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1
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do Projeto de Ampliação da Instalação Avícola de Pinheiros, localizada
na freguesia e concelho da Batalha, que se encontra na fase de Projeto de Execução.
O projeto de ampliação engloba uma instalação já existente, atualmente em exploração,
e corresponde à ativação de pavilhões de produção já existentes com a instalação de
equipamento no seu interior. A instalação avícola dedica-se à produção de ovos de
galinhas poedeiras. A capacidade atual da instalação é para 39962 galinhas poedeiras em
gaiolas. A instalação de equipamento nos três pavilhões existentes será para a produção
de ovos de galinhas no solo para uma capacidade de 37578 galinhas em cada pavilhão,
somando 112696 galinhas no solo. A capacidade total final, após ampliação, será assim
para 152696 galinhas para a produção de ovos.
O promotor do projeto é a empresa Confriovo II

Avicultura, Lda, que constitui o

proponente do projeto, cuja entidade licenciadora da atividade é a Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Centro (DRAP-C). A autoridade do processo de Avaliação de
Impacte Ambiental é, neste caso, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDR-C).
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O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é da responsabilidade da Green Hectare
Ambiente e Sustentabilidade, Lda., e foi desenvolvido entre Maio de 2018 e Janeiro de
2019, estabelecendo-se contactos permanentes entre a equipa de EIA, a equipa do
projeto e os responsáveis pela instalação, tendo como base o Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que aprova
o Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA).

2
A instalação avícola UP03

Pinheiros da Confriovo II - Avicultura, Lda. localiza-se na

fronteira Oeste do concelho de Batalha com o concelho de leiria, sendo que uma parte
do terreno da instalação se encontra já no concelho vizinho.
Nas figuras apresentadas seguidamente pode visualizar-se o enquadramento do projeto,
a nível nacional, regional e administrativo (Figura 1), a planta de localização da instalação
(Figura 2) e o Fotoplano com implantação da instalação avícola (Figura 3).
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ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO (Esc. 1/100.000)
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Enquadramento regional e administrativo

FIGURA 1
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Planta de localização
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Fotoplano com implantação da instalação em estudo

FIGURA 3
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Na área ocupada pela instalação avícola em apreço não se regista a existência de áreas
sensíveis, nem a ocorrência de áreas de proteção de monumentos nacionais ou de
imóveis de interesse público.
Há a destacar ainda que na propriedade onde está implantada a instalação, ocorrem
áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) (áreas de máxima infiltração) e Domínio
Hídrico (zona de proteção alargada de capação de água para abastecimento público).

3
O projeto - objeto de estudo

versa sobre uma instalação avícola existente de produção

de ovos, atualmente em exploração (com a capacidade para 39962 galinhas), não
detendo responsabilidades noutros projetos ou atividades associados, complementares
ou subsidiários. A própria distribuição do seu produto final é assegurada pelo CAC II, SA.,
que detém frota própria e efetua o transporte de ovos para diversos pontos de venda a
nível nacional.
A empresa proponente assegura atualmente 9 postos de trabalho, correspondendo à
instalação em causa, 2 desses postos de trabalho, prevendo-se a necessidade de
contratar mais um trabalhador (tratador), com o crescimento pretendido para a
instalação. Por outro lado, a existência da instalação avícola em apreço potenciará a
economia local e regional, não só por via da expansão da atividade e logo dos níveis de
faturação da empresa, como pelas relações comerciais diretas e indiretas estabelecidas
com várias empresas associadas ao funcionamento das instalações e a toda a atividade
de produção de ovos de galinhas poedeiras.
Por questões financeiras e estratégicas, o proponente optou por manter a instalação no
enquadramento geográfico em que se localiza, não havendo assim alternativas a analisar
à localização do projeto.
Em termos funcionais, a distribuição espacial dos edifícios e a sua organização resulta da
experiência acumulada pelo proponente na atividade em apreço.
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No que se refere aos processos e técnicas adotadas, estes foram estabelecidos em função
das condições impostas pelas normas de bem-estar animal.
A instalação avícola insere-se num terreno com uma área 110 259 m2 e contempla as
seguintes edificações:
•

1 pavilhão de produção de ovos de galinhas criadas em gaiola (pavilhão 1)

•

3 edifícios de uso industrial, futuramente destinados à produção de ovos de
galinhas criadas no solo

•

1 armazém de armazenamento de excrementos com zona para armazenamento
de cadáveres e tanques para recolha de águas pluviais.

Na figura 4, apresentada seguidamente visualiza-se a Planta Geral de Implantação da
Instalação.
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1 - Armazém de Expedição e Recolha de Ovos
2 - Balneários e Instalações sanitárias
para os funcionários (filtro sanitário principal)
3 - Cais de expedição de Ovos
4 - Depósito de água
5 - Silo
6 - Filtro Sanitário do pavilhão + quadros de
controlo
7 - Tela Transportadora de Ovos
8 - Tela Transportadora de excrementos
subterrâneas
9 - Tela Transportadora de excrementos aérea
10 - Pavilhão destinado ao armazenamento
temporário de estrume
11 - Tanque de água
12 - Depressão artificializada no terreno para
descarga de águas pluviais

Área Coberta = 8984,9 m2
Área impermeabilizada (não coberta) = 419,4 m2
Área impermeabilizada (coberta) = 100854,7 m2
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Descrição do Processo de Produção Atual e Previsto
Plano de produção do Núcleo de Produção 1 (Galinhas em gaiola melhorada)
A atividade desenvolvida é a produção de ovos, de acordo com o seguinte ciclo de
produção:
Receção das galinhas poedeiras

Fase de postura de ovos

Saída do bando

O processo de postura conta com as galinhas poedeiras recriadas por fornecedores
externos.
Previamente à receção das galinhas poedeiras, os pavilhões são preparados através de
fornecimento de água e ração de modo a estarem disponíveis aquando da entrada das
aves.
As galinhas poedeiras entram nos pavilhões com 16 semanas de vida e são instaladas em
gaiolas melhoradas do tipo vertical, com sistemas automáticos de distribuição de ração
e água, recolha de ovos e estrume e ainda sistema de refrigeração com água (painéis de
refrigeração - favos).
A fase de postura inicia-se aquando da chegada do bando e termina quando são
atingidas as 62 semanas de postura, sendo as galinhas poedeiras vendidas para abate.
Os ovos são transportados diariamente para a sala de recolha e armazenamento de ovos
através de passadeiras.
Os ovos são sujeitos a uma primeira inspeção e os que se encontram fissurados, sujos,
etc., são encaminhados para empresa de ovoprodutos. Os ovos partidos, sem
possibilidade de aproveitamento pela indústria de ovoprodutos são encaminhados para
eliminação.
Os excrementos produzidos no Pavilhão 1 são encaminhados diretamente para o
pavilhão de armazenamento de excrementos através de passadeira. A recolha do
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estrume é efetuada dentro do pavilhão para reboque e então é encaminhado para
valorização agrícola.
Após a saída do bando, o pavilhão passa por um período de limpeza que compreende as
etapas de remoção de excrementos, limpeza, lavagem e desinfeção das paredes, tetos e
equipamentos, desinfeção das tubagens de água, depósitos e silos e trabalhos de
manutenção.
Após a limpeza, o pavilhão fica em vazio sanitário, de modo a reunir as condições
higiossanitárias essenciais para receber um novo bando iniciando-se um novo ciclo
produtivo.
Considerando a escala temporal do ciclo produtivo + vazio sanitário, é efetuado um ciclo
produtivo por ano, o que equivale a uma produção anual de cerca de 999 050 dúzias de
ovos.
Plano de produção do Núcleo de Produção 2 (Galinhas no solo)

Após instalação dos

equipamentos
A atividade desenvolvida no núcleo NP2 (solo) é a produção de ovos, de acordo com o
seguinte ciclo de produção:
Receção das galinhas poedeiras
Utiliza-

Fase de postura de ovos

Saída do bando

-in all-out.

O processo de postura conta com as galinhas poedeiras recriadas por fornecedores
externos.
Previamente à receção das aves, dá-se a preparação do pavilhão de modo a adequar as
condições existentes à receção das aves, através do fornecimento de água e ração.
A receção das galinhas poedeiras provenientes do exterior da instalação dá-se quando
as aves têm cerca de 16-17 semanas de vida.
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A fase de postura inicia-se aquando da chegada do bando e termina quando são
atingidas as 62 semanas de postura, sendo as galinhas poedeiras vendidas para abate.
As aves têm acesso ao equipamento onde se encontram os sistemas de fornecimento
de ração e água e os ninhos, no entanto as aves têm liberdade para esvoaçar para o solo
ou outros locais, onde podem esgravatar e espanejar livremente.
A postura dá-se no estrado (equipamento de alojamento sem gaiolas), onde se
encontram os ninhos, sendo os ovos recolhidos automaticamente através de circuitos
de passadeiras, pelo menos 1 vez por dia, para a sala de recolha de ovos.
A recolha do estrume realiza-se de formas distintas:
- Semanalmente, através de passadeira de recolha de estrume que encaminha o mesmo
diretamente para o pavilhão de armazenamento, através de passadeiras;
- Uma vez a cada dois meses, o estrume que se deposita no pavimento é arrastado
manualmente até à passadeira de recolha de estrume transversal ao pavilhão, e daí
encaminhado diretamente para o pavilhão de armazenamento, através de passadeiras;
Terminado o ciclo produtivo, dá-se a apanha e o transporte das aves para abate no
exterior da instalação.
Após a retirada das aves dos pavilhões segue-se a fase de limpeza e de lavagem do
pavilhão e equipamentos através de máquinas de alta pressão, após a qual é efetuada a
desinfeção, seguindo-se o vazio sanitário.
Segue-se o vazio sanitário (3 a 4 semanas), de modo a reunir as condições higiossanitárias
essenciais para receber um novo bando, iniciando-se um novo ciclo produtivo.
Considerando a escala temporal do ciclo produtivo + vazio sanitário, estima-se a
efetivação de 1 ciclo produtivo por ano, o que equivale a uma produção anual de cerca
de 2 818 350 dúzias de ovos e 112 734 galinhas poedeiras para abate (à qual deverá
subtrair-se os animais mortos).
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Os dados de Produção atuais e os previstos são os que se apresentam no quadro
seguinte:
Quadro 1 - Dados de Produção Atuais e Após Ampliação

Matéria

Consumo/Produção Consumo/Produção
anual atual (gaiola)
anual (solo)

Consumo/Produção
anual total (após
instalação
equipamentos)

Capacidade instalada
(galinhas poedeiras

39962

112734

152696

Duração ciclo produtivo

62 semanas

62 semanas

62 semanas

Duração vazio sanitário

3 a 4 semanas

3 a 4 semanas

3 a 4 semanas

Ração (ton)

1439

4058,424

5497

Água (m )

4158

12144

16302

999050

2818350

3817400

0,7

2,0

2,7

0,1

0,3

0,5

31,2

--

47

3

Ovos produzidos
(dúzias)
Cadáveres (ton)
Ovos partidos (ton)
Águas residuais
domésticas
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A água consumida na exploração é proveniente de uma captação subterrânea (furo), e
ronda os 4158 m3 anuais, destinando-se aos maioritariamente ao abeberamento das
aves. O sistema de arrefecimento corresponde ao 2º uso mais expressivo de água,
seguindo-se as lavagens das instalações, a desinfeção de veículos, o consumo humano e
a rega. Após a ampliação espera-se um consumo de água na ordem dos 16302 m3 anuais.
Na instalação, a energia elétrica consumida provém da rede pública de abastecimento,
através de Posto de Baixa Tensão. A energia destina-se a garantir o funcionamento dos
equipamentos distribuição de ração e água, de recolha de ovos e estrume, de
iluminação, ventilação e bombagem de água da captação e do sistema de arrefecimento
dos pavilhões (freopan). Atualmente A eletricidade consumida anualmente é da ordem
de 105 000 kW / ano, esperando-se após a ampliação pretendida, consumo de energia
elétrica na ordem dos 400827 kWh por ano. Está prevista a instalação de painéis solares
fotovoltaicos para autoconsumo que permitirão o fornecimento de cerca de 40% da
energia consumida na instalação.
As principais matérias-primas consumidas na atividade são a água e a ração.
Relativamente ao consumo de ração atualmente existe um consumo de cerca de 1439
ton anuais, prevendo-se um consumo de 5497 ton anuais após a ampliação. A ração é
recebida e armazenada em 5 silos com capacidade total para o armazenamento de 187
toneladas de ração.
Prevê-se um tráfego médio anual de 1119 veículos / ano (atualmente) e de 1842 veículos
/ano (após a ampliação). Atualmente, as entradas de matérias-primas, aves e pessoal
acarretam o acesso de 743 veículos e as várias saídas de produtos, subprodutos e
resíduos, de 376 veículos, em média, por ano.
O acréscimo de tráfego previsto com a implementação da ampliação será da ordem dos
723 veículos / ano, a que corresponde uma média de cerca de 2 veículos / dia
(considerando-se um acréscimo pouco significativo, considerando o tráfego da rede
rodoviária local.
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4

A instalação de avícola em apreço e sua envolvente, foram caracterizadas através do
estudo de todas as componentes ambientais potencialmente afetadas, abrangendo
aspetos biofísicos, socioeconómicos, patrimoniais, de planeamento e qualidade do
ambiente.
Pretende-se assim, estabelecer um quadro de referência das condições ambientais da
região de forma orientada para a análise e avaliação dos impactes da fase de construção
/ ampliação e de exploração da instalação avícola e avaliar a evolução previsível do
ambiente na ausência desta instalação.
Em termos climáticos, a instalação em análise encontra-se numa região onde as
influências atlânticas dominam sobre as mediterrânicas. A região em estudo apresenta
assim, um clima francamente atlântico e nitidamente litoral, de amplitude térmica
muito atenuada, de frequentes nevoeiros de advecção durante as manhãs de Verão, só
raramente atingido pelas vagas de calor continental estival e localmente flagelado por
ventos atlânticos (Daveau, 1985). A análise efetuada da temperatura na região reflete a
existência de amplitudes térmicas relativamente típicas de um clima ameno. O
quantitativo anual médio de precipitação é de 909,4 mm na estação climatológica de
Marinha Grande e de 976,7 mm na estação udométrica de Maceira / Lis. O vento constitui
um parâmetro de extrema importância no presente estudo uma vez que representa um
dos principais fatores que influenciam a dispersão de eventuais odores gerados na
exploração. Na estação da Marinha Grande, os ventos notoriamente mais frequentes são
do quadrante Norte, com ocorrência mais frequente entre os meses de Abril a Setembro
(especialmente durante o período do Verão). De um modo geral, a área em estudo e sua
envolvente apresenta relevos com pouca expressão, com altitudes compreendidas entre
os 127 m e os 152 m. Nestas condições, considera-se que não existem condições propícias
para a formação de corredores de estagnação de massas de ar frio e húmido, que geram
nevoeiros e neblinas de irradiação. Na área em estudo verifica-se predominantemente
zonas florestais e agrícolas. A existência de barreiras importantes à circulação de massas
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de ar, dos ventos e brisas locais proporciona a ocorrência de fenómenos de acumulação
de brisas e de perturbação das linhas de drenagem atmosférica. Em síntese, a área em
estudo

apresenta

algumas

condições

favoráveis

à

ocorrência

de

fenómenos

microclimatológicos, nomeadamente fenómenos de acumulação de brisas pela
tipologia do uso do solo.
Uma vez que o projeto de ampliação não implica a construção de novas edificações nem
alteração das já existentes (apenas a instalação de equipamento no interior de pavilhões
de produção já edificados). considera-se que o projeto de ampliação da instalação avícola
não é suscetível de causar impactes significativos no microclima da área de estudo nem
em matéria de alterações climáticas.
Quanto à geologia e geomorfologia, a área de estudo localiza-se do ponto de vista
morfoestrutural, na Orla Ocidental, Do ponto de vista geológico, a área de estudo inserese na estrutura tectónica denominada Sinclinal de Alpedriz-Porto Carro, de direção geral
nordeste-sudoeste, onde predomina o complexo arenoso do pliocénico, existindo ainda
pequenos afloramentos dos sedimentos do Cretácico, Oligocénico e Miocénico.
Pontualmente, estas formações encontram-se cobertas por depósitos aluvionares. Do
ponto de vista geomorfológico a área de estudo localiza-se na Plataforma Litoral, que é
caraterizada, de um modo geral, por uma superfície de erosão que biselou os calcários
jurássicos da terminação periclinal da Serra dos Candeeiros e das formações cretácicas
e paleogénicas da estrutura monoclinal do flanco ocidental da serra. A Instalação em
Estudo situa-se numa zona relativamente plana situada a cotas da ordem dos 1230 a 150
metros, correspondente, de um modo geral, a uma extensa mancha de depósitos
detríticos do Pliocénico. Em termos de rede hidrográfica as linhas de água existentes na
área de estudo possuem nesta zona uma reduzida expressão cartográfica, com vales
relativamente amplos e vertentes muito pouco inclinadas. No que respeita à intensidade
sísmica a área de estudo insere-se numa região com intensidade sísmica VII e
sismicidade histórica VIII. De facto a área de estudo localiza-se numa região onde
existem várias falhas ativas e diversas estruturas diapíricas (Cabral (1995)).,
De um modo geral considera-se que a instalação em estudo não é suscetível de causar
impactes significativas nesta vertente.
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Em termos de recursos hídricos subterrâneos do ponto de vista hidrogeológico, a área
em

análise

localiza-se

na

unidade

hidrogeológica

da

Orla

Ocidental,

mais

concretamente na massa de água subterrânea de Alpedriz. A análise à qualidade da
água foi realizada utilizando a captação existente na instalação, cuja finalidade são:.
Abeberamento animal, desinfeção de veículos, consumo humano, lavagens e rega. Os
resultados obtidos mostram que não existem indícios de contaminação da água
subterrânea existente no local da Instalação em estudo.
Em termos de recursos hídricos superficiais, a área de estudo localiza-se na bacia
hidrográfica do rio Lis e sub-bacia da Ribeira da Várzea. A drenagem superficial do
terreno de implantação das instalações avícolas é direcionada para uma linha de água
existente no terreno, não classificada e que se desenvolve no sentido sul / norte. Embora
assinalada na carta militar, esta linha de água apresenta poucas evidências da sua
existência no terreno. Trata-se de um curso de regime torrencial, apenas apresentado
escoamento nos meses mais húmidos do ano e também na sequência de precipitações
intensas.

Relativamente à qualidade das águas superficiais os dados obtidos na estação de
amostragem

Batalha

na bacia hidrográfica do rio Lena, são indicativos de uma água

com contaminação química e bacteriológica, registando-se não-conformidades
relativamente a valores limite estabelecidos para Azoto amoniacal, Coliformes Fecais e
Totais e Estreptococos Fecais. Estes incumprimentos ocorrem essencialmente no que se
refere à utilização para produção de água para consumo humano sendo que no caso do
Estreptococos Fecais é excedido o valor limite para a água de rega.
Os principais impactes sobre os recursos hídricos estão relacionados com uma potencial
contaminação dos recursos hídricos pelas intervenções previstas ou resíduos destas
resultantes (montagem de equipamento) na fase de ampliação, e a eventual degradação
da qualidade da água por rotura do sistema de drenagem de águas residuais e o
acréscimo do consumo de água na fase de exploração. Estes impactes são considerados
de pouca significância, tendo em conta as medidas de minimização que se farão
implementar.
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Em termos de Qualidade do ar, considera-se que os valores analisados dos parâmetros
da qualidade do ar (dados obtidos na estação de monitorização mais próxima da área de
estudo

cerca de 70 km de distância

com caraterísticas semelhantes do local em

avaliação), não são indicativos da existência de um cenário de degradação da qualidade
do ar. As principais fontes de emissões de poluentes atmosféricos identificadas na área
de estudo, referem-se, nomeadamente, às vias rodoviárias com mais destaque para a
autoestrada A19, dado o volume de tráfego que lhe está associado, e à instalação
pecuária (suinicultura) em laboração na área de estudo, localizada a cerca de 570 m do
limite sul da propriedade da instalação. Os recetores sensíveis da área de estudo
correspondem

a

aglomerados

habitacionais,

nomeadamente

o

aglomerado

habitacional de Vale Salgueiro, a cerca de 230 m do limite norte da propriedade e o
aglomerado habitacional de Pinheiros, a cerca de 700 m do limite este da propriedade.
A ocupação humana associada aos locais anteriormente referidos afigura-se, neste caso,
como o tipo de único tipo de recetor sensível à eventual emissão de poluentes
atmosféricos / odores decorrentes da atividade em causa.
Os impactes sobre a qualidade do ar são referentes á emissão de poluentes atmosféricos
decorrentes das atividades construtivas na fase de ampliação, e à emissão de odores
desagradáveis com origem nos estrumes produzidos na atividade avícola e à emissão de
gases de combustão e partículas provenientes do acréscimo de veículos às instalações.
Os mesmos foram considerados de reduzida significância tendo em conta a
implementação das medidas de minimização propostas
Em relação ao ambiente sonoro verificou-se que os níveis de ruido registados na
envolvente da zona em estudo, nomeadamente, nos recetores mais sensíveis
(habitações isoladas, habitações em vale salgueiro). são típicos de uma zona pouco
perturbada. O ruído ambiente local é composto essencialmente por ruídos de natureza,
As fontes de ruído identificadas estão associadas apenas à rede rodoviária, que não tem,
no entanto, qualquer expressão ou perceção na área da instalação. De facto, não se
verifica a influência do tráfego associado, nos níveis de ruído verificados na zona da
instalação avícola, uma vez que estas vias apresentam uma distância considerável da
instalação. Constata-se também que o funcionamento da instalação avícola em apreço
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO AVÍCOLA UP03 - PINHEIROS DA CONFRIOVO II
LDA, NA BATALHA
17
Resumo Não Técnico

AVICULTURA,

não constitui fonte de ruído significativa ou mesmo percetível no ambiente sonoro do
local (e junto dos recetores sensíveis mais próximos).
Considera-se que o aumento dos níveis sonoros pela circulação de veículos e
funcionamento da obra constituem um impacte negativo na fase de ampliação do
projeto. Contudo, o mesmo é considerado de reduzida significância, temporário e
reversível. Durante a fase de exploração identificaram-se como principais impactes o
funcionamento dos equipamentos mecânicos (ventiladores) dos pavilhões e as
eventuais emissões sonoras relacionadas com a circulação de veículos afetos à atividade
avícola constituem os principais impactes negativos, contudo pouco significativos,
permanentes e reversíveis.
Em termos de solos refere-se que na área da propriedade, os tipos de solos encontrados
são: Solos podzolizados

podzóis (não hidromórficos). No recinto da instalação, na área

ocupada pelas edificações e área sobrante, verifica-se a existência de solos com
capacidade da classe D, que apresentam limitações severas, não suscetível de utilização
agrícola e com poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e
exploração florestal.
Em relação aos impactes considerou-se que na fase de construção, tendo em conta que
o projeto não inclui a implantação de novas infraestruturas nem edifícios não haverá
destruição do valor pedológico dos solos nem redução do seu potencial e função atual.
Como impactes decorrentes da fase de exploração consideraram-se o risco de derrame
acidental de estrumes no solo ou em linhas de água e o risco de derrame acidental de
águas residuais não tratadas em caso de rotura do sistema de drenagem de águas
residuais. Estes impactes foram considerados de reduzida significância, temporários e
reversíveis.
Em termos da ocupação do solo a área de estudo apresenta como uso dominante o uso
florestal (bastante característico da região em estudo, pela extensão das áreas de
florestas de pinheiro bravo e de eucalipto (representando cerca de 60 % da área de
estudo). Opostamente ao uso florestal considerou-
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o uso com menor expressão, resultado da forte presença humana que ao longo dos
tempos alterou profundamente a ocupação do solo desta região.
O principal impacte decorrente da ampliação do projeto é referente à circulação de
veículos afetos à obra e a deposição de materiais poderá originar um acréscimo de
arraste de poeiras que se depositarão na envolvente florestal e agrícola imediata. O
mesmo constitui um impacte negativo de pouco significância, permanente e irreversível.
Em relação à fase de exploração, considerou-se a afetação de usos solos da envolvente
da instalação com a circulação de veículos pesados afetos à exploração da instalação
avícola, um impacte negativo de pouco significância, permanente e irreversível, e o
aproveitamento do subproduto

estrume e chorume para o enriquecimento em

matéria orgânica de solos agrícolas e florestais da região, um impacte positivo,
significativo, permanente e reversível.
Relativamente à gestão de resíduos e subprodutos, a gestão dos resíduos sólidos
urbanos é assegurada pelo Sistema Multimunicipal de Valorização e Tratamento de
Resíduos Sólidos da Alta Estremadura da Valorlis, S.A.. No que se refere aos resíduos
indiferenciados (resíduos sólidos urbanos) estes são depositados nos contentores verdes
e recolhidos regularmente pelos veículos das Câmaras que posteriormente os
conduzem para a VALORLIS para serem valorizados na central de valorização orgânica
ou depositados no aterro sanitário.
Tendo em conta a produção de resíduos e subprodutos originada tanto pelas atividades
de ampliação do projeto como pelo funcionamento da instalação em estudo considerase que a gestão destes resíduos não é significativa a nível concelho. Para além de que, os
resíduos provenientes da atividade pecuária serão recolhidos e enviados para o destino
final adequado. Pelo que estes impactes correspondem a impactes negativos,
temporários e reversíveis (na fase de ampliação), e permanentes e irreversíveis (na fase
de exploração).
Em termos de ordenamento do território e condicionantes os instrumentos de gestão
territorial que abrangem a área de estudo são, a nível nacional são: o Plano Sectorial da
Rede Natura 2000, o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF
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Centro Litoral) e o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região
Hidrográfica n.º 4

Vouga, Mondego e Lis e das Ribeiras do Oeste. No âmbito regional o

Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-Centro) e no âmbito
nacional o Plano Diretor Municipal (PDM) de Batalha, que afirma que a propriedade onde
se localiza a instalação avícola, ocupa na totalidade, espaços classificados no PDM de
e
pecuária compatível com este uso do solo.
Das condicionantes legais e servidões existentes na área de estudo, a propriedade das
instalações avícolas regista a existência de áreas integradas na Reserva Ecológica
Nacional (REN) - Áreas de máxima infiltração, ou áreas estratégicas de proteção e recarga
de aquíferos. Para além, desta a área do projeto encontra-se parcialmente condicionada
por área de proteção alargada às captações de água subterrâneas de abastecimento
público com os códigos: Calvaria-SL2, JK6A, JK3, JK4 e JK5.
Os principais impactes decorrentes do ordenamento de territórios, condicionantes
legais e servidões recaem sobre o fato de ser uma zona de implantação dos edifícios
totalmente condicionada por REN (áreas de máxima infiltração) e um terreno da
exploração parcialmente condicionado por zona de proteção alargada de captação para
consumo humano. Estes impactes consideram-se pouco significativos tendo em conta
que a área de estudo já se encontra sujeita à exploração avícola existente.
No que se refere à paisagem a área de estudo, regionalmente, encontra-se inserida no
Unidade de Paisagem Beira Litoral: Leiria

Ourém

Soure, característico de uma

paisagem com uma morfologia suave, sem relevos acentuados. Esta subunidade de
paisagem está enquadrada entre os maciços calcários a nascente e o litoral a poente
correspondendo a uma paisagem de ligação e de transição entre o norte e o sul. Esta
paisagem é predominantemente marcada pela presença de grandes manchas verdes
de eucaliptal e pinhal, bem como uma presença importante da oliveira, ambos
localizados em áreas com encostas suaves. A área em estudo engloba todas as
características da subunidade de paisagem em que se insere, inserindo-se numa zona
relativamente plana, com altitudes compreendidas entre os 90 m (no quadrante Norte
da área de estudo) e os 160 m (no quadrante Sul da área de estudo). Localmente, na área
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onde se insere a área de estudo é possível observar as seguintes subunidades de
paisagem: artificializada (habitações, indústrias e instalações pecuárias), Agrícola
(áreas
de vegetação herbácea e arbustiva espontânea). Em relação à qualidade visual da
paisagem, tanto esta como a capacidade de absorção visual variam entre reduzida a
elevada, Por fim a sensibilidade da paisagem foi classificada como uma média
sensibilidade.
É importante referir que, a instalação avícola em estudo já existe e encontra-se em
exploração, não estando previsto qualquer acréscimo da área coberta total das
edificações ou alteração das edificações existentes. Não será efetuada qualquer nova
construção, pelo que não irão ser introduzidas novas alterações na paisagem, que levem
à redução da sua qualidade visual. Assim sendo, não é expectável a ocorrência de
impactes nesta matéria, tanto na fase de construção como na fase de exploração.
Em relação ao descritor do Património cultural, os trabalhos executados (levantamento
de informação bibliográfica e prospeção arqueológica) não revelaram a existência de
ocorrências patrimoniais na área de projeto, quer de natureza arqueológica, quer
arquitetónica ou etnográfica. Por este motivo não se preveem impactes patrimoniais
negativos (diretos e indiretos) conhecidos na área de incidência do projeto em apreço.
Em termos de Socio-economia a instalação em estudo localiza-se na região centro, na
sub-região de Leiria, distrito de Batalha, concelho da Batalha, na freguesia da Batalha no
lugar de Pinheiros. Demograficamente o concelho de Batalha, como a sub-região de
Leiria têm vindo a registar nas últimas décadas variações dos seus quantitativos
populacionais. De acordo com os dados estatísticos mais recentes, o concelho de Batalha
apresentava, em 2018, 15 840 habitantes residentes, sendo 7 539 do sexo masculino e
8 301 do sexo feminino. Entre 2011 e 2018 a variação da população foi positiva, registando
um acréscimo muito pouco significativo de +0.2% a nível do concelho., O acréscimo de
9% da população residente, a nível da sub-região, entre 2011 e 2018, encontra-se associada
ao fato de durante este período a sub-região ter integrado mais municípios do que em
2011, passando de Pinhal Litoral a denominar-se por Sub-região de Leiria
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A taxa de atividade, a taxa que permite definir o peso da população ativa sobre o total da
população, regista em Batalha uma taxa de 49,11% o que é um bom indicador do grau de
dinamização económica do local. A taxa de desemprego no concelho é de 7,87%.
Contudo importa salientar que, segundo o Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP), o concelho de Batalha apresentava, em dezembro de 2020, um total de 370
desempregados, que corresponde a uma taxa de desemprego de cerca de 3.5%.
A nível económico o concelho de Batalha é caracterizado por uma elevada taxa de
população ativa (49,11%), o que é um bom indicador do grau de dinamização económica
do local. tendo maior relevância o setor secundário, com 56% da população empregada,
seguida do terciário (41%) e por fim do primário (3%). O secundário porque o concelho se
encontra pulverizado com pequenas e médias empresas e o terciário devido à existência
de serviços de turismo, uma vez que a Batalha possui cerca de um milhão de visitantes
por ano. A economia assenta também no setor primário, que cada vez mais se encontra
com menor peso, uma vez que se trata dum local onde predomina o minifúndio e
também devido ao facto de a agricultura se encontrar em crise por todo o Portugal.
Em relação à saúde pública o concelho de Batalha faz-se representar pela
Administração Regional de Saúde do Centro (sub-região de Pinhal Litoral) e em 2011
contava com a existência de 1 centro de saúde com 2 extensões apoiados por 4 farmácias
e postos de medicamentos.
Na instalação avícola em exploração, encontram-se atualmente 2 trabalhadores em
funções a tempo inteiro. No âmbito das suas atividades, estes trabalhadores dispõem
dos meios de Higiene e Segurança no Trabalho (incluindo os Equipamentos de Proteção
Individual, adequados às diferentes funções). Frequentemente, estes trabalhadores
recebem formação, em matéria de Higiene e Segurança no Trabalho e Primeiros
Socorros. Os trabalhadores são também sujeitos a avaliações médicas periódicas,
decorrentes das obrigatoriedades legais nesta matéria, a fim de avaliar a respetiva
aptidão para o desenvolvimento das funções.
Durante a fase de construção espera-se a dinamização das atividades económicas e
geração de emprego ao nível da mão-de-obra não especializada, um impacte positivo,
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significativo, temporário e reversível. E incomodidade das populações locais pelo
aumento de ruído e emissão de poeiras pelas atividades construtivas, um impacte
negativo, pouco significativo, temporário e reversível.
Durante a fase de exploração da instalação avícola, será gerado o impacte
socioeconómico positivo, muito significativo, associado à dinamização ao nível da
economia local constituindo uma garantia de emprego de alguma mão-de-obra local e
desenvolvimento ao nível local. E um impacte negativo, pouco significativo, permanente
e reversível, associado à incomodidade das populações gerada pelo transporte de
matérias-primas, animais vivos para e da instalação, resíduos e subprodutos da atividade
avícola.

5
Com o objetivo de minimizar os impactes mais relevantes identificados no decorrer da
avaliação de impactes e de modo a potenciar os impactes positivos estimados, são
seguidamente apresentadas as medidas principais indicadas:
Recursos Hídricos e Qualidade da Água
Fase de ampliação
•

As áreas de apoio à instalação dos equipamentos deverão localiza-se no interior
dos próprios pavilhões a intervir, não se afetando novas áreas.

Fase de exploração
•

Garantir a manutenção e inspeção periódica de toda a rede de abastecimento de
água às instalações de forma a detetar e corrigir eventuais fugas.
o

Adotar boas práticas de utilização da água, nomeadamente:

o

Calibração periódica dos bebedouros, de modo a evitar derrames;

o

Deteção e reparação de fugas.

o

Registo dos volumes de água extraídos da captação;

o

Lavagem dos pavilhões com equipamentos de alta pressão
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•

Deve assegurar-se que todas as águas residuais de lavagens (chorume)
produzidas sejam encaminhadas para as fossas séticas estanques e destas sejam
destinadas a valorização agrícola nos terrenos da exploração, conforme definido
no PGEP da instalação.

•

A valorização agrícola dos efluentes pecuários (estrume e chorume) deverá
respeitar o PGEP a aprovar e a legislação em vigor.

•

Manutenção periódica na rede de drenagem de águas residuais domésticas, de
forma a evitar problemas de funcionamento ou fugas que possam potenciar
contaminações.

•

Assegurar o armazenamento temporário dos cadáveres dos animais em sacos de
plástico (dentro de arca congeladora), de modo a encaminhá-los posteriormente
para destinado devidamente licenciado para o tratamento deste subproduto.

•

Manter em funcionamento um adequado sistema de gestão de resíduos que
permita o seu correto armazenamento e encaminhamento para destino final
adequado, evitando a contaminação, não só dos recursos hídricos, mas também
dos solos.

•

Os produtos necessários para o funcionamento de maquinaria, deverão estar
armazenados em local fechado e impermeabilizado, sendo que as operações
com

estes

materiais

deverão

continuar

a

ser

realizadas

em

locais

impermeabilizados e de fácil limpeza.
Qualidade do Ar
Fase de ampliação
•

Limitar a velocidade de circulação dos veículos, de forma a reduzir as emissões de
poeiras.

Fase de exploração
•

Manter em bom funcionamento a ventilação dos pavilhões de modo a melhorar
a qualidade do ar no interior dos mesmos e reduzir as emissões difusas
provenientes destes.
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•

Os veículos de transporte que acedem à instalação devem ser sujeitos a controlo
de velocidade e a uma cuidada manutenção a fim de evitar as emissões
excessivas de poluentes para a atmosfera, provocadas por uma carburação
ineficiente.

•

Aplicar alimentação sem restrições e utilizar alimentos húmidos ou granulados
ou acrescentar matérias-primas gordurosas ou agentes aglutinantes aos
sistemas de alimentos secos (Melhor Técnica Disponível do sector de criação
intensiva de Aves de Capoeira e Suínos);

•

Gestão nutricional da alimentação fornecida às aves, através de rações com
fórmulas adequadas à sua idade e grau de desenvolvimento, permitindo aferir
que uma vez que são fornecidos os nutrientes estritamente necessários, a
quantidade de nutrientes excretada é também reduzida (Melhor Técnica
Disponível do sector de criação intensiva de Aves de Capoeira e Suínos);

•

Monitorização do azoto total e o fósforo total excretados no estrume através de
estimativa, recorrendo à utilização de fatores de emissão, conforme realizado
através do Formulário PRTR (Melhor Técnica Disponível do sector de criação
intensiva de Aves de Capoeira e Suínos);

•

Monitorização das emissões de poeiras de cada alojamento para animais,
recorrendo à utilização de fatores de emissão, conforme apresentado no Relatório
Ambiental Anual e PRTR (Melhor Técnica Disponível do sector de criação
intensiva de Aves de Capoeira e Suínos);

•

Reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes dos alojamentos para
galinhas poedeiras, través da utilização de tapetes transportadores de estrume
(Melhor Técnica Disponível do sector de criação intensiva de Aves de Capoeira e
Suínos);

•

Reduzir as emissões de amoníaco para o ar provenientes do armazenamento de
estrume sólido, através do armazenamento do estrume sólido seco num
armazém e em reduzir a proporção entre a área da superfície emissora e o volume
da pilha de estrume sólido - a estrutura do pavilhão de estrume permite que este
seja empilhado a altura nunca superior a 3 metros, reduzindo a proporção entre
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a área da superfície emissora e o volume da pilha de estrume sólido (Melhor
Técnica Disponível do sector de criação intensiva de Aves de Capoeira e Suínos);
•

Instalação de painéis solares de produção de energia elétrica que permitirão
suprir 40% das necessidades energéticas da instalação, reduzindo as emissões de
carbono associadas à produção de energia.

Ambiente Sonoro
Fase de exploração
•

A circulação de veículos pesados deve efetuar-se essencialmente em período
diurno.

•

Deverá ser mantida a velocidade reduzida de tráfego de veículos pesados nas
zonas próximas aos recetores sensíveis.

•

Manter em bom funcionamento os equipamentos de alimentação, recolha de
ovos, recolha de estrume e ventilação, de forma a evitar situações anómalas de
emissão de ruído, assegurando a sua manutenção e revisão periódica.

•

Utilizar equipamento em conformidade com o Regulamento das Emissões
Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior.

Solos e Capacidade de Uso do Solo
Fase de ampliação
•

Providenciar uma área coberta e impermeabilizada para o armazenamento
temporário de materiais da obra e resíduos produzidos na mesma;

•

Limitar a área de intervenção ao mínimo indispensável, anulando hipótese de
ocupação ou afetação (direta ou indireta) de solos no exterior da propriedade
pecuária.

Fase de exploração
•

Efetuar o armazenamento temporário de estrume nas condições adequadas, no
pavilhão de estrume existente na instalação. A capacidade de retenção deste
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pavilhão deve corresponder, no mínimo, a ¼ da produção anual prevista de
estrume (esta condição é garantida pela geometria do pavilhão).
•

Efetuar o armazenamento temporário de chorume (resultante da lavagem dos
pavilhões de produção ovos de galinhas no solo) nas condições adequadas, em
fossas estanques com capacidade adequada.

•

O carregamento do estrume para o veículo de transporte, deverá realizar-se
sempre no interior do pavilhão de estrume de forma a evitar que o material seja
vertido no solo;

•

As valas subterrâneas das passadeiras de estrume devem ser limpas com a
frequência necessária, de forma a manter-se aqueles locais limpos, limitando a
possibilidade de contaminação do solo;

•

Deve proceder-se à limpeza imediata do local, caso seja vertido estrume no solo;

•

A aplicação de estrumes e chorumes será efetuada de acordo com o definido no
Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) da instalação, devendo ser
respeitado o Código das Boas Práticas Agrícolas.

•

Proceder ao controle rigoroso na manutenção de veículos de transporte afetos à
instalação avícola, de modo a evitar derrames de óleos e combustíveis no solo.

•

Deverão ainda ser garantidas as boas condições físicas do sistema de drenagem
de águas residuais domésticas até às fossas sépticas estanques, no sentido de
evitar situações acidentais derrame de águas residuais, devendo também ser
assegurada a periodicidade adequada da limpeza do sistema.

Uso Atual do Solo
Fase de ampliação
•

Limitar a velocidade de circulação dos veículos.

•

As zonas de apoio à obra ou parques de materiais e resíduos devem localizar-se
no interior da área de intervenção, preferencialmente em local coberto (numa
das edificações existentes).

Fase de exploração
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•

Os estrumes resultantes da atividade avícola devem ser encaminhados conforme
estabelecido no do Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP).

•

Limitar a velocidade de circulação dos veículos no acesso às instalações, de forma
a reduzir as emissões de poeiras.

•

Cobertura dos veículos de transporte de materiais.

•

Deverá ser assegurada uma adequada manutenção e conservação de todas as
espécies herbáceas e arbóreas instaladas na instalação.

Paisagem
Fase de ampliação
•

Deverá ser assegurada uma adequada manutenção do local da instalação avícola,
assegurando a adequada gestão de resíduos e limpeza dos locais de trabalho.

Fase de exploração
•

Deverá ser assegurada uma adequada manutenção do local da instalação avícola,
assegurando a adequada gestão de resíduos e limpeza dos locais de trabalho.

•

Assegurar a adequada manutenção dos exemplares arbóreos existentes na
instalação e reforçar a criação de uma cortina arbórea na envolvente dos
pavilhões de postura.

Gestão de Resíduos e Subprodutos
Fase de ampliação
•

Os resíduos equiparáveis a Resíduos Sólidos Urbanos devem ser depositados em
contentores.

•

Em caso de derrame acidental de poluentes, dever-se-á proceder à remoção do
solo afetado para destino adequado.

•

Após o término da fase de ampliação, o operador deverá assegurar a remoção dos
resíduos produzidos na zona de implantação da instalação.

Fase de exploração
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•

Operar a instalação de forma a garantir que todos os resíduos atualmente
gerados na instalação são recolhidos e enviados a destino final adequado através
de operadores licenciados para o efeito.

•

Armazenagem dos resíduos em zonas protegidas do acesso de pessoas e animais
e da ação do vento.

•

Sensibilização dos colaboradores para as boas práticas de gestão de resíduos,
reforçando a necessidade de prevenção.

•

Seleção das entidades de gestão de resíduos constantes da Lista de Operadores
de Resíduos Sólidos Não Urbanos, disponibilizada pela Agência Portuguesa do
Ambiente.

•

Acompanhamento do adequado preenchimento das e-GAR através do SILiAmb
(Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente).

•

Fornecimento dos dados de produção anual de resíduos da instalação na
plataforma do SILiAmb).

•

Elaboração e implementação de um plano específico de gestão de resíduos, no
qual se proceda à identificação e classificação dos resíduos em conformidade
com a Lista Europeia de Resíduos, bem como ao registo completo dos resíduos
produzidos na instalação por origem, tipo, quantidade produzida e destino final.

•

Controlo veterinário permanente de forma a minimizar os níveis de mortalidade.

•

Envio regular dos subprodutos (cadáveres de animais e efluentes pecuários) para
destino adequado. Os cadáveres de animais são enviados para valorização por
operador licenciado e os efluentes pecuários (estrumes e chorumes), são
destinados à valorização por terceiros e aplicados para fertilização orgânica de
solos agrícolas e florestais (de acordo com o definido no PGEP).

•

Acompanhamento do adequado preenchimento das guias de transporte de
subprodutos e retenção do original e cópia dos exemplares convenientemente
preenchidas pelo transportador e pelo destinatário.

•

O transporte de chorume e estrume deverá ser efetuado por viatura de licenciada
para transporte de subprodutos de origem animal não destinados a consumo
humano

subprodutos de categoria 2

Chorume.

Ordenamento do Território e Condicionantes Legais
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Fase de exploração
•

Concluir o processo de licenciamento do projeto de ampliação junto da Câmara
Municipal da Batalha.

•

Deverá minimizar-se a interferência com áreas da REN no horizonte do projeto
(não está previsto o aumento da área de implantação dos edifícios);

•

Utilizar o armazém de estrume apenas em caso de necessidade de forma a
minimizar risco de derrame sobre o solo por eventual sobrearmazenamento;

•

Abastecer o reboque de transporte de estrume sempre dentro do pavilhão de
armazenamento de estrume, garantido que qualquer matéria que caia
permanece em local coberto e impermeabilizado;

•

Armazenar os cadáveres de animais em local apropriado (arcas congeladoras
domésticas), para posterior encaminhamento para eliminação em Unidade de
Transformação de Subprodutos de Origem Animal;

•

Acondicionar devidamente (em local coberto e impermeável e em contentores
devidamente identificados) e encaminhar periodicamente os resíduos gerados,
nomeadamente plásticos, cartões, embalagens contaminadas e embalagens de
medicamentos para o sistema multimunicipal de gestão de resíduos, para
empresas devidamente licenciadas na atividade de gestão e tratamento de
resíduos, ou para as empresas gestoras da fileira de resíduos em questão.

•

Não existe qualquer oficina ou local de armazenamento de óleos e outros
lubrificantes, uma vez que qualquer manutenção que seja necessária é realizada
fora das instalações;

•

A circulação de pessoal e viaturas, bem como toda a atividade da empresa,
deverão efetuar-se nos locais definidos e licenciados para o efeito.

•

No estrato arbóreo a plantar, a distância entre as copas das árvores deve ser no
mínimo de 4 m e a desramação deve ser de 50% da altura da árvore até que esta
atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m
acima do solo.

•

No estrato arbustivo e subarbustivo, o fitovolume total não pode exceder 2000
m3/ha, devendo simultaneamente ser cumpridas as seguintes condições:
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•

Deve ser garantida a descontinuidade horizontal dos combustíveis entre a
infraestrutura e o limite externo da faixa de gestão de combustíveis;

•

Os estratos arbóreo, arbustivo e subarbustivo remanescentes devem ser
organizados espacialmente de forma a evitar a continuidade vertical dos
diferentes estratos combustíveis.

•

As copas das árvores e dos arbustos deverão estar distanciadas no mínimo 5 m
da edificação e nunca se poderão projetar sobre o seu telhado.

•

Proceder à gestão de combustível numa faixa de 50m à volta das instalações (no
terreno pertencente ao proponente).

•

Sempre que possível, deverá ser criada uma faixa pavimentada de 1 m a 2 m de
largura, circundando todo o edifício.

•

Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, como
lenha, madeira ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem como de
outras substâncias altamente inflamáveis.

Sócio-Economia
Fase de ampliação
•

Promover, tanto quanto possível, a utilização de mão-de-obra local na fase de
ampliação.

•

As intervenções deverão realizar-se em período diurno.

Fase de exploração
•

No que se refere à emissão de odores e impactes sobre a qualidade do ar e
ambiente sonoro devem ser implementadas as medidas de minimização
indicadas anteriormente nos capítulos correspondentes;

•

Potenciar a contratação de mão-de-obra local, sempre que necessário e possível,
contribuindo para a melhoria dos níveis socioeconómicos locais (da freguesia e
do concelho).

•

Efetuar a formação dos condutores no sentido de limitar a velocidade de
circulação.
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•

A circulação de veículos pesados deve efetuar-se essencialmente em período
diurno.

Minimização de Riscos para a Saúde Humana e Atuação em Situação de Emergência
Fase de exploração
•

A empresa deve possuir procedimentos e planos para prevenir, investigar e
responder a situações de emergência que conduzam ou possam conduzir a
impactes ambientais negativos.

•

O encaminhamento de estrume e de chorume para valorização por terceiros
deve ser efetuado sem que o material tenha contacto com os solos descobertos
no recinto da instalação ou fora deste.

•

A empresa deve garantir a formação contínua dos seus funcionários, no sentido
de conhecerem os meios e métodos de prevenção de riscos e de as atuações face
a situações de emergência.

•

Manutenção periódica na rede de drenagem de águas residuais, de forma a evitar
problemas de funcionamento ou fugas que possam potenciar contaminações.

•

Garantir a periodicidade adequada de trasfega das lamas armazenadas na fossa
sética para a ETAR municipal.

•

A empresa deve certificar-se que o transporte de subprodutos (efluentes
pecuários e cadáveres de animais) é efetuado por transportadores devidamente
legalizados (com licença emitida para a viatura de transporte de subprodutos de
origem animal não destinados a consumo humano).

•

A fim de garantir a saúde humana dos trabalhadores da instalação, assim como
das populações da envolvente, deverão ser implementadas as seguintes medidas
de minimização:
o

Garantir a aplicação de procedimentos e plano para prevenir, investigar e
responder a situações de emergência que conduzam ou possam conduzir
a impactes ambientais negativos.
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o

O encaminhamento de estrume para valorização agrícola deve ser
efetuado sem que o material tenha contacto com os solos descobertos
(não agrícolas) no recinto da instalação ou fora deste.

o

Garantir a formação contínua dos seus funcionários, no sentido de
conhecerem os meios e métodos de prevenção de riscos e de as atuações
face a situações de emergência.

o

Manutenção periódica da rede de drenagem de águas pluviais de forma
a evitar problemas de entupimento e/ou contacto destas águas com
estrume;

o

Realizar análises para Controlo de Qualidade da Água (da captação
subterrânea) para Consumo Humano na instalação;

o

Garantir a implementação das medidas de Higiene e Segurança na
exploração;

o

Garantir o cumprimento das obrigações legais em matéria de medicina
no Trabalho, nomeadamente a Avaliação com a frequência bianual da
Aptidão dos Trabalhadores para o Desempenho das funções.

o

Estabelecer e implementar Plano de Formação em Matéria de Higiene e
Segurança no Trabalho.

6
A Confriovo II - Avicultura, Lda dedica a sua atividade, na instalação em apreço, à
produção de ovos de galinhas poedeiras, sendo exploradora de várias instalações
avícolas. Esta empresa integra-se no grupo económico CAC II

Companhia Avícola do

Centro, SA., cuja estrutura acionista de carácter familiar é comum às restantes empresas
do grupo, caracterizando-se por uma elevada coesão e solidez. O projeto objeto de
estudo surge com o objetivo de colmatar a falta de produção de ovos de galinhas no solo
que se tem vindo a sentir a nível nacional.
É objetivo da gerência que a instalação seja totalmente dedicada à produção de ovos,
mantendo-se o pavilhão 1 dedicado à produção de ovos em gaiola (39962 aves) e os 3
edifícios de construção mais recente serão dedicados à produção de ovos de galinhas no
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solo (37578 aves por pavilhão). A instalação terá capacidade instalada para 152 696 aves
em quatro pavilhões, conforme consta do quadro seguinte.
No âmbito do presente estudo, foi caracterizada a situação ambiental atual e analisados
os impactes decorrentes da ampliação da instalação e da atividade de exploração
avícola. Apesar de não se encontrar prevista, foram também analisados os impactes
expectáveis de uma eventual desativação da instalação.
Da avaliação efetuada no presente estudo sobre a instalação avícola existente e respetiva
ampliação prevista, refere-se que na generalidade dos descritores ambientais, os
impactes negativos resultantes da construção e da exploração da instalação são pouco
significativos a significativos e quase sempre reversíveis.
Refere-se, porém, que os impactes negativos previstos no presente EIA serão passíveis
de minimização ou compensação através da implementação das medidas preconizadas
para os vários descritores ambientais.
É de realçar que a instalação em apreço está associada ainda à ocorrência de impactes
positivos significativos, que se farão sentir maioritariamente ao nível dos aspetos
socioeconómicos. Estes impactes estão associados essencialmente à valorização e
emprego de mão-de-obra local, bem como à dinamização da economia local e regional,
não só por via da atividade que desenvolverá, como pelas relações comerciais
estabelecidas com várias empresas associadas ao funcionamento das instalações e a
toda a atividade de produção avícola.
Conclui-se assim que apesar dos impactes negativos identificados, considera-se que os
mesmos não serão inibidores da ampliação e da exploração da instalação avícola em
apreço, dada a pouca relevância dos impactes negativos identificados e dada a
importância das situações positivas que apoiam a viabilização da exploração.
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