológica dessas massas;

•

Não provoquem danos significativos nos ecossistemas terrestres diretamente dependentes
das massas de águas subterrâneas”.

A massa de água subterrânea Cársico da Bairrada encontra-se classificada em “Bom” estado
químico, conforme se pode constatar pela figura que se segue.

Figura 6.1.2.2.5. – Estado químico da Massa de Água Subterrânea: Cársico da Bairrada (PGBHVML, 2016).

De modo a permitir uma análise mais detalhada da caracterização da qualidade da água
subterrânea da área em estudo, recorreu-se à base de dados disponível no SNIRH. De referir que
a Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água), e o Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março,
que transpõem para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e
do Concelho (Diretiva-Quadro da Água) estabelecem a necessidade de definir uma monitorização
de vigilância e uma monitorização operacional para a avaliação do estado das massas de água das
diferentes categorias de massas de água subterrâneas e superficiais (rios, albufeiras, águas
costeiras e águas de transição), assim como, quando considerado necessário, a definição de uma
monitorização de investigação (APA, 2011).
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De acordo com a APA (2011), “A Monitorização de Vigilância tem como objectivos completar e
validar a análise de risco efetuada no âmbito do art.º 5 da Directiva-Quadro da Água, avaliar as
alterações a longo prazo das condições naturais e das atividades antropogénicas, abrangendo
massas de água em dúvida e não em risco, assim como fornecer informação para a definição das
outras redes de monitorização”.
No SNIRH apenas existe uma captação de água subterrânea pertencente à rede de vigilância da
qualidade da água subterrânea inserida na massa de água subterrânea Cársico da Bairrada e no
concelho da Mealhada (219/277).

Figura 6.1.2.2.6. – Captações de água subterrânea existentes no concelho da Mealhada (SNIRH, 2017).

A figura seguinte mostra a localização da área do projeto e a estação de vigilância em estudo.
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Figura 6.1.2.2.7. – Enquadramento da área do projeto e da captação de água subterrânea em estudo
(Sniamb, 2017).

O quadro seguinte apresenta a classificação da qualidade da água subterrânea1 da captação em
estudo, relativamente ao ano de 2015, e o parâmetro responsável por essa mesma classificação.

Quadro 6.1.2.2.6. - Captação de água subterrânea 219/77 (SNIRH, 2017).
Captação de água

N.º do

(Freguesia)

SNIRH

Furo vertical
(Mealhada)

219/277

Objetivo

Extração

Unidade

Sistema

Bacia

Hidrogeológica

Aquífero

hidrográfica

Orla Ocidental

03 – Cársico
da Bairrada

Vouga

Classificação da
qualidade da
água (2015)
A1

De acordo com o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, “Considerar-se-ão aptas
para poderem ser utilizadas como origem de água para a produção de água para consumo humano
as águas subterrâneas que apresentem qualidade superior ou igual à da categoria A1 das águas
doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano (anexo I),

1

A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1
de Agosto e baseia-se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada
pela CCDR. A cada categoria corresponde um sistema de tratamento distinto, de forma a tornar as águas aptas para
consumo humano (A1 – Tratamento físico e desinfeção, A2 – Tratamento físico e químico e desinfeção, A3 – Tratamento
físico, químico, de afinação e desinfeção).
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correspondendo-lhes o esquema de tratamento indicado no anexo II para aquela categoria de
águas, com as devidas adaptações”.
De acordo com o SNIRH, foi atribuída a esta captação de água subterrânea, em 2015, uma
classificação da qualidade da água de categoria A1.
Importa salientar que, de acordo com o SNIRH, não existem captações de água subterrânea
destinadas ao abastecimento público com perímetros de proteção delimitados e regulamentados
conforme estipulado no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro (alterado pelo Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de Maio) no concelho da Mealhada.
RISCO ASSOCIADO AOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
De acordo com o PGBHVML (2012), esta massa de águas subterrâneas não estava classificada
como em risco de incumprimento dos objetivos ambientais.
VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO
A vulnerabilidade à poluição das massas de água subterrânea foi efetuada com base na
classificação das massas de água subterrânea recorrendo ao método EPPNA (Equipa do Projeto
do Plano Nacional da Água), que se baseia no carácter litológico dos aquíferos ou das formações
hidrogeológicas indiferenciadas, refletindo a sua potencialidade para atenuar uma possível
contaminação (INAG, 2001).
Este método considera oito classes de vulnerabilidade (sendo que a cada formação
litológica/hidrogeológica é atribuída uma classe de vulnerabilidade), que se descrevem no quadro
seguinte.

Quadro 6.1.2.2.7. - Classes de vulnerabilidade consideradas pela Equipa do Projeto do Plano Nacional da
Água- EPPNA, com base num critério litológico (EPPNA, 1998).
Classe

Tipo de aquífero

V1

Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação

V2

Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta

V3

V4

Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica
com a água superficial
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

Vulnerabilidade à
poluição
Alto
Médio a Alto
Alto

Médio
Médio a Baixo
Baixo a Variável
Baixo
Muito Baixo
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Esta abordagem apresenta algumas vantagens relativamente a outros métodos empíricos uma vez
que permite incorporar o conhecimento de inúmeras variáveis hidrogeológicas e do comportamento
das principais formações, para gerar classes de vulnerabilidade correspondentes a um determinado
nível de risco.
O presente projeto enquadra-se na classe de vulnerabilidade V1 (Vulnerabilidade Alta (Aquíferos
em rochas carbonatadas de elevada carsificação).

6.1.2.3.

Usos dos recursos hídricos na exploração

A instalação da Soacorgo apresenta a particularidade de se encontrar, atualmente, em fase de
exploração. Por esta razão foram analisadas as situações particulares que podem apresentar, de
alguma forma, interferências com os recursos hídricos, quer ao nível qualitativo quer ao nível
quantitativo.
Abastecimento de Água
Atualmente a água utilizada na instalação provém de duas captações subterrâneas existentes (1
por cada Área Edificada), uma das quais possui licença válida (Volume 3 - Anexo Documental Anexo 5) e atualizada e a outra tem a licença caducada, pelo que vai ser regularizada no âmbito do
pedido de Licenciamento Único Ambiental (LUA). Em ambos os casos, preconiza-se a utilização
para consumo humano (até que seja possível e efetivada ligação à rede pública de abastecimento),
abeberamento animal, lavagens e desinfeções, climatização e rega.
A água é bombeada, através de equipamento elétrico, para um reservatório com a capacidade de
20 m3 e para os tanques de enchimento automático dotados de boia, disponíveis para
abeberamento animal. Em cada captação, a água é sujeita a tratamento por cloro através de uma
bomba doseadora associada ao sistema de captação/bombeamento de água.
Águas Residuais
A propriedade dispõe de uma rede separativa de efluentes domésticos e efluentes pecuários.
A rede de drenagem de efluentes domésticos (provenientes das instalações sanitárias) encontrase dotada de caixas de visita encontrando-se devidamente emanilhada. O efluente é encaminhado,
por gravidade, para o separador de sólidos e posteriormente para o sistema de lagunagem,
implantado na exploração.
Relativamente aos efluentes pecuários produzidos na exploração, estes são recolhidos
graviticamente no interior dos pavilhões através de valas recetoras, sendo a sua evacuação feita,
em geral, por abertura de comportas, sendo posteriormente enviados para o sistema de
tratamento/retenção. As lagoas de estabilização permitem o armazenamento e a depuração em
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simultâneo, tendo sido criadas de modo a ocorrerem condições de digestão anaeróbia e ser
satisfeito um adequado/necessário tempo de armazenamento. Nestas lagoas ocorrem um conjunto
de processos bioquímicos e físicos que levam à depuração da carga contaminante e à estabilização
do material orgânico.
Atualmente o efluente pecuário produzido na Área Edificada 1 é encaminhado para o sistema
depurador que tem o seu início num tanque de receção do efluente bruto o qual está dotado de
agitador mecânico e bomba submersível que eleva as águas residuais para tamisador (separador
de sólidos). A fração sólida é encaminhada e armazenada na nitreira e a fração líquida é
encaminhada para as 4 lagoas anaeróbias (impermeabilizadas e descobertas). A comunicação
entre estas lagoas é feita por simples tubagem que atravessa as paredes entre as lagoas.
Na Área Edificada 2, o chorume é encaminhado para outro separador de sólidos (tamisador)
existente, e encaminhada a parte sólida para a nitreira e a parte líquida, para as lagoas existentes.
Posteriormente, todo o efluente pecuário produzido (quer chorume, quer estrume) é encaminhado
para valorização agrícola por terceiros.
As lavagens dos pavilhões são efetuadas após a saída dos animais, com água, através de
equipamento de pressão.

6.1.3.

SOLOS E USO DOS SOLOS

Caracterização dos Solos
De seguida procede-se à caracterização das unidades de solos existentes na envolvente próxima
e na área de localização do projeto em estudo. Para a caracterização pedológica da área de estudo
recorreu-se à consulta da Carta de Solos e Carta de Capacidade de Uso do Solo, do Atlas do
Ambiente, à escala 1/1.000.000.
A Carta de Solos trata-se de uma carta classificativa dos vários tipos de solos, que se baseia em
critérios geológicos, litológicos, características físicas, químicas e biológicas de cada solo. É
possível concluir que a maior parte dos solos desta região se formou a partir da alteração e
desagregação dos materiais rochosos subjacentes (rochas consolidadas e semi-consolidadas),
devido à constante ação dos vários agentes de meteorização. Assim, e dependendo da intensidade
dos fenómenos de meteorização, das condições climatéricas, do relevo e do tipo de vegetação,
tem-se materiais mais ou menos desagregados, com várias constituições químicas e orgânicas, de
várias granulometrias e espessuras variadas (APA, 2011).
Como se pode ver na Peça Desenhada n.º 6 (Volume 3 - Anexo Cartográfico), próximo da área em
estudo estão os Cambissolos crómicos e cálcicos, e a área está localizada no tipo de solo Podzóis
órticos, de permeabilidade baixa a moderada, associados a Cambissolos calcários e êutricos.
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Os Podzóis cobrem a superfície da área do Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Vouga,
Mondego e Lis em cerca de 15% e estão associados às formações sedimentares do Mesocenozóico
que domina a região. São solos de textura muito ligeira, reação moderadamente ácida,
expansibilidade nula, capacidade de campo muito baixa, pobres em elementos nutritivos,
permeabilidade frequentemente rápida, sem surraipa (horizonte de acumulação endurecido que
resulta da cimentação dos grãos de areia).
Quadro 6.1.3.1. - Características gerais deste tipo de solo, com base na Classificação de solos por Cardoso
(1965).
Ordem

Subordem

Grupo

Subgrupo

Família

Solos Podzolizados Podzóis

Não
Hidromórficos

Sem Surraipa

Para-Solos
Litólicos

de materiais
arenáceos pouco
consolidados

Capacidade de Uso do Solo
As classes de capacidade de uso do solo consideradas e as suas principais características são as
seguintes:
Quadro 6.1.3.1. - Classes de capacidade de uso do solo.
Classes de
Capacidade de Uso

Características principais

A

Solos com poucas ou nenhumas limitações, sem risco de erosão ou com riscos ligeiros.
Susceptíveis de utlização agrícola intensiva.

B

Solos com limitações moderadas e riscos de erosão no máximo moderados. Susceptíveis
de utlização agrícola moderadamente intensiva.

C

Solos com limitações acentuadas e riscos de erosão no máximo elevados. Susceptíveis
de utilização agrícola pouco intensiva.

D

Solos com limitações severas e riscos de erosão elevados a muito elevados. Não
susceptíveis de utilização agrícola, salvo em casos muito especiais. Poucas ou
moderadas limitações para pastagens, exploração de matos ou exploração florestal.

E/F

Solos com limitações muito severas e riscos de erosão muito elevados. Não susceptíveis
de utilização agrícola. Severas a muito severas limitações para pastagens, matos ou
exploração florestal. Servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de
recuperação ou não susceptíveis de quaisquer utilizações.

As classes são agrupamentos de solos que apresentam o mesmo grau de limitações e/ou riscos de
deterioração semelhantes. Diferenciam-se pelas limitações resultantes do solo e do clima em
relação ao uso, exploração e produtividade do solo. As subclasses são grupos de solos da mesma
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classe que apresentam a mesma espécie de limitação dominante ou de riscos de deterioração. De
A para E aumenta o número e/ou o grau de limitações de utilização e os riscos de deterioração do
solo.
A área de estudo está inserida na Classe A, ou seja, apresenta pouca ou nenhumas limitações.

6.1.4.

USO ATUAL DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

METODOLOGIA
Um território é suscetível de ser representado como um sistema dinâmico, com uma configuração
específica constituída pelas diferentes ocupações e funções que nele se exercem, articulando-se
de forma mais ou menos equilibrada.
As diversas funções e atividades que se exercem no território têm exigências próprias de
localização, funcionamento e desenvolvimento. Estas exigências traduzem-se em interações que
se exercem umas vezes de forma articulada ou conjugada, outras vezes de forma contraditória,
traduzindo-se

em

conflitos

de

usos

do

solo

que

culminam,

frequentemente,

na

alteração/transformação desses usos. A configuração e as características das dinâmicas de
transformação do território são, em grande parte, determinadas por estas interações.
O principal objetivo do ordenamento do território é (re)estabelecer os equilíbrios necessários, de
forma a assegurar que as dinâmicas territoriais se traduzam em processos de desenvolvimento,
ambiental e socialmente sustentáveis.
As dinâmicas de ordenamento do território concretizam-se através de instrumentos de planeamento
e gestão que procuram regular as dinâmicas territoriais, quer através do estabelecimento de
quadros estratégicos de ordenamento, quer definindo os regimes específicos de usos do solo e
respetiva programação.
No processo de ordenamento do território são também identificadas e definidas as condicionantes
ao uso do solo, nomeadamente as servidões e restrições de utilidade pública como RAN, REN,
domínio hídrico e Áreas Classificadas, e, ainda, as destinadas a assegurar a preservação de bens
e funcionalidades de interesse público, tais como estradas, infraestruturas enterradas,
infraestruturas de transporte de energia ou outras.
USO ATUAL DO SOLO
A carta de uso do solo apresentada na figura seguinte tem por base a Carta de Ocupação do Solo
do CNIG (1990) atualizada com base na fotografia aérea. Na carta de usos do solo é percetível que
o uso agrícola predomina essencialmente ao longo do vale do Cértima e na depressão da Ribeira
de Cavaleiros, enquanto os espaços florestais predominam na parte oriental do concelho, associada
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à serra do Buçaco e respetiva mata, bem como aos espaços intersticiais das zonas aluvionares
associadas à rede hidrográfica concelhia (Estudos sectoriais da Revisão do PDM da Mealhada Cap.
7 – Biofísica, 2011).
Conforme PMDFCI (2014), “praticamente metade (49%) do Concelho da Mealhada é ocupado por
Floresta (5412ha). De salientar que segundo o Inventário Florestal Nacional de 2005, a área florestal
no concelho é ainda maior, correspondendo a 5781ha. O uso agrícola (4218ha) é a segunda
ocupação no território, com cerca de 38%, reforçando o elevado peso (87%) que a ocupação rural
apresenta no concelho. No que diz respeito às zonas “urbanas”, o edificado consolidado ocupa
1309ha e os polígonos industriais ocupam 127ha o que corresponde respectivamente a 12% e 1%
do território do concelho. Relativamente à distribuição da área florestal, de referir que as freguesias
de Barcouço, Luso e Vacariça são as que apresentam maior área florestal, perfazendo no seu
conjunto mais de 65% da área florestal do concelho. Neste campo será necessário realçar a
situação verificada nas freguesias de Luso e Vacariça, que apresentam uma extensão de floresta
de 2315ha, ou seja, cerca de 43% do total de concelho, numa mancha praticamente contínua”.

Figura 6.1.4.1. – Ocupação do solo no concelho da Mealhada (Revisão do PDM da Mealhada, 2011).

Na freguesia afeta ao presente projeto, o uso agrícola é a primeira ocupação do solo (55,8%),
seguido do uso florestal, com 17,6% da área da freguesia (Quadro 6.1.4.1.).
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Quadro 6.1.4.1 – Área por ocupação do solo na União de freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e
Antes (Fonte: PMDFCI da Mealhada, 2014).
ÁREA

TIPO DE OCUPAÇÃO
HA

%

Agrícola

1196

55,8

Edificado consolidado

376

17,6

Florestal

565

26,4

Polígono industrial

4

0,2

Total

2141

100

Ao nível dos povoamentos florestais existe no concelho da Mealhada uma dominância do “pinheiro
bravo”, seguindo-se os “povoamentos mistos” e o “eucalipto”. De salientar que a informação obtida,
aponta para que a maioria dos povoamentos mistos aqui identificados, sejam constituídos
maioritariamente por pinheiro bravo e eucalipto, facto que revela a elevadíssima importância que
estas duas espécies assumem no concelho, representando cerca de 95% do total (PMDFCI, 2011).
De acordo com PMDFCI (2014), “os dados apresentados referem-se a um momento anterior à
realização de acções de controlo do Nemátodo da Madeira do Pinheiro. É deste modo expectável,
que a área de Pinheiro bravo seja nos próximos anos fortemente reduzida. As informações obtidas
no contacto com alguns agentes do sector florestal (prestadores de serviços, madeireiros, etc.)
indicam uma forte tendência para a instalação de novos povoamentos de eucalipto nas áreas
anteriormente ocupadas por pinheiro bravo” (PMDFCI, 2014).
Ao nível da capacidade do uso do solo, de acordo com a Classificação SROA (Sniamb, 2017), a
área do projeto insere-se na Classificação: II – Norte de Portugal, Utilização: Agrícola; Classe: A,
ou seja, apresenta poucas ou nenhumas limitações.
A área em estudo apresenta como uso dominante o uso florestal e o uso agrícola. Resumidamente
encontram-se os seguintes espaços de uso do solo:
- Territórios artificializados (tecido urbano, áreas de indústria e comércio, rede viária);
- Áreas agrícolas e agroflorestais (culturas agrícolas temporárias e permanentes);
- Florestas e meios naturais e seminaturais (florestas abertas com eucaliptos sobreiros e azinheiras,
vegetação arbustiva e herbácea, zonas descobertas ou com pouca vegetação).
INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
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Os planos municipais de ordenamento do território são instrumentos de natureza regulamentar
(aprovados pelos municípios) que estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de
evolução previsível da ocupação humana e da organização de redes e sistemas urbanos, e, na
escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da qualidade ambiental.
Os instrumentos de gestão territorial têm enquadramento no Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio,
que desenvolve as bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo,
As principais “fontes” que fundamentaram toda a informação “vertida” na caracterização ambiental,
relativa a este fator ambiental foram:
•

1.ª Revisão do PDM publicada pelo Aviso n.º 4234/2015, publicado no DR n.º 76, II Série,
em 20 de Abril de 2015,

•

Os estudos de caracterização elaborados no âmbito da revisão do PDM, para além de outra
informação, considerada relevante, contida em fotografia aérea e trabalho no terreno.

1.ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM)
Em matéria de planeamento e ordenamento a área de intervenção do projeto localiza-se no território
do concelho da Mealhada, que dispõe de PDM eficaz, através da sua 1.ª Revisão publicada pelo
Aviso n.º 4234/2015, publicado no DR n.º 76, II Série, em 20 de Abril de 2015.
De acordo com a estrutura de ordenamento e zonamento (Volume 3 - Anexo Cartográfico – Extratos
- n.º 2) identificados cartograficamente na planta de ordenamento, toda a instalação
(correspondente às 2 áreas edificadas) se insere em solo rural, especificamente em Espaço
Agrícola de Produção (Figura 6.1.4.2.).

Relativamente às disposições regulamentares aplicáveis, o artigo 7.º da revisão do PDM da
Mealhada estabelece que o solo rural é “aquele para o qual é reconhecida vocação para as
atividades agrícolas, pecuárias, florestais ou minerais” (sublinhado nosso), pelo que a presente
pretensão se enquadra perfeitamente nos usos preferenciais do solo rural.
O artigo 11.º do regulamento define as “Condições gerais de uso e ocupação”, sendo que as
intervenções permitidas para o Solo Rural ficam condicionadas a:
a) Salvaguardar o correto enquadramento urbanístico, paisagístico e ambiental, no meio em
que se inserem.
Conforme analisado noutros fatores ambientais do presente relatório, a ocupação atual salvaguarda
um adequado enquadramento urbanístico, paisagístico e ambiental.
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Figura 6.1.4.2. – Enquadramento da área em estudo na Planta de Ordenamento (adaptado do extrato da
Planta de Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo, 2017)

A verificar em sede de EIA e pedido de Licença Ambiental
b) Garantia de acesso viário e ligação às redes de abastecimento de água, drenagem de águas
residuais e abastecimento de energia elétrica, realizada a cargo dos interessados.
Estas disposições são asseguradas pelo operador em articulação com as infraestruturas
disponíveis.
Assim, em termos de acessibilidades, o acesso local é feito por via municipal pavimentada, que faz
a ligação entre a EN234 e a EM543, sendo que ambas fazem a ligação a Nascente à EN1/IC2
(cerca de 1km). Para Poente, a EM543 garante o acesso a Antes e a EN234 permite o acesso à
Variante de acesso à A1 (autoestrada do Norte), no Nó da Mealhada.
Por outro lado, relativamente às infraestruturas básicas, a instalação é servida por rede de
abastecimento de energia elétrica, estando prevista, a ligação à rede pública de abastecimento de
água e de drenagem de águas residuais, logo que esteja disponível no local, tendo atualmente para
o efeito sistemas alternativos, nomeadamente dois furos para captação de água para satisfazer as
suas necessidades e rede interna separativa de águas residuais domésticas.
c) Dotação de áreas de estacionamento.
Atualmente a instalação dispõe de lugares de estacionamento suficientes para a atividade e causa,
sendo esta disposição assegurada internamente pelo operador.
d) Salvaguarda das disposições legais relativas ao Sistema de Defesa da Floresta contra
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Incêndios.
Relativamente ao Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios, o PMDFCI (2014) estabelece
as “regras para novas edificações no espaço florestal, fora das áreas edificadas consolidadas”:
“1. Na implantação da edificação deve ser garantida uma distância à estrema da propriedade de
uma faixa de protecção nunca inferior a 50 metros.
2. Quando, esteja em causa um projecto que seja declarado de interesse municipal pelo executivo
municipal ou o projecto se localize em áreas classificadas por este plano com risco de incêndio das
classes baixa ou muito baixa, a dimensão da faixa estabelecida no número anterior poderá ser
excepcionalmente reduzida até 25 metros.
3. Quando a propriedade confine com um caminho ou via pública, poderá ser considerada a
dimensão desse caminho ou via pública, para efeito de determinação da dimensão da faixa de
protecção definida nos números 1 e 2.
4. Em qualquer um dos casos referidos anteriormente, deverá ser assegurada a adopção de
medidas especiais relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de possíveis
fontes de ignição de incêndios no edifício e respectivos acessos”.
No caso em apreço, verifica-se que a Área Edificada 2 se situa em área de risco baixo de incêndio
e a Área Edificada 1 se situa em área de risco médio. Desde logo é pouco compreensível esta
diferente classificação, porquanto a instalação da Área Edificada 1 já existe há muitos anos e
constitui claramente uma área de descontinuidade nas orlas florestais existentes na envolvente e
que estão estranhamente classificadas como área de baixo risco (Volume 3 - Anexo Cartográfico –
Extratos n.º 3).
Neste contexto, verifica-se que para os elementos edificados e não licenciados na Área Edificada 1
se aplicaria uma faixa de proteção de 50 metros, a qual deverá ser derrogada pelo facto deste
PMDFCI não ter tido em conta tais edificações e por se tratar de edificado existente e consolidado
que é compatível com o uso florestal envolvente e sem prejuízo de salvaguardar a limpeza das
distâncias disponíveis à estrema do terreno.
Assim, não existe qualquer desconformidade com o PMDFCI e o Decreto-Lei n.º 124/2006,
de 28 de junho, na sua atual redação, prevê objetivamente um regime de excecionalidade para os
processos objeto de regularização extraordinária, nomeadamente no n.º 10 do artigo 16.º, a saber:
“10 — As edificações existentes abrangidas pelo Regime de Regularização de Atividades
Económicas, aprovado pelo Decreto‑Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, na sua redação atual,
podem ser dispensadas das condições previstas nos n.os 4 a 8, por deliberação da câmara
municipal, desde que o seu cumprimento se tenha tornado inviável e sejam propostas medidas
adequadas de minimização do perigo de incêndio, objeto de parecer favorável da CMDF.”
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A definição das medidas adequadas de minimização é da responsabilidade da Câmara Municipal
em sede de processo urbanístico, a desencadear na sequência da deliberação do RERAE e, neste
caso, após emissão da Declaração de Impacte Ambiental.

Figura 6.1.4.3. – Risco de Incêndio Florestal (adaptado de extrato da Planta de Condicionantes –
Perigosidade de Risco de Incêndio, 2017).

a) Prévia autorização da entidade competente decorrente da proteção ao sobreiro e à
azinheira, inseridos em povoamentos ou isolados, e da proteção ao azevinho espontâneo.
Não aplicável.
b) O restabelecimento dos sistemas de transporte e distribuição de água para rega que,
eventualmente, forem interrompidos devido a qualquer tipo de intervenção deve ser,
obrigatoriamente, feito de acordo com as orientações técnicas da entidade que superintende
a gestão da área regada.
Não aplicável.
O artigo 13.º relativo a “Edificações existentes” estabelece que:
“1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, admite-se:
a) a realização de obras de ampliação em edificações existentes à data da entrada em vigor
do plano, não compatíveis com o estatuto de uso e ocupação do solo ou com o regime de
edificabilidade e desde que a preexistência não se mostre incompatível com os usos
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envolventes.
É compatível.
b) a realização de novas obras de edificação, quando estão em causa usos complementares e
dependentes funcionalmente do uso principal autorizado.
É compatível.
2 - Esta norma tem caráter excecional e deve ser fundamentada na necessidade de
satisfazer as condições ambientais, de habitabilidade, de mobilidade, de segurança, de saúde
pública e viabilidade técnica e económica das atividades instaladas.
É compatível.
3 - A área a ampliar não poderá exceder 50 % da área de construção.
Não aplicável.
O artigo 15.º define o “Estatuto de uso e ocupação do solo” classificado como Espaço Agrícola de
Produção, contemplando nas alíneas “b) Instalações agrícolas, pecuárias e aquícolas” e na alínea
“f) Atividades Industriais com tipologia de estabelecimento industrial de tipo 3 (SIR), apenas nos
casos em que se relacione com atividades agrícolas, agropecuárias ou agroflorestais”. A instalação
em apreço tem enquadramento nestas alíneas, confirmando-se na plenitude a compatibilidade de
usos com o PDM de Mealhada, considerando a classificação do solo.
Quanto ao “Regime de edificabilidade”, estabelece o artigo 16.º, n.º 1 alínea “b) Instalações
Agrícolas, Pecuárias e Aquícolas”:
i) Área mínima da parcela — a existente, sem prejuízo do cumprimento das disposições
legais relativas ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios;
A propriedade tem 221.500m2.
ii) Altura máxima da fachada — 7 metros;
É compatível.
iii) Índice de utilização máximo — 0,2, determinado em função da dimensão territorial das
explorações;
Admite até 44.300,0 m2. Sendo a área total de construção existente, afeta à Área Edificada 1 e Área
Edificada 2, de 14.708,15m2, o índice de utilização máximo é de 0,0664, logo o presente projeto
cumpre com o disposto neste item.
iv) Índice de ocupação máximo — 0,15, determinado em função da dimensão territorial das
explorações;
Admite até 33.225,0 m2.
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A área de implantação do edificado existente totaliza 14.551,55 m2 para um índice de ocupação
máximo de 0,0657 e uma impermeabilização total de 23.268,45 m2, correspondendo a um índice de
0,105.
v) As instalações pecuárias não deverão localizar-se a menos de 500 metros do perímetro
urbano.
Não se aplica por a instalação já existir previamente e possuir elementos edificados licenciados que
não cumprem este afastamento. Este afastamento de 500 metros terá caráter imperativo apenas
para novas localizações e não para instalações existentes e com licenciamentos parciais ou totais.
Aliás, junto à Área Edificada 2, o Município da Mealhada licenciou há pouco tempo uma
reformulação de uma exploração avícola, que se encontrava abandonada, não lhe exigindo
obviamente este requisito de afastamento, por a mesma ser pré-existente como é o caso presente.
De outra forma teria sido cometida uma ilegalidade urbanística com este mesmo PDM em vigor.
E para a alínea “g) Atividades Industriais”:
i) Área mínima da parcela — 15000 m2, sem prejuízo do cumprimento das disposições legais
relativas ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios;
A propriedade tem 221.500m2.
ii) Altura máxima da fachada — 9 metros;
É compatível.
iii) Índice de utilização máximo — 0,2;
Admite até 44.300,0 m2.
Edificado existente da fábrica totaliza 690 m2 (implantação total 690 m2). Estando integrado na
contabilização total da exploração e como já demonstrámos acima a área total de construção
existente, afeta à Área Edificada 1 e Área Edificada 2, de 14.708,15m2, apresenta um índice de
utilização máximo é de 0,0664, logo cumprindo com o disposto neste item.
iv) Índice de ocupação máximo — 0,15.
Admite até 33.225,0 m2.
Edificado existente totaliza 690 m2 (implantação total 690 m2). Estando integrado na contabilização
total da exploração e como já demonstrámos acima a área total de implantação existente, afeta à
Área Edificada 1 e Área Edificada 2, de 14.551,55 m2, o índice de ocupação máximo é de 0,0657,
logo o presente projeto cumpre com o disposto neste item.
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Face ao exposto, o presente projeto é compatível com as disposições cartográficas e
regulamentares do PDM de Mealhada, atualmente em vigor, sendo a legalização das construções
passíveis de viabilização, desde que o presente procedimento de AIA venha a concluir por uma
decisão favorável ou favorável condicionada.
Em matéria de risco de incêndio e face às disposições do PMDFCI em vigor, salvo melhor opinião,
é nosso entendimento que os afastamentos ali definidos se aplicam exclusivamente a novos
edifícios em solo rural, verificando-se que o presente projeto não propõe novas construções sujeitas
ao cumprimento de tais afastamentos.
Adicionalmente verifica-se a necessidade de implantar 1-2 tanques de retenção de efluentes
pecuários (tanque 3), cuja localização coincidirá com área de REN e RAN, mas incidirá sobre uma
área já ocupada e autorizada (6-Silos horizontais), inicialmente destinada a silagem, havendo
apenas uma alteração do uso.
Ainda no que diz respeito ao Ordenamento, importa analisar a Planta de Ordenamento – Zonas
Inundáveis em solo urbano (Volume 3 - Anexo Cartográfico – Extratos n.º 4). Constata-se que parte
da área do presente projeto se encontra abrangida por zonas inundáveis, no entanto, todo o
edificado existente encontra-se fora desta área, não estando prevista qualquer ocupação do solo
na área afeta às zonas inundáveis.
Como tal, considera-se que o presente projeto cumpre com o disposto no regulamento,
nomeadamente no que diz respeito ao Artigo 32.º, sobre esta matéria.

Figura 6.1.4.4. – Enquadramento da área em estudo nas Zonas Inundáveis em solo urbano (adaptado do
extrato da Planta de Condicionantes – Zonas Inundáveis em Solo Urbano, 2017).
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CONDICIONANTES AO USO DO SOLO
Neste capítulo serão analisadas, as principais servidões e condicionantes ao uso do solo, que se
encontram definidas para a área de estudo.
Áreas protegidas, sítios classificados da Rede Natura 2000
A área de estudo não se encontra abrangida por qualquer área protegida ou sítio da Lista Nacional
de Sítios integradas na Rede Natura 2000, assim como não inclui, total ou parcialmente, qualquer
ZPE, Área de Paisagem Protegida ou Parque Nacional ou Natural.
Reserva Ecológica Nacional (REN)
A Reserva Ecológica Nacional (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. O seu regime jurídico encontra-se estabelecido no Decreto-Lei n.º
166/2008, de 22 de Agosto, na sua atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
novembro (RJREN).
A Área Edificada 1, não está inserida em área classificada como REN, pelo que não há interferência
com o respetivo regime legal.
A Área Edificada 2 insere-se parcialmente em área de REN, no sistema biofísico “Áreas de máxima
infiltração”, mas no âmbito do presente projeto não existem novas construções, existindo um alvará
de utilização para este edificado. A única intervenção potencial será a reconversão da área da
estrutura 6 – Silos horizontais para implantação de 1-2 tanques de retenção a associar ao Sistema
de Retenção de Efluentes Pecuários (“ETAR”) existente. Neste contexto, não se preveem novas
ocupações de REN (Volume 3 - Anexo Cartográfico – Extratos n.º 5).
Não obstante, se tal pretensão existisse teria enquadramento no n.º 3 do artigo 20.º do RJREN ou
em alternativa, teria enquadramento no artigo 16.º-A por estar sujeita a Avaliação de Impacte
Ambiental.
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Figura 6.1.4.5. – Enquadramento da área em estudo na Reserva Ecológica Nacional (adaptado do extrato
da Planta de Condicionantes – REN, 2017)

Reserva Agrícola Nacional (RAN)
O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, com a atual redação do Decreto-Lei n.º 199/2015, de
16 de Setembro, aprova o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, abreviadamente
designada por RAN.
A Área Edificada 1, não está inserida em área classificada como RAN, pelo que não há interferência
com o respetivo regime legal.
A Área Edificada 2 insere-se parcialmente em área de RAN, mas no âmbito do presente projeto não
existem novas construções, existindo um alvará de utilização para este edificado. A única
intervenção potencial será a reconversão da área da estrutura 6 – Silos horizontais para implantação
de 1-2 tanques de retenção a associar ao sistema de retenção de efluentes pecuários existente.
Neste contexto, não se preveem novas ocupações de RAN (Volume 3 - Anexo Cartográfico –
Extratos n.º 6).
Neste sentido, desde já se refere que a pretensão tem enquadramento no artigo 22.º do RJRAN,
carecendo de aprovação da ERRAN, obtido originalmente em 2000 e reiterada pela ERRANC já em
2020, após apreciação em comissão e deliberação de 15/04/2020.
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Figura 6.1.4.6. – Enquadramento da área em estudo na Reserva Agrícola Nacional (adaptado do extrato da
Planta de Condicionantes – RAN e Aproveitamentos Hidroagrícolas 2017).

Outras Condicionantes
Analisada a Planta de condicionantes – espaços canais do PDM de Mealhada não existem na área
de projeto outras condicionantes ou restrições.
Relativamente à Planta de Condicionantes – Outras, verifica-se a Norte do presente projeto a
existência de linhas de água afetas ao Domínio Hídrico (Volume 3 - Anexo Cartográfico – Extratos
n.º 7).
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Figura 6.1.4.7. – Enquadramento da área em estudo na Planta de Condicionantes - Outras (adaptado do
extrato da Planta de Condicionantes - Outras, 2017).

No entanto, importa referir que estas não passam de valas hidráulicas de drenagem dos terrenos,
que confluem para esta linha de água, e que recebem as águas pluviais da área de intervenção. No
entanto, estas não são linhas de água, mas sim valas de drenagem, tendo surgido pela necessidade
de promover a drenagem do terreno uma vez que este, por se encontrar a uma cota baixa, apresenta
o nível freático muito próximo da superfície, logo com limitações sérias na drenagem superficial
natural.

REDE VIÁRIA E ACESSIBILIDADES
No quadro de acessibilidades e tendo em consideração as dinâmicas registadas a nível regional, o
concelho da Mealhada integra a área periurbana de características urbano-industriais que se
desenvolve apoiada no eixo viário A1 e em redor da cidade de Coimbra.
No que diz respeito às vias de comunicação, estamos perante uma das mais-valias do concelho,
que apresenta uma localização estratégica de excelência em termos rodoviários e ferroviários
(Linha do Norte) (Figura 6.1.4.8.).
A rede viária que serve o concelho de Mealhada apresenta como sistema fundamental, as duas
estradas nacionais EN1 (eixo de ligação Porto-Lisboa) e EN234 (ligação entre o concelho de Mira
e o concelho de Mangualde), o Itinerário Principal n.º 1 (Auto-Estrada Lisboa-Porto) com acesso à
Mealhada no nó da Mealhada e o Itinerário Complementar n.º 2 (Lisboa-Porto), que tem por base a
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EN1. O papel que a Mealhada desempenha nas ligações Norte-Sul e Nascente-Poente no contexto
nacional assume importância, dado o contexto urbano multipolar que apresenta (Mealhada, Luso e
Pampilhosa) e o quadro de recursos igualmente diferenciados que dispõe (Termas, Indústria,
Ferrovia, Mata Florestal, Gastronomia e Vitivinicultura) (Cap. 7 – Biofísica – Revisão do PDM da
Mealhada).

Figura 6.1.4.8. – Enquadramento viário (Fonte: www.cm-mealhada.pt).

As vias estruturantes do concelho são o IC2 e a A1, com o sentido Norte/Sul, que permitem a ligação
a todo o país, facilitando o acesso a Coimbra, Aveiro ou mesmo ao Porto. Outra das vias
estruturantes é a EN-234, no sentido Oeste/Este, que faz a ligação de Mira a Mangualde, permitindo
a ligação do concelho a Cantanhede e às praias, assim como à região das Beiras e à fronteira. De
salientar, ainda dentro do sistema viário, a beneficiação do IC2, a eventual extensão futura do IC12,
que unirá Mira a Santa Comba Dão, assim como a proximidade do concelho ao IP3 a sul do
concelho, facilitando o acesso à Figueira da Foz e a Viseu.
Na envolvente à exploração, a rede rodoviária é constituída pela A1 (a cerca de 2,25 km da
instalação), a EN 234 (a cerca de 520 metros) e a EN1/IC2 (a cerca de 515 metros da instalação).
A estrada municipal que dá acesso direto à instalação é a EM543, com ligação à EN 234.
O concelho é também fortemente marcado pela presença da ferrovia, a linha do Norte (localizada a
340 metros do limite da área da propriedade da instalação), a linha da Beira-Alta, e o ramal da
Figueira da Foz que, para além de elementos estruturantes do concelho, permitem um fácil acesso
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a todo o país, no caso da primeira, enquanto a linha da Beira permite uma ligação à fronteira em
Vilar Formoso e o ramal da Figueira ao porto da Figueira da Foz.
A presença da ferrovia não deve ser vista só como uma barreira no concelho, mas sim como um
aspeto positivo, pois reforça o potencial da Mealhada para servir como plataforma multimodal, para
a região.

6.1.5.

FATORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS

A área correspondente ao projeto em estudo localiza-se na região Centro do país e insere-se numa
zona muito alterada relativamente à vegetação bioclimática de ocorrência potencial, estando em
grande parte substituída por ocupação humana residencial, atividade caráter agrícola e produção
animal e por povoamentos de floresta de produção, à base de eucalipto e pinheiro-bravo.
O local de implantação do projeto em estudo não se integra em área sensível (de acordo com o
conceito constante da alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, na
sua atual redação.
ENQUADRAMENTO BIOGEOGRÁFICO
A análise biogeográfica, realizada com base na Tipologia Biogeográfica de Portugal Continental
(Costa et al. 1998), revela que a área sob influência de implantação do projeto se enquadra na
seguinte tipologia biogeográfica:
Reino Holárctico
Região Mediterrânea
Subregião Mediterrânica Ocidental
Superprovíncia Mediterrânico-Iberoatlântica
Província Gaditano-Onubo-Algarviense
Sector Divisório Português
Subsector Beirense Litoral
Subsector Beirense Litoral é essencialmente silicioso, com algumas ilhas calcárias (Serra da Boa
Viagem e Cantanhede). A região costeira é mais ou menos plana mas torna-se acidentada em
direção ao interior. Estende-se a partir das areias e arenitos litorais de Leiria até à Ria de Aveiro,
penetrando pelo vale do Mondego até à Serra do Açor. Encontra-se posicionada no andar
mesomediterrânico com a exceção do vale do baixo Mondego a oeste de Coimbra que está no
termomediterrânico e ombroclima subhúmido a húmido.
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É a área por excelência dos carvalhais termófilos de carvalho-alvarinho: Rusco aculeati-Quercetum
roboris viburnetosum tini.

METODOLOGIA
A recolha de informação para a caracterização da área de estudo iniciou-se por reconhecimentos
através de fotografia aérea (ortofotomapas) e o Googlearth, que permitiram identificar previamente
as comunidades vegetais que ali ocorrem. Posteriormente, no terreno foram realizadas prospeções
com metodologias distintas e dirigidas para cada um dos grupos taxonómicos em análise (avifauna,
mamíferos, répteis, anfíbios, flora e habitats).
A propriedade com cerca de 22ha de área apresenta 2 núcleos construídos correspondentes à
exploração pecuária, sendo a área remanescente ocupada por áreas agrícolas e de floresta de
produção. Os limites sul e nascente são pontuados pelo rio Cértima cujo corredor constitui o único
elemento diferenciador do ponto de vista biofísico e com potencial diferenciado de coberto vegetal
com aptidão para ocupação por espécies ripícolas, funcionando como corredor ecológico.
Para a caracterização da flora e vegetação/habitats realizaram-se visitas ao local,
complementadas por pesquisa bibliográfica, visando:
•

Identificar e caracterizar (composição, diversidade, distribuição e estatuto de proteção) as
comunidades vegetais e/ou espécies vegetais com valor ecológico ou importantes para a
fauna local enquanto habitat de abrigo, reprodução ou alimentação;

•

Identificar os biótopos presentes na área em estudo e o grau de fragmentação dos habitats
que integram.

•

Identificar a influência da ocupação e intervenção no estado de conservação das áreas de
estudo.
Para avaliação do valor botânico das espécies e habitats presentes, considerou-se o Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de Abril (transpõe para o direito nacional a Diretiva Comunitária n.º 92/43/CEE Diretiva Habitats) alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
O trabalho de campo conducente à caracterização da flora, vegetação e habitats foi realizado nos
meses de Fevereiro a Julho, através de 3 visitas pontuais.
A metodologia implementada para caracterização da fauna da área de estudo consistiu na consulta
bibliográfica e informação disponível relativa a áreas com proximidade à área de estudo,
complementada com prospeções de campo dirigidas aos principais grupos, e levantamentos
periciais utilizando prospeção seletiva para deteção de espécimes ou vestígios.
O trabalho de campo foi realizado entre Fevereiro a Julho, através de 3 visitas pontuais, durante os
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quais se atendeu a características como o comportamento das espécies, períodos de maior
atividade, preferência de habitats e se utilizaram os métodos de observação e de prospeção indireta
mais adequados a cada grupo de fauna terrestre:
• Anfíbios: caracterização feita com recurso a prospeção visual semi-intensiva;
• Répteis: caracterização feita com recurso a prospeção visual semi-intensiva;
• Aves: realização de transeptos onde se efetuou a deteção visual e pontos de escuta para deteção
auditiva;
• Mamíferos: devido aos seus hábitos pouco conspícuos, a identificação e o levantamento serão
efetuados com base em vestígios de presença (pegadas, dejetos e rastos).
Para avaliação do valor e importância da comunidade de vertebrados terrestres foram considerados
aspetos da ecologia das espécies, como a fenologia, e os estatutos nacionais e internacionais de
proteção aplicável.
Com o objetivo de detetar e identificar a possível presença de espécies de elevado interesse para
a conservação da natureza, e porque estas se encontram fortemente dependentes do habitat natural
e da vegetação que o compõe, fez-se coincidir as zonas de estudo para a fauna com as zonas de
estudo para a flora e habitats, que representam 1 biótopo florestal de produção e 1 biótopo agrícola.

FLORA E HABITATS
Com base na análise preliminar da fotografia aérea, utilizando o Googlearth, e depois confirmado
no terreno, foi possível definir 2 biótopos diferenciados dentro da área de estudo, correspondentes
ao coberto vegetal dominante: biótopo florestal com eucalipto e pinhal de produção; e biótopo
agrícola composto por terrenos agrícolas com alguns elementos dispersos de vegetação autóctone,
nomeadamente espécies ribeirinhas comuns, associadas ao rio Certima.
Na envolvente o coberto vegetal é escasso e muito alterado pela intervenção humana, com
ocupação agrícola, exceto a Norte onde existe uma ocupação de floresta de produção de maior
extensão.
Na área de estudo não foram identificadas espécies florísticas inscritas nos Anexos B-II e B-IV do
Decreto-Lei n.º 140/99, na sua atual redação, ou na Lista de Espécies Botânicas a Proteger em
Portugal (SNPRCN 1990).
Também não foram identificados habitats classificados, considerados importantes e relevantes para
a conservação da natureza e da biodiversidade, que figurem no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24 de Abril, com a nova redação que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
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FAUNA
A área de estudo encontra-se fortemente descaracterizada relativamente à vegetação climácica e
dominada pela ocupação humana predominantemente agrícola e de floresta de produção, pelo que
apresenta baixa aptidão e condições de suporte ecológico à fauna pelo que não é expectável a
existência de diversidade relevante nem a ocorrência de espécies com estatuto importante, que
normalmente também apresentam exigências específicas em termos de habitats e ausência de
intervenção humana.
Para a caracterização da fauna foram prospetados 2 pontos coincidentes com os da flora, sem
prejuízo de se terem identificado quaisquer outros espécimes encontrados na restante área,
permitindo assim caracterizar a componente faunística da área de estudo.
Dos anfíbios, apenas espécies mais tolerantes podem ter algum potencial de ocorrência o que neste
caso se restringe praticamente ao Sapo-comum (Bufo bufo) e a Rã-verde (Rana perezi) dificilmente
poderão ocorrer na área do projeto face à inexistência de água superficial em permanência que
possa servir de suporte àquelas espécies.

Quadro 6.1.5.1 – Lista de espécies de anfíbios presentes ou de ocorrência potencial na área de estudo.
Estatuto
nacional

Estatuto internacional
Espécie

Nome vulgar
Conv.
Berna

Diretiva
Habitats

Livro
Vermelho

Pleurodeles waltl

III

LC

Salamandra salamandra

III

LC

III

LC

Bufo bufo

sapo-comum

Rana perezi

III

DH-V

LC

Prospeções
de campo

X

Ao nível dos répteis também são expetáveis poucas espécies e ocorrências na área, fruto da baixa
aptidão ecológica e utilização frequente dos terrenos agrícolas, não tendo sido confirmadas
ocorrências durante as prospeções.

Quadro 6.1.5.2 – Lista de espécies de répteis presentes ou de ocorrência potencial na área de estudo.
Estatuto
nacional

Estatuto Internacional
Espécie

Nome vulgar
Conv.
Bona

Lacerta lepida

Lagarto

Conv.
Berna
II

Directiva
Habitats

Livro
Vermelho

Prospecções
de campo

LC
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Podarcis bocagei

Lagartixa de Bocage

III

LC

Psammodromus algirus

lagartixa-do-mato

III

LC

Natrix maura

Cobra-de-água-viperina

III

LC

C

As aves constituem a comunidade de vertebrados mais abundante e diversa na área do projeto em
estudo e na sua envolvente, no entanto, o coberto vegetal é de baixo valor ecológico para suporte
de áreas de nidificação e alimentação das espécies de aves pelo que a composição específica que
apresenta assume apenas um interesse relativo e de carácter local no domínio da conservação da
natureza.
As espécies referenciadas para este local são relativamente comuns e abundantes em território
nacional e não apresentam estatutos elevados de proteção, sendo a comunidade dominada por
passeriformes florestais.
Quadro 6.1.5.3 – Lista de espécies de aves presentes ou de ocorrência potencial na área de estudo.
Estatuto Internacional
Pros.
Fenologia / campo
Abundância

C
Bona

C
Berna

Directiva
Aves

CITES

Livro
Vermelho

Milhafre-preto

II

II

DA-I

II

LC

E2MP2

P

Buteo buteo

águia-de-asa-redonda

II

II

II

LC

R2I3MP3

P

Falco tinunculus

peneireiro-comum

II

II

II

LC

R2MP4

Columba palumbus
palumbus

pombo-torcaz

LC

R3I1

Streptopelia decaocto

rôla-comum

III

LC

R3I1

Streptopelia turtur

rôla-turca

III

LC

E3MP3

Otus scops

mocho-de-orelhas

II

II

DD

E3MP4

Athene noctua

mocho-galego

II

II

LC

R2

Strix aluco

coruja-do-mato

II

II

LC

R2

Apus apus

andorinhão-preto

III

LC

E1MP1

Upupa epops

poupa

II

LC

R2MP2

Picus viridis

picapau-verde

II

LC

R3

Dendrocopos major

picapau-malhadogrande

Espécie
Milvus migrans

Nome vulgar

P

P

P

II

LC

R3

II

LC

R2

Hirundo rustica

trepadeira
andorinha-daschaminés

II

LC

E1I5MP1

Delichon urbica

andorinha-dos-beirais

II

LC

E1MP1

Anthus campestris

petinha-dos-campos

II

LC

E3I5MP3

Motacilla cinerea

alvéola-amarela

II

LC

R2I2

Motacilla alba
Troglodytes
troglodytes

alvéola-baranca

II

LC

R2I1

P

II

LC

R2

P

Erithacus rubecula
Luscinia
megarhynchos

pisco-de-peito-ruivo

II

II

LC

R2I1MP2

P

rouxinol

II

II

LC

E2MP2

Phoenicurus ochrurus

rabirruivo-preto

II

II

LC

R3I2MP3

P

Saxicola torquata

cartaxo

II

II

LC

R1

P

Turdus merula

melro

II

III

LC

R1

P

Certhia brachydactyla

carriça

DA-I
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Sylvia atricapilla

toutinegra-de-barrete

II

II

LC

R2I1

Phylloscopus collybita

felosinha

II

II

LC

E3MP3

P

Aegithalos caudatus

chapim-rabilongo

II

LC

R3

Parus cristatus

chapim-de-poupa

II

LC

R3

Parus ater

chapim-preto

II

LC

R3

Parus caeruleus

chapim-azul

II

LC

R1

Parus major

chapim-real

II

LC

R1

P

Garrulus glandarius

gaio

LC

R2

P

Corvus corone

gralha--preta

LC

R2

P

Passer domesticus

pardal

LC

R1

P

Passer montanus
Fringilla coelebs
coelebs

pardal-montês

III

LC

R2MP4

tentilhão

III

LC

R1I1

P

Serinus serinus

chamariz

II

LC

R1

P

Carduelis chloris

verdilhão

II

LC

R1

Carduelis carduelis

pintassilgo

II

LC

R1I1

Estatuto SPEA:

Fenologia (R: residente; E: estival; I: invernante; MP: migrador de passagem; Int: introduzido)

P

Abundância (1: muito abundante; 2: abundante; 3: Comum; 4: pouco comum; 5: raro)

A área em estudo apresenta condições ecológicas que suportam uma mamofauna pouco
diversificada, atendendo à baixa diversidade de biótopos e à pouca aptidão destes para uso
frequente pelas espécies referenciadas, tendo apenas confirmado a presença de coelho-bravo
(Oryctolagus cuniculus) e toupeira-comum (Talpa occidentalis). De entre os mamíferos com
presença confirmada, apenas o Coelho-bravo apresenta estatuto de quase ameaçado identificado
no Livro Vermelho de Vertebrados, facto atribuído ao recente declínio verificado para a espécie em
Portugal.
Assim, ao nível dos mamíferos presentes na área do projeto e envolvente destaca-se apenas a
presença de espécies cinegéticas (anexo D do Decreto-Lei. n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro) como
a Raposa (Vulpes vulpes), e de Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus).
Quadro 6.1.5.4 – Lista de espécies de mamíferos presentes ou de ocorrência potencial na área de estudo.
Estatuto Internacional
Espécie

Nome vulgar

Conv.
Bona

Conv.
Berna
III

Directiva
Habitats

Estatuto
nacional
Livro
Vermelho

Prosp.
campo

Erinaceus europaeus

ouriço-cacheiro

Talpa occidentalis

toupeira-comum

LC

P

Oryctolagus cuniculus

Coelho-bravo

NT

C

Microtus agrestis

Rato-do-campo-de-rabo-curto

LC

Microtus lusitanicus

Rato-cego

LC

Apodemus sylvaticus

Rato-do-campo

LC

Rattus rattus

Rato-preto

LC

Rattus norvegicus

Ratazana

NA

Vulpes vulpes

Raposa

LC

Meles meles

Texugo

III

LC

LC
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Genetta genetta

Geneta

III

DH-V/D

LC

Nos vários quadros apresentam-se os inventários da fauna da área de estudo, nas quais se
encontram registadas as espécies cuja presença foi confirmada pelos trabalhos de prospeção de
campo, e outras de distribuição provável na área de estudo. É feita correspondência à fenologia das
espécies, ao seu grau de ameaça e ao estatuto de proteção conferido por instrumentos legais e por
convenções internacionais das quais Portugal é signatário.
Verifica-se que a maioria das espécies de vertebrados com ocorrência confirmada para o local,
apresentam estatuto de espécies não ameaçadas (LC).
Ao nível da fauna a área de estudo apresenta muito baixa diversidade e presença de espécies, o
que resulta da pouca aptidão desta área para suportar as necessidades de abrigo, alimentação ou
reprodução das espécies referenciadas, contribuindo ainda o forte caráter humanizado que existe
na envolvente próxima. Com efeito, na área de projeto é possível observar essencialmente aves
passeriformes, mais tolerantes e que visitam a zona como área de passagem. Este facto também
demonstra que a exploração pecuária em análise, porque se encontra consolidada já criou
habituação e tolerância pelas espécies mais cosmopolitas, pelo que não existem alterações
relevantes pela sua existência local.

6.1.6.

PAISAGEM

A paisagem constitui uma entidade viva e dinâmica, aglutinadora de diversas componentes do meio
e que está sujeita a um processo de evolução constante. Deve ser encarada como um recurso
natural não renovável dado que, à semelhança de outros recursos naturais, não é inesgotável nem
se mantém inalterável perante as atividades/ações humanas.
O resultado paisagístico de um local é o reflexo da interação de vários fatores, quer de ordem
biofísica quer de ordem sociocultural, que resulta em diferentes aspetos na construção do território.
Ela é o registo acumulado da evolução biofísica e sociocultural. Fatores como o uso do solo, a
estrutura da propriedade e a tipologia de povoamento são um reflexo da interferência humana na
construção da paisagem condicionada por outras variáveis como o relevo, o clima, a vegetação, a
fauna e o solo.
Nos termos da Convenção Europeia da Paisagem (Conselho da Europa 2000) reconhece-se que a
Paisagem contribui de forma marcante para a construção das culturas locais e para a consolidação
da identidade europeia, sendo também um elemento fundamental na qualidade de vida das
populações.
Metodologia
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Para a gestão e monitorização da Paisagem é fundamental proceder à sua caraterização,
identificando os diferentes aspetos que a define através de unidade de paisagem (unidades
paisagisticamente homogéneas - UHP). Estas Unidades de Paisagem definem-se como as áreas
em que a Paisagem apresenta um padrão específico que as diferencia das unidades adjacentes
(análise regional) não esquecendo as suas características mais específicas (análise da área do
projeto a implementar).
As unidades de paisagem adotadas na caracterização do presente estudo correspondem às
incluídas no estudo relativo aos "Contributos para a identificação e caracterização da Paisagem em
Portugal” de Alexandre Cancela d’Abreu, Teresa Pinto Correia e Rosário Oliveira (DGOTDU, 2004).
Sendo um estudo de alcance nacional, a metodologia nele efetuada permite um reconhecimento
bastante pormenorizado do território, que, apesar de elaborado numa escala de maior abrangência,
permite, contudo, a extrapolação de alguns valores relevantes para a caracterização da área agora
em análise.
Foram igualmente elaboradas análises parcelares de ocupação atual do solo, recorrendo à
cartografia e à fotografia aérea atualizada complementada com o reconhecimento e levantamento
no local. Um conjunto de fotografias tiradas no local do projeto procura ilustrar de forma clara a
paisagem existente.
A caracterização da paisagem do local do projeto e envolvente próxima é assim feita através da
identificação, descrição e estudo da Unidades de Paisagem abrangidas pelo projeto em avaliação
e a caracterização das suas componentes visuais e estruturais mais relevantes. Tendo em conta a
caracterização efetuada, será então quantificada a Sensibilidade da Paisagem a potenciais
alterações, assentado nos conceitos de Qualidade e de Absorção Visual da Paisagem.
A confrontação entre a Sensibilidade Paisagística e as Características Visuais do presente projeto
permitirá posteriormente avaliar os potenciais impactes paisagísticos resultantes da implantação
das diferentes componentes do projeto e propor as adequadas medidas (mitigadoras, potenciadoras
e compensatórias) no âmbito deste fator ambiental.
Caracterização da Paisagem a nível Regional
A presente caracterização faz uma descrição e análise da paisagem em que o projeto se encontra
com vista a determinar a reação dessa paisagem quanto à sua evolução. A paisagem de um local
é o resultado/reflexo da interação de vários fatores, quer de ordem biofísica (relevo, geologia, rede
hidrográfica, coberto vegetal), quer de ordem sociocultural (ocupação atual do solo), que se
manifestam de forma diferente na construção do território. No entanto neste projeto em particular o
tipo de ocupação do solo é aqui uma característica que, pela sua importância como elemento
avaliador da paisagem, adquire o valor de atributo físico neste estudo paisagístico.
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A região centro, onde se localiza a área de estudo, corresponde à região mais florestada do país
dominada pelo pinheiro-bravo e onde o eucaliptal tem encontrado espaço para se instalar, muitas
vezes nas áreas de pinhais ardidos.

Figura 6.1.6.1. – Distribuição das Unidades de Paisagem da Região Centro, pelos Diferentes Grupos de
Unidades de Paisagem (DGOTDU, 2004).

De acordo com o estudo “Contributos para a identificação e caracterização da Paisagem em
Portugal” de Alexandre Cancela d’Abreu, Teresa Pinto Correia e Rosário Oliveira (DGOTDU, 2004),
a Região Centro abrange seis grupos de unidades de paisagem, os quais foram definidos pelo
padrão e carácter das unidades de paisagem que os integram, apresentando um relativo grau de
identidade e homogeneidade: Beira Alta (F), Beira Interior (G), Beira Litoral (H), Maciço Central (I),
Pinhal do Centro (J), e Maciços Calcários da Estremadura (K).
De acordo com a Carta das Unidades de Paisagem de Portugal Continental, do estudo “Contributos
para a identificação e caracterização da Paisagem em Portugal”, o projeto em avaliação localiza-se
no Grupo de Unidade de Paisagem H – Beira Litoral, na Unidade de Paisagem n.º 58 – Bairrada.
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De acordo com o estudo supramencionado, esta unidade de paisagem “Bairrada” é caracterizada
por baixas altitudes e por um relevo relativamente aplanado, onde domina um mosaico de parcelas
agrícolas, representado por vinhas e olivais nas zonas mais secas, e nas zonas mais húmidas ou
com potencial de rega, surgem o milho e as pastagens, e parcelas florestais, quase sempre
constituídas por pinheiro bravo e eucalipto. A inexistência de obstáculos que impeçam a entrada
das massas de água carregadas de humidade, faz com que esta unidade seja beneficiada pela
proximidade em relação ao oceano, de que resultam paisagens no geral frescas e verdes. No
outono estas paisagens ganham tons de vermelhos e castanhos devido à presença da vinha, tanto
em parcelas como em cordões, rodeando parcelas de cultura agrícola.
A estes usos agrícolas e florestais dominantes corresponde um povoamento tradicional
relativamente denso e disseminado. Os centros urbanos têm dimensões apreciáveis, embora sem
identidade especial (Anadia, Mealhada e Cantanhede). O carácter desta unidade é ainda fortemente
marcado por um conjunto de vias de grande circulação, com destaque para a EN1/IC2, antiga
estrada de ligação principal de Lisboa ao Porto, quase continuamente marginada por edifícios de
comércio, indústria e habitação.
Esta é uma unidade de paisagem com média a baixa densidade, uma vez que a um carácter
claramente distinto das suas envolventes não corresponde uma paisagem com capacidade para
transmitir informação coerente sobre o seu uso e transformação ao longo do tempo. Esta baixa
identidade não impede que à Bairrada estejam associados produtos com generalizado
reconhecimento e com maior ou menos relação com a paisagem os seus afamados vinhos, o leitão,
as águas (Curia e Luso, esta última já na transição para a serra do Buçaco). Esta unidade não se
apresenta com características únicas ou raras, relevantes em termos de paisagem.
A “riqueza biológica” desta unidade será baixa a média, correspondente a um mosaico agrícoloflorestal diversificado, à drástica compartimentação espacial que resulta da passagem das vias
automóveis atrás referidas, à dispersão de construção, à falta de referências a espécies raras ou
com valor para a conservação.
Caracterização local da paisagem
Relativamente à área em estudo, esta apresenta as características da unidade de paisagem onde
se insere (referidas anteriormente), localizando-se numa zona plana, rodeada principalmente por
áreas florestais (eucaliptal e pinhal) e áreas de cultura agrícola.
O uso do solo na área envolvente à exploração apresenta como uso dominante o uso florestal e o
uso agrícola, mas também apresenta solo artificializado (tecido urbano, área de indústria e rede
viária).
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É, assim, possível definir três unidades de paisagem (UHP), resultantes do cruzamento da
informação recolhida, para a área em estudo:
- a área florestal (com maior incidência na área em estudo), possui florestas abertas com eucalipto,
pinheiro-bravo, vegetação arbustiva e herbácea, zonas descobertas ou com pouca vegetação;
- a área agrícola, que apresenta culturas agrícolas temporárias e permanentes;
- a área artificializada que, na envolvente à área em estudo, integra tecido urbano (ocupação
humana, quer dispersas, quer concentrada, nas localidades de Cardal, Antes e Mealhada), áreas
de atividade económica (existe ocupação pecuária na envolvente à área em estudo, nomeadamente
a presença de uma exploração avícola a cerca de 10 metros a oeste da área edificada 2), e rede
viária.
A figura seguinte apresenta a representação espacial dos tipos de ocupação identificados.

Figura 6.1.6.2. – Tipos de ocupação na área de intervenção e envolvente.

De seguida apresentam-se algumas figuras que permitem reconhecer a presenças das UHP na
área de estudo e envolvente, ilustrando de forma clara a paisagem existente.
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Figura 6.1.6.3. – Zona de culturas agrícolas localizadas a norte da instalação (GoogleEarth, 2013).

Figura 6.1.6.4. – Zona de culturas agrícolas.

Figura 6.1.6.5. – Mancha florestal localizada a norte da exploração.
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Figura 6.1.6.6. – Área florestal existente no interior da exploração.

Figura 6.1.6.7. – Mancha florestal (pinhal e eucaliptal) existente a norte da instalação (GoogleEarth, 2013).

A figura seguinte apresenta a instalação avícola existente à esquerda da estrada, na confrontação
com a instalação da Soacorgo, à direita da estrada.
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Figura 6.1.6.8. – Instalação avícola existente a oeste da instalação e rede viária de acesso à área em estudo
(GoogleEarth, 2013).

Qualidade Visual, Sensibilidade Visual e Capacidade de absorção Visual da Paisagem
Conforme referido, tendo em conta a caracterização efetuada, é então quantificada a Sensibilidade
da Paisagem a potenciais alterações suportada nos conceitos de Qualidade e de Absorção Visual.
Tendo em conta que a Qualidade Visual da Paisagem resulta da manifestação cénica do território
e é determinada pela presença dos diversos elementos estruturantes da paisagem (tipos de relevo,
uso do solo, valores visuais ou outros) e a dinâmica que esses elementos interrelacionados
proporcionam, é, no entanto, uma característica subjetiva, dado depender da sensibilidade e do
interesse do observador.
Na análise da qualidade da paisagem da área em estudo foram considerados os seguintes critérios:
- Fragilidade - como a capacidade que o meio tem em “dar resposta” à ação de agentes
perturbadores, dependendo igualmente dos condicionalismos biofísicos existentes;
- Diversidade – identifica-se nas UHP através da riqueza e variedade de elementos paisagísticos
significativos;
- Integração paisagista - relaciona as características morfológicas da cor, textura, forma, escala ou
outros, dos elementos componentes de cada UHP com as características globais da paisagem
envolvente.
Sendo a Absorção Visual da Paisagem a capacidade que esta apresenta para integrar, absorver ou
disfarçar determinado impacte visual, depende essencialmente da geomorfologia do território e da
ocupação do solo, pela influência que exercem no observador.
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Relativamente à área em estudo, a presença de áreas florestais, agrícolas e de ocupação humana,
proporciona alguma diversificação, quer em termos de forma, estrutura e cor.
Importa ainda referir o facto da área florestal existente na área do projeto e sua envolvente permitir
criar uma cortina arbórea em torno das instalações, que fornece um carácter de confinamento do
espaço, relativamente aos observadores mais expostos, quer aos que transitam nas vias
rodoviárias, quer aos que se encontram nos aglomerados urbanos mais próximos (Antes, a Oeste,
e Cardal e Mealhada, a Sul da instalação).
Tendo em conta os critérios acima referidos constata-se que a paisagem local apresenta uma média
qualidade visual e uma média capacidade de absorção visual.
A sensibilidade da paisagem determina a capacidade que cada UHP tem em manter as suas
características e qualidades intrínsecas, face ao tipo de alterações preconizadas no projeto.
A análise da sensibilidade visual da paisagem tem em conta essencialmente a capacidade de
absorção visual (a capacidade que cada unidade tem em absorver novas estruturas, elementos
estranhos à paisagem atualmente existente), as acessibilidades (a facilidade de acessos às
diferentes unidades de acordo com as infraestruturas de circulação existentes quer rodoviárias quer
pedonais) e a visibilidade do local.
Tendo em consideração a análise efetuada anteriormente, e o facto da área em estudo ser marcada
pelo tipo de padrão associado à unidade de paisagem onde se insere, com forte ocupação florestal
e agrícola, e alguma ocupação artificializada, considera-se a paisagem presente nesta área
apresenta uma média sensibilidade paisagística, tendo em conta as características presentes na
área de intervenção e sua envolvente.

6.1.7.

QUALIDADE DO AR

A caracterização da qualidade do ar é desenvolvida tendo em consideração o enquadramento
regional e local da zona onde se desenvolve o projeto em estudo.
A caracterização do ambiente, em termos da qualidade do ar, encontra-se orientada para a definição
de um diagnóstico da qualidade do ar na área de implantação do projeto em causa, tendo como
principais vetores a caracterização da qualidade do ar da área de estudo através da análise de
parâmetros indicadores (Partículas em Suspensão, Dióxido de Azoto, Dióxido de Enxofre e Ozono),
a identificação das fontes poluentes determinantes para a área de estudo e a identificação dos
recetores sensíveis em termos de qualidade do ar.
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A análise das condições predominantes locais baseia-se na avaliação das informações quantitativas
existentes e no levantamento possível das potenciais fontes poluidoras que poderão contribuir de
algum modo para a degradação qualitativa do ar.
A caracterização da qualidade do ar à escala regional, será efetuada tendo por base a avaliação
das emissões atmosféricas com origem nas zonas envolventes da área em estudo, recorrendo-se
para tal aos inventários de emissões de fontes poluidoras atmosféricas realizadas no âmbito do
Inventário Nacional de Emissões e Remoções de Poluentes Atmosféricos (INERPA), para o ano de
2009, realizado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nos termos do “Relatório sobre
emissões de poluentes atmosféricos por concelho no ano 2009 relativo a gases acidificantes e
eutrofizantes, precursores de ozono, partículas, metais pesados e gases com efeito de estufa”
(Versão de Novembro de 2011).
Com o intuito de melhor caracterizar a região em estudo, no que se refere à qualidade do ar,
recorreu-se ao Inventário de Emissões Gasosas na Região Centro em 2015 (CCDR Centro, 2016),
elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro),
ao abrigo das disposições legais constantes no artigo 8.º, do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril,
que estipula a obrigação de cada Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional realizar,
para cada ano civil, um inventário regional de emissões de poluentes atmosféricos na área territorial
da respetiva jurisdição.
A caracterização efetuada à escala local teve como base os valores registados nas estações de
monitorização da qualidade do ar da Rede da Qualidade do Ar da Região Centro, para o Dióxido de
Enxofre, Óxidos de Azoto, Partículas Totais em Suspensão (PM10) e Ozono, para o ano de 2015. A
estação de Montemor-o-Velho, mais próxima do local do projeto, pertence à Zona Centro Litoral e
está referenciada como uma estação de fundo. Os valores monitorizados na estação referida serão,
posteriormente, comparados com valores legislados para os poluentes, designadamente com os
valores constantes no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro (Diretiva 2008/50/C E).
Por fim, foram avaliadas as condições de dispersão na atmosfera, com base nos parâmetros
meteorológicos determinantes, nos fenómenos de transporte e de dispersão e nas características
morfológicas locais.
O presente projeto situa-se na Região Centro (NUTII), Região de Coimbra (NUTIII), no lugar de
Cardal, união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, concelho da Mealhada e
distrito de Aveiro.
Inventário Nacional de Emissões e Remoções de Poluentes Atmosféricos
O estabelecimento, no ano de 2005, do Sistema Nacional para o Inventário de Emissões e
Remoções de Poluentes Atmosféricos (SNIERPA), e a sua adoção formal e legal pela Resolução
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de Conselho de Ministros n.º 68/2005 de 17 de Março, criou a estrutura legal, institucional e
processual que assegura a obtenção de estimativas precisas, assim como o cumprimento das
exigências de arquivo e documentação. A importância dos resultados nacionais do Inventário,
expresso na sua utilização para verificação do cumprimento das obrigações em termos da Diretiva
2001/81/CE relativa aos Tetos de Emissão Nacionais e Protocolo de Quioto, bem como as regras
determinadas a nível dos órgãos das Convenções, obrigaram a que o inventário se tornasse uma
peça estruturada, transparente, consistente, completa e precisa.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a entidade responsável pela realização anual dos
inventários nacionais de emissões de poluentes atmosféricos.
No relatório “Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho no ano 2009: Gases Acidificantes,
Eutrofizantes e Precursores de Ozono, Partículas, Metais Pesados e Gases com Efeito de Estufa”
(APA, 2011), os valores do Inventário Nacional de Emissões e Remoções de Poluentes
Atmosféricos referem-se às emissões de poluentes a nível nacional, sendo os resultados
apresentados em unidades de massa por área (t/km2). O Quadro 6.1.7.1. discrimina as emissões
totais estimadas ao nível de Portugal.

Quadro 6.1.7.1. - Emissões totais de poluentes com inclusão e exclusão das fontes naturais para
Portugal, no ano de 2009 (APA, 2011).
Poluentes

SOx

NOx

NH3

COVNM

CO

PM10

Pb

Cd

Hg

CH4

CO2

N2O

Emissões com
fontes naturais 81,51 259,32 51,99

616,82

549,39 109,01 172,16

3,42

2,47

469,71 56054

17,03

185,49

482,83 109,01 172,16

3,42

2,47

469,71 56054

17,03

(t/km2)
Emissões sem
fontes naturais 81,51 254,50 51,99
(t/km2)

Ao nível das emissões de SOx constata-se que os sectores “Produção de Energia” e “Combustão
na Indústria” são os principais geradores deste poluente em 2009, contribuindo respetivamente com
29,7% e 47,8% do total de emissões nacionais. Os sectores “Emissões Fugitivas” e “Processos
Industriais” são os sectores que se seguem em termos de percentagem de contribuição para as
emissões de SOx, com uma contribuição de 6,5% e 6,3% de emissões de SOx, em 2009. As
emissões de SOx estão maioritariamente (74,0%) associadas às fontes pontuais individualizadas.
Em Portugal as emissões de NOx, sem incluir emissões provenientes de fontes naturais, provêm
principalmente do sector dos “Transportes Rodo/Ferroviários” (40,0%), da “Produção de Energia”
(15,0%) e da “Combustão Industrial” (24,0%).
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Para efeito da estimativa das emissões naturais de COVNM o inventário considerou as emissões
provenientes do coberto vegetal e de fogos florestais. Estas fontes de emissão designam-se de
fontes biogénicas. O coberto vegetal, sendo uma fonte de emissões biogénicas muito significativa
contribui, juntamente com os fogos florestais, para cerca de 70,0% do total de emissões de COVNM
em 2009. Considerando apenas as emissões de COVNM de origem antropogénica verifica-se que
são os sectores “Uso de Solventes”, “Transportes Rodo/Ferroviários” e “Processos Industriais” os
que mais contribuíram para as emissões totais destes poluentes (66,0% das emissões
antropogénicas). As emissões de COVNM de origem antropogénica resultaram, na sua maioria, das
fontes em área.
As emissões de PM10 por fontes pontuais individualizadas representavam 36,0% do total de
emissões deste poluente em 2009. A “Indústria” é o sector que mais contribui para as emissões de
PM10 em Portugal. A presença de uma elevada densidade populacional em alguns concelhos
explica os valores elevados de emissão verificados, sendo os “Transportes Rodo/Ferroviários”, “Uso
de Solventes” e “Pequenas Fontes de Combustão” os sectores que mais contribuíram para as
emissões de PM10.
Por sua vez, as emissões de NH3 resultaram em grande parte da produção animal (47,6%) e da
agricultura (37,2%). Contudo, existem focos de emissão de NH3 associados à atividade industrial
(6,2%). Acresce que existem concelhos onde a atividade agrícola ou industrial não é expressiva,
mas que, no entanto, apresentaram valores elevados de emissão de NH3. Estes concelhos têm em
comum uma elevada densidade populacional o que resulta em emissões elevadas de NH3
associadas à gestão de resíduos e de águas residuais.
As emissões de Metais Pesados (MP) estão diretamente relacionadas com o tipo de combustível
utilizado e com os teores de metais pesados presentes nos mesmos. Os metais pesados
considerados no inventário são de submissão obrigatória no âmbito da CLRTAP. Assim, as
emissões de Chumbo provêm essencialmente do sector “Incineração de Resíduos” (82,8%), da
“Combustão Industrial” (9,7%) e do sector dos “Transportes Rodo/Ferroviários” (4,2%), enquanto as
emissões de Cádmio provêm na sua grande maioria de fontes pontuais (80,0%). Relativamente ao
Mercúrio, 62,0% das emissões ocorrem em fontes pontuais associadas a atividades industriais.
As emissões de CO2 em Portugal resultaram, na sua maioria, dos sectores de atividade “Produção
de Energia” (30,8%), “Transportes Rodo/Ferroviários” (32,2%) e “Combustão Industrial” (24,4%).
Em conjunto, estes sectores contribuíram com cerca de 87,0% do total de emissões de CO2 em
2009. Destacam-se ainda o sector “Pequenas Fontes de Combustão” (6,9%), onde se incluem as
atividades residenciais, comércio e serviços.
Os restantes gases com efeito de estufa, nomeadamente CH4 e N2O são provenientes, no caso do
CH4, dos sectores “Deposição de Resíduos no Solo” (53,7%), “Águas Residuais” (22,8%),
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“Pecuária” (12,8%) e, no caso das emissões de N2O, dos sectores “Agricultura” (54,1%), “Pecuária”
(21,5%), “Águas Residuais” (9,9%), “Transportes Rodo/Ferroviários” (3,6%) e “Processos
Industriais” (2,4%).
O quadro seguinte apresenta os resultados, obtidos no inventário de 2009, das emissões de gases
com efeito de estufa, atendendo à inclusão e exclusão das fontes de emissão naturais para o
concelho da Mealhada.
Quadro 6.1.7.2 – Emissões totais de poluentes com inclusão e exclusão das fontes naturais para o
concelho de Mealhada, no ano de 2019 (APA, 2021).
Poluentes
Emissões com fontes
naturais (t/km2)
Emissões sem fontes
naturais (t/km2)

SOx

NOx

NH3

COVNM

PM10

Pb

Cd

Hg

CH4

CO2

N2O

0,921

4,175

1,049

8,833

1,614

0,003

0,000

0,000

9,529

837

0,180

0,921

4,173

1,049

2,266

1,614

0,003

0,000

0,000

9,529

837

0,180

Atendendo às emissões totais inventariadas no concelho constata-se que as emissões
predominantes se referem aos poluentes CO2, CH4, COVNM e NOx, quer na estimativa de emissões
com ou sem inclusão de fontes naturais.
O Inventário Nacional de Emissões e Remoções de Poluentes Atmosféricos (Versão de 2011)
permite efetuar a alocação das emissões dos poluentes ao nível dos concelhos, assim como permite
aferir a tipologia de fontes de emissão (sector) associadas aos poluentes gerados nesses mesmos
concelhos. O Quadro 6.1.7.3 permite evidenciar os resultados obtidos no inventário de 2009, das
fontes de emissões, segundo o sector, para o concelho da Mealhada (t/km2).

Quadro 6.1.7.3. – Emissões totais de poluentes (t/km 2) segundo o sector para o concelho da
Mealhada (ano 2009).
Sector/Poluentes
(t/km2)

SOx

NOx

NH3

COVNM

PM10

Pb

Cd

Hg

CH4

CO2

N2O

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,835

0,893

0,000

0,210

0,561

0,000

0,000

0,000

0,031 294,750 0,013

0,065

0,241

0,000

0,366

0,370

0,000

0,000

0,000

0,266 67,408

0,005

0,000

0,005

0,000

0,269

0,443

0,000

0,000

0,000

0,001 41,391

0,000

0,000

0,000

0,000

0,044

0,000

0,000

0,000

0,000

0,144 0,529

0,000

Produção de
Energia

0,000

Combustão
Industrial
Pequenas Fontes de
Combustão
Processos
Industriais
Emissões Fugitivas
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Sector/Poluentes

SOx

NOx

NH3

COVNM

PM10

Pb

Cd

Hg

0,000

0,000

0,000

0,878

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 2,738

0,014

2,812

0,038

0,253

0,133

0,000

0,000

0,000

0,025 420,423 0,012

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,183

0,000

0,027

0,019

0,000

0,000

0,000

0,001 9,681

0,004

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,041

0,084

0,000

0,000

0,000

0,000

4,491 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,008

0,000

0,000

0,000

0,000

1,909 0,000

0,030

0,003

0,017

0,000

0,083

0,044

0,003

0,000

0,000

0,000 0,015

0,001

Pecuária

0,000

0,000

0,822

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,530 0,000

0,058

Agricultura

0,000

0,000

0,118

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,118 0,000

0,056

Resíduos agrícolas

0,004

0,023

0,029

0,046

0,044

0,000

0,000

0,000

0,011 0,000

0,001

Fontes naturais

0,000

0,003

0,000

6,566

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

(t/km2)
Usos de Solventes

CH4

CO2

N2O
0,000

Transportes
Rodo/Ferroviários
Transporte marítimo
nacional
Fontes móveis fora
da estrada
Aviação civil
Deposição de
resíduos no solo
Águas Residuais
Incineração de
Resíduos

Perante a quantificação das emissões por sector, no concelho da Mealhada, constata-se que as
emissões de SOx e partículas derivam predominantemente das instalações industriais de
combustão, com 90% e 35%, respetivamente. Ao nível das emissões de NOx e CO2 constata-se
que estas derivam maioritariamente do tráfego rodoviário/ferroviário, com 67% e 50%,
respetivamente. As emissões de NH3 e N2O encontram-se associadas ao sector de atividade da
pecuária, com 78% e 32%.
Por sua vez, estima-se que as emissões de Metano (CH4) resultam principalmente da
eliminação/deposição de resíduos no solo e da atividade pecuária, respetivamente com 47% e 27%
das emissões. Os Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos resultam essencialmente das
fontes naturais (74%).

Inventário de Emissões Gasosas na Região Centro
O Inventário de Emissões Gasosas na Região Centro em 2015 (CCDR Centro, 2016) contempla a
estimativa das emissões gasosas geradas pelas indústrias, bem como de outras unidades

123
QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.

revisão Setembro de 2021

Soacorgo – Sociedade de Agricultura de Grupo Agro-Pecuário do Corgo, Lda.
RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “Exploração porcina para produção de leitões”

suscetíveis de gerarem emissões, face à distribuição da emissão dos poluentes geograficamente
(Distrito, Concelho e Freguesia) e por atividade económica, para o ano de referência de 2015.
De acordo com o Inventário de Emissões Gasosas na Região Centro em 2015 verifica-se que
Coimbra, Leiria e Aveiro são os distritos que mais contribuem para a poluição atmosférica da região,
em todos os poluentes, facto associado ao número, atividade e dimensão dos estabelecimentos
existentes nesses distritos.
No distrito de Viseu, verifica-se que a maioria das emissões de poluentes é relativa a emissões de
Partículas (13%), de Metais Pesados (9%), CO (8%) e NOx (6%).
De acordo com o Inventário suprarreferido, em termos de NUT III, o concelho da Mealhada pertence
à sub-região do Baixo Vouga (designação atualmente alterada para NUT III – Região de Coimbra).
De acordo com os dados constantes no Inventário de Emissões Gasosas na Região Centro em
2015 (CCDR Centro, 2016) apenas se torna possível alocar as emissões de poluentes por freguesia
de concelho. O Quadro 5.1.8.4 permite caracterizar a distribuição espacial das emissões de
poluentes na Região Centro ao nível das freguesias do concelho da Mealhada.
Quadro 6.1.7.4 - Emissões de poluentes no concelho da Mealhada por freguesia (CCDR Centro, 2016).
Freguesias da Mealhada

CO2

PTS

CO

NOx

SO2

H2S

10981

13,1

25,7

10,9

0,11

0,00

Casal Pomba

139

0,0

0,2

0,1

0,00

0,00

Luso

594

1,0

3,2

1,5

0,12

0,02

Pampilhosa

889

0,1

1,0

0,3

0,04

0,00

Vacariça

7275

1,5

9,2

6,4

3,93

0,00

1172

0,3

2,1

0,7

0,18

0,00

21050

16

41,4

19,9

4,38

0,02

Barcouço

União

das

Freguesias

da

Mealhada, Ventosa do Bairro
e Antes
Total (t/ano)

ClCl-

CIF-

MP I

MP II

MP III

Barcouço

0,00

1,27

0,002

0,003

0,228

Casal Pomba

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

Luso

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

Pampilhosa

0,00

0,00

0,000

0,001

0,001

Vacariça

0,00

0,31

0,000

0,000

0,005

0,00

0,00

0,000

0,001

0,001

0,00

1,58

0,002

0,005

0,235

Freguesias de Montemor-o-Velho

União das Freguesias da Mealhada, Ventosa
do Bairro e Antes
Total (t/ano)

No que concerne ao concelho da Mealhada, constata-se que as emissões mais significativas se
referem aos poluentes CO2, CO, NOx, Partículas, SO2, e CIF-, contudo, face à realidade do distrito,
estas não apresentam significado.
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De referir que, de acordo com os resultados apresentados neste Inventário, o concelho da Mealhada
não se apresenta como relevante nas emissões de poluentes para a atmosfera, face a outros
concelhos do distrito de Aveiro, dada a fraca industrialização do concelho.

Avaliação da Qualidade do Ar - Tubos de difusão
O diagnóstico efetuado estendeu-se também à análise dos elementos disponibilizados pelo
programa de Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal (DGA/FCT-UNL, 2001), resultantes de duas
campanhas nacionais de amostragem para o Dióxido de Azoto, Dióxido de Enxofre e Ozono
(realizadas em Julho de 2000 e Maio de 2001).
As medições foram efetuadas recorrendo ao uso de equipamento de amostragem por difusão
passiva, tendo sido utilizados tubos de difusão sujeitos a um período de 7 dias de exposição por
campanha. A amostragem, definida a nível nacional, foi estabelecida a partir de uma malha dividida
em quadrículas de 20 por 20 km. A cada quadrícula encontra-se associado um ponto escolhido para
a amostragem.
De acordo com a informação gráfica disponibilizada no estudo “Avaliação da Qualidade do Ar em
Portugal - NO2 e SO2 - Tubos de Difusão; O3 - Tubos de Difusão” (DGA/FCT-UNL, 2001), constatase que o ponto 79 utilizado para as campanhas de avaliação preliminar abrange grande parte do
concelho da Mealhada. Contudo, optou-se por considerar outros pontos de amostragem,
designadamente o ponto 78 (a Oeste), o 88 (a Sul) e o 87 (a Sudoeste), por forma a abranger não
só a zona de inserção do concelho onde se insere o projeto, mas também a região envolvente, o
que permitirá evidenciar uma melhor caracterização da área em estudo.
Considerando a representação esquemática da malha estatística (quadrícula e centróides) adotada
para Portugal Continental, apresentam-se no Quadro 5.1.8.5 os pontos considerados
representativos das condições aproximadas de qualidade do ar envolvente ao concelho de
Mealhada e, consequentemente, dos níveis de poluição de fundo.
Quadro 6.1.7.5. - Resultados obtidos nas campanhas de amostragem para o Dióxido de Azoto, Dióxido de
Enxofre e Ozono, na envolvente do concelho da Mealhada (DGA/FCT-UNL, 2001).
NO2 (g/m3)

Ponto de

SO2 (g/m3)

O3 (g/m3)

amostragem

1ª Camp.

2ª Camp.

1ª Camp.

2ª Camp.

1ª Camp.

2ª Camp.

3ª Camp.

78

8,2

8,2

<1,3

<1,3

74,3

68,0

---

79

2,8

5,8

1,4

<1,3

63,5

85,7

---

87

3,8

9,8

<1,3

<1,3

67,0

72,8

---

88

3,7

6,0

<1,3

<1,3

51,3

60,2

---
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Embora os resultados obtidos não possam ser diretamente comparados com os valores legislados
(por serem referentes a uma média de 7 dias), constituem uma indicação aproximada da situação
na zona em estudo, que permite aferir que os níveis de concentrações locais se situaram abaixo
dos valores-limite legislados. Será ainda de salientar que os resultados obtidos se referem a valores
indicativos, na medida em que se inserem num quadro preliminar de avaliação da qualidade do ar
a nível nacional.

Valores máximos de NO2

Valores máximos de SO2

Valores máximos de O3

Figura 6.1.7.1 - Concentrações máximas de Dióxido de Enxofre, Dióxido de Azoto e Ozono (MAOTDGA/FCT-UNL-DCE, 2001).

A Figura 6.1.7.1 permite a observância da concentração máxima estimada por interpolação,
atendendo às classes estabelecidas em termos de concentração máxima, decorrentes das duas
campanhas realizadas.
Da observância das representações gráficas pode-se aferir que, no local em estudo, as
concentrações de Dióxido de Azoto estão compreendidas entre 4 e 8 ug/m3, as concentrações de
Dióxido de Enxofre, entre 0,7 e 1 ug/m3 e as de Ozono, entre 70 e 80 ug/m3.

Caracterização local da qualidade do ar
A Rede da Qualidade do Ar da Região Centro, conforme Figura 6.1.7.2, é composta por nove
estações de monitorização da qualidade do ar, distribuídas por três Zonas (Zona Centro Interior,
Zona Centro Litoral e Zona de Influência de Estarreja) e duas Aglomerações (Aglomeração de
Coimbra e Aglomeração de Aveiro/Ílhavo).
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Figura 6.1.7.2 - Localização das estações pertencentes à Rede da Qualidade do Ar da Região Centro e
respetivas delimitações das zonas de monitorização (CCDR Centro, 2016).

Inserida na Rede da Qualidade do Ar da Região Centro, a estação de medição da qualidade do ar
de Montemor-o-Velho, no concelho de Montemor-o-Velho é referente a uma tipologia de estação
regional de fundo, e reflete as condições de fundo da qualidade do ar da Zona Centro Litoral, pelo
que se considera que a mesma, dada a sua localização, traduz as condições específicas da área
em estudo, refletindo o ambiente atmosférico de características suburbanas e rurais.
A Figura 6.1.7.3 permite identificar geograficamente as estações da qualidade do ar da Zona Centro
Litoral.
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Figura 6.1.7.3. - Localização das estações pertencentes à Zona Centro Litoral (Adaptado de
www.qualar.org (2017)).

Assim, a caracterização da qualidade do ar no local em estudo teve por base a recolha e análise da
informação estatística constante na estação de Montemor-o-Velho, pertencente à Rede da
Qualidade do Ar da Região Centro. As características da Estação da Qualidade do Ar encontramse descritas no Quadro 5.1.7.5.

Quadro 6.1.7.6 - Caracterização da Estação da Qualidade do Ar de Montemor-o-Velho (www.qualar.org
(2017)).
Código:

2022

Data de início:

2007-09-06

Tipo de Ambiente:

Rural Perto de Cidade

Tipo de Influência:

Fundo

Zona:

Centro Litoral

Freguesia:

Montemor-o-Velho

Concelho:

Montemor-o-Velho

Coordenadas Gauss

Latitude:

357458
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Militar (m)

Longitude:

153592

Altitude (m):

96

Rede:

Rede de Qualidade do Ar do Centro

Instituição:

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

A Estação da Qualidade do Ar de Montemor-o-Velho atualmente monitoriza os poluentes Monóxido
de Azoto, Dióxido de Azoto, Óxidos de Azoto, Ozono, Dióxido de Enxofre (até 2005-12-31) e
Partículas <10 µm.
A caracterização efetuada à escala local teve como base os valores registados na estação de
monitorização da qualidade do ar da Rede da Qualidade do Ar da Região Centro, de Montemor-oVelho, para os poluentes suprarreferidos. No quadro seguinte apresentam-se os dados mais
recentes da qualidade do ar, validados pela APA, obtidos na estação em análise, para o ano de
2015, de acordo com os dados constantes no sítio da Internet “www.qualar.org” da Agência
Portuguesa do Ambiente.

Quadro 6.1.7.7 – Dados da monitorização da Qualidade do Ar em 2015 na Estação de Montemor-o-Velho
(www.qualar.org (2017)).
Concentração

Concentração

Poluente

Tipologia

Partículas

Valor anual de base horária

19,5

158

(PM10)

Valor anual de base diária

19,6

89,6

Valor anual de base horária

10,7

229

Valor anual de base diária

10,7

42,6

Valor anual de base horária

62,4

150

Valor anual de base octo-horária

62,4

134,1

Valor anual de base horária

0,9

13

Valor anual de base diária

0,9

7,2

média

(µg/m3)

máxima (µg/m3)

NO2

O3

SO2

Os dados apresentados não incluem as listagens dos valores horários e diários durante o ano,
correspondendo apenas a valores estatísticos anuais de base diária ou horária/octo-horária. Os
dados estatísticos da estação permitem uma comparação com a legislação atualmente em vigor,
designadamente o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro (Diretiva 2008/50/CE), de forma a
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identificar eventuais situações de incumprimento, no que concerne à proteção para a saúde
humana. Da análise dos valores obtidos e da sua comparação com os valores legislados para os
poluentes, PM10, NOx, O3 e SO2 constata-se o seguinte:
•

Partículas PM10
A estação, para este poluente, apresenta no ano 2015, uma eficiência de base horária e base
diária de 98,7% e 98,4%, respetivamente. Os valores-limite estabelecidos das Partículas
(PM10) estão associados à média aritmética, de base horária e base diária. O valor limite de
base diária para a proteção da saúde humana estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de
23 de Setembro, é 50 μg/m3, pelo que se constata a existência de 9 excedências ao valor
limite, perante as excedências permitidas por ano (35 dias). O valor limite de base anual para
a proteção da saúde humana foi de 19,6 μg/m3, não havendo ultrapassagem ao valor limite
estabelecido (40 μg/m3). De acordo com os dados disponíveis sobre os níveis deste poluente
verifica-se a inexistência de episódios relevantes à proteção da saúde humana dado não
haver ultrapassagens ao respetivo valor legal na estação.

•

Dióxido de Azoto
A eficiência medida para o valor deste poluente no ano 2015, na estação de Montemor-oVelho, para a base horária e base diária, foi de 94,6% e 92,9%, respetivamente. Os valores
anuais máximos obtidos de base horária e base diária foram de 229 μg/m3 e 42,6 μg/m3,
respetivamente. Perante os valores obtidos verifica-se a inexistência de excedências ao valor
limite de 400 μg/m3 relativo ao Limiar de Alerta (medido em três horas consecutivas). Quanto
ao valor limite de base horária para a proteção da saúde humana estabelecido pelo DecretoLei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, de 200 μg/m3, constata-se a existência de 1 excedência
ao valor limite, perante as excedências permitidas por ano (18 dias. Relativamente ao valor
limite de base anual (40 μg/m3), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de
Setembro, constata-se que o valor máximo obtido é de 10,7 μg/m3.

•

Ozono
A eficiência medida para o valor deste poluente no ano 2015 para a base horária e base octohorária foi de 98,8% e 98,8%, respetivamente. Os valores anuais máximos obtidos de base
horária e base octo-horária foram de 150 μg/m3 e 134,1 μg/m3, respetivamente. No que se
refere a este parâmetro, na estação considerada, verificou-se a inexistência da ultrapassagem
ao valor máximo de base horária do Limiar de Alerta à população (240 μg/m 3), assim como
ao valor máximo de base horária do Limiar de informação à população de 180 μg/m3, definido
nos termos do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro (Diretiva 2008/50/CE). No que
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respeita à proteção da saúde humana de base octo-horária do dia (valor alvo de 120 μg/m3)
verificou-se um total de 11 ultrapassagens ao valor, face às excedências permitidas (25 dias).
•

Dióxido de Enxofre
No que se refere à eficiência medida para o valor deste poluente, no ano 2015, verifica-se
que, para a base horária e base diária, o valor foi de 98,6% e 98,6%, respetivamente. Mais se
verifica a inexistência de excedências ao valor limite de 500 μg/m3 relativo ao Limiar de Alerta
(medido em três horas consecutivas). De igual modo, não se verificam excedências, no que
se refere ao valor limite de proteção da saúde humana de base horária (350 μg/m3), associado
ao número de excedências permitidas (24 horas) e ao valor limite de proteção da saúde
humana de base diária (125 μg/m3), associado ao número de excedências permitidas (3 dias)
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro. Ao nível do referencial de
proteção dos ecossistemas (20 μg/m3), o valor anual foi de 0,9 μg/m3.

FONTES POLUIDORAS DA QUALIDADE DO AR
A área em estudo, à semelhança da freguesia onde se encontra implantado o projeto, é
caracterizada por ter uma ocupação de solos onde predomina a ocupação agrícola, seguida de
ocupação florestal.
A ocupação industrial também assume importância, nomeadamente a oeste, com a existência de
outra unidade pecuária (do setor da avicultura).
No que diz respeito à ocupação humana, predominam pequenos aglomerados urbanos de carácter
rural, normalmente marginados por ocupação agrícola de subsistência. Os aglomerados urbanos
mais próximos da área em estudo correspondem ao aglomerado de Cardal, a Sul da instalação (a
cerca de 400 metros do limite da propriedade da instalação), o aglomerado de Antes (a 730 metros),
a Oeste e Sudoeste, o aglomerado urbano da Mealhada a Sudeste (a 873 metros), e o aglomerado
de Sernadelo (a 780 metros), a Nordeste da instalação. Mais distante, mas ainda na área envolvente
encontra-se o aglomerado de Ventosa do Bairro, a Noroeste da instalação.
A rede rodoviária na envolvente à exploração é constituída pela A1 (a cerca de 2.250 metros da
instalação), a EN 234 (a cerca de 520 metros) e a EN1/IC2 (a cerca de 515 metros da instalação).
A estrada municipal que dá acesso direto à instalação é a EM543, com ligação à EN 234.
Assim sendo, a rede viária constitui a principal origem de Monóxido de Carbono, Óxidos de Azoto,
Hidrocarbonetos, Dióxidos de Enxofre e Partículas Totais em Suspensão, dada a presença de
fontes móveis (veículos motorizados).
Por outro lado, as atividades agrícolas/florestais, no que se refere ao lavradio dos solos, promovem
a existência de Partículas Totais em Suspensão na envolvente.
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Fontes locais de emissão de poluentes atmosféricos
A região em análise, no que se refere à sua envolvente, enquadra-se numa região com pouca
expressividade de intervenção humana, com uma densidade populacional pouco relevante,
marcada por uma ocupação rural linear, mas com alguma concentração em determinadas zonas
mais afastadas.
Na caracterização da qualidade do ar local poderá aferir-se que as principais fontes locais de
emissão de poluentes atmosféricos poluentes estão associadas a pequenas indústrias, à circulação
do tráfego automóvel, nas vias municipais que constituem a área em estudo, e às práticas
agrícolas/florestais.
As emissões de poluentes geradas pelos veículos motorizados, principal causa da degradação
qualitativa do ar, são compostas por Monóxido de Carbono, Óxidos de Azoto, Hidrocarbonetos,
Dióxidos de Enxofre e Partículas Totais em Suspensão, entre os de maior significado quantitativo.
As atividades industriais, consoante a tipologia do processo de fabrico e combustíveis consumidos,
poderão originar a existência de Monóxido de Carbono, Óxidos de Azoto, Dióxidos de Enxofre e
Partículas Totais em Suspensão. Por sua vez, as práticas agrícolas/florestais, designadamente a
movimentação de solos resultantes do lavradio de terras, proporcionam a existência de Partículas
Totais em Suspensão na envolvente.
O projeto em apreço apresenta a particularidade de se encontrar em fase de exploração, pelo que
se podem considerar como potenciais fontes suscetíveis de alteração da qualidade do ar local, as
que a seguir se descrevem:
•

Armazenagem de matéria-prima

A ração, comprada a terceiros, chega à instalação através de camiões, é descarregada no tegão
ao pé da fábrica de rações, sendo armazenada por vácuo nos silos de produto acabado da fábrica.
Destes é carregada e posteriormente distribuída internamente, com recurso a um camião graneleiro,
pelos silos existentes junto das áreas produtivas. O enchimento destes silos é feito por manga de
pressão, podendo ocorrer libertação de poeiras durante a operação.
•

Pavilhões de produção, nitreira e lagoas anaeróbias

O elevado número de animais que se concentram em cada pavilhão potencia, per si, a ocorrência
de emissões. O próprio metabolismo dos animais ocasiona a emissão de compostos,
designadamente gás amónia (NH3) e gás metano (CH4). O número elevado de animais implica, por
sua vez, a produção elevada de dejetos. Ao longo do ciclo de exploração, ocorre a libertação de
gases resultantes da degradação biológica dos dejetos dos animais, designadamente odores
desagradáveis, metano (CH4), óxido nitroso (N2O), amoníaco (NH3) e gás sulfídrico (H2S). Grande
parte destas emissões é contida no espaço interior dos pavilhões, contudo existem ventiladores que
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potenciam a libertação de emissões para o exterior. Dado o seu carácter difuso e residual, estas
emissões não constituem um impacte significativo na degradação da qualidade do ar.
A emissão destes gases não se restringe ao interior dos pavilhões podendo ocorrer também a partir
dos locais de acondicionamento do estrume (nitreiras), tanques de armazenamento de efluentes e
lagoas anaeróbias.
•

Sistemas de aquecimento

Os pavilhões dispõem de sistema de aquecimento que utiliza queimadores (de GPL), cuja potência
é de 1 kW, sendo variável o número de queimadores que funcionam em simultâneo, e a
aquecedores elétricos de 5.000W, nas maternidades.
•

Circulação de veículos

A atual logística da instalação implica a ocorrência de aproximadamente, 14 viagens semanais,
efetuadas por veículos pesados, cujo uso de combustíveis implica a emissão de poluentes como
monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), compostos orgânicos
voláteis (COV) entre outros elementos. No entanto, face ao tráfego gerado, sobretudo nos recetores
sensíveis (aglomerado de Cardal, Mealhada e habitações isoladas do aglomerado de Antes), não
se julgam relevantes as emissões destes poluentes.

CONDIÇÕES LOCAIS DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA
O vento constitui um parâmetro importante no presente estudo uma vez que representa um dos
principais fatores que influenciam a dispersão de eventuais odores gerados na exploração.
O conhecimento das condições meteorológicas, aliadas à caracterização morfológica e ocupação
do uso do solo da área em estudo permitem obter uma perceção maior relativa à maior ou menor
dispersão atmosférica dos poluentes gerados pela exploração.
A análise das condições climáticas regionais, sobretudo as que mais influenciam a dispersão
atmosférica (vento e direção), basearam-se nas Normais Climatológicas das estações
meteorológicas mais próximas da área em estudo, ou seja, de Anadia e de Coimbra/Bencanta.
De acordo com informação constante nas Normais Climatológicas, “existe uma clara tendência para
predomínio de ventos com rumo para SE – Sudeste, nos meses mais frios. Esta predominância é
gradualmente perdida, atingindo-se nos meses mais quentes (Junho, Julho, Agosto e Setembro)
uma clara prevalência de ventos com rumo NW – Noroeste” (PMDFCI da Mealhada, 2011).
A figura seguinte apresenta a frequência do Vento no concelho da Mealhada em Junho, Julho,
Agosto e Setembro (nas Estações de Anadia e de Coimbra/Bencanta 1961-1990).
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Figura 6.1.7.4. – Frequência do Vento no concelho da Mealhada em Junho, Julho, Agosto e Setembro
(Estações de Anadia e de Coimbra/Bencanta 1961-1990) (adaptado de PMDFCI, 2011).

De referir ainda “a ausência de um padrão vincado ao nível da velocidade do vento, quer em relação
ao rumo tomado, quer ao mês do ano. Dada a clara prevalência nos meses de Junho, Julho, Agosto
e Setembro, dos ventos com rumo NW – Noroeste, de referir que o vento neste período e para este
rumo, apresenta como valor mais elevado da velocidade média 6,8km/h para Coimbra/Bencanta e
6,5km/h para Anadia” (PMDFCI, 2011).
Não obstante outros fatores climatológicos, de menor relevância, no efeito da dispersão e
transformação dos poluentes, tais como a precipitação e a temperatura, no geral, o regime de ventos
característico da região em estudo manifesta-se favorável a uma dispersão de eventuais poluentes
atmosféricos que sejam lançados no ar.
Com efeito importa referir que a Sudeste da exploração em estudo encontra-se o aglomerado da
Mealhada, e a Noroeste, a uma distância já significativa, localiza-se os aglomerados Antes e
Ventosa do Bairro.
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Os fatores climatológicos associados à morfologia do terreno constituem os principais fatores que
influenciam a dispersão atmosférica local e, consequentemente, a capacidade de depuração e de
sedimentação/deposição, relativamente a poluentes gasosos e a partículas emitidas.
A área em estudo encontra-se rodeada por ocupação florestal, sobretudo representada por áreas
de pinhal e eucaliptal, o que por si só exerce um efeito barreira à dispersão local de eventuais
poluentes atmosféricos ou odores desagradáveis gerados pela exploração.
RECETORES SENSÍVEIS LOCAIS
Os recetores de poluição atmosférica foram identificados com base na sensibilidade e potencial
afetação em termos de qualidade do ar a que estão sujeitos, após exposição ao projeto em estudo.
Os recetores sensíveis variam em função da distância que os separa do projeto, dos ventos
dominantes e da existência de barreiras naturais ou artificiais que dificultem a dispersão de
poluentes.
A propriedade onde se situa a exploração pecuária confronta com propriedades de uso agrícola e
florestal.
Na área de estudo, os potenciais recetores sensíveis mais próximos da instalação, localizados a
Oeste da mesma, são as habitações pertencentes ao aglomerado urbano de Antes, que distam
cerca de 224 metros do pavilhão de produção da Área Edificada 2. A Sul da instalação localiza-se
o aglomerado urbano do Cardal, sendo a distância ao potencial recetor sensível mais próximo –
habitação localizada mais a Norte do aglomerado – em relação aos pavilhões de produção,
localizados na Área Edificada 1 é de cerca de 288 metros.
Considerou-se ainda como recetor sensível uma habitação localizada mais a Norte do aglomerado
urbano da Mealhada (com uma distância de 604m aos pavilhões de produção da área edificada 1),
assim como o Hospital da Mealhada, localizado a cerca de 622m dessas mesmas instalações
(Figura 6.1.7.5.).
Importa ainda referir a existência, da ETAR Municipal da Mealhada, a cerca de 265 m a Sudeste da
instalação da Soacorgo, que entrou em funcionamento em 1989 e que se encontrava
subdimensionada. Com uma área de 6.405 m2, dimensionada para 9.664 habitantes, atualmente
trata o efluente doméstico de uma população de 17.659 habitantes, ao que acresce a carga orgânica
industrial (https://www.noticiasdecoimbra.pt/). Após execução de projeto de reformulação julga-se
que este constrangimento estará atualmente ultrapassado.
Em termos de funcionamento, esta ETAR (dimensionada para tratar esgotos domésticos e
industriais) funciona pelo sistema de leitos percoladores, sendo o sistema de tratamento constituído
por decantador primário, leito percolador, decantador secundário e digestor. As lamas são secas
em leitos de secagem e o efluente final é descarregado para o rio Cértima.
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Figura 6.1.7.5. – Potenciais recetores sensíveis existentes na envolvente.

Antes da sua reformulação, o subdimensionamento da ETAR municipal, neste local, poderia
constituir-se como uma fonte de impactes ambientais, nomeadamente pela emissão de poluentes
atmosféricos, originando a libertação de odores desagradáveis para as populações mais próximas,
nomeadamente Mealhada e Cardal.
De referir ainda que, ao contrário do que acontece na envolvente à ETAR, a instalação da Soacorgo
apresenta uma cortina arbórea que permite um confinamento do espaço interior, relativamente aos
aglomerados urbanos mais próximos, funcionando como barreira.

6.1.8.

AMBIENTE SONORO

Metodologia
A metodologia adotada para a caracterização da situação de referência, no que concerne ao estudo
do Ambiente Sonoro, consistiu em:
•

Enquadramento legal;
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•

Visita ao local do projeto;

•

Identificação das principais fontes de ruído e avaliação qualitativa;

•

Análise dos diferentes elementos de projeto (memórias descritivas, peças desenhadas),
Plano Diretor Municipal, Carta Militar.

No que concerne ao enquadramento legal, foi considerado a Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, consubstanciada na sua transposição para a legislação
nacional através do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro que altera e republica o Decreto-lei n.º
292/2000, de 14 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto, referente
ao Regime Legal sobre Poluição Sonora e que aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR).
Considerou-se importante destacar, para efeitos deste estudo, as seguintes definições e requisitos
legais:
- Atividade ruidosa temporária a atividade que, não constituindo um ato isolado, tenha carácter
não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em
locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil,
competições desportivas, espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados;
- Fonte de ruído a ação atividade permanente ou temporária, equipamento ou infraestrutura que
produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde e faça sentir
o seu efeito;
- Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden), como indicador de ruído, expresso em
dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:
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- Período de referência o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a
abranger as atividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos:
•

Período diurno - das 7 às 20 horas (a que corresponde o indicador de ruído diurno Ld);

•

Período do entardecer – das 20 às 23 horas (a que corresponde o indicador de ruído de
fim de tarde Le);

•

Período noturno – das 23 às 7 horas (a que corresponde o indicador de ruído noturno Ln);

- Recetor sensível o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar, ou espaço de lazer, com
utilização humana;
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- Ruído ambiente o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante,
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do
local considerado;
- Zona mista a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja
afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível;
- Zona sensível a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada
para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou
previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a
população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno;
No contexto deste descritor e deste projeto concreto, considera-se importante destacar ainda:
Artigo 6.º - Planeamento municipal
n.º 2 - Compete aos municípios estabelecer nos planos municipais de ordenamento do território a
classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas;
Artigo 11.º - Valores limite de exposição
n.º 1, alínea b) - As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a
55 dB(A), expresso pelo indicador Lden e, superior a 45 dB(A), no período noturno, expresso pelo
indicador Ln.

A visita teve como finalidade a análise do local e a recolha de informação para a caracterização do
ambiente local em matéria deste descritor. Teve igualmente o intuito de aferir sobre a necessidade
da realização de medições acústicas, para efeitos de caracterização do local onde serão
construídos os novos elementos de projeto. Procuro-seu ainda identificar fontes de ruído, bem como
recetores suscetíveis de sofrer incómodo com eventuais fontes de ruído, decorrentes das fases de
construção e de exploração.
É importante recordar que este estudo desenvolve-se para uma instalação já existente, pelo que
serão caracterizados os espaços envolventes, bem como as fontes de emissão de ruído existentes
atualmente.
Para facilitar a compreensão do leitor em matéria de impactes ambientais decorrentes de emissões
de ruído, importa perceber que o som se transmite através de ondas sonoras e estas, por sua vez,
no meio acústico, que no caso em apreço é o ar, ou seja, pela vibração das partículas (do meio
acústico) em torno da sua posição de equilíbrio. A propagação das ondas sonoras pode ser
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influenciada por fatores tais como frequência do som, temperatura ambiente, humidade relativa,
pressão ambiente.
Torna-se ainda necessário perceber o tipo de onda sonora e a sua intensidade ao longo da distância
percorrida. Assim, a intensidade sonora das ondas esféricas, diminui para cerca de um quarto,
como o aumento da distância para o dobro. A intensidade das ondas cilíndricas diminui de forma
linear, isto é, diminui para metade, sempre que se percorre o dobro da distância.
As ondas planas são menos comuns e a sua intensidade sonora não é influenciada pela distância
percorrida.
Caracterização da situação atual
Como se pode verificar pela Figura 6.1.8.1, os potenciais recetores sensíveis mais próximos da
instalação, localizados a Oeste da mesma são as habitações pertencentes ao aglomerado urbano
de Antes, que distam cerca de 224 metros do pavilhão de produção da Área Edificada 2. A Sul da
instalação localiza-se o aglomerado urbano do Cardal. A distância ao potencial recetor sensível
mais próximo – habitação localizada mais a Norte do aglomerado – em relação aos pavilhões de
produção, localizados na Área Edificada 1 (suinicultura inicial), é de cerca de 288 metros.
Considerou-se ainda como recetor sensível uma habitação localizada mais a Norte do aglomerado
urbano da Mealhada (com uma distância de 604m aos pavilhões de produção da Área Edificada 1),
assim como o Hospital da Mealhada, localizado a cerca de 622m dessas mesmas instalações.
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Figura 6.1.8.1. – Potenciais recetores sensíveis existentes na envolvente.

A Nascente da instalação existe apenas área agrícola, não tendo sido identificados potenciais
recetores sensíveis neste quadrante.
Pode verificar-se que não existe qualquer recetor suscetível de sofrer incómodo com as emissões
de ruído, decorrentes das atividades da fase construção e exploração, num raio inferior a 224 m.
Os dois locais mais próximos, localizados nos aglomerados populacionais de Antes e Cardal,
localizam-se em área classificada como Zona Mista (de acordo com a Planta de Zonamento
Acústico).
Relativamente aos recetores localizados na Mealhada, estes encontram-se em área classificada
como Zona Sensível, conforme consta na Planta de Zonamento Acústico. No entanto, importa
salientar a existência de cortinas arbóreas em redor do lado Sul da instalação, o que permite criar
uma área de projeto confinada, que lhe confere algum nível de isolamento.

Figura 6.1.8.2. – Potenciais recetores sensíveis na envolvente ao projeto (Extrato da Planta de
Ordenamento - Zonamento Acústico).
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As vias de comunicação rodoviárias são na sua maioria estradas secundárias, de acesso às
populações locais, com circulação de veículos reduzida.
Em termos de acessibilidades, o acesso local é feito por via municipal pavimentada, que faz a
ligação entre a EN234 e a EM543, sendo que ambas fazem a ligação a Nascente à EN1/IC2 (cerca
de 1km). Para Poente, a EM543 garante o acesso a Antes e a EN234 permite o acesso à Variante
de acesso à A1 (autoestrada do Norte), no Nó da Mealhada.
Além da instalação avícola existente a cerca de 10 m a Oeste da instalação, e das vias de
comunicação rodoviárias, não se identificam outras fontes de ruido como tráfego ferroviário, aéreo
ou outro tipo de indústria.
Para complemento da caracterização atual, é importante mencionar que, durante o decorrer da
visita, foram percorridos diversos locais, afetos aos diversos elementos de projeto e não foram
identificadas fontes de ruído significativas em nenhum deles.
Neste contexto, não foram efetuadas medições acústicas, uma vez que se considerou que estas
não acrescentariam qualquer mais-valia, para efeitos de caracterização do ambiente atual.

6.1.9.

SOCIOECONOMIA

Conforme referido anteriormente, a exploração porcina situa-se no concelho da Mealhada.
Os efeitos socioeconómicos resultantes da implantação deste projeto far-se-ão sentir em todo o
concelho. Pelo exposto, nesta análise ressalva-se a importância da evolução temporal de alguns
dos principais indicadores sociais e económicos, bem como das suas disparidades territoriais,
enquanto indicativos do dinamismo e atratividade do território, pelo que, sempre que possível, esta
análise será desenvolvida não só para a freguesia afeta ao projeto, como para todo o concelho e
três unidades territoriais de referência, designadamente, Baixo Vouga (no caso de não existir
informação da nova NUT III – Região de Coimbra), Região Centro e Portugal.
As principais fontes de informação que fundamentaram a caracterização do ambiente atual, relativa
a este fator ambiental foram:
•

Anuário Estatístico da Região Centro (2015)

•

Dados estatísticos do INE (Censos 2001 e Censos 2011)

•

Informação da revisão do PDM (2011)

Foram ainda considerados, para além de outra informação relevante contida em fotografia aérea e
em instrumentos de planeamento e gestão do território, dados estatísticos e trabalho no terreno.
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A abordagem centra-se, em termos da definição da situação de referência, na caracterização do
espaço local onde se insere a exploração e na sua integração no concelho e na união de freguesias
de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes.
Recorreu-se a uma análise centrada em torno das estruturas

sociais

e económicas: a

demografia/ estruturas populacionais, o emprego e a economia/sistemas de produção.
O CONCELHO - Localização Geográfica e Administrativa
A exploração porcina localiza-se na NUT II – Região Centro e NUT III – Região de Coimbra, no
lugar de Cardal, união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, concelho da
Mealhada e distrito de Aveiro. Anteriormente ao estabelecido pelo Regulamento Comunitário n.º
868/2014 (que institui novas NUTS), o município de Mealhada inseria-se na NUT III Sub-região do
Baixo Vouga.
A sede de concelho dista 58 km da Figueira-da-Foz, 20 km de Coimbra, 99 km do Porto e 224 km
de Lisboa.
A figura seguinte apresenta a distribuição das 6 freguesias no concelho: Luso, Vacariça,
Pampilhosa, Casal Comba, Barcouço e União de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e
Antes.

Figura 6.1.9.1. – Freguesias do concelho da Mealhada (http://www.cm-mealhada.pt).
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Os limites administrativos do concelho da Mealhada são os seguintes: a Norte, confronta com o
concelho de Anadia, a Sul e Sudeste com Coimbra, a Oeste com o de Cantanhede e a Este com os
concelhos de Penacova e Mortágua
Este concelho ocupa somente 0,39% da área total da Região Centro, e representava
aproximadamente 6% da área do Baixo Vouga. Atualmente, a Região de Coimbra integra também
os concelhos de Arganil, Cantanhede, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira,
Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra,
Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares.
O presente projeto localiza-se na união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes
(21,40 km2 de área), no concelho da Mealhada (110,66 km2).
Estrutura Social
O concelho da Mealhada possui algumas características próprias que merecem ser ponderadas,
mesmo que estas não prefigurem diferenciações vincadas face ao carácter periférico do espaço em
que se integra.
O concelho registava em 2011, e de acordo com os dados constantes no INE (Censos 2011), um
total de 20.761 habitantes. A densidade populacional registada no concelho da Mealhada em 2011
foi de 184,2 hab./km2, valor que se situa muito acima do registado na Região Centro (82,1 hab./km2)
mas abaixo dos valores apresentados para o Baixo Vouga (216,1 hab./km2) (Quadro 6.1.9.1.).

Quadro 6.1.9.1. – Densidade populacional e população residente (Fonte: INE, Censos 2001 e Censos
2011).
2001

2011

Variação da

Unidade

Densidade

População

Densidade

População

geográfica

Populacional

residente

Populacional

residente

(hab./km2)

(n.º hab.)

(hab./km2)

(n.º hab.)

Portugal

113,1

10.394.669

114,3

10.542.398

1,42

Centro

83,5

2.351.652

82,1

2.316.169

-1,51

Baixo Vouga

214,7

386.938

216,1

389.675

0,71

187,6

20.761

184,2

20.388

-1,80

404,73

4.043

240

4.522

11,85

Mealhada
(Concelho)
Mealhada
(Freguesia)

população (%)
2001-2011

Uma análise comparativa dos dados permite constatar que, no concelho da Mealhada, registou-se
uma ligeira diminuição da população residente de 373 habitantes entre 2001 e 2011, o que
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corresponde a uma taxa de crescimento negativa, em 2011, de -1,80%, registando-se igualmente
uma taxa de crescimento negativa de -1,51% para a Região Centro. Assim, o concelho mantém a
tendência de diminuição no número de indivíduos que compõem a população residente, verificandose ainda uma taxa de crescimento migratório negativo de -0,02%, em 2011.
No entanto, importa referir que na União de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes
ocorreu, no período intercensitário 2001-2011, um aumento da população residente, devido ao
aumento registado, à data, na freguesia da Mealhada de cerca de 11,85%, sendo que esta segue
a mesma tendência de aumento da população residente registada para o Baixo Vouga e para
Portugal, registando-se uma taxa de variação de 0,71% e 1,42%, respetivamente.
Nas últimas décadas tem-se assistido, não só em Portugal mas na generalidade dos países
europeus, a um conjunto de alterações na composição etária da população. O processo de
esvaziamento demográfico que se tem feito sentir ao longo das últimas décadas, tem
consequências ao nível económico, social, investimento público e privado e outros.

% população residente

60
50
40
30
20
10
0

0-14 anos

15-24 anos

25-64 anos

65 e mais anos

2001

15

13

53

18

2011

14

10

55

21

Figura 6.1.9.2. – Evolução da estrutura etária da população residente no concelho da Mealhada entre 20012011 (Fonte: INE, Censos 2001 e 2011).

A tendência atual no concelho da Mealhada é para a diminuição da taxa de natalidade (de 8,6% em
2001 para 7,3%) e aumento da taxa de mortalidade (de 8,7% para 10,7%, entre 2001 e 2011).
Um dos aspetos mais evidentes da evolução demográfica da Mealhada, e que vai ao encontro do
panorama nacional, é o progressivo envelhecimento da população. Através da análise da Figura
6.1.9.2. verifica-se que o peso da população com menos de 24 anos tem vindo a diminuir e,
complementarmente, regista-se o envelhecimento demográfico da população com mais de 65 anos.
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No que diz respeito ao índice de dependência, este permite determinar a proporção da população
que se encontra potencialmente dependente da população ativa. Verifica-se na figura seguinte que
este índice registou um aumento pouco significativo, entre 2001 e 2011.
180

152,6

160
140
120

120,8

100

2001

80

50,1

60

2011

53,1

40
20
0
Índice de Envelhecimento (N.º) Índice de Dependência Total (N.º)
Figura 6.1.9.3. – Variação dos índices de envelhecimento e dependência para o concelho da Mealhada,
entre 2001 e 2011 (Fonte: INE, Censos 2001 e 2011).

Relativamente ao índice de envelhecimento, este registou um aumento, no concelho da Mealhada,
entre 2001 e 2011, assim como o peso relativo dos idosos aumentou cerca de 2,3%. O peso relativo
dos jovens no concelho, em igual período intercensitário, diminuiu 1,9% (Figura 6.1.9.4.).

35
30

32,1
27,4

25

22,7

21

20
2001

15

2011

10
5
0
Índice de dependência de idosos Índice de dependência de jovens
(N.º)
(N.º)
Figura 6.1.9.4. – Variação do índice de dependência de jovens e idosos para o concelho da Mealhada entre
2001 e 2011 (Fonte: INE, Censos 2011).

De facto, as estruturas demográficas revelam que o concelho se encontra num processo de
envelhecimento demográfico, traduzido no decréscimo do peso dos jovens e no crescimento do
peso dos idosos, no conjunto da população residente.
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Estrutura Económica
No que diz respeito às atividades económicas, apesar do leitão da Bairrada, do pão da Mealhada e
do engarrafamento das águas do Luso e Cruzeiro, o concelho é caracterizado e potenciado por uma
dinâmica industrial, que se verifica também nos concelhos vizinhos, o que tem dado ao concelho
um cariz de desenvolvimento periurbano (Estudos Sectoriais da Revisão do PDM da Mealhada,
2011).
De facto, a estrutura do emprego do concelho da Mealhada reflete, de forma mais ou menos clara,
o carácter periférico deste território, não obstante a sua boa integração nos padrões regionais, onde
(apesar do ritmo do crescimento e do desenvolvimento que se tem vindo a registar), se mantém um
certo peso do sector primário.
Quanto à distribuição da população ativa pelos sectores de atividade, a análise do Quadro 6.1.9.2.
revela que o município da Mealhada tem vindo a registar um fenómeno de terciarização (nacional),
assumindo o respetivo sector uma representatividade de 66% no ano de 2011, superior à registada
há uma década (57%).

Quadro 6.1.9.2. – Evolução da população ativa por setores de atividade, entre 2001 e 2011 (Fonte: INE,
Censos 2001 e 2011).
Unidades
geográficas
Baixo Vouga
Mealhada
(concelho)
União de
Freguesias da
Mealhada, Ventosa
do Bairro e Antes

População ativa no sector
primário

População ativa no sector
secundário

População ativa no sector
terciário

2001
8.325

2011
4.398

2001
83.915

2011
63.596

2001
87.379

2011
100.840

432

177

3.534

2.873

5.342

5.922

194

56

987

870

1.750

1.988

A taxa de atividade concelhia aumentou de 47,6% para 48,01% no período intercensitário 20012011.
Até ao período censitário de 2001, o sector terciário, seguido do secundário, eram os setores mais
representativos, com um maior número de pessoas empregadas, no concelho da Mealhada. Desde
então a representatividade do setor secundário tem vindo a diminuir tendo, na última década,
registado uma perda de aproximadamente 19 pontos percentuais.
Por sua vez, o sector primário registou um decréscimo, embora menos representativo, de 59% dos
seus efetivos, representando a menor percentagem do total de pessoas empregadas por sector, no
concelho. A atividade agrícola tem vindo a perder importância relativa ao longo dos anos, fruto
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não apenas da perda da sua importância económica, mas também da sua diversificação tecnológica
e produtiva e menos necessidade de mão-de-obra intensiva.
Atualmente, o sector terciário é o sector mais representativo do concelho, tendo na última década
registado um aumento de 11%. A população com atividade económica distribui-se,
maioritariamente, pelo sector terciário (cerca de 68%), seguido do sector secundário (32%) e, com
muito pouca expressão, do sector primário (cerca de 2%).
Relativamente à freguesia onde se insere o presente projeto, União de freguesia da Mealhada,
Ventosa do Bairro e Antes, esta segue a tendência registada a nível concelhio, sendo que, em 2011
o setor terciário foi o setor com maior representatividade, com 68%, seguido do setor secundário
(com 30%) e primário (com 1,9%).
Em termos nacionais tem-se assistido ao longo dos últimos anos a um incremento da taxa de
desemprego, com valores notavelmente elevados. A evolução da taxa de desemprego (Figura
6.1.9.5.) registou, na última década, um aumento acentuado em todos os níveis territoriais em
análise, cenário que não assinalou nenhuma melhoria desde 2001. No ano de 2011, o concelho da
Mealhada apresentou uma taxa de desemprego de 8,51% (tendo aumentado cerca de 2,8 pontos
percentuais), sendo que a freguesia da Mealhada (assim designada à data de 2011) apresentou
uma taxa de desemprego de 8,45%, em 2011, mais 3,55 pontos percentuais, relativamente à
anunciada em 2001 (de 4,9 %).
2001

2011

13,18
11,18

10,98
6,7

Portugal

8,51
5,7

Centro

5,2

Baixo Vouga

5,7

Mealhada
(concelho)

8,45
4,9

Mealhada
(freguesia)

Figura 6.1.9.5. – Taxa de desemprego.

No que diz respeito às empresas e sociedades com sede no concelho da Mealhada, de acordo com
o anuário estatístico da região Centro (2015), em 2014 existiam 2.338 empresas e 563 sociedades
com sede no concelho.
Verifica-se no concelho uma concentração das atividades económicas em dois sectores
preponderantes: o sector mais relevante é o das atividades de “Comércio por grosso e a retalho,
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Reparação de veículos automóveis e motociclos”, ocupando o setor da “Agricultura” o segundo lugar
nas Empresas, e o das “Indústrias transformadoras”, no caso das Sociedades.
No Quadro 6.1.9.3. observa-se que, de facto, 20 1% das empresas sedeadas no concelho dedicase ao ramo do “Comércio por grosso e a retalho, Reparação de veículos automóveis e motociclos”,
seguindo-se o ramo da “Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca”, com cerca de
14,5%, e o ramo das “Atividades administrativas e dos serviços de apoio” (com 12,5%). Por outro
lado, relativamente às sociedades com sede no concelho, destacam-se igualmente as sociedades
de “Comércio por grosso e a retalho, Reparação de veículos automóveis e motociclos” (com
28,31%), seguindo-se o ramo das “Indústrias Transformadoras”, com cerca de 13,5%.

Quadro 6.1.9.3. – Empresas e Sociedades no concelho de Mealhada em 2014 (Fonte: INE, Anuário
Estatístico da Região Centro, 2016).
Classificação segundo a CAE – REV 3
A

Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca

B

Indústrias Extrativas

C

Indústrias Transformadoras

D

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

E

F

G

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

Empresas

Sociedades

N.º

%

N.º

%

339

14,5

18

3,2

0

0

0

0

216

9,2

76

13,5

2

0,09

0

0

2

0,09

2

0,4

188

8

48

8,5

470

20,1

174

30,9

H

Transporte e Armazenagem

61

2,6

49

8,7

I

Alojamento, restauração e similares

184

7,9

63

11,2

J

Atividades de informação e de comunicação

22

0,9

9

1,6

K

Atividades financeiras e de seguros

L

Atividades Imobiliárias

28

1,2

22

3,9

M

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

173

7,4

37

6,6

N

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

292

12,5

13

2,3

-

-

-

-

O

Administração Pública e Defesa; Segurança Social
Obrigatória

-

-
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Classificação segundo a CAE – REV 3

Empresas

Sociedades

N.º

%

N.º

%

P

Educação

70

3

8

1,4

Q

Atividades de saúde humana e apoio social

142

6,1

29

5,1

41

1,8

5

0,9

108

4,6

10

1,8

-

-

-

-

-

-

-

-

2338

100,0

563

100

R

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e
recreativas

S

Outras atividades de serviços
Atividades das famílias empregadoras de pessoal

T

doméstico e atividades de produção das famílias para uso
próprio

U

Atividades dos organismos internacionais e outras
instituições extraterritoriais

Total

6.1.10.

PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLOGIA

O presente projeto consiste numa instalação já existente sita numa propriedade com uma área total
de 22,15ha, e que apresenta uma ocupação consolidada durante as últimas 2,5 décadas e que no
âmbito do projeto não existem novas ocupações ou novas construções que impliquem novas
escavações ou aterros, pelo que não se perspetivam impactes sobre este fator ambiental.
Com efeito, a inexistência de ações de construção e a ausência de elementos patrimoniais
reconhecidos à superfície do solo na área da instalação, permite concluir desde logo pela
inexistência de impactes sobre esta componente.
Não obstante, no Volume 3 - Anexo Documental (Anexo 7) apresenta-se o pedido de autorização
de trabalhos arqueológicos, submetido à Direção-Geral do Património Cultural, para a arqueóloga
responsável efetuar a prospeção da área do projeto e apresentar o respetivo relatório.
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6.2.

EVOLUÇÃO DO AMBIENTE ATUAL

A avaliação de impacte ambiental é por definição uma ferramenta de avaliação prévia dos efeitos
de um projeto no ambiente e ordenamento do território, pelo que neste momento é habitual e
desejável proceder a uma previsão da evolução da situação de referência sem projeto.
No entanto, o presente estudo conforme já foi amplamente sublinhado anteriormente incide sobre
um projeto que está implantado e em exploração, que resultou de um processo dinâmico de
ampliação e modernização gradual ao longo das últimas décadas.
Por este facto, não é possível perspetivar esta área sem este estabelecimento o qual está hoje
completamente integrado no espaço territorial e social. Também do ponto de vista ambiental e do
ordenamento do território, não resulta qualquer mais-valia de tal análise, encontrando-se a área
conforme o disposto no PDM.
Face ao exposto, a avaliação que se seguirá pretende traduzir efetivas mais-valias que resultarão
de imediato da possibilidade técnico-administrativa de regularização do estabelecimento, mas
também da correção e melhoria geral das condições de funcionamento, tendo em conta a atual
dimensão do estabelecimento.
Tal melhoria será reflexo continuado do presente EIA mas também dos procedimentos
subsequentes de Avaliação de Impacte Ambiental e de Licença Ambiental.
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7. ANÁLISE DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Tendo por base a descrição do projeto, a sua implantação e também a caracterização da situação
atual, efetua-se neste capítulo a identificação e avaliação dos principais impactes ambientais
resultantes das atividades inerentes ao projeto.
Os impactes ambientais definem-se como o conjunto das alterações favoráveis e desfavoráveis
produzidas em parâmetros ambientais e sociais, num determinado período de tempo e numa
determinada área (situação de referência), resultantes da realização de um projeto, comparadas
com a situação que ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se esse projeto não viesse a
ter lugar. Quanto à sua origem estes podem ser classificados como diretos, indiretos, cumulativos
ou residuais.
Neste contexto, a presente avaliação incidiu, essencialmente, sobre a fase de exploração
considerando que:
• Se trata de um projeto de execução, pelo que não se consideram alternativas de localização;
• O projeto está construído e em exploração com recurso às melhores tecnologias disponíveis
para a tipologia de atividade. A única construção prevista corresponde a um tanque de
retenção de efluentes pecuários a localizar em área já comprometida e impermeabilizada;
• O espectro desta atividade é de longa duração, não se perspetivando a desativação do
estabelecimento ou o eventual uso alternativo do território.
Assim, esta avaliação teve por base três etapas específicas:
1. Diagnóstico da situação atual – identificação de situações gravosas para o ambiente e
passíveis de correção/minimização;
2. Lista das ações suscetíveis de produzir alterações no ambiente e respetivos impactes;
3. Avaliação dos impactes da fase de construção (construção de um tanque) e exploração e
proposta de medidas de minimização.
Para esta avaliação, foram utilizados vários parâmetros de classificação dos impactes:
Origem – consequência direta, indireta, cumulativa ou residual da alteração ambiental
Sinal – qualidade negativa ou positiva do impacte
Duração ou Persistência – determinação do tempo durante o qual se faz sentir a alteração
ambiental produzida e as suas consequências
Magnitude - grau de alteração de determinado elemento ambiental, relativamente à situação de
referência
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Significância / Importância – importância da alteração produzida face à qualidade do elemento
ambiental considerado
Reversibilidade – dependendo da duração do impacte e da capacidade de resposta do ambiente
às alterações introduzidas.
Relativamente às medidas de minimização estas podem ser de três tipos:
Medidas de prevenção - Destinam-se a evitar e prevenir alterações ou impactes ou situações
acidentais (especialmente vocacionadas para a fase de construção)
Medidas de minimização ou correção - Destinam-se a reduzir, corrigir ou anular a
magnitude/significado de um impacte significativo a muito significativo
Medidas de compensação e monitorização - Destinam-se a compensar e monitorizar os impactes
irreversíveis e não minimizáveis (têm um carácter excecional e regra geral são aplicáveis a grandes
projetos de infraestruturas)
Neste caso específico, procurou-se propor medidas de minimização ou corretivas, que
simultaneamente devem ser simples e de fácil concretização, eficazes, economicamente viáveis e
ambientalmente inócuas.
Estas medidas incidiram sobre a fase de exploração e são identificadas e realçadas ao longo da
avaliação de impactes.
No final procurou-se identificar os impactes residuais da atividade, ou seja, os impactes não
minimizáveis ou que mesmo após medidas de minimização resultarão e constituem, em jeito de
balanço, o custo ambiental do projeto.

7.1.

AVALIAÇÃO ESPECÍFICA POR FATOR AMBIENTAL

7.1.1.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Metodologia
A avaliação de impactes geológicos e geomorfológicos causados pela implantação do projeto é feita
tendo em consideração as características do projeto e do local de implantação previsto, e o
reconhecimento geológico de superfície realizado. Nesse âmbito procura-se analisar a magnitude
das alterações na topografia local e o seu reflexo na drenagem natural e estrutura fisiográfica do
terreno.
FASE DE CONSTRUÇÃO

152
QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.

revisão Setembro de 2021

Soacorgo – Sociedade de Agricultura de Grupo Agro-Pecuário do Corgo, Lda.
RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “Exploração porcina para produção de leitões”

Considera-se que os grandes impactes ambientais da fase de construção já ocorreram no passado
e não foram diagnosticadas situações de passivo ambiental que necessitem de correção.
As únicas intervenções previstas serão:
1. A demolição dos muros dos silos horizontais, aproveitando a plataforma de fundação
existente, para implantação do tanque em betão e equipamentos de bombagem de apoio;
2. A desativação definitiva e posterior aterro do sistema de lagoas existente na Área Edificada
1, requalificando toda a área e construção e um outro tanque em betão, que garantirá o
reforço da capacidade de retenção de efluente tratado.
Como as respetivas áreas de intervenção já estão ocupadas, considera-se que a alteração das
características geológicas e geomorfológicas locais e a realização de movimentações de terras
serão pouco significativas. Não se preveem alterações relevantes na topografia do terreno. Tratase de formações geológicas extremamente abundantes na região e sem valor patrimonial ou
científico, e as alterações na morfologia são praticamente inexistentes, devido ao facto de se tratar
de uma zona plana.
Quanto aos recursos minerais presentes na área em estudo, não foram identificados pela DGEG
explorações de recursos minerais com interesse conservacionista.
Quanto à Tectónica e Sismicidade, não se espera que existam alterações. A área a intervencionar
é pequena e as movimentações muito pouco significativas. Não existem evidências diretas de falhas
na área de estudo.
FASE DE EXPLORAÇÃO
Durante a fase de exploração manter-se-ão as alterações ocorridas na fase de construção, não
sendo expectável qualquer outra alteração.
Considerando que atualmente a área de estudo é uma área ocupada, construída e
impermeabilizada, minimizando quaisquer contaminações de solos, não são previstos impactes a
nível da geologia e da geomorfologia na fase de exploração do projeto.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Face à quase ausência de impactes existentes na fase de construção, as medidas de minimização
a apresentar são apenas as seguintes:
MM1-G. Durante as obras de alteração da estrutura na área em estudo, procurar minimizar
eventuais perdas de inertes residuais;
MM2-G. O estaleiro deve localizar-se no interior da área de intervenção, para evitar ou minimizar a
ocupação de áreas exteriores;
MM3-G. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja
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necessário, proceder ao melhoramento dos acessos existentes;
MM4-G.- Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, e sua
limpeza, com a remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio e depósitos de materiais.

7.1.2.

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS

Metodologia
A avaliação de impactes ambientais e das respetivas medidas de minimização é desenvolvida tendo
em consideração o enquadramento e as características da exploração porcina, atendendo ao local
onde a mesma se desenvolve. A avaliação destes impactes será efetuada com base numa
descrição dos seus efeitos e numa caracterização e classificação das alterações favoráveis e
desfavoráveis produzidas no ambiente, num determinado período e área.
Neste contexto pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes nos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos, que se preveem que venham a ser gerados na fase de construção
(apenas decorrente da reconversão da área da estrutura atualmente ocupada pelos silos
horizontais, para um tanque de retenção a associar ao sistema de retenção de efluentes pecuários
atualmente existente) e na fase de exploração do projeto. Posteriormente, serão apresentadas as
medidas de minimização que deverão ser tidas em consideração, de forma a mitigar os impactes
ambientais considerados.
FASE DE CONSTRUÇÃO
Recursos Hídricos Superficiais
As principais ações geradoras de impactes negativos nos recursos hídricos superficiais, na fase de
construção, estão relacionadas com a demolição dos muros dos silos horizontais e implantação da
estrutura metálica de suporte dos tanques e colocação de tela impermeável e equipamentos de
bombagem de apoio, e a reformulação do sistema de lagoas existente na Área Edificada 1.
Apesar destas intervenções serem de reduzida dimensão, irão reforçar a compactação dos solos
resultante da circulação de veículos afetos à obra. De referir que a área já se encontra atualmente
impermeabilizada, pelo que não haverá qualquer acréscimo a este nível.
Assim sendo, da circulação de maquinaria e veículos pesados de transporte de material, que
permitirá servir de apoio aos trabalhos a realizar durante a demolição dos muros dos
silos/implantação dos tanques, constata-se que poderão ocorrer alterações nos processos
hidrológicos, em especial naqueles que se relacionam com o binómio infiltração/escoamento, uma
vez que esta operação pode causar uma diminuição no processo de infiltração, provocando
acréscimos nos escoamentos superficiais e diminuição da recarga dos aquíferos. Tal situação é
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provocada pela compactação dos solos devido à circulação de veículos e maquinaria afeta à obra,
podendo ocorrer perturbações ao nível do escoamento.
No sistema de lagoas, importa proceder à prévia limpeza e remoção dos respetivos conteúdos com
tratamento prévio e encaminhamento adequado, para prevenir qualquer tipo de derrame ou
infiltração no subsolo.
Por outro lado, a possibilidade de ocorrência de derrames acidentais de combustíveis e óleos
também poderão originar impactes negativos. Neste sentido um aspeto a ter em consideração
relaciona-se com a época de realização dos trabalhos de construção, dado que, caso se verifiquem
derrames durante o período chuvoso, as águas da chuva poderão promover o arrastamento dos
poluentes para os recursos hídricos superficiais ou, por outro lado, os poluentes poderão infiltrar-se
no solo e promover a contaminação das águas subterrâneas.
Pelo referido anteriormente, considera-se que os impactes ao nível dos recursos hídricos
superficiais, são impactes limitados à área em estudo, com reduzido período de ocorrência (durante
a fase de construção), e reduzida ocupação espacial, uma vez que afetarão principalmente as áreas
circundantes à obra, com caráter temporário, pelo que poderão constituir um impacte negativo,
direto, certo e temporário, no entanto, pouco significativo e de reduzida magnitude ao nível da
drenagem da área em estudo.
Recursos Hídricos Subterrâneos
Conforme referido anteriormente, o atual projeto contempla a demolição dos silos horizontais
existentes e a construção de um tanque de retenção, nessa mesma área, que se encontra já
impermeabilizada.
Assim, no que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, os impactes expectáveis decorrem
igualmente da compactação dos solos provocada pela circulação de veículos e maquinaria afeta
à obra. Não havendo aumento da área impermeabilizada, não se prevê um acréscimo nos
escoamentos superficiais e, consequentemente, a diminuição da recarga dos aquíferos, verificandose, neste contexto, que não ocorrerão alterações nos processos hidrológicos, principalmente nos
que se relacionam com o binómio infiltração/escoamento. No entanto, pelo facto da propriedade
estar inserida numa vasta área geologicamente semelhante e com igual potencial de infiltração, não
se prevê uma afetação real das disponibilidades hídricas locais e ou regionais.
Considera-se, assim, que o impacte provocado pelas ações referidas anteriormente, na fase de
construção, se traduz num impacte negativo, pouco significativo, de reduzida magnitude, direto,
certo e de carácter temporário, no entanto, minimizável, desde que sejam tidas em consideração as
medidas de minimização preconizadas no presente EIA.
FASE DE EXPLORAÇÃO
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Recursos Hídricos Superficiais
Os aspetos mais importantes a analisar nesta fase, na exploração porcina, estão relacionados com
a produção de águas residuais domésticas e efluentes pecuários (chorume e estrume) e ainda com
a circulação de veículos afetos à atividade.
Na área de implantação do projeto existe uma rede interna separativa de recolha e drenagem de
efluentes domésticos e industriais (efluentes pecuários).
Relativamente aos efluentes pecuários (estrume e chorume) provenientes do núcleo de produção,
estes são encaminhados por rede coletora dedicada por gravidade, para o sistema depurador, que
tem o seu início num tanque de receção do efluente bruto o qual está dotado de agitador mecânico
e bomba submersíveis que eleva as águas residuais para separador de sólidos. A fração sólida do
efluente pecuário (estrume) é encaminhada e armazenada na nitreira (coberta e impermeabilizada,
apresenta uma capacidade de armazenamento de 1.113 ton) e a fração líquida segue para o
sistema de retenção intermédio sendo depois sujeito a tratamento físico-químico e armazenamento
posterior em tanques em betão. Os tanques de retenção final encontram-se devidamente
impermeabilizados com capacidade total de armazenamento de 25.338m3 (tempo de retenção
mínimo de 11,5 meses) (PGEP, 2021). Estes efluentes pecuários produzidos (quer o estrume, quer
o chorume) são posteriormente encaminhados para valorização agrícola interna e por terceiros.
O quadro seguinte apresenta a produção prevista de chorume e estrume, na exploração porcina.

Quadro 7.1.2.1. – Produção anual prevista de efluentes pecuários (PGEP, 2021).
CN

1360

Produção
prevista

Estrume
(ton)

Anual

Chorume (m3)
Águas de lavagem e
escorrência

Chorume

4.313,9

9.112

17.255,4

Mensal

359

759,3

1.438

Dia

12

24,96

47,28

Total (m3)
26.367,4
2.197,3
72,2

As lavagens dos pavilhões são efetuadas após a saída dos animais, com água, através de
equipamento de pressão, prevendo-se que sejam gastos cerca de 25 m3 por dia.
O sistema de retenção alternativo, constituído por 4 lagoas de retenção, localizadas em série, que
ocupam uma área de 5.000m2, impermeabilizadas e descobertas, com capacidade total de 13.695
m3 e com capacidade de retenção de 7 meses, será desativada em definitivo, após entrada em
funcionamento do sistema de tratamento físico-químico.
De seguida apresenta-se o dimensionamento das respetivas lagoas.
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Quadro 7.1.2.2. – Dimensionamento das lagoas.
Lagoa

Lagoa

Lagoa

Lagoa

Retenção 1

Retenção 2

Retenção 3

Retenção 4

Altura útil (m)

5

5

5

5

Dimensões de topo

55x20

55x20

45x32,5

40x25

3120

3120

4485

2970

Volume útil

(m3)

Relativamente ao efluente doméstico (águas residuais domésticas) produzido nas instalações
sanitárias, a propriedade dispõe de uma rede de drenagem de águas residuais domésticas,
dotada de caixas de visita, encontrando-se esta devidamente emanilhada. Posteriormente, estas
serão encaminhadas para o sistema de retenção do efluente pecuário (tanque de retenção).
O quadro seguinte apresenta a estimativa das águas residuais domésticas que se prevê serem
produzidas na instalação.

Quadro 7.1.2.3. – Estimativa da quantidade de águas residuais produzidas.
Águas Residuais (m3)

Ano

Mês

Domésticas

114,8

9,6

Pelo exposto anteriormente, uma vez que os efluentes pecuários e as águas residuais domésticas
produzidas na exploração são devidamente encaminhados para tratamento adequado, e pelo facto
de não existir qualquer descarga na linha de água presente no limite da instalação, nem tampouco
nas valas hidráulicas existentes (com conexão à linha de água), considera-se que não é expectável
a ocorrência de impactes ao nível da qualidade das águas superficiais, classificando-se o impacte
decorrente da produção de águas residuais e efluentes pecuários como negativo, permanente,
direto, certo, no entanto de reduzida magnitude e pouco significativo, desde que tidas em
consideração as medidas de minimização preconizadas mais adiante neste EIA.
No que diz respeito ao espalhamento dos efluentes no meio recetor, conforme referido
anteriormente, esta situação foi devidamente acautelada no âmbito da elaboração do Plano de
Gestão de Efluentes Pecuários, desenvolvido pelo proponente, cumprindo as obrigações impostas
pela legislação.
Relativamente à circulação de veículos, de uma forma geral, a exploração porcina gera a
circulação rodoviária de veículos pesados. Durante a fase de exploração, face às normais atividades
de funcionamento associadas a este tipo de projeto, designadamente transporte de animais,
matérias-primas, resíduos, expedição de produtos, entre outros, a fase de expedição do produto
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final será efetuada com recurso a transporte, podendo originar acréscimos de poluentes nas
plataformas de circulação (estradas e acessos), geradas pelo aumento de veículos que poderão
afluir ao local do presente projeto.
Perante este enquadramento os quantitativos dos poluentes emitidos durante a fase de exploração
serão variáveis, dependendo de inúmeros fatores, como sejam, o tipo e composição do combustível
utilizado (gasolina ou gasóleo), o tipo de veículos (pesados e ligeiros), a sua idade e estado de
conservação, a velocidade de circulação, o avanço tecnológico automóvel do estado de
conservação do pavimento e, ainda, a periodicidade/frequência das deslocações.
Ao nível da qualidade da água, poderão ocorrer impactes decorrentes da circulação rodoviária
prevista, com o consequente desgaste de pneus e do pavimento, com o desprendimento de
partículas dos travões, com as emissões do tubo de escape e fuga de óleos e de combustíveis dos
veículos e com a deterioração do piso, que poderão originar contaminação das águas superficiais
e subterrâneas. Os principais poluentes associados ao tráfego rodoviário, responsáveis por
eventuais alterações ao nível da qualidade da água, são os hidrocarbonetos e alguns metais
pesados, nomeadamente o cádmio, o cobre e o zinco.
No entanto, sendo a circulação de veículos ligeiros e pesados condicionada estritamente às ações
inerentes ao bom funcionamento da unidade, não se preveem impactes significativos resultantes
da circulação rodoviária que possam originar a contaminação das águas superficiais, pelo que se
considera que o impacte, ao nível da qualidade da água, apesar de ser negativo, é pouco
significativo, de reduzida magnitude, permanente, direto e certo, desde que sejam tidas em
consideração as medidas de minimização preconizadas no presente EIA.
Por outro lado, durante a fase de exploração, importa realçar que as duas valas hidráulicas de
drenagem dos terrenos, existentes na área do projeto, e que confluem para a linha de água existente
na instalação (afluente do rio Cértima), recebem as águas pluviais do terreno, não sendo expectável
a ocorrência de impactes negativos a este nível.
Salienta-se que, das ações anteriormente identificadas, durante a exploração da unidade, não é
expectável a ocorrência de situações desfavoráveis à alteração da qualidade da água que
impliquem impactes negativos significativos relativamente aos recursos hídricos superficiais, uma
vez que, tal como anteriormente referido, não se prevê qualquer descarga para as valas hidráulicas
existentes, com ligação à linha de água. Todo o sistema de retenção constituído por tanques e
lagoas são estanques.
De igual forma, a circulação de veículos afetos à atividade também não originou qualquer alteração
ao nível da quantidade e qualidade no meio hídrico recetor.
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Por outro lado, estando a área da propriedade classificada como “Área de Máxima Infiltração” pela
Carta da REN da Mealhada, considera-se que a área mantém as suas características essenciais,
não estando prevista qualquer ação de impermeabilização adicional decorrente do presente projeto.
No entanto, face à área de impermeabilização existente, considera-se que os impactes sobre a rede
de drenagem natural, designadamente sobre a linha de água com origem na propriedade e que
recebe os caudais pluviais da propriedade, serão muito reduzidos e comportáveis, não se prevendo
quaisquer fenómenos erosivos ou de dificuldade de escoamento.
Importa ainda referir que a instalação não faz nem pretende fazer qualquer uso das águas
superficiais existentes.
Recursos Hídricos Subterrâneos
Na fase de exploração, uma vez que não vai haver impermeabilização adicional na área da
propriedade, os principais impactes que podem ocorrer, ao nível dos recursos hídricos
subterrâneos, estão relacionados essencialmente com os efluentes pecuários produzidos, assim
como com as captações de água subterrânea.
Conforme referido anteriormente, os efluentes pecuários serão encaminhados para um sistema de
retenção, devidamente impermeabilizado e estanque, de forma a evitar a infiltração no solo e
consequente contaminação das águas subterrâneas.
O atual sistema de lagunagem será desativado, com prévia remoção e tratamento dos efluentes
ainda aí depositados, estando devidamente estanquizado de forma a evitar infiltrações do efluente
no solo, e consequentemente contaminação de águas subterrâneas.
Neste sentido, não são expectáveis impactes significativos na qualidade dos recursos hídricos
subterrâneos, decorrentes da produção de efluentes pecuários, pelo que se classifica o impacte
como negativo, permanente, direto, certo, no entanto de reduzida magnitude e pouco
significativo, no caso de serem tidas em consideração as medidas preconizadas.
Importa ainda salientar o impacte nos recursos hídricos subterrâneos decorrentes do
abastecimento de água à instalação face às necessidades de abeberamento dos animais, das
ações de limpeza dos pavilhões, do consumo humano, entre outras de menor significado.
O consumo de água utilizado na exploração será principalmente afeto ao abeberamento dos
animais, consumo humano (a alterar logo que seja efetivada ligação à rede pública de
abastecimento), lavagens e desinfeções, climatização e rega.
O quadro seguinte apresenta os consumos previstos para o abeberamento animal. De notar que os
animais consomem mais ou menos água dependendo da altura do ano, ou seja, o seu consumo de
água depende das condições de temperatura e humidade do ar.
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172.
Abeberamento Animal (m3)

Ano

Porcas Reprodutoras

6.570

Recria de porcas para renovação do efetivo

2.308,63

Leitões

2.190

Varrascos

75,92

Total

11.144,5

O quadro seguinte evidencia o consumo de água previsto em função das várias atividades
existentes na exploração porcina.

Quadro 7.1.2.5. – Estimativa da quantidade de água consumida (prevista)
Consumo de água (m3)

Ano

Mês

Dia

Abeberamento

11.144,5

928,71

30,53

Consumo humano

143,52

11,96

0,55

Águas de lavagem e escorrência

9.112,00

759,33

24,96

Outros (consumos indiferenciados)

6,76

0,56

0,02

Total

20.406,8

1.700,5

56

O abastecimento de água é efetuado a partir de duas captações existentes na propriedade, sendo
que uma encontra-se devidamente licenciada encontrando-se a outra, atualmente, em fase de
pedido de licenciamento.
De acordo com a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Água Subterrânea
(Utilização n.º A000076.2013.RH4), a profundidade de captação é de 76 m, a profundidade de
extração é de 50 m e o regime de exploração da captação é de 2 l/s (caudal máximo instantâneo)
sendo referido um volume máximo anual de 12.000 m3. O equipamento de extração é elétrico e
possui uma potência de 4 cv (Volume 3 - Anexo Documental - Anexo 5).
A água é bombeada, através de equipamento elétrico, para um reservatório com a capacidade de
20 m3 e para os tanques de enchimento automático dotados de boia, disponíveis para
abeberamento animal. Em cada captação, a água é sujeita a tratamento por cloro através de uma
bomba doseadora associada ao sistema de captação/bombeamento de água.
Face à existência de longa data da exploração e aos dados da peritagem e conhecimento empírico
das captações, não se verificam indícios de depleção do aquífero explorado. Não obstante o
referido, deverá prosseguir-se com a instalação de um medidor de caudal, assim como de Melhores
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Técnicas Disponíveis associadas aos consumos de água, nomeadamente a instalação de
equipamentos de abeberamento minimizadores de perdas, torneiras economizadoras e, ainda, a
verificação e manutenção dos sistemas de abeberamento e lavagem a alta pressão.
Considera-se, assim, que o impacte provocado pela captação e exploração dos furos, associado ao
consumo de água, na fase de exploração, se traduz num impacte negativo, pouco significativo,
de reduzida magnitude, direto, certo e de carácter permanente.

Síntese conclusiva: Matriz de impactes
Com o objetivo de evidenciar, de uma forma sintética, os principais aspetos da análise de impacte
ambiental realizada, elaborou-se uma Matriz de Impactes na qual se incluiu uma apreciação
qualitativa dos impactes, classificados de acordo com o seu sentido valorativo (positivos/negativos),
magnitude (elevada, moderada ou reduzida), significância (muito significativos/significativos/pouco
significativos), duração (temporários/permanentes), reversibilidade (reversíveis/irreversíveis),
relação (diretos/indiretos) e probabilidade (certos e incertos). O quadro seguinte evidencia os
impactes tendo em consideração as fases de construção e exploração do projeto em apreço na
qualidade dos recursos hídricos.
Quadro 7.1.2.6. - Matriz de impacte para o fator ambiental recursos hídricos.
Fase de incidência

Construção

Ações do projeto
− Demolição dos muros do silos
horizontais
− Implantação de 1-2 tanques de
retenção
− Requalificação do sistema de
lagoas
− Circulação de veículos
− Produção de águas residuais
domésticas
− Produção de efluentes
pecuários

Fator

Classificação do Impacte

Recursos hídricos
superficiais
e
subterrâneos

Negativo,
pouco
significativo, direto, certo,
magnitude
reduzida
e
temporário

Recursos hídricos
superficiais

e

subterrâneos

Negativo,

significativo, direto, certo,
magnitude

− Abastecimento/Captação de
água

reduzida

e

permanente
Negativo,

Exploração

pouco

pouco

Recursos hídricos

significativo, direto, certo,

subterrâneos

magnitude

reduzida

e

permanente
Negativo,
− Circulação de veículos

pouco

Recursos hídricos

significativo, direto, certo,

superficiais

magnitude

reduzida

e

permanente

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Em função da dimensão e importância dos impactes avaliados, torna-se necessário proceder à
implementação de medidas que visem reduzir ou compensar os efeitos negativos do projeto, ou por
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outro lado, que visem potenciar os efeitos positivos que o projeto apresenta. Os impactes na
qualidade dos recursos hídricos referidos anteriormente poderão ser minimizados, se forem
adotadas as medidas para a fase de exploração.

FASE DE CONSTRUÇÃO
Por forma a minimizar eventuais impactes negativos nos recursos hídricos e na qualidade das
águas, durante a fase de construção, deverão ser tidas em consideração algumas medidas de
minimização que poderão contribuir para a minimização dos impactes:
MM1-RH - A área de circulação de veículos e maquinaria pesada deverá ser limitada
exclusivamente à rede de acessos atualmente existente.
MM2-RH – Os resíduos produzidos na fase de construção deverão ser encaminhados para operador
devidamente licenciado.

FASE DE EXPLORAÇÃO
Por forma a minimizar eventuais impactes negativos nos recursos hídricos e na qualidade das
águas, durante a fase de exploração, deverão ser tidas em consideração algumas medidas de
minimização que poderão contribuir para a minimização dos impactes:
MM3-RH - Garantir a estanquicidade de todo o sistema de retenção de efluentes pecuários
(nitreiras/lagoas/tanques), sendo que este deverá ser mantido em boas condições de
funcionamento e manutenção, monitorizando a possível existência de fugas.
MM4-RH - Efetuar a manutenção preventiva de todos os equipamentos eletromecânicos afetos ao
sistema de gestão de efluentes, adotando as orientações da manutenção preventiva, de forma a
garantir a sua operacionalidade.
MM5-RH - Para as lagoas/tanques existentes:
- Eliminar a vegetação à volta das lagoas/tanques para evitar o desenvolvimento de insetos;
- Evitar que os taludes sejam deteriorados pelas águas pluviais;
- Não plantar à volta das lagoas/tanques plantas com elevadas necessidades de água, pois as suas
raízes deterioram os taludes.
MM6-RH - O espalhamento do efluente deve ser efetuado fora do período mais chuvoso (uma vez
que se ocorrerem chuvadas intensas ou prolongadas pode ocorrer a lixiviação dos contaminantes
e escorrências superficiais).
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MM7-RH - Deverão ser garantidas as boas condições de funcionamento da rede de drenagem das
águas residuais domésticas.
MM8-RH – Nas captações, fazer o controlo e registo de volumes captados, através de contadores
de água.
MM9-RH - Deverão ser efetuadas operações periódicas de manutenção do sistema de fornecimento
de água de forma a detetar possíveis fugas, procedendo de imediato à sua reparação.
MM10-RH - Deverá ser efetuada a limpeza e manutenção do sistema de abeberamento de modo a
evitar desperdício de água e minimizar o consumo da mesma.
MM11-RH - O tráfego automóvel, dentro das instalações, deverá ser condicionado única e
exclusivamente às viaturas afetas às atividades inerentes ao normal funcionamento da exploração.
MM12-RH - Cumprimento do PGEP, após aprovação pela DRAPC, o qual deverá estar
permanentemente atualizado de acordo com o efetivo pecuário e atendendo às culturas praticadas
que se prevê ser utilizadas, para valorização dos efluentes pecuários.
MM13-RH - Assegurar que a valorização agrícola dos efluentes pecuários, respeita as interdições
enumeradas no n.º 3 do artigo 10.º da Portaria n.º 631/2009 e cumpre o Código de Boas Práticas
Agrícolas.
MM14-RH – Implementar o plano de monitorização de qualidade da água captada em explorações
próprias.

7.1.3.

SOLOS E USO DOS SOLOS

METODOLOGIA
A avaliação de impactes, é efetuada tendo em consideração as características/ações do projeto, o
local de implantação previsto e o reconhecimento pedológico realizado.
O solo, sendo um componente fundamental dos ecossistemas e dos ciclos naturais, pode
proporcionar armazenamento de água, ser o suporte essencial do sistema agrícola e constituir
espaço para as atividades industriais e para os seus resíduos.
FASE DE CONSTRUÇÃO
Na avaliação de impactes sobre os solos é importante referir que a área em estudo já se encontra
edificada e intervencionada. Tendo em conta que o projeto não implica a construção de uma nova
edificação de raiz, considera-se que os solos manterão as suas características atuais.
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A intervenção consiste na demolição dos muros dos silos horizontais e implantação dos tanques
em betão e equipamentos de bombagem de apoio, e a desativação do sistema de lagoas existente
na Área Edificada 1.
Assim, apenas há a considerar os impactes sobre os solos da área envolvente a esta intervenção,
que poderão ser:
- a compactação dos solos devido à instalação de estaleiros e de zonas de apoio à obra, de carácter
temporário;
- a circulação de maquinaria pesada provocando a compactação dos solos na envolvente da zona
da obra;
- a produção de resíduos.
Apesar de negativos, estes impactes consideram-se pouco significativos, de carácter temporário e
reversível, dada a reduzida área de intervenção e ao facto da área se encontrar já intervencionada.
FASE DE EXPLORAÇÃO
Durante a fase de exploração manter-se-ão as alterações já ocorridas na fase de construção, não
sendo expectável qualquer outra alteração na fase de exploração. Não são previstos impactes
decorrentes da inviabilização de novas áreas com afetação direta de solos e capacidade de uso do
solo. Deste modo, na fase de exploração, não são esperados impactes ao nível dos solos.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Tendo por base a avaliação anterior, para além das medidas já propostas no âmbito do fator
ambiental Geologia e Gemorfologia propõem-se as medidas de minimização que têm como principal
objetivo reduzir o aparecimento de eventuais impactes negativos:
MM1-S. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com
a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor;
MM2-S. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra,
de forma a manter as normais condições de funcionamento;

7.1.4.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Ao nível do uso atual do solo, não se projeta qualquer alteração, sendo que a instalação se
apresenta consolidada e estabilizada e que as ocupações existentes se mantêm sem alteração,
pelo que não são previsíveis novos impactes, para além dos já produzidos com as áreas atualmente
edificadas e/ou impermeabilizadas.
Para a identificação dos impactes associados à exploração do projeto, foi necessário enquadrar o
empreendimento em estudo no contexto dos instrumentos de gestão territorial, em vigor para o
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local, onde se destaca o Plano Diretor Municipal (PDM). Foram também aferidas as condicionantes,
sujeitas a servidões legais.
Face ao exposto no Capítulo 6.1.4. importa relembrar que não existe desconformidade com o IGT,
uma vez que o presente projeto é compatível com as disposições cartográficas e regulamentares
do PDM de Mealhada, atualmente em vigor, sendo a legalização das construções passíveis de
viabilização, desde que o presente procedimento de AIA venha a resultar uma decisão favorável ou
favorável condicionada.
Em matéria de risco de incêndio e face às disposições do PMDFCI em vigor, salvo melhor opinião,
é nosso entendimento que os afastamentos ali definidos se aplicam exclusivamente a novos
edifícios em solo rural, verificando-se que o presente projeto não propõe novas construções sujeitas
ao cumprimento de tais afastamentos.
A Área Edificada 1, não está inserida em área classificada como REN ou RAN, pelo que não há
interferência com os respetivos regimes legais.
A Área Edificada 2 insere-se parcialmente em área de REN, mas no âmbito do presente projeto não
existem novas construções, havendo a necessidade de demolir os muros dos silos horizontais e
implantar a estrutura metálica de suporte dos tanques e colocação de tela impermeável e
equipamentos de bombagem de apoio, cuja localização coincidirá com área de REN e RAN, mas
incidirá sobre uma área já ocupada e autorizada (6-Silos horizontais), inicialmente destinada a
silagem, havendo apenas uma alteração do uso. Assim sendo, uma vez que esta área já se encontra
atualmente impermeabilizada, considera-se que os impactes ambientais decorrentes do presente
projeto são negativos, no entanto, pouco significativos e de magnitude reduzida.
Neste contexto, não se preveem novas ocupações de REN ou RAN.
Não obstante, poderão existir algumas discrepâncias entre as áreas determinadas em levantamento
atualizado do edificado e as áreas originalmente referenciadas, bem como existem áreas adicionais
impermeabilizadas, que poderão carecer de aprovação nos termos do RJREN, mas não constituem
desconformidade com o respetivo regime jurídico, uma vez que tal pretensão teria enquadramento
no n.º 3 do artigo 20.º do RJREN ou em alternativa, teria enquadramento no artigo 16.º-A por estar
sujeita a Avaliação de Impacte Ambiental.
Mais se refere, que tal pretensão tem enquadramento no artigo 22.º do RJRAN, e que já em 2020,
a ERRANC apreciou e deliberou favoravelmente conforme ata que se junta no Anexo 3.
REDE VIÁRIA E ACESSIBILIDADES
A rede viária disponível afigura-se adequada às necessidades da instalação, não se prevendo
impactes relevantes sobre a mesma, decorrentes do tráfego gerado por aquela. Com efeito, a
instalação existente há mais de 2 décadas vem utilizando a rede viária local, sem acréscimo de
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risco de acidentes rodoviários ou afetação de pessoas e bens, pelo que não se prevê novos
impactes.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Face ao exposto, não se preconizam medidas de minimização específicas, fazendo-se uma
recomendação expressa no sentido e obter a legalização de todos os elementos edificados, em
sede de RJUE, como corolário do presente processo de AIA e do processo de regularização
(RERAE).
7.1.5.

FATORES BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS

METODOLOGIA
Considerando as características biofísicas e ecológicas do local, os elementos naturais presentes,
e tendo presente a natureza da instalação já existente e a sua laboração, é efetuada a análise dos
potenciais impactes de acordo com as ações previstas para a fase de construção e para a fase de
exploração.
A avaliação de impactes é realizada de acordo com os critérios indicados na metodologia, e
baseada no grau de afetação da fauna e flora locais, considerando o valor que representam para a
conservação da natureza, estudado no capítulo da caracterização da situação de referência
A caracterização da área efetuada para a situação de referência permitiu reconhecer que a área de
estudo se encontra bastante alterada relativamente ao potencial natural descrito para a zona
geográfica em questão. A ocupação humana histórica com práticas florestais e agrícolas alteraram
profundamente toda a área e degradaram as áreas marginais do rio Cértima, pelo que só
pontualmente se encontram elementos autóctones residuais e de baixo valor ecológico.
A área em estudo não apresenta valores naturais com particular interesse conservacionista que
possam vir a ser comprometidos com o presente projeto, uma vez que a área envolvente vem sendo
ciclicamente intervencionada em termos de gestão agrícola/florestal de âmbito produtivo,
determinando um muito baixo potencial ecológico para suporte de espécies florísticas e faunísticas.
Reitera-se que na área de estudo não foram identificados habitats e/ou espécies florísticas com
estatuto de proteção.
FASE DE CONSTRUÇÃO
A ocupação atual em termos de elementos edificados apresenta-se estabilizada e bem integrada
com as manchas de vegetação da envolvente, pelo que em termos faunísticos é possível observar
espécies cosmopolitas e de fácil adaptação à presença humana.
De entre os vertebrados o grupo das aves é o que apresenta uma distribuição mais representativa
nesta área. A área ocupada não apresenta especial aptidão para suportar áreas de alimentação e
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reprodução, o que associado à não ocorrência de valores naturais de interesse para a conservação
da natureza nessa área, permite concluir que as espécies presentes estão familiarizadas com a
presença e atividade humana e industrial, não se perspetivando qualquer alteração.
Por outro lado, a implantação de 1-2 tanques do sistema de retenção de efluentes coincidirá com
área já comprometida e impermeabilizada, pelo que não gerará qualquer nova ocupação ou
interferência com elementos florísticos ou faunísticos, sendo os impactes daí decorrentes nulos ou
muito pouco significativos.
FASE DE EXPLORAÇÃO
Durante a laboração, não são previsíveis novos impactes sobre a flora e a fauna.
Nesta fase, é expectável a manutenção de alguma perturbação provocada pela presença de
pessoas e circulação momentânea de veículos, decorrentes do normal funcionamento da unidade,
no entanto, considerando a boa capacidade de adaptação das espécies de fauna potencialmente
presentes e a sua mobilidade, não são previsíveis impactes negativos e é visível uma boa
adaptação das mesmas às condições do local mantendo estas a frequência do local e envolvente
próxima, como já ocorre atualmente.
Ao nível da flora, não existem impactes decorrentes da fase de exploração.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Fase de exploração
MM1-FBE. A rede de acessos e pavimentos deverá ser mantida em bom estado de conservação e
limpa para evitar a emissão e dispersão de poeiras em quantidade significativa.
MM2-FBE. As áreas verdes da propriedade devem ser mantidas limpas e com gestão de massa
vegetal, para manter a sua utilização pela fauna e boa gestão de combustível, na segurança contra
incêndios.

7.1.6.

PAISAGEM

No presente capítulo procede-se à identificação e avaliação de todas as ações passíveis de gerarem
impactes na paisagem, permitindo analisar as perturbações visuais sentidas pelos potenciais
observadores localizados nas zonas envolventes, quer na fase de construção, quer na fase de
exploração, e propor as respetivas medidas de minimização.
FASE DE CONSTRUÇÃO
Conforme referido anteriormente, tratando-se de uma instalação existente, a fase de construção diz
respeito apenas à intervenção de demolição dos muros dos silos horizontais e implantação dos
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tanques em betão e equipamentos de bombagem de apoio, e a desativação do sistema de lagoas
existente na Área Edificada 1. De facto, a área da propriedade onde está prevista a implantação
dos tanques encontra-se ocupada por silos horizontais pelo que, desta forma, aproveita-se uma
área impermeabilizada já existente e que não tem outra utilidade para a exploração atual. Por outro
lado, o aproveitamento desta área para este fim faz com que não seja necessário proceder a
quaisquer ações de movimentação de terras, destruição de coberto vegetal, nem acréscimos ao
nível da área impermeabilizada, sendo estes os típicos impactes na paisagem, durante a fase de
construção de um projeto.
De referir ainda que o facto da intervenção prevista ser realizada próximo do edificado de produção
afeta à Área Edificada 2, permite-lhe criar um espaço confinado, não percetível aos observadores
mais próximos.
Neste sentido, não foram identificados quaisquer impactes na Paisagem, na fase de construção.
FASE DE EXPLORAÇÃO
Relativamente à fase de exploração, importa referir que as diversas estruturas existentes na
propriedade, com uma configuração alongada, mas pouco alta, criam intrusões visuais.
No entanto, devido à média capacidade de absorção visual da Unidade de Paisagem onde se
encontra inserido, estes impactes apresentam uma magnitude muito reduzida, sendo diretos,
certos, permanentes, mas muito poucos significativos, apenas sentidos de forma muito pontual na
envolvente direta da área de implantação pelo que se considera que se mantém a qualidade visual
da área em estudo.
Importa ainda referir que o facto de existir uma área florestal na área em estudo e sua envolvente,
permite criar uma cortina arbórea em torno das instalações que fornece um carácter de
confinamento do espaço, relativamente aos observadores mais próximos, localizados quer na rede
viária, quer nas povoações do Cardal, Antes e da Mealhada.
Por outro lado, estes impactes são ainda passíveis de serem minimizados através da
implementação de algumas medidas de minimização.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
As medidas de minimização visam uma melhor integração da exploração em análise na paisagem
de modo a diminuir eventuais impactes negativos e otimizar potenciais impactes positivos.
Fase de Exploração
MM1-P - Realização dos trabalhos de limpeza, conservação e diversificação da área florestada.
MM2-P - Evitar contaminação dos solos na área envolvente através de condução conveniente, e
adequada, dos efluentes domésticos e efluentes pecuários.
168
QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.

revisão Setembro de 2021

Soacorgo – Sociedade de Agricultura de Grupo Agro-Pecuário do Corgo, Lda.
RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “Exploração porcina para produção de leitões”

MM3-P – O armazenamento temporário de resíduos, nomeadamente restos de embalagens e
outros desperdícios produzidos, dever ser feito exclusivamente nos locais definidos, assegurando
a sua recolha e o seu destino final adequado.
MM4-P – Reforço e prolongamento de cortinas arbóreas e arbustivas nos limites da exploração.

7.1.7.

QUALIDADE DO AR

Metodologia
A avaliação de impactes ambientais e das respetivas medidas de minimização é desenvolvida tendo
em consideração o enquadramento e as características do projeto, atendendo ao local onde o
mesmo se desenvolve. A avaliação destes impactes será efetuada com base numa descrição dos
seus efeitos e numa caracterização e classificação das alterações favoráveis/desfavoráveis
produzidas no ambiente, num determinado período e área.
Neste contexto pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes, que se preveem que
venham a ser gerados pela exploração. Na exploração desenvolve-se a atividade de produção de
leitões.
Consequentemente serão evidenciadas um conjunto de medidas de minimização face aos impactes
ambientais considerados, sendo que a identificação e avaliação de previsíveis impactes na
qualidade do ar será analisada apenas para a fase de exploração/atividade do projeto.
FASE DE CONSTRUÇÃO
Conforme referido, a fase de construção diz respeito apenas à construção do tanque de retenção a
associar ao Sistema de Retenção de Efluentes Pecuários da instalação, e à consequente demolição
dos silos horizontais existentes nesse mesmo local. Não estão previstas outras alterações ou
ampliações.
Neste contexto, uma vez que esta área já se encontra mobilizada e impermeabilizada, considerase que o impacte ao nível da qualidade do ar, na fase de construção, relaciona-se apenas com as
ações de demolição (dos muros), construção dos tanques e circulação de veículos ligeiros
e pesados afetos à obra, resultando desta forma a emissão de poeiras para a atmosfera, com
consequente aumento das concentrações de material particulado no ar, consubstanciando-se
assim, num impacte negativo, permanente, direto e localizado, embora muito pouco significativo
face à dimensão da intervenção.
O quadro seguinte resume os principais potenciais poluentes emitidos durante a fase de construção
e para cada ação do projeto, pela sua importância em termos de impacte potencial na qualidade do
ar.
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Quadro 7.1.7.1. - Principais poluentes emitidos por ações do projeto na fase de construção.
Ações do Projeto
Demolição dos muros/Construção e montagem dos tanques/Aterro
das lagoas
Circulação de veículos e máquinas

Principais Poluentes
Partículas em suspensão
Partículas em suspensão
NOx, HC, SO2 e COV’s

Constata-se, face ao conjunto de intervenções, que as emissões de poluentes mais significativas
se referem às partículas em suspensão. A matéria particulada quando suspensa no ar fica
suscetível de ser transportada por fenómenos atmosféricos, depositando-se no solo por queda
gravítica ou por lavagem da atmosfera pela precipitação.
As emissões de elevadas quantidades de material particulado poderão verificar-se com maior
intensidade nos períodos mais secos do ano, quer devido à normal intensificação dos trabalhos,
quer pela facilidade de suspensão das poeiras em épocas menos húmidas. Assim, os meses de
Junho, Julho, Agosto e Setembro deverão ser encarados como os mais propícios em termos de
emissão de partículas e poeiras, devido à pouca precipitação.
Considerando que a área a utilizar já está comprometida com ocupação e impermeabilização, não
há ações de desmatação ou mobilização de terras, pelo que não existe intervenção passível de
originar emissões de matéria particulada, salvo da circulação interna de veículos.
Estes impactes serão mais significativos na qualidade do ar nas zonas próximas da construção,
contudo se os trabalhos forem desenvolvidos durante a época mais seca, podem ser minimizados
através da aspersão com água, nos locais de passagem de veículos e máquinas.
Na intervenção de requalificação das lagoas, haverá mobilizações localizadas podendo nesse caso
haver emissão de poeiras mas com caráter sempre localizado e sem dispersão face à existência de
orla florestal de alto fuste em parte do perímetro, a qual limita grandemente a dispersão a alturas
elevadas e grandes distâncias.
Outro aspeto relevante na alteração da qualidade do ar local é a emissão de gases poluentes,
típicos do tráfego rodoviário, gerados pelos veículos pesados de transporte de material e, ainda,
pelo funcionamento de equipamentos com motores de combustão interna, nomeadamente
maquinaria e outros veículos afetos à obra, na fase de construção.
A circulação de maquinaria e veículos afetos à obra originará emissões temporárias de poluentes
atmosféricos resultantes da queima de combustíveis tais como: o Monóxido de Carbono, resultante
de reações e combustão incompletas; os Óxidos de Azoto, em particular o Dióxido de Azoto,
originado em reações de combustão a elevadas temperaturas e os Óxidos de Enxofre, com especial
incidência para o Dióxido de Enxofre, presente na composição do combustível e libertado após a
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sua combustão e, também, compostos orgânicos voláteis (COV: Aldeídos, Hidrocarbonetos,
Cetonas, etc.), partículas e fumos negros.
Os locais onde os impactes na qualidade do ar anteriormente referidos se revestem de maior
significado, correspondem aos recetores sensíveis à poluição atmosférica (locais de maior presença
humana e sensibilidade ecológica). De salientar que os recetores sensíveis, (aglomerados
populacionais) mais próximos do local em apreço referem-se à povoação de Cardal, Antes,
Sernadelo e Mealhada. O aumento esperado da concentração de material particulado e de gases
poluentes no ar, embora tenha um efeito perturbador, não assume características de risco para a
saúde da população circundante.
Atendendo a que são impactes limitados à área de intervenção, quer em termos de período de
ocorrência (durante a fase de construção), quer em termos espaciais, uma vez que afetarão
principalmente as áreas circundantes à obra, terão duração temporária, pelo que se considera que
os impactes na qualidade do ar, decorrentes das atividades inerentes à fase de construção, serão
negativos, muito pouco significativos, diretos, certos e com magnitude reduzida.
A significância e magnitude destes impactes poderá ser minimizada, caso sejam implementadas as
medidas de mitigação específicas para esta fase de execução do projeto, contempladas neste EIA.

FASE DE EXPLORAÇÃO
Os impactes na qualidade do ar, durante a fase de exploração, decorrem do normal funcionamento
da exploração, apresentando emissão de poluentes atmosféricos, que consistem em fontes
difusas de emissão de odores e gases provenientes do interior dos pavilhões, provenientes
dos locais de armazenamento do estrume (nitreiras) e dos tanques de armazenamento de
efluentes pecuários (chorume), assim como também das lagoas atualmente existentes.
O elevado número de animais que se concentram em cada pavilhão potencia, per si, a ocorrência
de emissões atmosféricas. O próprio metabolismo dos animais ocasiona a emissão de compostos,
designadamente gás amónia (NH3) e gás metano (CH4). O número elevado de animais implica, por
sua vez, a produção elevada de dejetos sendo que, ao longo do ciclo de exploração, ocorre a
libertação de gases resultantes da degradação biológica dos dejetos dos animais, designadamente
odores desagradáveis, metano (CH4), óxido nitroso (N2O), amoníaco (NH3) e gás sulfídrico (H2S).
Importa referir que alguns dos pavilhões são providos de equipamentos especializados de sistemas
de ventilação. Embora no local sejam percetíveis odores devido à libertação dos gases
anteriormente referidos, no momento de entrada em funcionamento dos ventiladores, a sua
dispersão é relativamente célere e rápida, embora dependa das condições climatológicas. No
entanto, o impacte daí resultante é pouco significativo e restrito à envolvente próxima. Pelo exposto,
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considera-se este impacte como negativo, pouco significativo e de reduzida magnitude,
permanente, direto e certo.
Relativamente aos efluentes pecuários produzidos na instalação, estima-se a produção mensal
de 2.197,3 m3 de chorume, sendo que este será tratado e encaminhado para os tanques de retenção
de efluentes pecuários. Decorrente do processo de separação de sólidos, ocorre igualmente a
libertação de gases resultantes da degradação biológica dos efluentes pecuários, na ausência de
oxigénio, designadamente odores desagradáveis, metano (CH4), e dióxido de carbono (CO2) e
sulfureto de hidrogénio (H2S), sendo este o ponto crítico da exploração. A fração líquida será tratada
e neutralizada em termos de odores.
Na sequência, propõe-se várias medidas de minimização para conter e reduzir as emissões de
odores e diminuir a sua perceção fora do perímetro da exploração.
Ainda nas ações conducentes ao tratamento dos efluentes pecuários, estima-se a produção mensal
de cerca de 359,5 toneladas de estrume, que tem como destino interno a nitreira, sendo este
posteriormente encaminhado para valorização agrícola por terceiros. Assim sendo, no espaço afeto
à nitreira poderá naturalmente ocorrer a libertação de gases resultantes da degradação
biológica do estrume, designadamente odores desagradáveis, metano, óxido nitroso, amoníaco e
gás sulfídrico.
Neste contexto, na fase de exploração poderá ocorrer alguma degradação geral da qualidade do ar
devido à libertação de odores, poeiras e poluentes, com algum significado local potenciado pela
temperatura ambiente (mais significativo com T elevadas) e pelas condições de vento e
atmosféricas particulares. De facto, a libertação de odores incomodativos para os aglomerados
populacionais mais próximos, nomeadamente para a Mealhada, poderá ocorrer predominantemente
nos meses de Inverno, uma vez que para esses meses existe uma tendência para predomínio de
ventos com rumo para SE – Sudeste, podendo o aglomerado da Mealhada ser potencialmente mais
afetado no semestre húmido. O regime de ventos nos meses de verão (Junho, Julho, Agosto e
Setembro) apresenta, contrariamente, uma clara prevalência de ventos com rumo NW – Noroeste,
pelo que é expectável um menor incómodo para o aglomerado da Mealhada relativamente à
exploração, nesses meses do ano, embora este constitua o período crítico devido às elevadas
temperaturas, que potenciam muito a perceção de maus odores.
Os impactes decorrentes destas ações poderão ser classificados como negativos, significativos,
diretos, certos, permanentes e de magnitude reduzida.
Ainda relativamente aos odores desagradáveis identificados pela população local residente no
aglomerado urbano da Mealhada, importa referir que, a cerca de 265 m a Sudeste da exploração
existe a ETAR municipal, que se encontrava subdimensionada (conforme referido no capítulo
6.1.7.), e eventualmente sem capacidade para tratar todo o efluente recebido. Neste contexto, é
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previsível que o subdimensionamento da ETAR poderia constituir-se como uma fonte de impactes
ambientais, nomeadamente pela emissão de poluentes atmosféricos, originando a libertação de
odores desagradáveis para as populações mais próximas, nomeadamente Mealhada e Cardal.
De referir ainda que, ao contrário do que acontece atualmente na envolvente à ETAR, a instalação
da Soacorgo apresenta uma cortina arbórea, nomeadamente a sul da instalação, que permite um
confinamento do espaço interior, relativamente aos aglomerados urbanos mais próximos,
funcionando como barreira física.
Por outro lado, importa referir ainda a ocorrência de transbordo de caixas de visita da rede de
saneamento local, após períodos de elevada precipitação, situação esta que também poderá
contribuir para o agravamento de odores desagradáveis na envolvente, nomeadamente junto dos
recetores sensíveis.
Relativamente às necessidades energéticas, a Soacorgo, Lda. utiliza energia elétrica e gás de
petróleo liquefeito – propano – que são utilizados maioritariamente em aquecimento e regulação da
temperatura interior dos pavilhões de alojamento dos animais, bem como para garantir uma
luminosidade nunca inferior a 40 lux.
Para aquecimento das instalações de animais recorre a queimadores (de GPL), cuja potência é de
1 kW, sendo variável o número de queimadores que funcionam em simultâneo, e a aquecedores
elétricos de 5.000W, nas maternidades.
Importa ainda referir que a instalação é constituída por um gerador de emergência, com a potência
de 100 kVA, funcionando a gasóleo com depósito integrado. Não é possível efetuar uma estimativa
do consumo de gasóleo, sendo desejável que o gerador funcione o mínimo de horas possível. Os
geradores, embora possam gerar poluentes atmosféricos, resultantes da combustão de gasóleo,
não se apresentam como significativos em termos da qualidade do ar face ao seu funcionamento
esporádico. De salientar, dadas a suas características de funcionamento esporádico, que os
geradores de emergência se encontram isentos de monitorização no âmbito do Decreto-Lei n.º
78/2004, de 3 de Abril, estando no entanto obrigados a possuir um registo atualizado do número de
horas de funcionamento e consumo de combustível.
Existe na instalação um depósito para armazenamento de GPL – Propano – com a capacidade de
2,5m3 e um depósito superficial de gasóleo rodoviário com capacidade 5.000L, sendo que em
ambos os casos não carecem de licenciamento, devendo antes serem objeto de notificação ao
Município nos termos do respetivo regime legal.
Relativamente ao armazenamento das matérias-primas, a ração, comprada a terceiros, chega à
instalação através de camiões, é descarregada no tegão da fábrica de rações, sendo armazenada
por vácuo nos silos de produto acabado da fábrica. Destes é carregada e posteriormente distribuída
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internamente, com recurso a um camião graneleiro, pelos silos existentes junto das áreas
produtivas. O enchimento destes silos é feito por manga de pressão, o que reduz a potencial
libertação de poeiras durante a operação. O facto de a maior parte de silos de armazenamento se
localizarem em zona pavimentada, envolvido por outras edificações pertencentes à própria
exploração, permite uma maior contenção de eventuais partículas fugitivas no próprio local, evitando
a sua dispersão para o exterior.
Dadas as vicissitudes da infraestrutura, na fase de exploração, considera-se o impacte associado a
esta ação como negativo, direto, certo, temporário, no entanto, pouco significativo e de
reduzida magnitude.
Na fase de exploração ocorrem ainda emissões de poluentes atmosféricos geradas pela circulação
de veículos que poderão afluir ao local do projeto, face às normais atividades de funcionamento
associadas a este tipo de projeto, designadamente transporte de animais, matérias-primas,
resíduos, entre outros.
A circulação de veículos, na zona, encontra-se associada à própria frota de veículos da empresa
exploradora da unidade, assim como de outros veículos externos, nomeadamente no que concerne
à expedição dos produtos finais, a qual poderá ser efetuada com recurso a transporte externo.
O tráfego de veículos gerado pelo estabelecimento irá incidir essencialmente na circulação
rodoviária de veículos ligeiros e pesados de mercadorias. Não é expectável um aumento
significativo do número de veículos pesados para fins logísticos da instalação, que totalizará
aproximadamente 14 viagens semanais.
Globalmente o projeto irá gerar um ligeiro acréscimo na circulação rodoviária de veículos pesados,
com interferência em especial na rede viária local e regional. Não obstante este facto, embora de
baixa magnitude, haverá sempre emissões de poluentes inerentes à circulação de veículos que
constituem um impacte negativo, significativo, direto, certo e permanente, no entanto, de
reduzida magnitude.

Síntese conclusiva: Matriz de impactes
Com o objetivo de evidenciar, de uma forma sintética, os principais aspetos da análise de impacte
ambiental realizada, elaborou-se uma Matriz de Impactes na qual se incluiu uma apreciação
qualitativa dos impactes, classificados de acordo com o seu sentido valorativo (positivos/negativos),
magnitude (elevada, moderada ou reduzida), significância (muito significativos/significativos/pouco
significativos), duração (temporários/permanentes), reversibilidade (reversíveis/irreversíveis),
relação (diretos/indiretos) e probabilidade (certos e incertos). O quadro seguinte evidencia os
impactes tendo em consideração as fases de construção e exploração do projeto em apreço.
174
QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.

revisão Setembro de 2021

Soacorgo – Sociedade de Agricultura de Grupo Agro-Pecuário do Corgo, Lda.
RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “Exploração porcina para produção de leitões”

Quadro 7.1.7.2. - Matriz de impacte para o fator ambiental qualidade do ar.
Fase de

Ações do projeto

incidência
Construção

Construção dos tanques de retenção
Circulação de veículos e máquinas

Negativo, pouco significativo, direto,
certo, magnitude reduzida e temporário

Produção, gestão e armazenamento de efluentes

Negativo,

pecuários

magnitude reduzida e permanente

Ventilação de pavilhões
Exploração

Classificação do Impacte

Aquecimento de pavilhões

Negativo,

significativo,

pouco

direto,

significativo,

certo,

direto,

certo, magnitude reduzida e permanente
Negativo,

pouco

significativo,

direto,

certo, magnitude reduzida e permanente

Trasfega e enchimento dos silos de armazenagem

Negativo,

com ração

certo, magnitude reduzida e temporário

Circulação de veículos

Negativo,

pouco

pouco

significativo,

significativo,

direto,

direto,

certo, magnitude reduzida e permanente

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Em função da dimensão e importância dos impactes avaliados, torna-se necessário proceder à
implementação de medidas que visem reduzir ou compensar os efeitos negativos do projeto, ou por
outro lado, que visem potenciar os efeitos positivos que o projeto apresenta.
Os impactes na qualidade do ar referidos anteriormente poderão ser minimizados, se forem
adotadas as medidas recomendadas para a fase de exploração.
FASE DE CONSTRUÇÃO
Durante a fase de construção deverão ser consideradas algumas medidas que poderão contribuir
para a minimização dos impactes ambientais.
MM1-QA - proceder ao humedecimento periódico, através de aspersão controlada de água, dos
locais onde poderão ocorrer maiores emissões de poeira (caminhos não asfaltados, zonas de
trabalho, etc.) durante a realização dos trabalhos, em especial, durante o período seco do ano, em
que as emissões de poeiras são mais significativas (Maio a Setembro);
MM2-QA - proceder, sempre que possível, às ações de construção do tanque em períodos de vento
fraco, promovendo a aspersão controlada de água no local, por forma a evitar o espalhamento e
arrastamento de partículas para o ar;
MM3-QA - atender às operações de carga, descarga e deposição de materiais de construção e de
materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado,
nomeadamente com o acondicionamento controlado durante a carga, a adoção de menores alturas
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de queda durante a descarga, a cobertura e a humidificação durante a armazenagem na área afeta
à obra.
FASE DE EXPLORAÇÃO
Os impactes previsíveis durante a fase de exploração decorrem essencialmente de fontes de
emissão pontuais. A implementação de medidas que conduzam à minimização de impactes
apresenta-se, na fase de exploração, de limitada aplicabilidade, no entanto consideram-se algumas
medidas que poderão contribuir para a minimização dos impactes.
MM4-QA. Deverão ser efetuadas ações de limpeza e manutenção frequentes no exterior, nas zonas
adjacentes aos sistemas de ventilação (ventiladores);
MM5-QA. Os acessos aos pavilhões deverão ser objeto de manutenção, de modo a evitar
levantamento de poeiras;
MM6-QA. O tráfego automóvel dentro das instalações deverá ser condicionado única e
exclusivamente às viaturas afetas às atividades inerentes ao normal funcionamento da unidade;
MM7-QA. Deverá efetuar-se a manutenção periódica de geradores de emergência de modo a que
estes funcionem corretamente, otimizando os consumos de gasóleo, minimizando as emissões
atmosféricas.
MM8-QA. Fechar toda rede de drenagem de efluentes pecuários (incluindo caixas de visita e
comportas), cobrir totalmente a área de nitreira, incluindo o tanque de receção e encapsular o
separador de sólidos;
MM9-QA. Instalação de tanques adicionais para armazenamento da fração líquida, conforme
proposta de PGEP submetida a apreciação – a situar nos antigos silos horizontais pré-existentes e
na área das lagoas;
MM10-QA. Implementar a instalação de um sistema de tratamento físico-químico com grande
capacidade de redução de nutrientes e gases voláteis com potencial odorífero – solução atualmente
já contratualizada com empresa fabricante especializada.
MM11-QA. Encaminhar para destinos externos os efluentes pecuários, reduzindo ao máximo o seu
tempo de permanência na exploração;
MM12-QA. Eliminação das lagoas existentes após entrada em funcionamento do sistema de
tratamento físico-químico;
MM13-QA. Plantação e ou reforço de cortinas arbóreas nos limites da instalação, nomeadamente
na antiga vacaria;
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MM14-QA. Plano de gestão de reclamações e ocorrências para diagnóstico, correção e resposta a
reclamações.

7.1.8.

AMBIENTE SONORO

METODOLOGIA
Para efeitos da metodologia adotada para a análise de impactes, teve-se em consideração o facto
de se tratar de uma instalação já existente e em exploração, pelo que serão analisados os impactes
decorrentes da situação descrita na caracterização da situação de referência.
No contexto da análise de impactes deste descritor importa considerar que, para além do
enquadramento legal, a maior parte das definições de ruído têm conotação negativa e podem
considerar-se como som indesejado, por causa do seu efeito no homem, ou devido ao seu efeito
na fadiga ou mau funcionamento de equipamentos, ou devido à interferência na deteção de outros
sons.
“Som indesejado” implica um julgamento humano do valor do som, julgamento que depende do tipo
de som e das capacidades recetivas do ouvido humano e, como tal, associado a uma certa
subjetividade.
Impactes do ruído na saúde humana podem ser desde a deterioração da audição, interferência com
a conversação, perturbação do sono, problemas cardiovasculares e fisiológicos, efeitos adversos
na saúde mental (irritabilidade e stress), efeitos negativos no desempenho (aprendizagem trabalho),
desconforto acústico.
FASE DE CONSTRUÇÃO
Conforme referido anteriormente, a fase de construção consiste na demolição dos muros dos silos
horizontais e implantação dos tanques e equipamentos de bombagem de apoio, e a eliminação do
sistema de lagoas existente na Área Edificada 1. Não será, assim, necessário proceder a operações
de desmatação e decapagem, nem escavação de terras, atividades estas expectáveis de se
constituírem como fontes de ruído.
Relativamente às operações de demolição dos silos horizontais (apenas muros existentes) e de
construção dos tanques de retenção (utilizando a área já impermeabilizada), uma vez que a
exploração se encontra envolvida por uma massa florestal (que se constitui como cortina arbórea,
funcionando como barreira física), que as atividades associadas ao uso de maquinaria serão de
curta duração e que decorrerão no período diurno (das7 às 20 horas, durante os dias úteis da
semana), prevê-se que as respetivas emissões sejam praticamente inaudíveis junto dos recetores
sensíveis anteriormente identificados (sendo o mais próximo localizado no aglomerado populacional
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de Antes, a uma distância de 224m da instalação) (Figura 6.1.7.5.). Pelo exposto, considera-se que
não são expectáveis impactes ambientais negativos em matéria de ruído, nesta fase do projeto.
Quanto à circulação de veículos para transporte de materiais, bens e pessoas afetos à obra,
poderão ocorrer impactes junto das populações contíguas às vias rodoviárias de acesso ao local,
designadamente o aglomerado populacional de Cardal e da Mealhada.
Numa perspetiva global, considera-se que o impacte ambiental decorrente das emissões de ruído
é direto, negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, temporário coincidindo com a duração
da construção da infraestrutura e reversível.
FASE DE EXPLORAÇÃO
De acordo com a caracterização descrita na situação de referência, as únicas atividades suscetíveis
de causar impactes ambientais, na fase de exploração, estão relacionadas com a circulação de
veículos pesados, para fornecimento de matérias-primas, expedição de produto final, bem como de
outros, para fins logísticos.
A principal matéria-prima a transportar para a instalação é a ração para alimentação dos animais.
Também a expedição de animais implica a circulação de veículos, o que deverá ocorrer em média
10 vezes por semana. Os percursos serão efetuados durante o período diurno, atravessando o
aglomerado populacional de Cardal e Mealhada, não sendo expectável um aumento significativo do
nível de ruído, que possa causar incómodo sobre a população e/ou habitações contíguas aos
percursos percorridos por estes veículos. Com efeito, considera-se o impacte nas populações,
decorrente da circulação de veículos pesados, como negativo, mas pouco significativo, temporário
e de magnitude reduzida.
As fontes de ruído na instalação serão praticamente impercetíveis, nas imediações da propriedade.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Fase de Construção
MM1-AS - Garantir a presença em obra, unicamente, de equipamentos que apresentem
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de
conservação/manutenção;
MM2-AS - A circulação de veículos pesados deve ser realizada no período diurno;
MM3-AS - Manter a velocidade reduzida de tráfego de veículos pesados nas zonas próximas aos
recetores sensíveis.
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Fase de Exploração
MM1-AS - Sempre que possível, a circulação de veículos de e para a instalação, deverá efetuar-se
no período diurno.

7.1.9.

SOCIOECONOMIA

METODOLOGIA
Como resultado de um conjunto de ações de projeto da exploração, verificam-se habitualmente um
conjunto de alterações no ambiente social, que correspondem a processos potencialmente
geradores de impactes. Neste contexto, proceder-se-á, neste capítulo, à avaliação dos principais
impactes ambientais, decorrentes da fase de construção e exploração do projeto. No ponto referente
às medidas de mitigação serão analisadas e recomendadas as medidas a adotar durante as fases
de construção e exploração, com vista à minimização das perturbações ambientais causadas pela
implantação do projeto.
Este projeto visa satisfazer a crescente procura do mercado pela carne de leitão e o promotor do
projeto enquanto produtor integrado pretende garantir uma produção, que satisfaça as
necessidades de mercado.
Com o incremento da produção porcina aumenta-se a oferta regional deste tipo de carne, com o
consequente incremento da atividade económica no concelho.
Os critérios que suportaram a classificação dos impactes neste fator ambiental foram:
•

Os impactes são considerados pouco significativos se o projeto não induzir alterações na
forma e padrões de vida das populações afetadas, ou alterações na atividade
socioeconómica e no emprego, ou não produzir alterações na qualidade de vida, do
saneamento básico, entre outras;

•

Os impactes são considerados significativos se o projeto induzir alterações assinaláveis em
um ou mais dos aspetos assinalados à escala local, regional e/ou nacional;

•

Os impactes são considerados muito significativos quando qualquer dos efeitos assinalados
se verificar á escala nacional e/ou internacional.

FASE DE CONSTRUÇÃO
Conforme referido anteriormente, a fase de construção diz respeito apenas à construção do terceiro
e tanque de retenção a associar ao Sistema de Retenção e Tratamento de Efluentes Pecuários já
existente, e da demolição dos muros dos silos horizontais existentes nesse mesmo local.
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Após esta intervenção prevê-se a desativação definitiva das 4 lagoas existentes, após remoção e
tratamento dos efluentes aí retidos e posterior aterro e construção do 4.º tanque de retenção de
fluente tratado.
Neste contexto, é expectável um aumento da empregabilidade, embora de carácter temporário,
associado ao setor da construção civil para a implantação do equipamento referido, pelo que se
esperam impactes positivos diretos, no entanto muito pouco significativos dada a dimensão da
intervenção.
FASE DE EXPLORAÇÃO
Relativamente à fase de exploração, importa referir que a exploração pecuária da Soacorgo produz
leitão para abastecimento do setor da restauração da Região da Bairrada, marca regional
emergente e reconhecida a nível nacional.
A Soacorgo é o maior produtor de leitão da região, representando um importante ator no
fornecimento de restaurantes locais, não existindo uma alternativa nacional para o suprimento das
necessidades atuais dos seus clientes.
Face à crescente importância da marca “Leitão da Bairrada”, o mercado quase exclusivo da
Soacorgo é precisamente o setor da restauração da Região da Bairrada, sendo o principal e maior
fornecedor de leitão na região, para cerca de 15 clientes regulares.
Pelo exposto, podemos qualificar a procura deste mercado como emergente e em crescimento,
sendo esta tendência reveladora da boa aposta feita pela empresa, sendo agora as questões de
licenciamento a regularizar essenciais à estabilidade da Soacorgo enquanto produtor e fornecedor
do setor da restauração da Bairrada, para os clientes abastecidos pela sua exploração.
A faturação associada à atividade pecuária dos últimos dois anos também tem vindo a aumentar. A
Soacorgo é a empresa titular da exploração e faz a gestão operacional da mesma, apresentando
um volume de negócios crescente na ordem dos 1,4M€.
Complementarmente, a empresa Quinta da Borralha – Produção e Comércio de Produtos Agropecuários, SA é responsável pela atividade comercial associada à produção pecuária da Soacorgo,
sendo que o seu volume de negócios já ultrapassa os 2M€/ano.
Em consonância com este crescimento do volume de negócio e de faturação, a empresa tem vindo
a contribuir para o aumento do nível de empregabilidade. O número de trabalhadores atual é de 13,
prevendo-se que o presente projeto de integração numa única exploração, depois de concluído,
permita criar até mais 5 postos de trabalho. Assim, desde logo suporta mais de uma dezena de
postos de trabalho diretos e gera produção primária animal de relevância na região.
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Indiretamente contribui ainda para a geração e manutenção indireta de postos de trabalho e
atividade económica relevante, associada a montante ao fabrico de ração e outras matérias
complementares, bem como a prestação de serviços técnicos especializados á exploração,
promovidas por empresas terceiras (mais de 2 dezenas de empresas), e, a jusante, pelo garante
de abastecimento de leitão ao setor da restauração/hotelaria (cerca de 15 clientes regulares, a maior
parte abastecidos exclusivamente pela Soacorgo) com impacte indireto na geração de empregos e
atividade turística e gastronómica de elevado valor acrescentado.
Desta forma, a empresa é responsável por uma dinâmica económica que envolve outras empresas
fornecedoras de bens e serviços, bem como contribui com a produção de carne de leitão para
abastecimento de um mercado especializado e com uma marca regional relevante. Desta forma
contribui para a geração e suporte de postos de trabalho diretos e indiretos, junto dos parceiros.
Considerando o produto desta exploração, ou seja, o leitão e a procura que apresenta na região,
em função do produto gastronómico “leitão da Bairrada”, importa referir que esta exploração
representa uma produção assinalável na região, a qual contribui significativamente para a
manutenção e o desenvolvimento deste produto na região, garantindo fornecimento local de leitão,
reduzindo assim a necessidade de animais com origem noutras regiões do país ou mesmo de
Espanha.
Neste contexto, afigura-se indiscutível que a manutenção e o desenvolvimento desta exploração
contribuem para o fortalecimento da economia local e indiretamente para a criação de mais postos
de trabalho associados à restauração, criando ganhos de competitividade fruto do aumento da
produção pecuária local, em detrimento de outras origens, e com potenciais ganhos de escala pela
eliminação de custos de transporte associados a outras origens mais ou menos distantes.
Por outro lado, face à importância crescente da marca “Leitão da Bairrada” enquanto mais-valia
económica e fator de identidade regional, afigura-se muito importante criar uma dinâmica produtiva
local que suporte cada vez mais o fornecimento do setor da restauração.
Assim sendo, com a exploração serão geradas mais-valias económicas e de emprego que
contribuirão positivamente para o aumento da dinâmica empresarial da freguesia, do concelho e da
região, podendo considerar-se um impacte positivo, muito significativo e de magnitude elevada.
No entanto importa ainda referir, na fase de exploração, os impactes ambientais relacionados com
o tráfego de pesados gerado pela exploração, resultado do acréscimo de tráfego gerado,
especialmente no atravessamento da via municipal pavimentada, que faz a ligação entre a EN234
e a EM543. Assim, a circulação (correspondente a quase todo o tráfego pesado gerado) induzirá
impactes negativos, permanentes, mas pouco significativos e de magnitude reduzida.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE IMPACTES
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Tendo sido identificados e avaliados os impactes, associados à concretização do projeto,
recomenda-se que sejam adotadas as medidas de minimização/potenciação propostas.
MM-SE1 - Preferencialmente deverá ser contratada mão-de-obra do concelho da Mealhada ou dos
concelhos limítrofes, proporcionando emprego à população local (medida de potenciação de
impacte positivo).
MM-SE2 - Promover a qualificação de profissionais locais e a fixação local de eventuais
colaboradores de origem externa.

7.1.10.

PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLOGIA

Como já se referiu, esta instalação já existe e apresenta uma ocupação consolidada durante as
últimas 2,5 décadas, não se prevendo novas ocupações ou novas construções que impliquem
escavações ou aterros, pelo que não se perspetivam impactes sobre este fator ambiental.
Com efeito, a inexistência de ações de construção e a ausência de elementos patrimoniais
reconhecidos à superfície do solo na área da instalação, permite concluir desde logo pela
inexistência de impactes sobre esta componente, afigurando-se despicienda a proposta de medidas
de minimização.

7.2.

FASE DE DESATIVAÇÃO

Apesar de estar previsto no regime legal de AIA a avaliação da fase de desativação, a prática
mostra-nos que esta avaliação deve ser ponderada caso a caso, em função do tipo de projeto,
localização e horizonte de vida útil do mesmo.
Com efeito, em projetos de longa duração, como é o caso, é discutível a utilidade de se tentar fazer
uma previsão daquilo que ocorrerá passados muitos anos, previsivelmente décadas.
Por outro lado, a evolução desta exploração vem apontando no sentido de um crescimento gradual
e economicamente sustentado, assente numa contínua reformulação e ampliação da estrutura e do
edificado. Também o tipo de atividade desenvolvida, por estar ligada à área alimentar, ou seja, um
bem de primeira necessidade faz prever a sua perpetuação por tempo indeterminado.
A fase de desativação, entendida como a desmaterialização de qualquer ação física ou mesmo
virtual deve ser avaliada, como preconiza o regime legal de AIA, devendo a avaliação ser ponderada
caso a caso, em função do tipo de projeto, localização e horizonte de vida útil do mesmo, conforme
nos diz a prática.
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Não obstante, apresenta-se em seguida um pequeno exercício sobre uma eventual desativação da
presente Exploração Porcina.
Não sendo possível perspetivar outra solução, é considerado um cenário único correspondente ao
desmantelamento de toda a instalação (demolição dos edifícios e de pavimentos, retirada de todos
os materiais e modelação do terreno) e reposição das condições originais, na medida do possível.
Ao nível da geologia e geomorfologia, são previsíveis impactes negativos relacionados com
mobilizações de terras. A modelação final do terreno poderia considerar-se positiva, ao contribuir
para a reorganização geral da área e preservação do substrato geológico original remanescente.
Nos recursos hídricos, a demolição e remoção das infraestruturas da exploração serão
responsáveis pelo aumento de sólidos em suspensão (inertes) nas águas de escorrência
potenciando a obstrução das zonas naturais de drenagem. Este impacte negativo, a ocorrer, será
considerado pouco significativo, dado o carácter temporário da ação e o facto de a área de estudo
não ser particularmente sensível.
Para os solos, a poluição do solo poderá ocorrer devido à deposição de resíduos de construção,
resultantes do desmonte de infraestruturas, e principalmente de eventuais derrames das máquinas
afetas a tal desmonte. Deste modo, os impactes poderão ser considerados negativos, temporários
e pouco significativos. Eventuais medidas de restituição e reposição da situação original assim como
de descontaminação poderiam contribuir para alterações positivas decorrentes da preservação do
substrato pedológico original remanescente.
Em termos de ordenamento do território, a exploração insere-se num espaço agrícola e rural com
evidente propensão para a produção primária, não sendo possível prever impactes face à incerteza
que constituiria a solução de reutilização daquele espaço. Adicionalmente, importa referir que
estamos a falar de setor primário, onde de facto há produção sendo atualmente uma área produtiva
que apresenta potenciais ganhos de exportação e promove a montante a agricultura, considerando
as necessidades básicas da empresa, nomeadamente de cereais.
Ao nível da ecologia, o desmantelamento das instalações originará a destruição da pouca
vegetação existente na área de exploração do projeto, bem como perturbação e alguma mortalidade
direta de fauna terrestre resultante das demolições e da circulação de veículos. Qualquer um dos
impactes negativos referidos apresenta uma magnitude e significância reduzida a muito reduzida.
A paisagem local será sempre modificada face ao desaparecimento dos elementos construídos,
sendo os impactes incertos e em função da nova utilização que for dado ao espaço.
A qualidade do ar e ambiente sonoro, apenas serão afetados temporariamente durante as
operações de desmantelamento, não sendo no seu final previsível uma alteração importante da
situação atual.
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Em termos socioeconómicos, face à dimensão da exploração e à sua inserção territorial, a
desativação da unidade induzirá um impacte negativo com custos económicos e sociais graves a
nível local e regional, representando a perda de uma grande empresa, em termos de faturação, e
dos respetivos postos de trabalho num território ainda ruralizado e onde a disponibilidade de
trabalho é muito limitada.
Na fase de desativação não estão previstos impactes ao nível do património, tendo em conta os
resultados obtidos no decurso da caracterização da situação de referência.

Neste projeto assinala-se um conjunto de impactes negativos, associados a esta fase:
• Desmantelamento dos pavilhões e de outras unidades edificadas;
• Remoção de equipamentos;
• Circulação de veículos ligeiros e pesados;
• Produção e gestão de resíduos
• Dar destino adequado a equipamentos das várias unidades existentes e de apoio à atividade;
• Reflorestação com vegetação autóctone e adaptada às condições edafo-climáticas da área.
Considerando um cenário pessimista poderão apontar-se genericamente como eventuais fatores
de desativação do projeto os seguintes:
•

Perda de viabilidade económica resultante da saturação deste tipo mercado;

•

Pandemia animal ou situações similares passíveis de pôr em causa a atividade pecuária,
temporária ou permanentemente;

•

Aparecimento de novas tecnologias ou de condições muito diferentes de exploração, que
envolvam alterações profundas em todo o sistema instalado.

Qualquer um destes fatores poderá resultar numa situação de perda de viabilidade económica ou
de falta de capacidade de investimento, que conduzirá ao desmantelamento de toda a instalação
(demolição dos edifícios e de pavimentos, retirada de todos os materiais e modelação do terreno),
com a reposição das condições originais, na medida do possível, como uma medida de
minimização.
Em conclusão, os impactes negativos serão temporários relacionados com as operações de
demolição e desmantelamento de equipamentos e áreas construídas. O impacte negativo mais
importante será sem dúvida ao nível social e económico, dado tratar-se de uma zona marcadamente
rural com baixa oferta de emprego, e, portanto, pouco atrativa para a fixação de população.
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Pelas razões já referidas no início deste ponto, não se considera adequada a proposta de medidas
de minimização, embora seja possível definir algumas diretrizes genéricas que já hoje têm
aplicação, nomeadamente:
• Proceder à triagem e separação dos resíduos, avaliar a possibilidade de valorização dos
resíduos provenientes do desmantelamento/demolição das infraestruturas existentes e/ou
efetuar o seu encaminhamento para operadores autorizados.
• Proceder à limpeza e requalificação da área afetada, em termos de ocupação do solo.
• Promover a reconversão da área ao uso original ou ponderar outras utilizações de acordo com
o quadro legal e territorial que estiver em vigor.
Em termos conclusivos refere-se que os impactes negativos seriam temporários relacionados com
as operações de demolição e desmantelamento de equipamentos e áreas construídas. E que o
impacte negativo mais importante seria sem dúvida ao nível social e económico, dado tratar-se de
uma zona marcadamente rural com baixa oferta de emprego, e, portanto, pouco atrativa para a
fixação de população.

7.3.

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

Tendo por base a avaliação produzida, não se considera necessário, para nenhum dos fatores
ambientais avaliados, proceder à sua monitorização sistemática.
Não obstante e tendo em consideração a existência de 2 captações subterrâneas e a necessidade
de garantir o controlo de qualidade da água captada, propõe-se a implementação de um plano de
monitorização sobre as 2 captações.
1. ÂMBITO
O objetivo do presente Plano de Monitorização é o de monitorizar a qualidade da água subterrânea
captada para utilização na instalação.
1.1 Locais de Monitorização
Conforme referido deverão ser monitorizadas as captações utilizadas na extração de água para o
abeberamento animal e demais usos complementares na instalação.
1.2 Frequência das Campanhas
Ao nível da frequência das campanhas de monitorização recomenda-se que seja realizada uma
campanha de monitorização anual por cada captação.
1.3 Parâmetros a monitorizar
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Os parâmetros a monitorizar são os seguintes:
•

Escherichia coli (E.coli)

•

Bactérias coliformes

•

N.º de colónias a 22°C

•

N.º de colónias a 36°C

•

Enterococos

•

Condutividade

•

Cor

•

pH

•

condutividade

•

ferro

•

manganês

•

sulfatos

•

cloretos

•

nitratos

•

nitritos

•

azoto amoniacal

•

oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico Total

1.4 Métodos e Técnicas de Análise
Os métodos analíticos de campo e de laboratório, a utilizar durante o programa de monitorização,
deverão ser validados e documentados de acordo com a norma NP EN ISO/IEC 17025, ou com
outras normas equivalentes aceites a nível internacional, nos termos do Decreto-Lei n.º 83/2011, de
20 de junho.
Os métodos de análise deverão ser acreditados nos termos do Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de
junho.
1.5 Critério de Avaliação dos Dados
A avaliação deverá ser feita com base nas normas de qualidade da água para consumo humano,
em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º
152/2017, de 7 de Dezembro
1.6 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização
Após a realização de cada campanha de monitorização, deverá ser elaborado um relatório técnico
em que será efetuada uma avaliação dos resultados obtidos. Em função dos resultados obtidos,
caso seja necessário, deverão ser apresentadas as medidas de minimização necessárias.
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As normas técnicas, estruturação e conteúdo do Relatório de Monitorização (RM), deverão seguir
o definido no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.

7.4.

ANÁLISE DE RISCO

O presente capítulo pretende identificar os riscos ambientais resultantes do projeto, quer na fase de
construção, quer na fase de exploração, incluindo os resultantes de acidentes com consequências
para o ambiente e saúde humana, assim como a descrição das medidas previstas para a sua
prevenção.
7.4.1. Identificação e avaliação de riscos na fase de construção
Como foi amplamente referido anteriormente, na fase de construção o presente projeto não implica
a movimentação de terras, a área que será utilizada para a construção dos tanques de retenção 3
é uma área que contem atualmente os silos horizontais, encontrando-se já impermeabilizada, pelo
que se considera que os eventuais riscos associados a esta obra, decorrentes da circulação de
veículos e do transporte de resíduos e materiais de demolição assumem uma importância muito
pouco significativa, dada a amplitude da obra em causa.
7.4.2. Identificação e avaliação de riscos na fase de exploração
A atividade de exploração porcina pode estar associada à probabilidade de ocorrência de alguns
riscos com eventuais danos sobre os valores ambientais, nomeadamente:
- A circulação rodoviária de veículos pesados de transporte de animais, matérias-primas, resíduos,
expedição de produtos poderá constituir uma ação perturbadora sobre a envolvente, originando
alguma degradação dos pisos, com riscos consequentes de diminuição a segurança rodoviária.
- O armazenamento de efluentes pecuários, quer estrume, quer chorume (nas nitreiras, lagoas e
nos tanques de retenção) apresenta riscos uma vez que constitui uma fonte de libertação de odores
desagradáveis que se podem fazer sentir nas povoações mais próximas. Este risco pode ser
traduzido num impacte ambiental negativo, no entanto, o facto da instalação estar envolvida por
uma cortina arbórea, principalmente na sua vertente Sul, minimiza o efeito deste impacte,
nomeadamente no que diz respeito aos aglomerados populacionais de Cardal e da Mealhada.

7.4.3. Medidas de minimização de riscos
De seguida apresentam-se as medidas que deverão ser tidas em consideração de forma a prevenir
os impactes que possam conduzir a consequências nefastas para o ambiente e saúde pública:
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- a empresa deve possuir uma política de prevenção de forma a responder a situações que possam
conduzir a situações de emergência;
- a empresa deve fornecer formação e informação aos seus colaboradores relativamente aos riscos
inerentes à sua atividade e relativa a situações de emergência;
- a circulação de veículos deverá efetuar-se essencialmente em período diurno. Deverá ser limitada
a velocidade de circulação dos veículos no acesso às instalações, de forma a reduzir possíveis
afetações às populações vizinhas;
- os efluentes pecuários deverão ser devidamente encaminhados para terceiros, sem haver nunca
qualquer contacto destes com os solos no perímetro da exploração;
- deverá ser garantida a estanquicidade de todo o sistema de retenção de efluentes pecuários
(nitreiras/lagoas/tanques), sendo que este deverá ser mantido em boas condições de
funcionamento e manutenção;
- deverá ser garantida uma boa exploração do sistema de armazenamento de efluentes pecuários
líquidos, monitorizando a possível existência de fugas de efluente;
- estudar e avaliar soluções práticas e funcionais para redução da emissão de odores, associados
ao Sistema de Retenção de Efluentes Pecuários. Implementar as soluções mais adequadas,
considerando a respetiva avaliação custo-eficácia.
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8. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO
De uma forma geral considera-se que a falta de alguma informação de base, mais atualizada, não
prejudicou ou condicionou o decurso dos trabalhos de elaboração deste EIA, considerando-se que
foi possível reunir a informação necessária para avaliar os impactes decorrentes deste
estabelecimento.
Em termos das especialidades envolvidas refira-se apenas a inexistência de dados de base relativos
à qualidade do ar, qualidade das águas superficiais e subterrâneas, volumes de tráfego rodoviário
nas vias locais e também de fauna e flora, para a área em estudo.
Sobre a componente do ambiente sonoro, identifica-se como lacuna técnica ou de informação a
ausência de mapas de ruído para o local de estudo.
No essencial consideram-se que estas lacunas não comprometeram a avaliação produzida e as
principais conclusões do presente estudo.
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9. CONCLUSÕES
O presente EIA incidiu sobre o projeto de execução da Exploração porcina para produção de
leitões.
A exploração, sita no lugar de Cardal, união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes,
concelho da Mealhada e distrito de Aveiro, apresenta a particularidade de já estar construída e em
exploração, num processo continuado de ampliações, ao longo das últimas 2 décadas. Atualmente,
a empresa detém uma propriedade com cerca de 22,15 ha onde se localizam todos os elementos
construídos.
A legalização de todo o estabelecimento é hoje de vital importância para o desenvolvimento
presente e futuro da empresa, tendo em conta a sua dimensão atual e as crescentes necessidades
de mercado.
O presente projeto consolidado e em exploração apenas preconiza a demolição de uma estrutura
existente (muros) afeta aos silos horizontais e a implantação, nesse mesmo local, de 1 tanque de
retenção, de forma a complementar o sistema de tratamento físico-químico a implementar e de
retenção de efluentes pecuários atualmente existente, na Área Edificada 2. Adicionalmente, será
eliminado o sistema lagunar e colocado 1 tanque adicional para retenção.
Face ao arrastar da situação do licenciamento do estabelecimento, este EIA bem como o pedido de
Licença Ambiental traduz uma vontade declarada da empresa em prosseguir um trabalho de
adequação ambiental às novas exigências legais e simultaneamente permitir a regularização da
instalação perante a Administração, em termos urbanísticos, de atividade e de ambiente.
De uma forma geral, foi possível reunir ou produzir a informação suficiente para a elaboração do
estudo e consolidação da avaliação de impactes efetuada.
Este projeto representa, atualmente, uma unidade de referência local e regional com uma dimensão
de exploração e um volume de negócios de relevante magnitude para a região onde se insere, face
a um mercado quase exclusivo, emergente e em crescimento associado à marca “Leitão da
Bairrada”.
A contiguidade com as povoações do Cardal e da Mealhada constituiu à partida a questão mais
sensível, tendo por isso havido particular cuidado com as vertentes da qualidade do ar e ambiente
sonoro.
Da avaliação efetuada verificou-se que não foram identificados impactes negativos muito
significativos que ponham em causa a exploração. A envolvente à área da exploração é constituída
por áreas agrícolas e florestais, contribuindo estas últimas para o confinamento visual da exploração
e dos seus elementos construídos.
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Por outro lado, importa referir que o presente projeto não colide com as disposições regulamentares
do PDM da Mealhada em vigor.
Foram ainda propostas um conjunto de medidas de minimização que visa essencialmente melhorar
o funcionamento geral da exploração e otimizar a sua integração visual e social na envolvente
próxima.
Por último, refira-se a importância da manutenção deste estabelecimento em funcionamento e da
adequação ambiental face aos normativos legais em vigor, com óbvias repercussões positivas quer
no desenvolvimento económico e social da própria empresa, quer indiretamente no meio social em
que está inserida.

Mealhada, revisto em Setembro de 2021
O Responsável pelo EIA

O Promotor

SOACORGO
- Sociedade de Agricultura de Grupo
Agro-Pecuário do Corgo, Lda.

191
QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.

revisão Setembro de 2021

Soacorgo – Sociedade de Agricultura de Grupo Agro-Pecuário do Corgo, Lda.
RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “Exploração porcina para produção de leitões”

10. BIBLIOGRAFIA E OUTRAS FONTES DE INFORMAÇÃO
GERAL
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA, 2011). “Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios
Vouga, Mondego e Lis integradas na Região Hidrográfica 4. Caracterização Geral e Diagnóstico –
Caracterização do Uso do Solo e Ordenamento do Território”.
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) (2009). “Atlas do Ambiente”.
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) (2011). “Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho
no ano 2009: Gases Acidificantes, Eutrofizantes e Precursores de Ozono, Partículas, Metais Pesados e Gases
com Efeito de Estufa”.
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) (2016). “Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Rios
Vouga, Mondego e Lis (PGRHVML).
ALBUQUERQUE, J.C. (1982). “Carta Ecológica de Portugal”. Atlas do Ambiente, Lisboa.
ALMEIDA, C. [et al] (2000). “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental. Maciço Antigo”. Instituto da Água,
Lisboa.
ALMEIDA, N.F., ALMEIRA, P.F., GONÇALVES, H., SEQUEIRA, F., TEIXEIRA, J., ALMEIDA, F.F. (2001).
“Guia FAPAS Anfíbios e Répteis de Portugal. FAPAS – Fundo para a proteção dos animais selvagens”.
ATLAS NACIONAL DO AMBIENTE (1985). “Carta de Capacidade de Uso dos Solos” Comissão Nacional do
Ambiente, Lisboa (1:1.000.000).
BARBOSA, B. F. (1981) “Notícia explicativa da Carta Geológica de Portugal Continental à escala 1:50 000,
Folha 16-C, Vagos”. Serviços Geológicos de Portugal. Lisboa.
BARBOSA, B. P.; SOARES, A. F.; ROCHA, R. B.; MANUPPELLA, G. e HENRIQUES, M. H. (1988). “Notícia
explicativa da Carta Geológica de Portugal Continental à escala 1:50 000, Folha 19-A, Cantanhede”.
Departamento de Geologia do Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação. Lisboa.
BRUNN, B., DELIN H., SVENSSON, L. (1995). “Guia FAPAS Aves de Portugal e Europa. FAPAS – Fundo
para a proteção dos animais selvagens”.
CABRAL, J. (1995). “Neotectónica em Portugal Continenta”l. Memórias do Instituto Geológico e Mineiro, n.º
31. Lisboa.
CANTER, L. W. (1996). “Environmental Impact Assessment”. Nova Iorque, MacGraw-Hill Book Company.
CARDOSO, José V. J. de Carvalho (1965). “Os Solos de Portugal – Sua classificação, Caracterização e
Génese”. Secretaria de Estado da Agricultura, Direcção Geral dos Serviços Agrícolas, Lisboa.
192
QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.

revisão Setembro de 2021

Soacorgo – Sociedade de Agricultura de Grupo Agro-Pecuário do Corgo, Lda.
RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “Exploração porcina para produção de leitões”

COSTA, J.C., C. AGUIAR, J.H. CAPELO, M. LOUSÃ, & C. NETO (1998). Biogeografia de Portugal
Continental”. Quercetea 0: 5-56.
COSTA, L.T., NUNES, M., GERALDES, P., COSTA, H. (2003). “Zonas Importantes para as Aves em
Portugal”. Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves”. Lisboa.
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDRC) (2016).
“Inventário de Emissões Gasosas na Região Centro em 2015”.
COUTINHO, A.X.P. (1939). “Flora de Portugal (Plantas Vasculares)”. Bertrand (Irmãos) Lda., Lisboa.
COURBOULEIX, S. (1974). “Étude géologique des régions de Anadia e de Mealhada”. Com. Serv. Geol. Port.,
Lisboa, t.LVIII.
D´ABREU, Alexandre Cancela; CORREIA, Teresa Pinto; OLIVEIRA, Rosário. “Contributos para a
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”. DGOTDU, 2004. ISBN 972-8569-289.
DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS (1998). “Qualidade Química das Águas Subterrâneas”.
Notícia Explicativa I.16.1 a I.16.4. Lisboa.
Ferreira, D. B. (1981). “Carte Geomorphologique du Portugal”, folha Norte. Memórias do Centro de Estudos
Geográficos. Lisboa.
HUMPRIES, C.J., PRESS, J.R. & SUTTON, D.A. (1996). “Árvores de Portugal e Europa”. FAPAS - Fundo
para a Proteção dos Animais Selvagens e Câmara Municipal do Porto.
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (ICN) (2006). “Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal”. Lisboa, Assírio & Alvim.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P. (INE) (2015). “Censos 2011 – Resultados Definitivos”. Lisboa.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P. (2016). “Anuário Estatístico da Região Centro 2015”. Lisboa.
JOSSE, Robert (1977). “Notions d’Acoustique – à l’usage des architectes, ingénieurs et urbanistes”. Ed.
Eyrolles, Paris.
LENCASTRE, A., FRANCO, F.M. (1984). “Lições de Hidrologia”. Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de
Ciência e Tecnologia. Lisboa.
LOBO FERREIRA, J.P. (1998). “Vulnerabilidade à poluição de águas subterrâneas: fundamentos e conceitos
para uma melhor gestão e proteção dos aquíferos de Portugal”.
MACDONALD, D., BARRET, P. (1993). “Guia FAPAS - Mamíferos de Portugal e da Europa”. FAPAS – Fundo
para a proteção dos animais selvagens.
193
QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.

revisão Setembro de 2021

Soacorgo – Sociedade de Agricultura de Grupo Agro-Pecuário do Corgo, Lda.
RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “Exploração porcina para produção de leitões”

METCALF & EDDY (1995). “Wastewater Engineering”. McGraw-Hill International Editions.
Notícia explicativa da Carta Geológica de Portugal, Folha 23 C de Leiria, escala 1:50.000.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS) (2000). “Air quality guidelines for Europe – 2000”.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS) (2005). “Air quality guidelines for particulate matter, ozone,
nitrogen dioxide and sulfur dioxide - Global update 2005”.
PENA, A. e CABRAL, J. (1992). “Roteiros da Natureza - Região Centro”. Círculo de Leitores, Naturibérica.
REGULAMENTO DE SEGURANÇA E AÇÕES PARA ESTRUTURAS DE EDIFÍCIOS E PONTES (RSAEEP)
(1983). INCM, Lisboa.
RIBEIRO, A.; ANTUNES, M.; FERREIRA, M.; ROCHA, R.; SOARES, A.; ZBYSZEWSKI, G.; ALMEIDA, F.;
CARVALHO, D. e MONTEIRO, J.(1979). “Introducion à la géologie génerale du Portugal”. Serviços
Geológicos de Portugal.
SERVIÇO NACIONAL DE PARQUES, RESERVAS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (SNPRCN) (1990).
“Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal”. Vol.I – Mamíferos, Aves, Répteis e Anfíbios, Secretaria de
Estado do Ambiente e Defesa do Consumidor, Lisboa.
SOVERAL Dias, J. C. “Código de boas práticas agrícolas”. Laboratórios Químico-Agrícola Rebelo da Silva.
Lisboa.
TADEU, António; MATOS, Diogo. (2001). Sebenta de “Comportamento Acústico em Edifícios”. Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Coimbra.

CARTOGRAFIA
Carta Tectónica de Portugal (1972). Escala 1:000. 000. Direção Geral de Geologia e Minas. Serviços
Geológicos de Portugal. Lisboa : S. G. P.
Carta Geológica de Portugal, Folha 16-C, Vagos, escala 1:50 000. Serviços Geológicos de Portugal.
Carta Geológica de Portugal, Folha 19-A, Cantanhede, escala 1:50 000. Serviços Geológicos de
Portugal.
Carta Militar de Portugal, escala 1:25 000, folhas 208 e 219. Instituto Geográfico do Exército.
LEGISLAÇÃO CONSULTADA:
Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro - Convenção de Berna.

194
QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.

revisão Setembro de 2021

Soacorgo – Sociedade de Agricultura de Grupo Agro-Pecuário do Corgo, Lda.
RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “Exploração porcina para produção de leitões”

Diretiva 92/43/CEE, do Conselho de 21 de Maio - Diretiva Habitats.
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro e pelo
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de Novembro - Revê a transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva
Aves e Diretiva Habitats.
Portaria n.º 398/2015, de 5 de Novembro – Estabelece os elementos que devem instruir os procedimentos
ambientais previstos no regime de Licenciamento Único de Ambiente (LUA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º
75/2015, de 11 de Maio, para a atividade pecuária.
Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do Parlamento e do Conselho, de 3 de Outubro de 2002 – Regulamento
Europeu relativo aos Subprodutos.
Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março – Códigos da Lista Europeia de Resíduos.
Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril - Estabelece o regime legal relativo da prevenção e controlo das
emissões atmosféricas.
Regulamento (CE) n.º 166/2006, do Parlamento e do Conselho, de 18 de Janeiro – Relativo ao Registo
Europeu de Emissões e Transferência de Poluentes.
Decreto-Lei n.º 122/2006, de 27 de Junho – Transposição para legislação nacional do Regulamento (CE)
n.º 1774/2002, do Parlamento e do Conselho, de 3 de Outubro de 2002.
Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho - Avaliação e gestão do ruído ambiente.
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro – Regime Jurídico da Gestão de Resíduos.
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto e pela
Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de Março - Regime jurídico relativo a ruído ambiente.
Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de Julho – Transposição para legislação nacional do Regulamento (CE) n.º
166/2006, do Parlamento e do Conselho, de 18 de Janeiro.
Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro – Aprova o Regime de Exercício da Atividade Industrial (REAI).
Portaria n.º 631/2009, de 9 de Junho – Portaria relativa aos efluentes pecuários.
Portaria n.º 637/2009, de 9 de Junho – Portaria relativa às aves.
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro - Estabelece o Regime da Avaliação e Gestão da Qualidade
do Ar Ambiente.
Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de Agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 de
Maio – Aprova o Sistema da Indústria Responsável (SIR).

195
QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.

revisão Setembro de 2021

Soacorgo – Sociedade de Agricultura de Grupo Agro-Pecuário do Corgo, Lda.
RELATÓRIO FINAL DO EIA DA “Exploração porcina para produção de leitões”

Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de Junho – Novo Regime de Exercício da Atividade Pecuária.
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de Março e
pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de Agosto – Aprova o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte
Ambiental (RJAIA).
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de Novembro – Estabelece o Regime de Regularização e de alteração e/ou
ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades pecuárias incompatíveis com instrumentos de
gestão territorial e/ou condicionantes ao uso do solo, que não disponham de título válido de instalação ou de
título de exploração ou de exercício de atividade.

SÍTIOS (INTERNET)
http://geo.snirh.pt/AtlasAgua/
http://geoportais.com/directorio/listing/intersig-da-agencia-portuguesa-do-ambiente
http://snig.igeo.pt
www.apambiente.pt
www.ccdr-c.pt
www.icnf.pt
www.ine.pt
www.jornaldigital.com
www.patrimoniocultural.pt
www.qualar.org
www.regiaocentro.net

196
QUEROVENTO – Serviços em Ambiente, Lda.

revisão Setembro de 2021

