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1. Enquadramento 

O presente documento constitui o parecer técnico relativo à análise de impactes da implantação de uma 

exploração avícola na Quinta do Seixo, situada no Município de Mira, cuja planta de implantação é 

apresentada na Figura 1. 

 

2. Objetivos 

Este parecer técnico assume os seguintes objetivos: 

• Garantir uma perspetiva externa dos impactes identificados para o empreendimento. 

• Identificar e analisar questões que mereçam maior aprofundamento do que o constante na informação 

disponível. 

• Propor eventuais medidas e recomendações adicionais para garantir a maximização de oportunidades 

e a minimização de riscos da implantação do empreendimento. 

 

3. Abordagem Metodológica 

O parecer técnico resulta da análise cruzada dos seguintes suportes de informação: 

• Estudo de Impacte Ambiental da exploração avícola em causa; 

• Elementos do projeto, que foram solicitados ao promotor do empreendimento; 

• Informação bibliográfica e geográfica adicional recolhida durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

• Trabalhos de reconhecimento de campo; 

• Visitas a empreendimentos similares; 

• Auscultação a populações e agentes socioeconómicos na envolvente de empreendimentos similares; 

• Reuniões com partes interessadas ou em áreas de influência de empreendimentos similares 

(autoridades públicas e ONG), nomeadamente o Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF) / Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Centro, a Agência 

Portuguesa do Ambiente / Departamento de Avaliação Ambiental e Administração da Região 

Hidrográfica do Centro, a Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza, a Junta de 
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Freguesia da Guia, Ilha e Mata Mourisca, a Guarda Nacional Republicana (postos territoriais de 

Monte Redondo e da Guia), o Centro de Emprego da Figueira da Foz, a DuVitor – Produção de Relva 

em Tapete (exploração contígua à Quinta do Seixo), a LCM - Laboratório de Calibração e Medida 

(monitorização de odores), a WeDoTech – Tecnologias Ambientais (tecnologias de tratamento de 

odores), o Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra e a Sinergeo - Soluções 

Aplicadas em Geologia, Hidrogeologia e Ambiente (estas últimas sobre avaliação de contaminação 

de solos). 

 

O parecer encontra-se estruturado de forma a permitir uma leitura objetiva e integrada dos impactes 

expectáveis com a implantação do empreendimento em avaliação, sintetizando de forma diferenciada mas 

complementar os aspetos mais relevantes identificados tanto no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental como 

na presente análise. Concretamente, o tratamento de cada descritor encontra-se organizado segundo as 

seguintes secções: 

 

 
Síntese de impactes identificados no Estudo de Impacte Ambiental 

 

 Análise complementar de impactes 

 

 
Síntese de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte Ambiental 

 

 
Recomendações adicionais 

 

 

Síntese conclusiva 
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Figura 1   Planta de implantação da exploração avícola em avaliação  
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4. Análise de Impactes 

O presente parecer incide na análise e avaliação do conjunto de descritores considerado mais relevante tendo 

em conta a tipologia do empreendimento e as características biofísicas e socioeconómicas do local proposto 

para a sua implantação, encontrando-se identificados na Figura 2. 

 

 

Figura 2   Descritores considerados no âmbito do presente parecer 

 

 

Apresenta-se de seguida o conteúdo do parecer técnico para cada um dos referidos descritores. 
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Recursos Hídricos Superficiais 

 
Síntese de impactes identificados no Estudo de Impacte Ambiental  

• É identificada a importância da drenagem superficial para a manutenção do local de implantação do 

projeto. 

• É corretamente estabelecida a qualidade das águas superficiais, através da classificação do seu Estado, 

de acordo com a Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-

Lei n.º 130/2012, de 22 de junho, e constante do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, 

Mondego e Lis.  

 

 
Análise complementar de impactes  

• Potencial alteração morfológica das linhas de drenagem e do escoamento superficial: 

Do ponto de vista hidráulico vão aumentar as escorrências superficiais (como resultado da impermeabilização 

de cerca de 14 ha de solo) o que, aliado à remoção de vegetação durante a fase de construção, promoverá a 

ocorrência mais frequente de caudais em linhas de água intermitentes (que, por exemplo, em novembro de 

2017 não tinham caudal). Embora o substrato seja maioritariamente arenoso (alta taxa de infiltração), o que 

contribuirá para compensar o défice à recarga subterrânea, é relevante que se mantenha a integridade das 

margens destas linhas de água, minimizando o risco de alagamento de zonas do terreno e consequente 

alteração das suas condições naturais. 

• Potencial alteração da qualidade das massas de águas superficiais: 

Segundo o previsto no projeto da exploração avícola, os efluentes gerados na sua operação serão 

armazenados em fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento adequado numa Estação 

de Tratamento de Águas Residuais Industriais (ETARI), que assegura atualmente o tratamento de efluentes 

com as mesmas características de outras explorações avícolas do promotor, pelo que se considera não serem 

previsíveis impactes na qualidade das massas de águas superficiais. 
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Síntese de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte 
Ambiental  

• Não são propostas medidas específicas que visem as linhas de água superficiais ou as alterações ao 

escoamento superficial na zona de implantação. 

 

 
Recomendações adicionais  

• Minimização dos impactes nas alteração morfológica das linhas de drenagem: 

▪ Recomenda-se que seja assegurada a manutenção do escoamento das linhas de drenagem 

existentes, se necessário através de técnicas de bioengenharia, garantido a integridade dos seus 

leitos e margens.  

▪ As ações de desmatação na área de implantação do empreendimento deverão ser, tanto quanto 

possível, minimizadas, uma vez a vegetação tem um papel relevante na redução da velocidade de 

escoamento e na manutenção da integridade as linhas de drenagem, sobretudo atendendo à 

natureza do seu substrato (predominantemente arenoso). 

 

 

Síntese conclusiva  

• Recomenda-se uma adequada manutenção da integridade hidromorfológica das linhas de água 

presentes na área de intervenção, de forma a garantir as condições de escoamento superficial (e 

acomodar o seu potencial aumento pontual) sem impacte significativo nas condições naturais de 

drenagem ou de erosão do solo. 
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Recursos Hídricos Subterrâneos 

 
Síntese de impactes identificados no Estudo de Impacte Ambiental  

• A captação de água subterrânea traduz-se num impacte negativo, direto e cumulativo, de magnitude 

moderada, provável, permanente e local. 

• São identificados dois aquíferos como potenciais locais de captação: Base do Quaternário e Sistema do 

Cretácico.  

• É referido que o aquífero do Quaternário, a menor profundidade, é bastante permeável e com água de 

menor qualidade, nomeadamente condicionada pela existência de nitratos e oxigénio dissolvido em níveis 

que condicionam a sua utilização como água passível de ser captada para abastecimento (A3 ou pior); é 

de notar, que esta contaminação é detetada nas imediações do local de implantação do empreendimento.  

• O aquífero do Cretácico, a maior profundidade, tem água de boa qualidade, é um aquífero confinado, mas 

já bastante sobre-explorado, uma vez que constitui a principal base de captação para o abastecimento 

público da maioria dos concelhos integrados na Ria de Aveiro. 

• Em termos de pressões qualitativas, é referido que o funcionamento dos estaleiros, as atividades de 

construção e o transporte de pessoas e materiais podem interferir com a qualidade da água subterrânea, 

decorrente de eventuais contaminações acidentais. Nestes casos são originadas alterações na 

hidroquímica aquífera, quando a água recarregante sofre contaminações provenientes dos lixiviados e 

efluentes com origem nos estaleiros, aterros e materiais de construção ou de derrames acidentais de 

óleos e lubrificantes. 

 

 
Análise complementar de impactes  

• Riscos para o cumprimento dos objetivos ambientais estabelecidos no Plano de Gestão das 

Bacias Hidrográficas do Vouga, Mondego e Lis: 

Em termos de estado quantitativo, importa notar que nesta fase do projeto não se encontra definido em 

concreto qual dos aquíferos será utilizado para abastecimento dos núcleos de produção avícola (NPA). Apesar 
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do respetivo licenciamento ser da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente / Administração da 

Região Hidrográfica do Centro (APA / ARH do Centro), recomenda-se que a Câmara Municipal de Mira 

acompanhe o processo, procurando assegurar que a opção recaia sobre o aquífero do Quaternário (que não 

apresenta os problemas de sobre-exploração verificados no aquífero do Cretácico). 

A contaminação por nitratos é, de resto, um problema que afeta genericamente os municípios da Ria de Aveiro 

que se inserem na designada Zona Vulnerável Litoral Centro (ZVLC), com principal origem na produção de 

forragem e da bacia leiteira. Pese embora a área do projeto não se enquadrar na ZVLC, a sua proximidade 

geográfica e a conectividade em termos de aquíferos faz com que esta situação não deva ser descurada. 

Por outro lado, não são expectáveis impactes relativamente a potenciais alterações no estado qualitativo das 

massas de água subterrâneas, uma vez que os efluentes serão armazenados em fossas estanques e 

posteriormente encaminhados para destino final adequado. Importa neste contexto garantir o adequado 

funcionamento das fossas estanques, a sua manutenção e garantia de estanquicidade ao longo do tempo e a 

segurança das operações de recolha e transporte dos efluentes. 

• Risco de aumento de custos de exploração: 

Face ao exposto no ponto anterior (probabilidade da existência de nitratos na água a captar), e atendendo ao 

facto do promotor dever assegurar o seu tratamento adequado, recomenda-se que sejam avaliados os custos 

associados a essa situação, uma vez que este tipo de contaminante obrigará à instalação de sistemas de 

tratamento mais complexos do que aqueles que estão previstos no EIA (físico-químicos do tipo troca iónica 

ou eletrólise, biológicos de desnitrificação ou por membranas), o que tenderá a acrescer os custos de 

exploração.  

• Impactes na recarga do aquífero: 

A impermeabilização do terreno (14,7 ha) poderá, caso não sejam implementadas medidas de minimização 

adequadas, condicionar a produtividade das unidades aquíferas (nomeadamente do aquífero do Quaternário), 

uma vez que área de projeto situa-se numa zona de máxima infiltração, um dos critérios que justifica o seu 

estatuto de Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Sem prejuízo de se recomendar que o EIA proceda a uma avaliação mais detalhada do que a apresentada na 

versão analisada, nomeadamente com os impactes da implantação do projeto sobre os recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos (quantificando as alterações previstas no escoamento superficial, na infiltração, 

nas disponibilidades de água e na erosão do solo), é possível inferir algumas conclusões através de cálculos 

simplificados. 
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Nesse contexto, e partindo dos valores de precipitação anual constantes da estação do Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) da Praia de Mira (11E/01C), conclui-se que a sua média é de 538,1 

mm. É assim possível estimar que a área impermeabilizada pela exploração corresponde a uma perda 

potencial de recarga de 79 114 m3/ano. Note-se que esta estimativa não contempla a implementação de 

medidas de minimização (ex.: pavimento drenante, manutenção de vegetação, recolha das águas pluviais e 

sua deposição em terreno natural) nem o facto de que parte deste caudal se infiltrará naturalmente. Mesmo 

assim, assumindo 203 hm3 como valor de disponibilidades (tal como descrito no Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis), e correspondendo este valor a 80% da recarga do aquífero do 

Quaternário, é possível afirmar que a impermeabilização introduzida pela exploração corresponde, no pior 

cenário, a uma perda de 0,04% das disponibilidades totais. 

 

 

Síntese de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte 
Ambiental  

• A única medida preconizada respeita à monitorização de qualidade dos furos de abastecimento à 

exploração. 

 

 
Recomendações adicionais  

• Captação de água: 

Recomenda-se que as captações de água sejam efetuadas no aquífero do Quaternário e que seja identificado 

o sistema de tratamento a instalar, tendo em atenção que este poderá implicar um acréscimo de custos de 

operação relativamente ao inicialmente previsto, face à natureza técnica das soluções de tratamento de água 

com elevadas concentrações de nitratos (como deverá ser o caso).  

• Recarga aquífera: 

Deverá ser maximizada a infiltração de águas pluviais, garantindo que a solução técnica prevista para a sua 

deposição em solo natural não provoque o encharcamento do solo e promova efetivamente a sua infiltração. 

Caso este objetivo não se verifique durante a fase de funcionamento deverão ser equacionadas medidas 

adicionais que assegurem o seu adequado espalhamento (ex.: trincheiras drenantes). 

Por outro lado, importa referir que não está previsto a asfaltagem das vias de circulação no interior da 
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exploração, pelo que não são expectáveis significativos impactes em termos de impermeabilização do solo 

associada às mesmas. 

No entanto, a visita a duas explorações avícolas similares permitiu verificar que a deterioração progressiva do 

estado de conservação das vias utilizadas por veículos pesados pode levar à necessidade de intervir no 

sentido de restabelecer as suas condições de circulação (ex.: através da sua asfaltagem, aumentando os 

fatores de impermeabilização). Se tal ocorrer, deverá ser  ponderada a utilização de pavimento permeável 

(apresenta-se um exemplo na Figura 3), devidamente estudado tendo em conta o tipo de veículos em 

circulação e a relação custo-benefício dessa opção. 

 

Figura 3   Exemplo de pavimento permeável 

[Fonte: AECweb - Portal da Arquitetura, Engenharia e Construção] 

• Furo de prospeção: 

Tendo em conta os indícios de contaminação do aquífero do Quaternário por nitratos, sugere-se a realização 

de um furo de prospeção no local da exploração, com a profundidade prevista para os furos de abastecimento 

aos NPA, de forma a antever a natureza do tratamento de água que será necessário implementar para garantir 

o cumprimento da legislação aplicável em vigor. 
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Síntese conclusiva  

• É importante garantir que as captações de água sejam efetuadas no aquífero do Quaternário, pese 

embora a sua pior qualidade e a necessidade de acautelar um tratamento adequado face às suas 

características. 

• Os impactes da impermeabilização do solo associada à implantação da exploração avícola são muito 

reduzidos do ponto de vista da recarga aquífera (estima-se uma redução de 0,04% das disponibilidades 

totais, que podem ainda ser minimizadas através das medidas propostas, não afetando significativamente 

a sua função biofísica de recarga de aquíferos). 

• Não são expectáveis riscos para a qualidade das águas subterrâneas, desde que seja assegurado o 

adequado funcionamento, manutenção e operação das fossas estanques. 
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Geomorfologia, Geologia e Recursos Minerais 

 
Síntese de impactes identificados no Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

Na Fase de Construção: 

• A remoção do coberto vegetal e a movimentação de terras (ações de escavação e aterro) vão provocar 

a alteração do relevo existente e criar formas de relevo artificiais, podendo dar origem a fenómenos 

erosivos, deslizamento e/ou instabilidade de taludes. A probabilidade de ocorrência destes fenómenos é 

acrescida caso ocorram períodos de precipitação intensa durante a execução destas ações. O facto da 

área apresentar um substrato arenoso e pouco coeso, potencia a ocorrência de fenómenos erosivos. 

• Na área do projeto o relevo é plano a suave e os pavilhões serão construídos com uma orientação 

aproximada à do terreno natural, minimizando os movimentos de terra e permitindo uma melhor 

concordância da plataforma onde se inserem os NPA e o terreno natural. Deste modo, a área afeta à 

movimentação de terras e a profundidade da escavação para a construção das fundações (cerca de 3,5 

m) originarão um volume de 30 407 m3 de terras de escavação e de 30 420 m3 de aterro. As terras de 

empréstimo serão de apenas 13,7 m3. 

• O projeto insere-se no campo dunar das dunas de Mira, pelo que as alterações no relevo constituirão 

uma perturbação local deste elemento geomorfológico. Esta alteração não se irá registar na área do 

NPA3, que já se encontra alterada pela presença de antigas estufas. Os NPA encontram-se dispersos 

pela propriedade, minimizando assim o associado efeito de degradação geomorfológica. 

• Em relação aos recursos geológicos, a movimentação de terras provocará a destruição da camada do 

solo e das formações geológicas superficiais, estando prevista uma escavação no máximo de 3,5 m para 

a construção das fundações. Uma vez que não se prevê a afetação do recurso geológico, considera-se 

que o impacte será negligenciável. 
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Na Fase de Funcionamento: 

• Não são esperados impactes do projeto na geomorfologia e na geologia, uma vez que a fase de 

funcionamento não tem implicações ao nível destes fatores. 

 

 
Análise complementar de impactes 

 

Considera-se que o EIA contempla de forma adequada os potenciais impactes resultantes da construção e 

funcionamento da exploração avícola, não havendo aspetos complementares a acrescentar. 

 

 

Síntese de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte 
Ambiental  

Não foram identificadas medidas de minimização no Estudo de Impacte Ambiental. 

 

 
Recomendações adicionais 

 

Os trabalhos de movimentação, desmonte e escavação devem ser programados para assegurar a estabilidade 

dos materiais e elementos geomorfológicos alterados / intervencionados, privilegiando sempre que possível 

soluções com base em técnicas de engenharia natural nas intervenções necessárias para estabilização de 

taludes, de modo a que estas provoquem o menor impacte possível em termos visuais e estruturais. 
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Síntese conclusiva 
 

• Não se prevê a afetação dos recursos geológicos existentes, considerando-se assim que o impacte do 

projeto é negligenciável para este descritor. 

• As alterações provocadas aquando das obras de construção do empreendimento irão traduzir-se numa 

alteração do sistema dunar existente, considerando-se que se trata de um impacte de média significância, 

que poderá ser minimizado se for assegurada a estabilidade dos materiais e elementos geomorfológicos 

alterados / intervencionados, privilegiando sempre que possível soluções com base em técnicas de 

engenharia natural. 
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Ambiente Sonoro 

 
Síntese de impactes identificados no Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

Na Fase de Construção: 

• Durante a fase de construção ocorrerá um aumento dos níveis de ruído no local de implantação do projeto 

e na sua envolvente próxima, essencialmente devido aos trabalhos de construção, escavação, 

funcionamento dos estaleiros e circulação de veículos pesados de transporte de materiais e 

equipamentos. Cada uma das operações de construção constitui uma fonte de ruído limitada no tempo, 

pelo que a incomodidade por si causada restringir-se-á apenas ao período de ocorrência de cada uma; 

• O ruído associado à construção não deverá afetar os recetores sensíveis localizados na envolvente da 

área do projeto, uma vez que se localizam a cerca de 1,4 km de distância. 

 

Na Fase de Funcionamento: 

• A geração de ruído terá um caráter permanente embora seja determinado pelo funcionamento da 

instalação avícola (equipamentos instalados e ruído dos animais) e pelo transporte de matérias-primas, 

produto final e efluentes pecuários. De uma forma geral, a instalação avícola tem associados níveis 

sonoros baixos durante a permanência das aves. 

 

 
Análise complementar de impactes 

 

 

Considera-se que o EIA contempla de forma adequada os potenciais impactes resultantes da construção e 

funcionamento da exploração avícola, não havendo aspetos complementares a acrescentar. 
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Síntese de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte 
Ambiental  

• Definir um horário de trabalho adequado, com a limitação da execução ou da frequência de atividades de 

construção que gerem elevado ruído apenas ao período diurno (das 08h00 às 20h00) e dias úteis, e tendo 

em atenção o estabelecido no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

• Evitar sempre que possível o atravessamento de aglomerados populacionais por veículos pesados afetos 

à construção. 

• Executar todas as operações realizadas por pessoas ou máquinas, sempre que possível, dentro do 

perímetro dos estaleiros de obra. 

• Evitar sempre que possível o atravessamento de aglomerados populacionais por veículos pesados afetos 

à instalação avícola. 

 

 
Recomendações adicionais  

 

Na Fase de Construção: 

• Utilizar equipamentos e procedimentos que obedeçam ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 182/2006, de 

6 de setembro, relativo às prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos 

trabalhadores aos riscos devidos ao ruído. 

 

Na Fase de Funcionamento: 

• Utilizar equipamentos em conformidade com o Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de março, que aprova o 

Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior. 

•  Estabelecer regras de circulação de veículos e definir itinerários que evitem recetores sensíveis, 

ajustando-os se necessário ao longo do funcionamento da exploração avícola em função de eventuais 

queixas e/ou impactes que venham a ser detetados. 
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Síntese conclusiva 
 

• Os impactes em termos de ruído serão mais significativos durante a fase de construção do 

empreendimento, mas não é expectável que provoquem níveis de incomodidade em nenhum recetor 

sensível. 

• As visitas efetuadas a explorações avícolas semelhantes permitiu verificar que os níveis de ruído 

produzidos durante a fase de funcionamento são reduzidos, conclusão corroborada pela ausência de 

queixas relacionada com os mesmos nas respetivas envolventes, pelo que se pode concluir que as 

alterações no ambiente sonoro na Quinta do Seixo serão negligenciáveis. 

 

  



 
 

 

23 Parecer sobre os Impactes da Implantação de uma Exploração Avícola na Quinta do Seixo 

Parecer Técnico 

 

Qualidade do Ar e Odores 

 
Síntese de impactes identificados no Estudo de Impacte Ambiental  

Na Fase de Construção: 

• As emissões de poluentes atmosféricos, com origem no funcionamento dos motores dos veículos 

associados à atividade de construção, contribuem para a degradação da qualidade do ar ambiente. Na 

fase de construção, em particular durante a execução das atividades de limpeza do terreno e 

movimentação de terras, espera-se a emissão significativa de partículas. Estas emissões deverão ter 

origem na circulação de máquinas em áreas não pavimentadas (a circulação de veículos pesados em 

zonas não pavimentadas dá origem ao levantamento de quantidades significativas de poeiras, que podem 

atingir cerca de 4,5 kg de partículas por veículo por km, e nas atividades de carga e descarga de materiais 

por escavadoras e pás carregadoras). 

• Na fase de construção será necessário mobilizar cerca de 30 407 m3 de terras de escavação e 30 420 m3 

de terras em operações de aterro. Assim, estima-se a emissão de 254,2 t/mês de partículas devido à 

mobilização da área dos NPA. 

• As atividades anteriormente descritas são responsáveis pela emissão de matéria particulada e partículas 

com menos de 10 μm (PM10) de diâmetro aerodinâmico. Devido à sua dimensão e massa, a maior parte 

da matéria particulada emitida por este tipo de fontes sofre deposição nas primeiras centenas de metros 

a partir da fonte emissora e, consequentemente, uma redução na sua concentração no ar ambiente; 

• O impacte provocado por uma elevada concentração de poeiras em suspensão pode fazer-se sentir quer 

sobre a saúde humana, quer sobre a vegetação e a fauna. A emissão de partículas pode ainda influenciar 

a qualidade do ar a nível regional devido aos fenómenos de transporte das partículas de menores 

dimensões. A análise do regime de ventos não revela uma grande variação da velocidade média ao longo 

do ano, sendo os ventos mais frequentes e mais intensos dos quadrantes noroeste e sudeste; 

• O aglomerado populacional mais próximo da área do projeto e na direção dos ventos dominantes é Seixo 

e localiza-se a cerca de 1,7 km a sudeste da área do projeto. Os terrenos com ocupação florestal, que 
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separam a área de implantação do projeto dos recetores sensíveis localizados na direção dos ventos 

dominantes, permitem a deposição natural das partículas, pelo que é pouco provável a afetação dos 

recetores sensíveis; 

• A proximidade do NPA3 à exploração agrícola de produção de relva, que se encontra na direção dos 

ventos dominantes, pode afetar negativamente a produção vegetal. 

 

Na Fase de Funcionamento:  

• Durante a fase de funcionamento da instalação avícola é esperada a emissão de poluentes atmosféricos 

decorrentes da atividade física e biológica dos animais. 

 

 
Análise complementar de impactes  

 

Na Fase de Construção: 

• Poderá ocorrer risco de incêndio e explosão devido ao manuseamento e armazenamento de maquinaria 

e de substâncias inflamáveis durante a fase de construção do empreendimento. 

 

Na Fase de Funcionamento: 

Odores 

• Sendo um dos aspetos mais típicos e simultaneamente mais complexos de analisar em explorações 

avícolas, entende-se que a avaliação de impactes relacionados com odores não é suficientemente 

abordada no âmbito do EIA, pelo que investiu-se no seu aprofundamento no âmbito do presente parecer. 

• Nesse contexto, foram visitadas três explorações avícolas semelhantes em termos de atividade e de 

tecnologias ao empreendimento em avaliação, nomeadamente a Quinta da Charneca (Lavos, Figueira da 

Foz), a Quinta de São Francisco (Guia, Pombal) e a Quinta Formosa (Guia, Pombal). 

• Durante essas visitas foi possível observar os seguintes aspetos relevantes: 

▪ Foram visitados pavilhões em diferentes fases do ciclo produtivo (e portanto com diferentes 

características odoríficas): vazios e já lavados, vazios mas ainda por lavar, com camas à espera de 
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remoção, com camas a serem removidas, com pintos acabados de instalar e com frangos nos últimos 

dias do ciclo produtivo). 

▪ Todas as explorações avícolas são contruídas segundo o mesmo modelo, incluindo: pavilhões de 

produção, caldeiras para aquecimento (cada uma aquecendo de 4 a 6 pavilhões, dependendo da 

capacidade instalada), armazém de estilha de madeira (para alimentação das caldeiras), silos de 

ração, fossas estanques (para efluentes). 

▪ Cada pavilhão tem normalmente duas zonas de engorda, com uma sala técnica entre elas; cada 

zona de engorda tem cerca de 16 m x 120 m (= 1920 m2) e capacidade para 40 000 a 42 000 animais. 

▪ A densidade de animais utilizada pelo promotor é de 30 kg/m2 (o valor estabelecido por lei é de 33 

kg/m2). 

▪ As camas são normalmente feitas com casca de arroz; no final do ciclo produtivo estas camas têm 

baixos teores de humidade (sendo que os dejetos dos animais também, devido às suas 

características genéticas e ao tipo de ração), o que em princípio contribui para a minimização de 

odores (Figura 4). 

 

  

Figura 4   Aspeto das camas (no início e no final de um ciclo produtivo) 
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▪ Os pavilhões têm ventiladores (saídas de ar) no topo e nos alçados dos pavilhões, e inlets ("janelas" 

de entrada de ar) em ambas as laterais do pavilhão (Figura 5). Para além das operações de remoção 

das camas, é no funcionamento deste sistema de climatização que podem ser levantadas questões 

relacionadas com odores para o exterior. 

  

Figura 5   Aspeto dos ventiladores (no alçado dos pavilhões) e de inlets (na lateral dos pavilhões) 

▪ Relativamente às operações efetuadas no âmbito das explorações avícolas, identificaram-se as 

seguintes: a entrega de pintos (camiões fechados), a recolha de frangos e o respetivo transporte 

(camiões semifechados, protegidos por lona), a remoção das camas após conclusão de cada ciclo 

de produção (camião fechado, carregado por um veículo tipo "dumper"), a entrega de ração, a 

entrega de estilha de madeira e a remoção dos efluentes das fossas estanques (neste caso, cerca 

de uma vez por ano). De todas estas operações, considera-se que as únicas com potencial para 

gerar odores significativos são a recolha de frangos e a remoção das camas após conclusão de cada 

ciclo de produção (Figura 6). 

   

Figura 6   Operação de remoção das camas 
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• Para além da identificação dos aspetos críticos do funcionamento das explorações avícolas em 

termos de geração de odores, foi também efetuada uma “monitorização psicossocial” na 

envolvente de explorações em funcionamento, de forma a avaliar de forma concreta e a permitir 

a extrapolação tão rigorosa quanto possível dos potenciais impactes de uma exploração avícola 

deste tipo na Quinta do Seixo. Apresentam-se de seguida as principais conclusões dessas ações de 

monitorização. 

 

▪ Pontos Monitorizados em Lavos, Figueira da Foz (11/04/18) (Figura 7): 

 

Figura 7   Monitorização de odores em Lavos (Figueira da Foz) 

> Restaurante Caldeira [1,95 km e 2,08 km de explorações avícolas]:  referiram que não se sentem 

odores. 

> Local de Monitorização 1 (transeunte) [0,41 km de explorações avícolas]: referiu que se sentem odores, 

mas não consegue identificar se são das explorações avícolas ou das fábricas de pasta de papel. 
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> Local de Monitorização 2 (transeunte) [1,19 km e 1,23 km de explorações avícolas]: referiu que 

atualmente não se sentem odores, mas que antes era usual sentirem-se; tendo dificuldade em 

identificar qual a sua proveniência. 

> Local de Monitorização 3 (transeunte) [1,26 km de explorações avícolas]: referiu que não se sentem 

odores das explorações avícolas, mas sim de uma unidade de incineração. 

> Pastelaria Flor & Lídia 2 [2,35 km de explorações avícolas]: referiram que não se sentem odores. 

 

▪ Pontos Monitorizados na Guia, Pombal (19/04/18) (Figura 8): 

 

Figura 8   Monitorização de odores na Guia (Pombal) 

> Hotel e Restaurante Lagoa do Linho [0,60 km de explorações avícolas]: relatos por parte dos 

proprietários de odores incomodativos, principalmente à noite e, por vezes, de manhã; na altura da 

visita efetuada no âmbito do presente parecer não se sentia nenhum odor. Relativamente a este local, 
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importa referir que o mesmo já foi objeto de fiscalizações por parte de autoridades públicas1, tendo as 

mesmas concluído que na envolvente próxima dos pavilhões da exploração avícola sentiam-se odores 

habituais para o tipo de atividade, mas os mesmos não eram detetados junto à referida unidade 

hoteleira. Note-se ainda que numa pesquisa em websites e ferramentas que permitem avaliar 

estabelecimentos hoteleiros e de restauração podem observar-se avaliações globalmente muito 

positivas a esta unidade2, não se identificando nenhum comentário por parte de clientes relativamente 

a odores sentidos durante a sua experiência de alojamento ou de restauração. 

> Café Repuxo [2,68 km de explorações avícolas]: referiram que não se sentem odores provenientes das 

explorações avícolas. 

> Café Central [3,38 km de explorações avícolas]: referiram que não sentem odores provenientes das 

explorações avícolas. 

> Restaurante Cabanas [2,22 km de explorações avícolas]: referiram que não se sentem odores das 

explorações avícolas. Esporadicamente podem sentir-se odores na passagem de camiões com animais 

na estrada, mas não conseguem associar especificamente a essa atividade.   

> GNR de Monte Redondo [3,50 km de explorações avícolas]: há queixas de odores da adubação de 

terrenos agrícolas, mas das explorações avícolas não há registo. 

> GNR da Guia [2,22 km de explorações avícolas]: não há queixas sobre odores das explorações 

avícolas; surgem por vezes mas associadas à adubação agrícola, e todas essas ocorrências são 

encaminhadas para o SEPNA de Pombal. 

> Junta de Freguesia da Guia, Ilha e Mata Mourisca [2,46 km de explorações avícolas]: verificou-se há 

alguns anos bastante movimentação popular (especialmente devido a um projeto de expansão da 

exploração avícola da Quinta Formosa) por causa de odores provenientes das explorações avícolas, 

com incidência no restaurante / hotel e na população de Água  Formosa, e esse assunto foi discutido 

em assembleia de freguesia. Esses odores nunca chegaram ao centro da população, onde se situa a 

junta de freguesia. Foi possível analisar autos de notícia lavrados em outubro e dezembro de 2014 na 

                                                           
1 Foram analisados dois processos inspetivos: i) Auto de Vistoria de 22/04/2015, realizada por representantes da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., da Agência Portuguesa do 

Ambiente / Administração da Região Hidrográfica do Centro, da Câmara Municipal de Pombal, da Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária e da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; ii) Auto de Ocorrência de 10/11/2015, realizada pela Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

2 5,0 / 5,0  no TripAdvisor (3 avaliações), 4,3 / 5,0 no Google (19 avaliações).  
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sequência de queixas do proprietário do Hotel e Restaurante Lagoa do Linho, nos quais agentes da 

GNR comprovam a existência de odores. 

• A informação obtida através do processo de “monitorização psicossocial” efetuada no âmbito do presente 

parecer permitiu verificar que em apenas num dos doze potenciais recetores sensíveis avaliados foram 

identificadas queixas relacionadas com odores de explorações avícolas. A sua identificação evidencia, por 

um lado, o efetivo risco de impactes adversos deste tipo de exploração (que devem ser avaliados e 

acautelados caso a caso) e, por outro, que esse recetor encontra-se a cerca de 600 metros em linha reta 

de uma exploração avícola, no enfiamento da projeção horizontal dos ventiladores de alguns dos pavilhões, 

o que permite inferir que esses impactes resultam de uma conjuntura específica de localização, orientação, 

exposição e condições climatéricas (intensidade e direção do vento) - conclusão corroborada pelo facto de 

serem ocorrências reportadas como pontuais e não continuadas, e confirmadas pelas fiscalizações 

realizadas por entidades públicas ao local em causa. 

• Sendo a conjuntura verificada na Quinta do Seixo muito diferente da referida no ponto anterior (recetores 

potencialmente sensíveis a mais de 1,4 km, criação de uma cortina arbórea em redor de toda a propriedade 

e dos NPA tendo em consideração a eficácia na retenção de partículas e odores e enquadramento 

eminentemente florestal da envolvente), não são expectáveis impactes em termos de odores para recetores 

sensíveis. Não obstante, considera-se relevante que se implemente um procedimento de monitorização 

desse tipo de impactes e que se recomende um conjunto de medidas preventivas e reativas (no caso de 

se virem a identificar situações de risco nesse âmbito). 

• Analisaram-se ainda as Declarações de Impacte Ambiental (DIA) de seis explorações avícolas que foram 

sujeitas a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, sendo nas mesmas referido que a existência 

de cortinas arbóreas e a ocupação florestal da envolvente constituem-se como eficazes barreiras físicas à 

dispersão de poluentes e odores, o que reforça a conclusão anterior. 

• Poderão ocorrer impactes em termos de odores ao longo das vias utilizadas pelos veículos afetos à 

exploração avícola (sobretudo os utilizados para o transporte de frangos e das camas removidas no final 

de cada ciclo produtivo), embora pontuais e rapidamente reversíveis. 
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Contaminação fúngica 

• Um outro aspeto que pode surgir associado a exploração avícolas (e que também não é abordado no EIA) 

são os riscos de contaminação fúngica. 

• Efetivamente é reportada em diversa bibliografia3 a possibilidade de contaminação fúngica em explorações 

avícolas, sendo apontada como um significativo fator de risco para a morbidade e mortalidade em aves 

(com consequente impacte em termos de perdas económicas para a indústria avícola), podendo também 

promover doenças respiratórias em pessoas imunocomprometidas. Foram já identificadas cerca de 20 

espécies de fungos no ambiente de pavilhões avícolas, sendo o Aspergillus fumigatus (promotor de 

aspergilose) um dos mais frequentes.  

• No caso em apreço, foi averiguado que este tipo de situação é rara mas possível no tipo de pavilhões a 

instalar (a informação do promotor indica uma ocorrência nos últimos seis anos de atividade), 

nomeadamente associada a deficiências no material ou no manuseamento das camas avícolas. 

• No entanto, a grande sensibilidade das aves a agentes toxicológicos e/ou patogénicos funciona como um 

eficaz bioindicador desse tipo de situações. No caso de qualquer ocorrência de aspergilose (ou outra) a 

mesma será antecipadamente detetada nas rotinas de monitorização de saúde animal ou identificada na 

mortalidade das aves, tomando-se imediatamente medidas higienosanitárias e veterinárias para o seu 

tratamento e resolução. 

• Acresce que no final de cada ciclo produtivo os pavilhões são desinfetados com fungicidas, bactericidas e 

virucidas, eliminado qualquer vestígio deste tipo de organismos no ciclo seguinte. 

• Refira-se ainda que as condições ambientais (temperatura e humidade) necessárias para o 

desenvolvimento deste tipo de contaminação mitiga o risco de propagação de micotoxinas (ou outras ) para 

o exterior. Note-se, por exemplo, que na única ocorrência de aspergilose reportada em instalações do 

promotor a contaminação não se propagou para os pavilhões vizinhos, pelo que não será de todo previsível 

a sua propagação para algum recetor sensível no exterior da exploração avícola. 

 

                                                           
3 Exemplos de bibliografia:  Valente, J. (2014). Estudo molecular de estirpes de Aspergillus fumigatus isolados em aviários e em aves 

diagnosticadas com aspergilose. Possíveis implicações na Saúde Pública., Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Tecnologia e Segurança Alimentar, Universidade Nova de Lisboa, setembro de 2014.  Viegas, C.; Viegas, S.; Veríssimo, C.; Rosado, 

L.; Santos, C. (2011). Possíveis implicações da contaminação fúngica num aviário, Saúde & Tecnologia #6, pp. 17-23,  ISSN: 1646-

9704, novembro de 2011. 
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Síntese de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte 
Ambiental  

 
Na Fase de Construção: 

• Nos estaleiros deverá ser constituída uma zona impermeável para o armazenamento e manipulação de 

combustíveis, óleos ou outras substâncias químicas poluentes. 

• Deverá ser assegurado o transporte de materiais do tipo particulado em veículos com a carga coberta, 

de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

• A velocidade de circulação dos veículos deverá ser limitada para evitar a geração de poeiras. 

• Os equipamentos móveis a utilizar devem encontrar-se em boas condições de operação, obedecendo às 

normas internacionais que regulam a quantidade de gases a emitir por veículos pesados. 

• Deve ser assegurada a manutenção e revisão periódica dos veículos e maquinaria de apoio à obra. 

• É expressamente proibida a queima de qualquer tipo de resíduo em obra. 

• Deverá ser proibida a deposição de resíduos lixiviáveis a céu aberto, para evitar o arraste, pelas águas 

pluviais, de substâncias nocivas ao ambiente. 

 

Na Fase de Funcionamento: 

• Proceder à manutenção e revisão periódica do sistema de ventilação e exaustão, de forma a minimizar a 

emissão de poluentes atmosféricos e odores. 

• Utilizar alimentos húmidos ou granulados ou acrescentar matérias-primas gordurosas ou agentes 

aglutinantes aos sistemas de alimentos secos, para evitar a emissão de poeiras. 

• Proceder ao tratamento do ar de exaustão dos pavilhões. 

• Utilização de dispositivos de iluminação eficientes em termos energéticos, de forma a reduzir as emissões 

indiretas de poluentes atmosféricos. 

• O estrume deve ser imediatamente enviado a destino final adequado após a sua retirada do interior dos 

pavilhões. 

• A descarga das fossas estanques deve ocorrer apenas em dias úteis, deve ser uma operação tão rápida 

quanto possível e todas as fossas devem ser imediatamente fechadas no final da operação. 

• O transporte do estrume deve ser realizado em contentores fechados. 
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• Evitar sempre que possível o atravessamento de aglomerados populacionais por veículos pesados afetos 

à instalação avícola. 

 

 
Recomendações adicionais  

• Avaliar a viabilidade de instalação de sistemas de tratamento do ar de exaustão dos pavilhões: 

Estando previsto no EIA como medida de minimização de impactes o tratamento do ar de exaustão dos 

pavilhões, procedeu-se no âmbito do presente parecer a uma auscultação a fornecedores de soluções 

tecnológicas desse tipo para avaliar a efetiva viabilidade da sua instalação na exploração avícola da Quinta 

do Seixo.  

Após análise das necessidades de configuração e de operação do empreendimento, o parecer dos 

fornecedores foi no sentido de não ser viável a instalação de uma solução de desodorização do ar de exaustão 

(ex.: biofiltro, depurador biológico, filtro seco, sistema de limpeza de ar de duas ou três fases, ...), devido ao 

elevado caudal de ar a tratar, à reduzida pressão dos ventiladores (que é insuficiente para encaminhar o ar 

para qualquer solução de tratamento) e à natureza de funcionamento intermitente dos mesmos (gerido de 

forma automática em função da temperatura monitorizada no interior dos pavilhões). 

Pelos motivos expostos, considera-se que esta medida de minimização de impactes não será viável no caso 

em apreço (pelo menos sem custos desproporcionados), não se afigurando razoável a sua exigência genérica 

sem antes se confirmar a efetiva ocorrência do impacte sobre recetores sensíveis (que, face à análise 

efetuada, releva-se bastante improvável) e, nesse caso, à identificação e delimitação das fontes efetivamente 

causadoras de impacte (permitindo dessa forma estudar alguma solução caso a caso). 

• Efetuar uma “monitorização psicossocial” na área de influência do projeto durante o 

funcionamento da exploração avícola: 

De forma a aferir a existência de sinais de incomodidade devido a odores provenientes do funcionamento da 

exploração avícola, recomenda-se que se efetue uma “monitorização psicossocial” periódica através da 

auscultação de moradores, estabelecimentos comerciais e outros agentes socioeconómicos num raio de 3 km 

a partir dos limites da propriedade, bem como ao longo das vias de comunicação utilizadas pelos veículos 

afetos à exploração, para além da disponibilização de um meio permanente para receção de queixas (vide 

descritor “Governança”). 
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• No caso de se identificarem sinais de impactes por odores da exploração avícola em algum recetor 

sensível, recomenda-se uma avaliação da incidência e do grau da incomodidade: 

Apesar da resposta aos odores ser altamente variável e depender de vários fatores, normalmente o impacte 

dos mesmo prende-se com a ação conjugada de variáveis que se correlacionam entre si: frequência, 

intensidade, duração, agradabilidade e localização. 

Existindo pela primeira vez na legislação nacional uma referência à necessidade do uso das técnicas 

disponíveis em conjunto com a adoção de boas práticas de gestão para a eliminação e minimização  de 

compostos odoríferos por parte dos operadores (n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho), 

importa acautelar a avaliação da potencial incomodidade da exploração avícola na sua envolvente em face de 

indícios fundamentados da ocorrência desse tipo de impactes. 

Nesse contexto, foram já testadas abordagens metodológicas para esse tipo de avaliação4, sugerindo-se uma 

“análise de incomodidade através da pluma de odores”, referida como a metodologia que mais se adequa 

quando se pretende avaliar o impacte dos odores de instalações com emissões fundamentalmente difusas ou 

com fontes emissoras passivas em área (aterros sanitários, estações de tratamento de águas residuais, 

suiniculturas, entre outras). 

Nesta metodologia a pluma de odor é determinada ao longo de cinco dias distintos por um painel de cinco 

elementos. Em cada dia são efetuadas medições em, pelo menos, seis secções transversais à direção do 

vento e em cada secção são realizadas medições simultâneas por cinco assessores. Ao longo dos cinco dias 

realizam-se avaliações em, pelo menos, 30 secções totalizando um mínimo de 150 pontos de amostragem, 

com cada medição tendo uma duração de 10 minutos. São paralelamente efetuadas uma análise aos 

parâmetros meteorológicos e uma modelação da dispersão dos odores, dando origem a resultados como o 

exemplificado na Figura 9. 

                                                           
4 WeDoTech / Eurofins Portugal / ISEP (2015). Guia de Caracterização de Odores em Portugal, produzido no âmbito do Projeto 

OdorTech (Ref.ª 2013/30240), financiado pela AdI através do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico do 

QREN. 
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Figura 9   Exemplo de resultados obtidos com uma análise de incomodidade através da pluma de odores 

Refira-se que esta medida permitirá implementar a Decisão de Execução (UE) 2017/302 da Comissão, de 15 

de fevereiro de 2017, que estabelece conclusões sobre as melhores técnicas disponíveis (MTD) para a criação 

intensiva de aves de capoeira ou de suínos, nos termos da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho – nomeadamente a MTD 26. 

 

• No caso de se verificar incomodidade (real ou potencial) por odores da exploração avícola em 

algum recetor sensível, recomenda-se a implementação de boas práticas de gestão interna5 para 

minimizar a probabilidade do seu impacte, nomeadamente: 

▪ Planear as operações identificadas como mais relevantes em termos de geração de odores (ou seja, 

a recolha de frangos e a remoção das camas) tendo em conta a direção do vento (evitando ventos 

de noroeste - que poderiam direcionar os odores para a povoação do Seixo -, e ventos de este - que 

poderiam direcionar os odores para a zona da praia do Poço da Cruz). 

                                                           
5 Promovendo sempre que possível a implementação da Decisão de Execução (UE) 2017/302 da Comissão, de 15 de fevereiro de 

2017, que estabelece conclusões sobre as melhores técnicas disponíveis (MTD) para a criação intensiva de aves de capoeira ou de 

suínos, nos termos da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho. 
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▪ Educar e formar o pessoal, especialmente em relação à remoção e transporte do material das camas, 

ao planeamento de atividades (vide ponto anterior), à reparação e manutenção dos equipamentos e 

à aplicação de boas práticas (ex.: manter as portas dos pavilhões fechadas sempre que possível, o 

que nem sempre se verificou nas visitas efetuadas) – implementando a MTD 2 da Decisão de 

Execução (UE) 2017/302 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2017. 

▪ Criar, aplicar e rever regularmente um plano de gestão de odores que inclua os seguintes elementos: 

i. protocolo com medidas e cronogramas adequados; ii. protocolo para monitorização de odores; iii. 

protocolo para resposta a ocorrências de odores incómodos; iv. programa de prevenção e eliminação 

de odores;  v. análise do historial de ocorrências de odores e soluções aplicadas e divulgação de 

conhecimentos sobre ocorrência de odores – implementando a MTD 12. 

▪ Colocar barreiras externas eficazes para gerar turbulência no fluxo de ar expelido (ex.: cortinas 

arbóreas), na medida em que a gestão de combustíveis e do risco de incêndio o permitir (note-se 

que este tipo de solução tem sido referida como uma medida eficaz de minimização de odores em 

explorações avícolas6) – implementando a MTD 13 c). 

▪ Colocar defletores nas saídas de ar que se encontrem a baixa altura nas paredes, para que o ar de 

exaustão seja dirigido para o solo e evitando assim a sua projeção horizontal  – implementando a 

MTD 13 c). 

 

• Avaliar riscos para a saúde pública 

▪ Deve ser realizado um estudo sobre os potenciais riscos da exploração avícola para a saúde pública, 

com base em avaliações epidemiológicas que possam ser extrapoladas para as condições 

tecnológicas e de localização, orientação e exposição de recetores sensíveis da exploração em causa, 

bem como em indicadores de saúde humana relativos a populações alvo (preferencialmente que 

caracterizem a situação de referência antes e depois da instalação de explorações semelhantes). 

▪ Caso os resultados do referido estudo revelem riscos efetivos a este nível, devem ser apresentadas 

medidas de gestão e minimização desses riscos e desenhado um Plano de Vigilância da Saúde 

                                                           
6 Exemplos de bibliografia:  Malone, G.; Van Wicklen, G.; Collier, S.; Hansen, D. (2006). Efficacy of vegetative environmental buffers 

to capture emissions from tunnel ventilated poultry houses. In Proceedings Workshop Agric. Air Qual.: State of the Science, Potomac, 

MD. North Carolina State Univ., Raleigh, p. 875–878, 2006.  Patterson, P. H.; Adrizal Hulet, R. M.; Bates, R. M.; Despot, D. A.; Wheeler, 

E. F.; Topper, P.A. (2008). The Potential for Plants to Trap Emissions from Farms with Laying Hens. 1. Ammonia. Journal of Applied 

Poultry Research v.17, p.54-63, 2008. 
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Pública, incidindo na vigilância biológica da população (ex: dioxinas, asma, cancro, alterações 

reprodutivas, impacte psicossocial, entre outros que se revelem adequados). 

 

 

Síntese conclusiva  

• A afetação da qualidade do ar e, principalmente, a geração de incomodidade por odores, é um dos 

impactes mais reconhecidamente atribuídos a explorações avícolas. 

• A avaliação efetuada permitiu inferir que este tipo de impactes pode ocorrer quando se conjugam 

características específicas de localização, orientação, exposição e condições climatéricas (intensidade e 

direção do vento), que não se verificarão na Quinta do Seixo, pelo que a probabilidade da ocorrência 

deste tipo de situação será muito reduzida. 

• Após consulta e análise das soluções tecnológicas disponíveis no mercado, considera-se que a medida 

prevista no EIA para tratamento do ar de exaustão dos pavilhões de minimização de impactes não será 

viável no caso em apreço (pelo menos sem custos desproporcionados), não se afigurando razoável a sua 

exigência genérica sem antes se confirmar a efetiva ocorrência do impacte sobre recetores sensíveis 

(que, face à análise efetuada, releva-se bastante improvável) e, nesse caso, à identificação e delimitação 

das fontes efetivamente causadoras de impacte (permitindo dessa forma estudar soluções caso a caso). 

• Recomenda-se efetuar uma “monitorização psicossocial” periódica na área de influência da exploração 

avícola (sugere-se um raio de 3 km a partir dos limites da propriedade) durante o seu funcionamento, de 

forma a identificar e avaliar eventuais focos de incomodidade. 

• No caso de se identificarem sinais de impactes por odores da exploração avícola em algum recetor 

sensível, recomenda-se uma avaliação da sua incidência (aplicando uma metodologia de “análise de 

incomodidade através da pluma de odores”) e a aplicação de boas práticas de gestão interna  para 

minimizar a probabilidade do seu impacte (implementando as melhores técnicas disponíveis (MTD) 

definidas pela Comissão Europeia para este tipo de atividade – incluindo o planeamento das operações 

identificadas como mais relevantes em termos de geração de odores (ou seja, a recolha de frangos e a 

remoção das camas) tendo em conta a direção do vento, a elaboração de um plano de gestão de odores, 

a colocação de barreiras externas eficazes para gerar turbulência no fluxo de ar expelido (ex.: cortinas 

arbóreas) e a instalação de defletores nas saídas de ar para que o mesmo seja dirigido para o solo e 

evitando assim a sua projeção horizontal). 
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• Averiguou-se que a ocorrência de situações de contaminação fúngica é rara mas possível no tipo de 

pavilhões a instalar, não sendo de todo previsível a sua propagação para algum recetor sensível no 

exterior da exploração avícola (até pelas condições de temperatura e humidade necessárias para a sua 

proliferação). 

• Deve ser realizado um estudo sobre os potenciais riscos da exploração avícola para a saúde pública. 

• Considera-se que as medidas de minimização previstas no EIA, complementadas pelas recomendações 

adicionais identificadas no presente parecer, permitirão acautelar de forma gradual, completa e adequada 

os riscos associados a este descritor. 
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Sistemas Ecológicos 

 
Síntese de impactes identificados no Estudo de Impacte Ambiental 

 

• A área de implantação do projeto não se encontra inserida em nenhuma área classificada como sendo 

de conservação da natureza, nomeadamente em Área Protegida ou Sítio da Rede Natura 2000 (Zona de 

Proteção Especial - Diretiva Aves e Sítios da Lista Nacional - Diretiva Habitats). No entanto, a propriedade 

onde se insere o projeto faz fronteira a oeste com o Sítio das Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas 

(PTCON0055). 

• O biótopo florestal - pinhal em dunas (FD) é o predominante na área de estudo e na área do projeto, 

ocorrendo em 65% e 84% da área, respetivamente. 

• As zonas húmidas (ZH) correspondem a 4,2% da área do projeto, associadas à presença de valas e de 

charcas. A área do projeto é atravessada por duas linhas de água, que neste caso concreto são valas ou 

também designadas por drenos florestais. Uma vala ocorre a norte, com escoamento de este para oeste, 

e que drena diretamente para o canal de Mira, encontram-se ocupada predominantemente por acácias e 

canas. A outra vala localiza-se na parte sul do terreno, com escoamento de noroeste para sudeste, 

drenando para a vala do Regente do Rei. Esta vala, dentro da área de implantação do projeto, foi 

totalmente percorrida pelo incêndio florestal de outubro de 2017. 

• O biótopo agrícola (A) ocorre na parte este da área de estudo, junto à povoação de Seixo, correspondendo 

a 7% da área, sendo inexistente na área do projeto. É composto por culturas agrícolas de sequeiro e de 

regadio (milho e hortas) e ainda pomares e vinha, cujo subcoberto é praticamente inexistente. A 

vegetação herbácea apenas ocorre junto dos caminhos e das áreas não lavradas, com características 

ruderais, por estarem fortemente condicionadas pela ação humana. Na zona norte da propriedade ocorre 

uma área de viveiro e estufas abandonadas, que ocupa 3,7% da área da mesma e onde se verifica a 

presença de espécies invasoras. Imediatamente a nordeste ocorre uma exploração agrícola de produção 

de relva, com uma dimensão considerável. 
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• A presença de pinhal em dunas na área do projeto leva a considerar que se trata de uma zona com médio 

valor ecológico que, no entanto, tem vindo a ser diminuído pela presença das espécies invasoras e de 

incêndios florestais. 

• Serão intervencionados 94,5 ha para a implantação dos NPA (47,3% da área da propriedade), 

correspondendo 36% dessa área ao biótopo florestal pinhal em dunas, 19% a ocupação por estufas e 

viveiro abandonado (NPA3) e 45% a área ardida (correspondente à área de implantação do NPA4 e do 

NPA5). 

• Será expectável a redução da taxa fotossintética e do metabolismo das plantas na fase de construção, 

que afetam sobretudo espaços florestais que apresentam elevada capacidade de resiliência a este tipo 

de perturbação. 

• Será expectável a afetação da fauna associada ao biótopo florestal, a diminuição dos recursos 

alimentares e a afetação da cadeia trófica (durante a fase de construção). 

• Prevê-se um impacte negativo nos sistemas ecológicos direto, de magnitude moderada, permanente, 

irreversível e local, com perda de biótopo com valor ecológico. 

• A circulação de viaturas na fase de funcionamento aumenta o risco de atropelamento de mamiferos, 

répteis e anfíbios. 

 

 
Análise complementar de impactes 

 

• A implantação da exploração avícola contribuirá para a fragmentação de habitats no interior da 

propriedade (embora se encontrem atualmente bastante degradados) e, se não forem acauteladas 

adequadas medidas de minimização, poderá afetar indiretamente (principalmente devido à movimentação 

de veículos pesados) habitats na proximidade à área do projeto (nomeadamente os habitats 2150* Dunas 

fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea); 2170 Dunas com Salix repens ssp. argentea (Salicion 

arenariae); 2190 Depressões húmidas intradunares; 2260 Dunas com vegetação esclerófila da Cist-

Lavenduletalia; 2270* Dunas com florestas de Pinus pinea e ou Pinus pinaster; 4030 Charnecas secas 

europeias. 

• Neste contexto, os impactes nos sistemas ecológicos associados à exploração avícola não serão 

diferentes dos expectáveis pela pressão urbana e turística (incluindo o tipo de intervenção que estava 

prevista para aquele território em sede de Plano Diretor Municipal). 
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• Entende-se que seria interessante evitar a circulação de veículos pesados na estrada florestal que 

separa a propriedade do Sítio de Rede Natura 2000, aumentando a ”zona tampão” da exploração 

avícola relativamente ao mesmo. No entanto, para que tal seja possível seria necessário encontrar 

vias alternativas de acesso tanto aos NPA1 e NPA2 (previstas para essa estrada florestal) como aos 

NPA4 e NPA5 (cujo acesso depende também da circulação pela mesma estrada). Essas alternativas 

poderiam ser configuradas através de dois cenários: 1) efetuar a entrada de todos os veículos pelo 

acesso previsto para o NPA3 e garantir a circulação até todos os NPA por vias a construir dentro da 

propriedade (o que implicaria provavelmente um atravessamento de linha de água para os NPA4 e 

NPA5), ou 2) utilizar o acesso previsto para o NPA3 para aceder aos NPA1 e NPA2 (através de vias 

internas) e criar um acesso pelo lado este da propriedade para aceder aos NPA4 e NPA5 (o que 

implicaria a requalificação de uma estrada florestal) – estes dois cenários são exemplificados na 

Figura 10). 

Note-se que as eventuais vias a criar ou a consolidar no interior da propriedade poderiam também ser 

utilizadas para operações de manutenção do espaço florestal e de acesso de meios de emergência 

ou de proteção civil. 

No entanto, também se considera importante criar e manter as cinco entradas na propriedade 

previstas no projeto, de forma a garantir vários pontos de evacuação em caso de emergência (por 

exemplo, na ocorrência de incêndio florestal ou outra situação de risco). 

Deste modo, propõe-se que numa primeira instância se mantenham os pontos de acesso previstos, 

remetendo uma análise da viabilidade de criação dos acessos alternativos para a fase de 

funcionamento da exploração avícola, reforçando que seria de facto interessante criar as condições 

para evitar a circulação de veículos pesados na estrada florestal junto do Sítio de Rede Natura 2000.  
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Figura 10   Cenários para vias alternativas de acesso aos NPA, de forma a evitar a circulação 

de veículos pesados junto ao Sítio de Rede Natura 2000 ( – – – Cenário 1  /  – – – Cenário 2 ) 

 

• Numa outra perspetiva, há um tipo de impacte muitas vezes associado a explorações avícolas e que 

não é abordado no EIA – a proliferação de pragas, sobretudo insetos (os mais comuns na avicultura 

são a mosca doméstica (Musca domestica) e o escaravelho das camas (Alphitobius diaperinus)) e 

roedores, promovida pelos significativos volumes de alimento de alta qualidade, a produção de 

estrume, a mortalidades de aves e pelo ambiente fechado, aquecido e protegido do sol e da chuva. 

Nesse sentido, o controlo de insetos e roedores deve ser uma prática a implementar na exploração 

avícola. 

 



 
 

 

43 Parecer sobre os Impactes da Implantação de uma Exploração Avícola na Quinta do Seixo 

Parecer Técnico 

 

Síntese de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte 
Ambiental 

 

• Relocalizar o NPA5 de modo a preservar a zona húmida, onde está prevista a sua construção. 

• Elaborar um plano para a gestão adequada da floresta na área da propriedade, a implementar na fase de 

construção e funcionamento. 

• Elaborar um plano de erradicação das espécies invasoras para a fase de construção e funcionamento do 

projeto. 

• Elaborar um projeto de valorização das duas linhas de água / valas existentes na propriedade. 

• Limitar as ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos às zonas 

estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

• Manter uma faixa de gestão de combustível mínima de 50 metros em torno de todas as edificações. 

 

 
Recomendações adicionais 

 

• Estudar, durante o funcionamento da exploração, a viabilidade de relocalizar os acessos aos NPA1, 

NPA2, NPA4 e NPA5 de modo a evitar a circulação de veículos pesados na estrada florestal que separa 

a propriedade do Sítio de Rede Natura 2000, aumentando a ”zona tampão” e a afetação da exploração 

avícola sobre o mesmo. 

• Efetuar as ações de limpeza da vegetação, sempre que possível, entre setembro e fevereiro, fora do 

período de reprodução dos vertebrados. 

• Manter uma densidade vegetal que preencha o estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo, sendo a escolha 

das espécies a aplicar feita de acordo com a fitossociologia da região, considerando também os leitos e 

margens das linhas de água. 

• Reforçar a estabilidade das dunas existentes, através da colocação de vegetação adequada. 

• Implementar medidas de controlo de insetos e roedores na exploração avícola. 
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Síntese conclusiva 
 

• São expectáveis impactes negativos sobre os recursos biológicos (habitats e espécies de fauna e flora 

com algum valor ecológico), embora não mais gravosos do que aqueles que seriam expectáveis com o 

uso previsto em sede de Plano Diretor Municipal para aquela propriedade. 

• É possível implementar medidas para minimizar os previsíveis impactes sobre os ecossistemas. 

• Devem ser implementadas medidas de controlo da proliferação de pragas na exploração avícola 

(nomeadamente insetos e roedores). 

• Considera-se relevante estudar, durante o funcionamento da exploração, a viabilidade de relocalizar os 

acessos aos NPA1, NPA2, NPA4 e NPA5 de modo a evitar a circulação de veículos pesados na estrada 

florestal que separa a propriedade do Sítio de Rede Natura 2000, aumentando a ”zona tampão” e a 

afetação da exploração avícola sobre o mesmo, e relocalizar o NPA5 de modo a preservar uma zona 

húmida localizada na área prevista para a sua construção. 
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Solo e Uso do Solo 

 
Síntese de impactes identificados no Estudo de Impacte Ambiental 

 

• Os solos da área de projeto são predominantemente regossolos psamiticos - solos incipientes, pouco 

evoluídos, constituídos por materiais detríticos arenosos mais ou menos grosseiros. A capacidade de uso 

do solo é do tipo Classe F - Não agrícola (Florestal), correspondendo a solos com capacidade de uso 

muito reduzida, sem aptidão agrícola (mas com aptidão florestal).  

• Parte da área do projeto encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional (RAN), mais 

concretamente na parte norte (na zona onde se encontram estufas e viveiros, atualmente abandonados). 

• Relativamente ao uso do solo, na área de intervenção ocorre predominantemente o uso florestal (pinhal 

com pinheiro bravo), correspondendo a 92% da propriedade. Na parte norte ocorre ainda uma área de 

aterro e uma área de viveiro e estufas (8% da propriedade), atualmente em estado de abandono. 

• É de salientar que cerca de 33% da área da propriedade (66 ha), foi afetada por um incêndio florestal em 

outubro de 2017. 

• Está previsto um volume de 30 407 m3 de escavação e de 30 420 m3 de aterro, observando-se assim um 

equilíbrio em termos de movimentos de terras. É esperado um volume de empréstimo de 13,7 m3, que 

deverá ter origem numa pedreira da região. 

• As operações de escavação e de aterro ocorrerão em simultâneo, ou seja, paralelamente às operações 

de escavação realizadas nos NPA efetuar-se-ão as operações de deposição de terras. Desta forma, não 

se prevê a ocorrência de armazenamento de terras escavadas. 
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Análise complementar de impactes 

 

• Alterações morfológicas do solo devido a movimentos de terra 

A limpeza do terreno para construção dos cinco NPA, aliado ao tipo de solo existente na área do projeto, 

potenciará a exposição dos solos a fenómenos erosivos (preveem-se 30 407 m3 de terras de escavação e 

30 420 m3 de aterro). Este impacte pode ser significativo quando se aliam fenómenos atmosféricos extremos 

(vento e chuva) e a circulação de maquinaria pesada, sendo mais expectável na fase de construção. 

• Potencial contaminação de solos 

▪ Na fase de construção pode ocorrer o risco de contaminação pontual do solo por substâncias 

associadas às operações de construção e de movimentação de maquinaria (combustíveis, óleos e 

outras substâncias químicas).  

▪ Na fase de funcionamento ocorrerá o armazenamento de substâncias associadas à atividade avícola 

(rações, estilha de madeira), existindo também a possibilidade de derrames associados a máquinas 

e veículos.  

▪ Será importante avaliar adequadamente se os solos presentes na zona norte da propriedade 

(ocupados pelas estufas e viveiro abandonados) apresentam algum tipo de contaminação. 

▪ A gestão de resíduos sólidos e líquidos não será efetuada na exploração, considerando-se deste 

modo que, desde que cumpridos os procedimentos de recolha e transporte previstos, estes não 

constituem uma fonte de contaminação do solo.  

 

 

Síntese de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte 
Ambiental  

• Manter, sempre que possível, os exemplares de pinheiro bravo e o seu coberto natural ou seminatural. 

• Limitar as ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos às zonas 

estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

• Limitar a circulação de maquinaria pesada sobre os solos, restringindo-a aos caminhos previamente 

assinalados, de forma a evitar a sua compactação e a diminuição da taxa de infiltração durante as fases de 

construção e funcionamento do projeto. 
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• Reduzir a exposição do solo desprovido de vegetação e as movimentações de terras durante os períodos 

de maior pluviosidade, para minimizar a erosão hídrica. 

• Adotar inclinações nos taludes que garantam a sua estabilidade e que, desta forma, facilitem o seu 

recobrimento vegetal. 

• Armazenar na área do projeto as terras vegetais provenientes da atividade de decapagem do solo, para 

serem utilizadas na modelação dos taludes e recuperação de áreas intervencionadas. 

• Instalar os geradores necessários à obra em superfícies impermeáveis para minorar o derrame acidental 

de hidrocarbonetos. 

• Remover todos os materiais e resíduos pós-obra nos terrenos temporariamente ocupados por estaleiros de 

obra e depósito de materiais, sendo os solos alvo de escarificação, de forma a restabelecer as condições 

naturais. 

• Recolher todo o solo contaminado na operação de remoção dos resíduos e materiais poluentes que se 

encontram na área do NPA3, encaminhando-o a operador de gestão de resíduos licenciado. 

 

 

 
Recomendações adicionais 

 

• Sugere-se a realização de um rastreio à potencial contaminação do solo na área do NPA3, uma vez que 

há indícios da presença de substâncias contaminantes mas desconhecem-se pormenores sobre os 

procedimentos e a sua utilização nas estufas e viveiro ali presentes (e atualmente em estado de 

abandono). Com os resultados desse rastreio será possível por um lado aferir o tipo e extensão da 

potencial contaminação (e, dessa forma, desenhar de forma eficaz uma eventual operação de remoção 

e descontaminação) e, por outro, minimizar a quantidade de solo a mobilizar e/ou a intervencionar.  
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Síntese conclusiva 
 

• Considera-se que os impactes sobre o solo e o seu uso existem mas são minimizáveis. 

• Será importante nesse sentido assegurar a manutenção do solo pré-existente sempre que possível, tendo 

em especial atenção o controlo dos fatores que possam aumentar a incidência de processos erosivos. 

• Recomenda-se a realização de um rastreio à potencial contaminação do solo na zona norte da 

propriedade (na qual está prevista a implantação do NPA3), de modo a aferir se existe algum tipo de 

contaminação e a respetiva extensão, desenhando se necessário uma operação de remoção que 

minimize a quantidade de solo a mobilizar e/ou a intervencionar. 
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Paisagem 

 
Síntese de impactes identificados no Estudo de Impacte Ambiental 

 

• São identificados impactes negativos de média significância sobre a paisagem na fase de contrução, 

nomeadamente devido a ações de desarborização, demolição e remoção de estruturas no NPA3, 

movimentos de terras, instalação de estaleiros, construção de edifícios e áreas de circulação e transporte 

de pessoas e materiais 

• Na fase de funcionamento os impactes são também considerados negativos mas de baixa significância, 

associados à presença física dos NPA, à produção e gestão de efluentes pecuários e ao transporte de 

matérias-primas, produto final e pessoas. 

• A área do projeto apresenta um elevado confinamento visual, devido ao tipo de relevo e ao uso do solo 

existente na envolvente (pinhal), pelo que o projeto não será visível a partir da sua envolvente. Além 

disso, na envolvente não existem observadores permanentes. Por estes motivos, a área foi considerada 

como tendo elevada capacidade de absorção visual às alterações, pelo que o projeto será pouco visível 

a partir da envolvente. 

• Por outro lado, trata-se de uma paisagem com uma certa singularidade, com uma qualidade visual 

considerada média, associada à presença de dunas com pinheiro bravo, que será alterada na área onde 

se inserem os NPA. 

 

 
Análise complementar de impactes 

 

De forma a obter uma noção mais precisa do potencial impacte da exploração avícola na paisagem 

envolvente, efetuaram-se alguns testes de perceção visual durante uma das vistas de reconhecimento de 

campo à área do projeto. 

Nesse sentido, na Figura 11 é possível aferir a distância a que ficarão os pavilhões do ponto de contacto 
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visual mais próximo (no caso, a estrada florestal que separa a propriedade da área classificada como Rede 

Natura 2000 – na imagem da esquerda o observador encontra-se dentro da propriedade, a 50 metros da 

estrada (viatura assinalada a vermelho), ou seja, no limite da faixa que constituirá o buffer florestal da 

propriedade; na figura da direita o observador encontra-se a 100 metros da estrada, ou seja, no local onde é 

expectável que se encontre a parede exterior mais próxima de um dos pavilhões, desenvolvendo-se a partir 

desse ponto para o interior da propriedade. 

  

Figura 11   Perceção visual desde o limite do buffer florestal da propriedade (50 m – imagem da esquerda) e no local de 

implantação de um dos pavilhões (100 m – imagem da direita) 

 

 

Síntese de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte 
Ambiental  

Na Fase de Construção: 

No final da obra, nos terrenos temporariamente ocupados (áreas afetas aos estaleiros, áreas de depósito, etc.) 

deverão ser removidos todos os materiais e resíduos e os solos deverão ser alvo de escarificação, por forma 

a assegurar, tanto quanto possível, o restabelecimento das condições naturais; 
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Na Fase de Funcionamento: 

• Garantir uma gestão florestal na área da propriedade adequada ao meio onde se insere. 

• Manter a implementação do plano de erradicação e controlo de espécies invasoras. 

 

 
Recomendações adicionais 

 

Garantir que as cortinas arbóreas e arbustivas a promover pela gestão florestal da propriedade impeçam o 

mais possível o contacto visual da exploração avícola a partir da envolvente. 

 

 

Síntese conclusiva 
 

• Preveem-se impactes negativos de média significância e temporários na paisagem durante a fase de 

construção do empreendimento, sendo de baixa significância durante a sua fase de funcionamento, 

considerando-se que uma adequada gestão florestal da propriedade e das cortinas arbóreas e arbustivas 

que envolverão os NPA permitirão mitigar quase integralmente os impactes na paisagem. 

• Esta avaliação foi corroborada nas visitas de reconhecimento de campo à área do projeto efetuadas no 

âmbito do presente parecer. 
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Resíduos e Efluentes 

 
Síntese de impactes identificados no Estudo de Impacte Ambiental 

 

 

Na Fase de Construção: 

• Os resíduos produzidos durante a fase de construção serão temporariamente armazenados nas áreas de 

estaleiro e posteriormente encaminhados para destino final adequado. A correta gestão dos resíduos 

produzidos nesta fase determina um impacte negativo mas de magnitude reduzida, uma vez que a 

produção de resíduos nesta fase não deverá afetar a capacidade do sistema de gestão. 

 

Na Fase de Funcionamento: 

• Na operação de limpeza dos pavilhões, o estrume é retirado dos pavilhões com recurso a trator (e enviado 

de imediato a destino final). Depois realiza-se o varrimento e aspiração dos pavimentos e só depois se 

realiza a lavagem, a alta pressão, com água e detergente. As águas de lavagem são recolhidas pela rede 

de drenagem dos pavilhões e armazenadas nas fossas estanques. Pelo facto de não ocorrer 

armazenamento de estrume na instalação avícola e de não ocorrer o seu espalhamento, mas sim a 

valorização energética, a sua produção terá um efeito nulo sobre a qualidade dos recursos hídricos 

subterrâneos. 

• O estrume não será armazenado na instalação e será integralmente encaminhado para valorização 

energética, enquanto o chorume será armazenado em fossas estanques e transportado para tratamento. 

Assim, considera-se que o funcionamento do projeto terá um impacte negligenciável na qualidade dos 

recursos hídricos superficiais. 

• Uma vez que não é feito o armazenamento de estrume na instalação avícola, as emissões de poluentes 

atmosféricos por esta via só ocorre durante as operações de limpeza, pelo que se considera esta 

contribuição como negligenciável. 
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• A geração de ruído na fase de funcionamento terá um caráter permanente, embora seja determinado pelo 

funcionamento da instalação avícola (equipamentos instalados e ruído dos animais) e pelo transporte de 

matérias-primas, produto final e efluentes pecuários. Este impacte é considerado negligenciável”. 

• A gestão dos efluentes pecuários não será realizada na área do projeto, nem está previsto o 

armazenamento temporário do estrume na exploração avícola, que terá como destino a sua valorização 

energética, não ocorrendo por isso o seu espalhamento no solo. Relativamente aos efluentes líquidos 

estes são temporariamente armazenados em fossas estanques, sendo posteriormente encaminhados 

para uma ETAR. Deste modo, considera-se que os efluentes não constituem uma fonte de contaminação 

do solo, sendo o impacte do funcionamento do projeto no solo negligenciável, dada a baixa probabilidade 

de ocorrência de contaminação, o reduzido número de substâncias contaminantes manuseadas na 

instalação avícola e o adequado envio dos efluentes pecuários a destino final.  

• O processo de produção animal e a manutenção das instalações vão gerar um conjunto de resíduos, que 

serão transportados a destino final autorizado. Na instalação avícola não será feito o armazenamento do 

estrume, sendo o mesmo removido do interior dos pavilhões diretamente para os veículos de transporte 

para valorização energética. 

• Os resíduos de medicamentos (restos de produtos e embalagens) são armazenados em contentores 

próprios e encaminhados a operador de gestão licenciado. 

• A gestão adequada de todos os resíduos produzidos, o seu correto armazenamento temporário e o 

encaminhamento para valorização e tratamento da grande maioria dos resíduos produzidos, permite 

eliminar o seu potencial poluente e considerar o impacte como de baixa significância. Pode concluir-se 

que o objetivo ambiental para os resíduos é cumprido, desde que sejam aplicadas as respetivas medidas 

de minimização”. 

• Na síntese de impactes são assinalados impactes negativos de média significância da produção e gestão 

de efluentes pecuários ao nível dos sistemas ecológicos e da paisagem, sem contudo observar-se uma 

descrição explícita dos mesmos nos respetivos capítulos dedicados à avaliação dos impactes desses 

descritores. 

• Na síntese de impactes é assinalado um impacte positivo de elevada significância da produção e gestão 

de efluentes pecuários ao nível do descritor “socioeconomia”, sem contudo observar-se uma descrição 

explícita do mesmo no respetivo capítulo dedicado à avaliação dos impactes desse descritor.  

• É referida como lacuna de informação o desconhecimento relativo ao destino final do efluente pecuário e 

do efluente doméstico produzido. 
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Análise complementar de impactes 

 

• Produção de efluentes e respetivo destino final 

▪ Segundo o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) está prevista a produção de 540 m3 de 

efluentes (chorume) por ano (45 m3 por mês), com concentrações significativas de matéria orgânica. 

▪ Os efluentes gerados no funcionamento da exploração avícola serão armazenados em fossas 

estanques e posteriormente encaminhados para tratamento adequado numa Estação de Tratamento 

de Águas Residuais Industriais (ETARI) situada na da Marinha das Ondas, que assegura atualmente 

o tratamento de efluentes com as mesmas características de outras explorações avícolas do 

promotor. No entanto, importa notar que esta solução é diferente da que foi considerada no EIA (que 

remete para tratamento numa Estação de Tratamento de Águas Residuais a designar, mencionando 

que o proponente realizou contactos com a empresa Águas do Centro Litoral com vista à entrega 

dos efluentes na infraestrutura existente no concelho de Mira).  

▪ Segundo dados apurados no âmbito da elaboração do presente parecer, a referida ETARI, do tipo 

SBR, tem capacidade para tratar 1 500 m3 de efluente/dia, sendo que atualmente encontra-se em 

fase de ampliação da sua capacidade de tratamento para 2 400 m3/dia, pelo que é expectável que 

tenha capacidade suficiente para tratar o chorume produzido pela exploração avícola em análise. 

▪ De acordo com a caracterização do efluente de explorações avícolas com as mesmas características, 

são expectáveis concentrações significativas de CQO, CBO5 e SST (naturalmente superiores aos 

valores limite de emissão respetivos). Contudo, as análises relativas ao efluente tratado pela ETARI 

da Marinha das Ondas permite concluir que esta apresenta uma capacidade de remoção das cargas 

poluentes suficiente para respeitar o cumprimento dos valores limite de emissão (VLE) estipulados 

por lei. Complementarmente, importa referir que a água de abastecimento às explorações avícolas 

será proveniente de captações a efetuar no local, cujo aquífero preferencial apresenta sinais de 

contaminação por nitratos, que poderão posteriormente entrar na cadeia alimentar e ser libertados 

no chorume. Neste sentido, importará igualmente garantir que o sistema de tratamento dos efluentes 

cumpra os valores limite de emissão (VLE) de nitratos (50 mg/l).  

▪ Quando é necessária a administração de antibióticos (sempre e apenas por aconselhamento médico 

veterinário), esta é efetuada nas linhas de abeberamento, podendo entrar na cadeia alimentar e 

alguns compostos serem transmitidos para os efluentes (embora a probabilidade de tal ocorrer seja 
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reduzida, uma vez que ficarão em primeira instância retidos nas camas). Tais operações revelam-se 

necessárias, em média, em cerca de um terço dos pavilhões por ciclo. 

▪ Relativamente aos efluentes domésticos produzidos nas instalações sanitárias, no edifício 

administrativo e nos filtros sanitários, foi possível aferir que estes serão armazenados em fossas 

estanques específicas para o efeito (cinco no total), estando previsto o posterior encaminhamento 

para o sistema de saneamento “em alta” (num ponto de entrega a definir com a respetiva entidade 

gestora). Note-se que esta solução, que pretende minimizar os impactes com o transporte dos 

efluentes, é diferente da que está prevista no EIA (que refere que os efluentes domésticos seriam 

transportados em conjunto com os efluentes avícolas para ETARI). 

 

• Produção de resíduos sólidos e respetivo destino final 

▪ Segundo o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) está prevista a produção de 13 884 

toneladas de estrume por ano (1 157 toneladas por mês). 

▪ O estrume avícola produzido na instalação será diretamente recolhido do interior do pavilhão para o 

veículo de transporte (Figura 6), e será encaminhado na sua totalidade para valorização energética 

a realizar na unidade de transformação de subprodutos de origem animal da Campoaves, situada no 

Parque Industrial da Figueira da Foz (a 51 km do local de produção do estrume). 

▪ No PGEP não foi quantificada a quantidade de matérias de cama, pois considera-se que o valor de 

estrume já tem incluído esse material, tendo em conta o "Código de Boas Práticas Agrícolas" (que 

define estrume como uma mistura de dejetos sólidos e líquidos dos animais com resíduos de origem 

vegetal). 

▪ As cinzas das caldeiras serão recolhidas para produção de adubos orgânicos por empresas 

licenciadas para o efeito. 

▪ As carcaças de animais mortos (estimada em 320 400 unidades/ano) não são abrangidas pelo regime 

geral aplicável à prevenção, produção e gestão de resíduos, e serão depositadas na instalação em 

arcas congeladoras e posteriormente recolhidas por uma entidade credenciada para o efeito, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 33/2017, de 23 de março. 

▪ Os resíduos de medicamentos (restos de produtos e embalagens) serão armazenados em 

contentores próprios e recolhidos por operador licenciado para o efeito. 
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• Transporte rodoviário de efluentes e resíduos para destino final 

▪ A necessidade de transporte de todos os recursos e matérias-primas, bem como de toda a produção 

e resíduos, em percursos sempre superiores a 50 km, cria um impacto rodoviário que não deve ser 

negligenciado no plano de minimização de impactes, nomeadamente ao nível do aumento da 

intensidade de tráfego nos percursos utilizados, do ruído e das emissão de GEE. 

▪ O chorume produzido na exploração será recolhido das fossas estanques e encaminhado para o seu 

destino final (situado a cerca de 65 km de distância) através de seis camiões-cisterna ou movimentos 

por ciclo, o que corresponde a 37 movimentos por ano. 

▪ O estrume produzido na exploração será transportado para a unidade de transformação de 

subprodutos de origem animal da Campoaves, situada no Parque Industrial da Figueira da Foz, a 51 

km de distância. Segundo o EIA estima-se que sejam utilizadas 105 viaturas ou movimentos por ciclo 

para realizar o transporte das camas (estrume). Considerando que na instalação avícola está previsto 

realizar seis ciclos por ano, serão realizados 630 movimentos anuais. 

▪ Considerando a capacidade teórica de circulação das vias que serão utilizadas, o EIA considera que 

os valores de tráfego gerado por todas as atividades do projeto são irrisórios e sem qualquer 

consequência sobre o tráfego em circulação.   

 

• Fossas estanques 

▪ As fossas estanques terão quatro tanques, cada um com 2,3 m de diâmetro útil e 2,15 m de altura, 

totalizando uma capacidade de 8,93 m3 por cada tanque. Em cada pavilhão irão existir quatro fossas 

estanques (16 tanques), totalizando 60 fossas estanques para efluente avícola (240 tanques) nos 15 

pavilhões (5 NPA), cuja capacidade de retenção total de efluente avícola será de 2 143 m3. Existirão 

ainda cinco fossas estanques para armazenamento de efluente doméstico. 

▪ De acordo com informações obtidas junto do promotor, as fossas estanques serão construídas sobre 

uma base em betão hidrófugo, para receção dos elementos pré-fabricados no mesmo material. As 

juntas de ligação entre elementos serão executadas em argamassas comentícias hidrófugas. 

▪ A recolha do efluente será efetuada por hidroaspirador.  

▪ Segundo o promotor, será estabelecido um plano de limpeza anual previamente à entrada em 

funcionamento da exploração avícola. Por este motivo não foi possível nesta fase aferir a 

adequabilidade do mesmo. 
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▪ Não foi identificado nenhum plano de inspeção da estanquicidade, manutenção, prevenção e 

mitigação de derrames que possam ocorrer nas fossas estanques. 

 

 

Síntese de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte 
Ambiental  

• Na Fase de Projeto: 

▪ Equacionar a produção de água quente com recurso a painéis solares por forma a reduzir a queima 

de biomassa nas caldeiras. 

▪ Prever a instalação de painéis fotovoltaicos para produção de energia através de fontes renováveis 

e assim reduzir as emissões indiretas de poluentes atmosféricos. 

 

• Na Fase de Construção: 

▪ Disponibilizar WC químicos ou instalar fossas estanques nas áreas de estaleiro, assegurando o 

destino final adequado para os respetivos efluentes, de acordo com a legislação em vigor. 

▪ Armazenar todos os produtos lixiviáveis em local coberto e impermeável, mesmo que se tratem de 

embalagens lacradas. 

▪ Disponibilizar materiais absorventes na área de estaleiro para conter eventuais derrames de óleos e 

combustíveis. 

▪ Recolher todo o solo contaminado na operação de remoção dos resíduos e materiais poluentes que 

se encontram no Núcleo de Produção Avícola 3, encaminhando-o para operador de gestão de 

resíduos licenciado. 

▪ Definir e concretizar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis 

de serem produzidos, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia 

de Resíduos, a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais 

adequados para os diferentes fluxos de resíduos. 

▪ Assegurar que a entidade executante dê garantias de que os resíduos produzidos terão destino 

adequado, devendo sempre ser privilegiadas as operações de reciclagem. 

▪ Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor, prevendo a contenção/retenção de eventuais 

escorrências/derrames. 

▪ Proibir expressamente a queima de qualquer tipo de resíduo em obra. 
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▪ Depositar em contentores especificamente destinados para o efeito os resíduos produzidos nas áreas 

sociais e equiparáveis a resíduos urbanos, promovendo a separação das frações recicláveis e 

enviando posteriormente as mesmas para reciclagem. 

▪ Proibir a deposição de resíduos lixiviáveis a céu aberto, para evitar o arraste de substâncias nocivas 

ao ambiente pelas águas pluviais. 

▪ Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com 

base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

▪ Proibir a descarga direta no solo ou linhas de água de qualquer tipo de resíduo ou efluente. 

▪ Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. 

 

• Na Fase de Funcionamento: 

▪ Respeitar as boas práticas de gestão de resíduos consoante a sua tipologia, promovendo a sua 

reciclagem e valorização. 

▪ Utilizar dispositivos de iluminação eficientes em termos energéticos, de forma a reduzir as emissões 

indiretas de poluentes atmosféricos. 

▪ Enviar imediatamente o estrume para destino final adequado após a sua retirada do interior dos 

pavilhões. 

▪ Estabelecer um calendário para o transporte regular dos efluentes para tratamento, por forma a não 

ser ultrapassada a capacidade de armazenamento na instalação avícola. 

▪ Descarregar as fossas estanques apenas em dias úteis, através de uma operação tão rápida quanto 

possível e fechar imediatamente todas as fossas no final da operação. 

▪ Transportar o estrume sempre em contentores fechados. 

▪ Disponibilizar na instalação avícola materiais absorventes para conter eventuais derrames de óleos 

e combustíveis. 

▪ Armazenar os contentores de abastecimento de combustível (bidões de 200 litros) em local coberto 

e impermeável, permanecendo sobre bacias de retenção estanques de dimensão adequada. 

▪ Garantir uma boa exploração do sistema de armazenamento de chorume, por forma a evitar 

entupimentos e ultrapassagem da capacidade de retenção. 

▪ Utilizar detergentes comprovadamente biodegradáveis. 
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Recomendações adicionais 

 

• Efluentes 

▪ Recomenda-se que seja atualizado no EIA a solução efetivamente prevista para o tratamento dos 

efluentes avícolas (chorume) produzidos durante a fase de funcionamento da exploração, 

identificando a localização e as características técnicas e operacionais da opção de tratamento 

atualmente considerada (ETARI da Marinha das Ondas), e uma avaliação da sua capacidade de 

tratamento, de modo a garantir o cumprimento dos valores limite de emissão (VLE) estipulados por 

lei e assim fundamentar a escolha realizada para o tratamento dos efluentes avícolas em causa.  

▪ Recomenda-se que seja atualizado no EIA a solução efetivamente prevista para os efluentes 

domésticos (entrega na rede de saneamento “em alta” e não o respetivo transporte para a ETARI 

juntamente com o chorume, como está indicado no EIA). 

▪ Recomenda-se que sejam explicitadas no EIA as medidas referenciadas e já previstas pelo promotor 

no sentido de minimizar a utilização de antibióticos na produção avícola, que passam pela adoção 

de medidas de biossegurança, tais como arcos de desinfeção, filtros sanitários, modo de produção 

“all in-all out”, limpeza, higienização e desinfeção das instalações, vazios sanitários, maneio 

adequado, pavilhões devidamente equipados para a produção (aquecimento, ventilação, 

bebedouros, comedouros, ...), bem como medidas profiláticas de vacinação das aves para os 

principais problemas sanitários. 

▪ Recomenda-se que se efetue um rastreio à presença de princípios ativos dos fitofármacos utilizados 

na exploração avícola (amoxicilina, docicilina, enrofloxacina e lincomicina) no efluente tratado pela 

ETARI, de forma a permitir um melhor conhecimento sobre a sua eventual propagação e a avaliação 

dos seus potenciais riscos (se existentes). 
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• Fossas estanques 

▪ Recomenda-se que seja explicitada no EIA a informação relativa aos materiais de construção e aos 

métodos construtivos a utilizar nas fossas estanques, bem como a definição do respetivo plano de 

limpeza anual.  

▪ Recomenda-se que sejam definidas medidas de monitorização periódica da estanquicidade das 

fossas de armazenamento do chorume, de forma a garantir o seu isolamento relativamente à entrada 

de águas pluviais e à mitigação da probabilidade de ocorrência de situações acidentais, como 

derrame de águas residuais, com inerente risco de contaminação do solo e aquíferos (situação 

particularmente sensível tendo em conta as características de elevada permeabilidade do solo em 

causa). 

▪ Recomenda-se que se confirme se as medidas aplicáveis para o cumprimento das normas técnicas 

ao nível do armazenamento do efluente estão a ser cumpridas, designadamente as disposições 

constantes do artigo 3.º e do Anexo I da Portaria GEP7, que não permitem a implementação de 

estruturas de armazenamento e tratamento de efluentes pecuários a menos de 25 metros dos locais 

onde serão efetuadas captações de água. Acresce que os locais de armazenamento deverão ser 

impermeabilizados na base e nas paredes laterais para evitar infiltrações ou derrames que possam 

originar a contaminação das massas de água superficiais e subterrâneas, e devem estar protegidos 

da entrada de águas pluviais, entre outras disposições de cumprimento obrigatório. 

 

• Resíduos sólidos (estrume):  

A unidade de transformação de subprodutos de origem animal da Campoaves (localizada no Parque 

Industrial da Figueira da Foz), para a qual está previsto o encaminhamento e a valorização energética da 

totalidade do estrume a produzir na exploração da Quinta do Seixo, encontra-se sob autorização 

temporária de funcionamento atribuída pela APA até Janeiro de 2021, devendo proceder a adaptações 

tecnológicas para cumprimento dos requisitos técnicos legais com vista à combustão de subprodutos de 

origem animal e assegurar uma redução eficaz dos efeitos adversos do processo para a saúde pública, 

animal e para o meio ambiente, bem como apresentar a proposta definitiva e o respetivo Estudo de 

Impacte Ambiental até dezembro de 2018. Estas obrigações e trâmites legais de licenciamento deverão 

                                                           
.7 Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, que estabelece as normas regulamentares a que obedece a gestão dos efluentes  das atividades 

pecuárias e as normas técnicas a observar no âmbito do licenciamento das atividades de valorização agrícola ou de transformação de 

efluentes pecuários. 
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ser cumpridos de modo a viabilizar as operações de gestão de estrumes produzidos na exploração de 

Quinta do Seixo. 

 

• Outras recomendações: 

▪ Recomenda-se a efetiva concretização de outras medidas que promovam o cumprimento integral 

das Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD) e boas práticas ambientais associadas ao setor de 

produção avícola, principalmente, medidas de eficiência no consumo de energia (dado que a 

instalação avícola está classificada como “consumidor intensivo de energia” segundo o disposto no 

Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de abril), pelo que é obrigada a definir e cumprir um Plano de 

Racionalização do Consumo de Energia, onde poderá definir medidas como a implementação de 

sistemas AQS (Água Quente Solar), painéis fotovoltaicos, bombas de calor, ou outro sistema de 

microgeração de energia mais eficiente e com menor emissão de poluentes atmosféricos e gases de 

efeito de estufa, minimizando o uso de biomassa (7 800 t/ano) para os sistemas de aquecimento, 

dispositivos de iluminação eficientes (baixo consumo energético) em detrimento das lâmpadas 

fluorescentes, ou frota movida a biocombustíveis ou energia elétrica de modo a reduzir ruído e 

emissões de GEE. De resto, o EIA já recomenda algumas destas medidas de minimização e 

otimização. 

▪ Recomenda-se também como medida transversal a vários descritores a elaboração de um Plano de 

Desempenho Ambiental (PDA), no qual se sistematizem as várias medidas de minimização de 

impactes ambientais assumidas, bem como uma análise e calendarização de implementação das 

mesmas, apresentando a justificação/fundamentação de eventuais desvios relativamente ao 

planeado e consagrando alternativas ambientalmente equivalentes sempre que necessário. Embora 

não se considere estritamente necessário, este objetivo também poderá ser alcançado, e de forma 

mais completa e integrada, através da implementação de um Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), 

cumprindo nesse caso a MTD1 prevista na já referida Decisão de Execução (UE) 2017/302 da 

Comissão, de 15 de fevereiro de 2017, nos termos da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e 

do Conselho. 
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Síntese conclusiva 
 

• As soluções previstas para o tratamento dos efluentes (chorume) e do estrume avícola produzidos na 

exploração (encaminhamento para a ETARI e para valorização energética, respetivamente) permitem 

garantir uma adequada capacidade de tratamento para suportar o volume e as cargas poluentes que 

serão produzidas pela exploração em análise, não apresentando por isso impactes ambientais relevantes. 

• Pese embora as soluções referidas no ponto anterior impliquem o seu transporte rodoviário em percursos 

superiores a 50 km, com impactes associados ao tráfego (embora considerados pouco significativos), 

consumo de combustíveis, emissão de poluentes atmosféricos e de GEE), considera-se que acautelam 

os potenciais impactes ambientais associados ao cenário de se efetuarem esse tipo de operações na 

área de implantação da exploração avícola. 

• Considera-se relevante que se efetue um rastreio da eventual presença de fitofármacos e de nitratos no 

efluente tratado pela ETARI, de forma a melhorar o conhecimento sobre a sua transmissão no ciclo 

produtivo e a prever eventuais medidas de gestão adequadas. 

• Considera-se relevante que sejam definidas medidas de monitorização periódica da estanquicidade das 

fossas de armazenamento do chorume e que se confirme o cumprimento das normas técnicas ao nível 

do armazenamento de efluentes pecuários, designadamente as disposições constantes do artigo 3.º e do 

Anexo I da Portaria GEP. 
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Socioeconomia 

 
Síntese de impactes identificados no Estudo de Impacte Ambiental 

 

• Prevê-se uma melhoria das condições sociais e económicas na área de influência do projeto. 

• Prevê-se um Impacte de baixa significância no aumento da procura local de mão de obra no setor da 

construção civil, de caráter temporário (fase de construção), sem prejuízo de contribuir temporariamente 

para atenuar os níveis de desemprego. 

• Estimam-se impactes positivos de média significância, diretos e temporários na estrutura socioeconómica 

local, devido ao aumento da procura das atividades económicas nos setores do comércio, restauração e 

serviços de apoio (durante a fase de construção). 

• Prevê-se um impacte positivo direto e indireto de elevada magnitude proporcionado pelo aumento do 

rendimento (aumento dos níveis de consumo, funcionamento da instalação avícola e aquisição de bens 

e serviços), volume de emprego criado (durante a fase de exploração) e aos seus efeitos multiplicadores 

no concelho. 

• Prevê-se um impacte de baixa significância nas vivências locais relacionadas com as atividades 

recreativas (durante a fase de construção). 

 

 
Análise complementar de impactes 

 

• Efeitos positivos ao nível da economia local e regional 

▪ A atividade económica proposta pode traduzir-se num significativo interesse socioeconómico para o 

território municipal, desde que devidamente potenciada do ponto de vista do seu contributo para o 

emprego, a ocupação da mão-de-obra local e o relacionamento comercial com agentes 

socioeconómicos locais. 
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▪ A eventual implantação do empreendimento deverá ser encarada (e comunicada) como uma opção 

de diversificação da economia municipal, complementando a sazonalidade de outras atividades 

económicas geradoras de emprego (relacionadas, por exemplo, com o turismo). 

▪ Para efeitos de enquadramento, a Figura 12 apresenta alguns dados sobre o desemprego no 

Município de Mira. Verifica-se um aumento da taxa de desemprego na última década e meia, 

cifrando-se atualmente o número total de desempregados em 306 indivíduos, com uma incidência 

mais significativa na faixa etária entre os 35 e os 54 anos e uma distribuição relativamente equilibrada 

pelos diferentes níveis de escolaridade (sendo os mais representativos o Ensino Secundário e o 1.º 

Ciclo do Ensino Básico). 
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Figura 12   Caracterização do desemprego no Município de Mira (2016 e 2018) 

[Fontes: PORDATA (2016) e Centro de Emprego da Figueira da Foz (julho de 2018)] 

 

▪ Em fase de funcionamento da exploração avícola serão criados cerca de 100 postos de trabalho 

permanentes. 

▪ Adicionalmente, importa notar que o empreendimento em avaliação fará parte de um conjunto de 

unidades complementares à produção avícola a instalar no município (que inclui também um centro 

de incubação e uma fábrica de rações), cujo funcionamento em pleno resultará na criação de um 

total de 350 postos de trabalho permanentes (o que é muito significativo, considerando que 

corresponde a uma necessidade superior ao total de desempregados atualmente registados no 

concelho de Mira), assumindo o promotor o compromisso de criar uma média de 80 postos de 

trabalho por ano durante 5 anos após o início da laboração destas unidades (ou seja, cerca de 25% 

da população desempregada no concelho por ano). 

▪ Dos referidos postos de trabalho totais, 50% serão ocupados por licenciados, mestres e doutorados 

nas seguintes áreas: engenharia de produção animal, engenharia zootécnica, medicina veterinária, 

marketing, gestão, engenharia industrial, engenharia eletrotécnica, engenharia mecânica, 

engenharia do ambiente, qualidade alimentar, automação, higiene e segurança alimentar, entre 

outros, sendo os restantes 50% serão ocupados por não licenciados para cargos de motoristas, 

chefes de secção, operadores fabris, entre outros. Especificamente associados à exploração avícola 

(100 postos de trabalho), esta relação situar-se-á em 20% a 30% de funções que requerem 

diplomados e 70% a 80% de funções para não licenciados. 

▪ A maioria dos trabalhadores deverá ser proveniente da região de implantação do projeto, deslocando-

se diariamente para o seu local de trabalho. 
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• Efeitos positivos em termos demográficos 

A instalação de empreendimentos com capacidade para gerar um significativo e diversificado número de 

postos de trabalho, como é o caso (pelo menos à escala local), representa um fator de retenção e/ou 

atratividade demográfica. De facto, tendo em conta a significância dos postos de trabalho face à taxa de 

desemprego atual do concelho de Mira, será de prever o efeito cumulativo de dois vetores: por um lado 

a criação de oportunidades de emprego para a população desempregada que corresponda aos requisitos 

necessários para os postos de trabalho a criar e, caso não seja preenchida por essa via a totalidade dos 

mesmos, a atração de novos profissionais (e, potencialmente, de população) para o concelho de Mira. 

▪ Efeitos negativos para a qualidade de vida das populações 

▪ Como foi sendo referido ao longo da análise dos diferentes descritores, a atividade económica em 

causa tem tipicamente potencial para gerar impactes negativos sobre as populações da sua 

envolvente (qualidade do ar e odores, poluição de massas de água, geração de resíduos, proliferação 

de insetos, entre outros). 

▪ No entanto, entende-se que a configuração do projeto em causa, a sua localização face a potenciais 

recetores sensíveis e as opções de gestão previstas para o mesmo permitirão mitigar 

adequadamente esses impactes, incidindo os mesmos eventualmente num aumento da circulação 

de veículos pesados relativamente à verificada atualmente (prevê-se um aumento de tráfego 

automóvel de 6 515 viaturas por ano, ou seja, um acréscimo de 0,1% relativamente à capacidade 

teórica de circulação da A17, principal via a utilizar). 

 

 

Síntese de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte 
Ambiental  

 

Não foram identificadas medidas de minimização no Estudo de Impacte Ambiental. 
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Recomendações adicionais 

 

• Apresentar uma quantificação discriminada dos postos de trabalho a criar em cada uma das unidades 

(exploração avícola, centro de incubação e fábrica de rações), por função específica e respetivo perfil de 

habilitações literárias. 

• Promover a contratação de pessoal residente no Município de Mira, como medida de incentivo ao 

desenvolvimento e criação de valor a nível local. 

• Privilegiar, sempre que possível e mediante compromisso a assumir pelo promotor, a aquisição de 

serviços e de trocas comerciais com agentes socioeconómicos do concelho de Mira (ex.: aquisição de 

estilha de madeira, abastecimento dos veículos nos postos de combustível do concelho, estabelecimento 

de parcerias para integrar a produção de produtores locais no circuito comercial do promotor), 

contribuindo para a geração de mais valias a nível local e para a economia no município. 

• Monitorizar os eventuais sinais de incomodidade de recetores sensíveis à circulação de veículos de 

transporte de animais, ração, subprodutos e resíduos, otimizando os percursos sempre que tal se revelar 

necessário e possível. 

 

 

Síntese conclusiva 
 

• Prevê-se um impacte muito positivo na promoção do emprego, na retenção e/ou atratividade demográfica 

e no desenvolvimento e criação de valor a nível local. 

• Prevê-se que a configuração do projeto, a sua localização face a potenciais recetores sensíveis e as 

opções de gestão previstas para o mesmo permitirão mitigar adequadamente os potenciais impactes 

negativos deste tipo de atividade sobre as populações e as atividades socioeconómicas na sua área de 

influência. 
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Património Arqueológico 

 
Síntese de impactes identificados no Estudo de Impacte Ambiental 

 

• Na pesquisa documental de 2 km em volta da área de projeto foi identificado um topónimo que poderá 

evidenciar um sítio arqueológico ( “Leque do Poço da Cruz”). No entanto não foi identificado nenhum 

vestígio arqueológico. 

• Não foram identificadas ocorrências patrimoniais de origem arqueológica, arquitetónica ou etnográfica 

nas áreas de incidência direta e indireta do projeto, nem identificados materiais arqueológicos. Neste 

sentido, o EIA não identifica nenhum impacte associado ao património arqueológico. 

 

 
Análise complementar de impactes 

 

 

Considera-se que o EIA contempla de forma adequada os potenciais impactes resultantes da construção e 

funcionamento da exploração avícola, não havendo aspetos complementares a acrescentar. 

 

 

Síntese de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte 
Ambiental  

• Na Fase de Construção: 

▪ Deverá ser implementado um processo de acompanhamento arqueológico rigoroso e efetivo de todos 

os trabalhos de obra que impliquem intervenção ao nível do solo e subsolo, bem como das fases de 

intervenção antecedentes e/ou coincidentes com a desarborização e limpeza de qualquer coberto 

vegetal, de forma a permitir a leitura abrangente e precisa da área ser intervencionada pela obra. 

 

 



 
 

 

69 Parecer sobre os Impactes da Implantação de uma Exploração Avícola na Quinta do Seixo 

Parecer Técnico 

 
Recomendações adicionais 

 

Em caso de descoberta de evidências de possível existência de património relevante ao longo da fase de 

construção, dever-se-á parar temporariamente a empreitada e proceder à avaliação da relevância histórica e 

patrimonial dos achados por técnicos devidamente habilitados para o efeito. 

 

 

Síntese conclusiva 
 

Não foram detetados impactes expectáveis do ponto de vista do património arqueológico (ou de outro tipo). 
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Ordenamento do Território 

 
Síntese de impactes identificados no Estudo de Impacte Ambiental 

 

• O único Instrumento de Gestão Territorial em vigor na área que vincula diretamente o projeto é o Plano 

Diretor Municipal (PDM) de Mira, publicado em 1994, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/94, 

de 16 de setembro. De acordo com a Planta de Ordenamento desta versão do PDM de Mira, a área em 

apreço desenvolve-se em “Espaço de Salvaguarda Estrita” e em “Espaço de Equipamento”, na categoria 

de “Equipamento Proposto – Campo de Golfe e Empreendimentos Turísticos Associados”, pelo que 

segundo o Regulamento do PDM de Mira, estas servidões não permitem a implementação da exploração 

avícola em avaliação. 

• Face a esta incompatibilidade, foi aprovado por deliberação da Assembleia Municipal, de 8 de fevereiro 

de 2017, dar início à alteração do PDM de Mira nesta área, tendo como finalidade criar uma nova classe 

de “Espaço de Atividades Agropecuárias”, conforme estabelecido em declaração emitida pela CM de 

Mira. Este processo de alteração dos usos do solo foi registado em ata a 13 de outubro de 2017. 

• Verifica-se que a área de implantação da exploração avícola proposta ocorre em zona delimitada e 

protegida como Reserva Ecológica Nacional (REN), estando integrada em “áreas de infiltração máxima” 

(ou, na nomenclatura atual, “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”), e situando-se ainda 

contígua a um vasto perímetro florestal e dunas litorais. De acordo com o compromisso assumido pela 

Câmara Municipal de Mira, o processo de desafetação da REN na área do projeto encontra-se em curso. 

• Neste contexto, o município assumiu a obrigação de: 

▪ Diligenciar a alteração do PDM de Mira no sentido de compatibilizar os usos previstos para a área 

em apreço com a instalação de uma unidade agropecuária. 

▪ Diligenciar a exclusão de parcelas do território municipal do regime florestal parcial, no total de 200 

ha. 

▪ Diligenciar a desafetação da área de REN junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro (CCDR-C). 

▪ Realizar as demais alterações aos instrumentos de gestão territorial que sejam relevantes para a 

instalação da unidade agropecuária. 
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Análise complementar de impactes 

 

• Estratégia de desenvolvimento do Município de Mira: 

O empreendimento em avaliação não é incompatível com a visão de desenvolvimento territorial traduzido no 

Plano de Ação Estratégico do Município de Mira, contribuindo para o seu eixo estratégico relacionado com a 

atração de empresas e investimento e, não menos importante, não condicionando o eixo estratégico de 

promoção do turismo, uma vez que os equipamentos e empreendimentos turísticos associados previstos em 

sede de PDM para a área de implantação do projeto já estão acautelados numa outra área no território 

municipal. 

A eventual implantação do empreendimento deverá ser encarada (e comunicada) como uma opção de 

diversificação da economia municipal, complementando a sazonalidade de outras atividades económicas 

geradoras de emprego (relacionadas, por exemplo, com o turismo). 

 

• Regime Florestal 

O Decreto n.º 30/2017, de 10 de outubro, procedeu a um conjunto de alterações nas áreas em regime florestal 

parcial no Município de Mira, com relevância para o empreendimento em avaliação (Quadro 1). 
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Quadro 1   Análise das alterações ao regime florestal parcial no Município de Mira 

Ação Área Uso Observações 

Exclusão de regime florestal parcial 104,29 ha unidade agropecuária 
artigo 3.º do Decreto n.º 

30/2017, de 10 de outubro 

Submissão ao regime florestal parcial 112,68 ha 
perímetro florestal das Dunas 

e Pinhais de Mira 
artigo 4.º do Decreto n.º 

30/2017, de 10 de outubro 

Balanço de área em regime florestal 
parcial 

+8,39 ha – – 

Área de construção + proteção da 
exploração avícola 

58 ha 
áreas que ficam indisponíveis 

para uso florestal 
Figura 1 

Área da propriedade sem ocupação 
pela exploração avícola 

142 ha 
áreas que ficam disponíveis 

para uso florestal 
– 

Balanço líquido da área disponível 
para medidas de gestão florestal 
(áreas de regime florestal parcial + área não 
ocupada pela exploração avícola) 

150,39 ha – – 

 

Verifica-se que foi desafetado um total de 104,29 ha para a instalação de uma unidade agropecuária (a 

exploração avícola em avaliação), sendo submetida a esse regime de proteção uma nova área de 112,68 ha 

como medida de compensação.  

Importa notar que apenas 58 ha (29% dos 200 ha totais da propriedade, conforme pode ser observado na 

Figura 1) serão utilizados para a instalação da unidade agropecuária, sendo a área ocupada por edificações 

(e, portanto, impermeabilizada) correspondente a 14,7 ha (7% da área total), acrescida dos estaleiros (apenas 

durante a fase de construção) que ocuparão um total de 1,25 ha. 

Isto significa que mais de 140 ha ficarão disponíveis para a implementação de medidas de gestão florestal 

adequadas, não refletindo assim uma efetiva perda de ocupação florestal em mais de 70% da área da 

propriedade, e configurando um balanço líquido positivo de cerca de 150 ha de área que poderá ser sujeita a 

um plano de gestão florestal adequado. 
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Síntese de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte 
Ambiental  

• Deverá ser realizada uma gestão florestal adequada na propriedade, designadamente um plano de 

erradicação de espécies invasoras e ainda um plano de valorização das linhas de água/ valas. 

 

 
Recomendações adicionais 

 

• Uma vez que a propriedade tem como valor intrínseco a sua natureza florestal (que justificou a respetiva 

integração no perímetro florestal das Dunas e Pinhais de Mira e a submissão ao regime florestal parcial), 

considera-se muito relevante a implementação de um plano de gestão florestal (PGF) em toda a área da 

propriedade que não seja ocupada pelas instalações da exploração avícola e respetivas áreas de 

proteção, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 65/2017, de 12 de junho e demais legislação conexa 

relevante (como o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de 

agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 10/2018, de 14 de fevereiro, que instituem e alteram o Sistema Nacional 

de Defesa da Floresta contra Incêndios e clarificam os critérios aplicáveis à gestão de combustível nas 

faixas secundárias de gestão de combustível no âmbito do mesmo). Este PGF deve considerar uma 

estrutura e composição florestal que seja adequada às condições edafoclimáticas locais, que tenha em 

conta a resiliência a incêndios florestais e que promova a retenção de partículas e odores nas zonas mais 

próximas dos pavilhões avícolas. 

• A medida anterior permitirá minimizar de forma significativa o impacte do empreendimento no 

ordenamento do território municipal, garantindo a sustentabilidade florestal e uma adequada 

monitorização em mais de 70% da propriedade, e permitindo um balanço líquido positivo de cerca de 150 

ha de área com gestão florestal adequada (considerando o acréscimo da área que foi submetida a regime 

florestal parcial como medida compensatória). 

• Recomenda-se a confirmação de que as zonas de edificação não se encontram em áreas com classe de 

perigosidade alta de risco de incêndio florestal. 

• Recomenda-se também a inclusão no EIA das medidas de proteção contra incêndios que o promotor 

prevê implementar, nomeadamente a instalação de meios de primeira intervenção (extintores), de 
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mangueiras de combate a incêndio ligadas à rede de abastecimento de água da instalação avícola) e a 

manutenção de uma faixa de proteção de 50 metros em torno de todas as edificações. 

 

 

Síntese conclusiva 
 

• A instalação da exploração avícola implica a exclusão de 104 ha do território municipal de regime florestal 

parcial, bem como a desafetação de áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional (nomeadamente  

áreas de infiltração máxima ou, na nomenclatura atual, áreas estratégicas de proteção e recarga de 

aquíferos), o que constitui por si só um impacte não negligenciável. 

• No entanto, entende-se que a implementação das recomendações adicionais identificadas permitirá 

minimizar de forma significativa esses impactes, na medida em que garantirá a produção sustentada dos 

bens e serviços proporcionados por espaços florestais em mais de 70% da propriedade (mais de 140 ha), 

para além de novos 113 ha submetidos a regime florestal parcial como medida compensatória (o que 

permite um balanço líquido positivo de cerca de 150 ha sujeitos a medidas de gestão florestal adequada), 

promovendo adicionalmente uma repartição de custos de gestão entre o Estado e o promotor privado. 

• Recomenda-se a confirmação de que as zonas de edificação não se encontram em áreas com classe de 

perigosidade alta de risco de incêndio florestal. 

• Recomenda-se também a inclusão no EIA das medidas de proteção contra incêndios que o promotor 

prevê implementar, nomeadamente a instalação de meios de primeira intervenção (extintores), de 

mangueiras de combate a incêndio ligadas à rede de abastecimento de água da instalação avícola) e a 

manutenção de uma faixa de proteção de 50 metros em torno de todas as edificações 

• O empreendimento em avaliação não é incompatível com a visão de desenvolvimento territorial traduzido 

no Plano de Ação Estratégico do Município de Mira, contribuindo para o seu eixo estratégico relacionado 

com a atração de empresas e investimento e, não menos importante, não condicionando o eixo 

estratégico de promoção do turismo, uma vez que os equipamentos e empreendimentos turísticos 

associados previstos em sede de PDM para a área de implantação do projeto estão já acautelados numa 

outra área no território municipal. A eventual implantação do empreendimento deverá ser encarada (e 

comunicada) como uma opção de diversificação da economia municipal, complementando a 

sazonalidade de outras atividades económicas geradoras de emprego (relacionadas, por exemplo, com 

o turismo).  
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Impactes Cumulativos 

 
Síntese de impactes identificados no Estudo de Impacte Ambiental 

 

• Embora a captação de água subterrânea seja classificada no EIA como um impacte cumulativo, não é 

avaliada a sua significância ou afetação sobre utilizadores na envolvente do projeto. 

 

 
Análise complementar de impactes 

 

• Apenas se identificam potenciais impactes cumulativos ao nível da captação de água subterrânea. 

• Dadas as condições de sobre-exploração já identificadas no aquífero do Cretácico, considera-se que a 

opção que melhor acautelará eventuais impactes cumulativos será a captação no aquífero do 

Quaternário. 

• Partindo dos valores de projeto e assumindo o seguimento da recomendação de efetuar as captações de 

água no aquífero do Quaternário, estima-se uma extração de água total de 130 540 m3/ano para o 

empreendimento, correspondendo a um aumento de cerca de 1% nas extrações totais do aquífero do 

Quaternário (12 000 000 m3/ano) e a uma redução das disponibilidades em cerca de 0,04%, o que não é 

globalmente significativo. 

 

 

Síntese de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte 
Ambiental  

• Não se preveem medidas de minimização para este descritor. 
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Recomendações adicionais 

 

Será relevante acompanhar eventuais alterações de escala local nas condições de disponibilidade das 

captações que utilizam o mesmo aquífero ao longo do ano hidrológico. Para referência, identificam-se dez 

captações (furos) registado no aquífero do Quaternário no concelho de Mira, situando-se o mais próximo a 

cerca de 2 km da área do projeto. 

 

 

Síntese conclusiva 
 

Não parece provável a ocorrência de impactes cumulativos induzidos pelo projeto, mas recomenda-se o 

acompanhamento das condições de disponibilidade das captações que utilizam o mesmo sistema aquífero ao 

longo do ano hidrológico. 
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Governança 

 
Síntese de impactes identificados no Estudo de Impacte Ambiental 

 

• Este descritor não foi avaliado no âmbito do EIA. 

 

 
Análise complementar de impactes 

 

• Nos contactos estabelecidos com diversas entidades e agentes socioeconómicos durante a elaboração 

do presente parecer foi possível confirmar a perceção social negativa que a atividade de exploração 

avícola incute na sociedade, não só devido a questões relacionadas com os conceitos de bem-estar 

animal e dos modelos de produção alimentar que se pretendem para o futuro, mas também (e sobretudo) 

pela perceção de impactes negativos nas envolventes deste tipo de explorações (principalmente 

associados a odores). 

• Foi também possível verificar que algumas das entidades auscultadas já tiveram, de uma forma ou de 

outra, conhecimento do projeto de exploração avícola para a Quinta do Seixo, mas que subsiste bastante 

desinformação relativamente à sua configuração, área efetivamente intervencionada, localização face a 

potenciais recetores sensíveis e opções de gestão previstas para o mesmo. 

• Por estes motivos, considera-se que a informação e a comunicação terão um papel muito importante para 

o esclarecimento destas questões e para a tomada de posição e de decisão devidamente fundamentada 

por todas as partes interessadas. 

 

 

Síntese de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte 
Ambiental  

 

• Não se preveem medidas de minimização para este descritor. 
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Recomendações adicionais 

 

• Promover uma “monitorização psicossocial” periódica (em diferentes épocas do ano) das partes 

interessadas na potencial área de influência do projeto (povoações de Seixo, Lagoa, Praia de Mira, Vila 

de Mira e Barra de Mira), nas praias do Poço da Cruz e de Mira e nas vias de comunicação utilizadas 

pelos veículos afetos à exploração) para avaliar a perceção e a atitude dos mesmos perante o 

empreendimento – durante a construção e durante o funcionamento da exploração avícola. 

• Promover reuniões de esclarecimento com entidades com responsabilidades ambientais específicas (ex.: 

Agência Portuguesa do Ambiente, Secretaria de Estado do Ambiente, CCDR do Centro, ICNF, ONGA), 

de forma a resolver as situações de desinformação identificadas nos contactos estabelecidos no âmbito 

do presente parecer. 

• Realizar pelo menos uma sessão de apresentação e esclarecimento público sobre o projeto na sua área 

de influência (envolvendo as juntas de freguesia de Seixo, Praia de Mira e Mira). 

• Disponibilizar “livros de reclamações” (que também podem ter uma componente online) especificamente 

dedicados ao projeto nas referidas juntas de freguesia e na Câmara Municipal de Mira, nos quais as 

partes interessadas possam registar quaisquer reclamações, sugestões ou impactes associados à 

exploração avícola durante a sua construção e funcionamento, devendo o promotor responsabilizar-se 

por ponderar e responder individualmente a cada registo e, sempre que adequado, procurar medidas de 

gestão e minimização. Esta iniciativa permitirá estabelecer um canal de comunicação direto entre o 

promotor e as potenciais partes afetadas pelo projeto, aumento a eficácia da resolução de qualquer 

situação de conflito que possa ocorrer. 
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Síntese conclusiva 
 

• A informação e a comunicação terão um papel muito importante para a resolução de algumas situações 

de desinformação relacionadas com o projeto e para a tomada de posição e de decisão devidamente 

fundamentada por todas as partes interessadas. 

• Recomenda-se um conjunto de medidas para promover essa comunicação, nomeadamente a realização 

de uma “monitorização psicossocial” periódica junto de potenciais recetores sensíveis, a realização de 

reuniões de esclarecimento com entidades com responsabilidades ambientais específicas, a realização 

de pelo menos uma sessão de apresentação e esclarecimento público sobre o projeto e a disponibilização 

(e adequada divulgação) de “livros de reclamações” sobre o projeto em locais de proximidade com as 

populações e agentes socioeconómicos (estabelecendo assim um canal de comunicação direto entre o 

promotor e as potenciais partes afetadas pelo projeto, aumento a eficácia da resolução de qualquer 

situação de conflito que possa ocorrer). 
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5. Conclusões 

O empreendimento em avaliação pretende implementar no concelho de Mira uma atividade que tipicamente 

gera mais valias económicas (ao nível do emprego e da dinamização da economia local que, dependendo da 

sua dimensão e do contexto socioeconómico de partida, podem ser bastante significativas - no caso em 

concreto, a implementação do projeto em causa permitiria viabilizar ainda a instalação de uma fábrica de rações 

e de um centro de incubação do mesmo promotor no concelho de Mira, aumentando o alcance desses 

impactes) mas que, em contrapartida, tem associada uma perceção social negativa e um significativo potencial 

de geração de impactes também negativos.  

Como em qualquer processo de avaliação de impactes, o balanço entre a significância (positiva ou negativa) 

dos impactes gerados pelo empreendimento num território depende das suas características (tipo de atividade, 

dimensão e procedimentos de funcionamento), da sensibilidade (biofísica, social e económica) da localização 

proposta, das práticas de gestão preconizadas e da capacidade de implementação de medidas de potenciação 

de impactes positivos e de mitigação ou minimização de impactes negativos. 

Foi com esse foco que o presente parecer foi elaborado, procurando garantir uma visão e uma análise 

independente dos impactes expectáveis para o empreendimento, identificar eventuais medidas adicionais para 

garantir e reforçar a sustentabilidade do mesmo e recolher dados complementares para acautelar e esclarecer 

potenciais questões que pudessem não estar suficientemente claras ou detalhadas na informação até agora 

disponível. 

Nesse contexto, considera-se que o Estudo de Impacte Ambiental da Instalação Avícola Quinta do Seixo – 

Projeto de Execução encontra-se formalmente bem elaborado e em conformidade com a legislação em vigor, 

sem prejuízo de serem aconselháveis esclarecimentos adicionais relativamente a alguns pontos. 

Não obstante, a análise efetuada no âmbito do presente parecer e a auscultação direta a um conjunto de 

entidades e de agentes socioeconómicos permitiu identificar alguns aspetos potencialmente críticos, passíveis 

de aprofundamento na sua avaliação. 

Como resultado desse exercício, e sem prejuízo da análise da informação específica produzida relativamente 

a cada um dos descritores abordados no presente parecer, podem referir-se as seguintes principais conclusões 

em termos de impactes expectáveis com a implementação do projeto: 
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• Prevê-se um impacte muito positivo na promoção do emprego, na retenção e/ou atratividade demográfica 

e no desenvolvimento e criação de valor a nível local. 

• Os impactes da impermeabilização do solo associada à implantação da exploração avícola serão 

reduzidos do ponto de vista da recarga aquífera (estima-se uma redução de 0,04% das disponibilidades 

totais totais do aquífero, que podem ainda ser minimizadas através das medidas propostas). 

• Não são expectáveis riscos para a qualidade das águas subterrâneas, desde que seja assegurado o 

adequado funcionamento, manutenção e operação das fossas estanques. 

• Não se prevê a afetação dos recursos geológicos existentes, considerando-se assim que o impacte do 

projeto é negligenciável para este descritor. 

• As intervenções associadas às obras de construção do empreendimento irão traduzir-se numa alteração 

do sistema dunar existente, considerando-se que se trata de um impacte de média significância, que 

poderá ser minimizado se for assegurada a estabilidade dos materiais e elementos geomorfológicos 

alterados e/ou intervencionados, privilegiando sempre que possível soluções com base em técnicas de 

engenharia natural. 

• Os impactes em termos de ruído só poderão ter alguma significância durante a fase de construção do 

empreendimento, mas não é expectável que provoquem níveis de incomodidade em nenhum recetor 

sensível. De facto, as visitas efetuadas a explorações avícolas semelhantes permitiu verificar que os 

níveis de ruído produzidos durante a fase de funcionamento são reduzidos, conclusão corroborada pela 

ausência de queixas relacionada com os mesmos nas respetivas envolventes, pelo que pode concluir-se 

que as alterações no ambiente sonoro associados ao empreendimento serão negligenciáveis. 

• A afetação da qualidade do ar e, principalmente, a geração de incomodidade por odores, é um dos 

impactes mais reconhecidamente atribuídos a explorações avícolas. A avaliação efetuada permitiu 

concluir que impactes relacionados com odores podem ocorrer quando se conjugam características 

específicas de localização, orientação, exposição e condições climatéricas (intensidade e direção do 

vento), que não se verificarão na Quinta do Seixo, pelo que a probabilidade da ocorrência deste tipo de 

situação será muito reduzida. Não obstante, deverão ser estabelecidos mecanismos de controlo e de 

resolução de qualquer situação de incomodidade que possa ocorrer durante o ciclo de vida do 

empreendimento. 
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Após consulta e análise de soluções tecnológicas disponíveis no mercado, considera-se que a medida 

prevista no EIA para tratamento do ar de exaustão dos pavilhões de minimização de impactes não será 

viável no caso em apreço (pelo menos sem custos desproporcionados), não se afigurando razoável a sua 

exigência genérica sem antes se confirmar a efetiva ocorrência do impacte sobre recetores sensíveis 

(que, face à análise efetuada, releva-se bastante improvável) e, nesse caso, à identificação e delimitação 

das fontes efetivamente causadoras de impacte (permitindo dessa forma estudar soluções caso a caso). 

Não obstante, considera-se que as medidas de minimização previstas no EIA, complementadas pelas 

recomendações adicionais identificadas no presente parecer, permitirão acautelar de forma gradual, 

completa e adequada os eventuais riscos associados a odores da exploração. 

Averiguou-se ainda que a ocorrência de situações de contaminação fúngica é rara mas possível no tipo 

de pavilhões a instalar (a informação do promotor indica uma ocorrência nos últimos seis anos de 

atividade), nomeadamente associada a deficiências no material ou no manuseamento das camas  

avícolas. No entanto, a grande sensibilidade das aves a agentes toxicológicos e/ou patogénicos funciona 

como um eficaz bioindicador desse tipo de situações - no caso de qualquer ocorrência de aspergilose (ou 

outra) a mesma será antecipadamente detetada nas rotinas de monitorização de saúde animal ou 

identificada na mortalidade das aves, tomando-se imediatamente medidas higienosanitárias e veterinárias 

para o seu tratamento e resolução, não sendo de todo previsível a sua propagação para algum recetor 

sensível no exterior da exploração avícola (até pelas condições de temperatura e humidade necessárias 

para a sua proliferação). 

• São expectáveis impactes negativos sobre os recursos biológicos (habitats e espécies de fauna e flora 

com algum valor ecológico), embora não mais gravosos do que aqueles que seriam expectáveis com o 

uso previsto em sede de Plano Diretor Municipal para aquela propriedade, sendo possível implementar 

medidas para minimizar os previsíveis impactes sobre os ecossistemas. 

• Considera-se que os impactes sobre o solo e o seu uso existem mas são minimizáveis. Será importante 

nesse sentido assegurar a manutenção do solo pré-existente sempre que possível, tendo em especial 

atenção o controlo dos fatores que possam aumentar a incidência de processos erosivos. 

• Preveem-se impactes negativos de média significância e temporários na paisagem durante a fase de 

construção do empreendimento, sendo que durante a sua fase de funcionamento poderão ser quase 

integralmente mitigados através de uma adequada gestão florestal (incluindo cortinas arbóreas e 
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arbustivas que envolvam toda a propriedade e os NPA). Esta avaliação foi corroborada nas visitas de 

reconhecimento de campo à área do projeto efetuadas no âmbito do presente parecer. 

• As soluções previstas para o tratamento dos efluentes avícolas (chorume) e domésticos 

(encaminhamento para a ETARI e para o sistema de saneamento em “alta”, respetivamente), do estrume 

avícola (valorização energética), das cinzas das caldeiras (recolhidas para produção de adubos 

orgânicos), de medicamentos e fitofármacos (recolhidos por operadores licenciados) e de carcaças de 

animais mortos (depositadas na instalação em arcas congeladoras e posteriormente recolhidas por 

entidade credenciada para o efeito), permitem garantir uma adequada capacidade de tratamento para 

suportar o volume e as cargas poluentes que serão produzidas pela exploração em análise, não 

apresentando por isso impactes ambientais relevantes. 

De facto, embora estas soluções impliquem o seu transporte rodoviário em percursos superiores a 50 km, 

com impactes associados ao tráfego (embora avaliados como pouco significativos), consumo de 

combustíveis, emissão de poluentes atmosféricos e de GEE, considera-se que acautelam os potenciais 

impactes ambientais associados ao cenário de se efetuarem esse tipo de operações na área de 

implantação da exploração avícola. 

• Não foram detetados impactes expectáveis do ponto de vista do património arqueológico (ou de outro 

tipo). 

• A instalação da exploração avícola implica a exclusão de 104 ha do território municipal de regime florestal 

parcial, bem como a desafetação de áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional (nomeadamente  

áreas de infiltração máxima ou, na nomenclatura atual, áreas estratégicas de proteção e recarga de 

aquíferos), o que constitui por si só um impacte cuja análise deve ser aprofundada. 

Entende-se que o cumprimento das recomendações identificadas (incluindo a implementação de um 

plano de gestão florestal) permitirá minimizar de forma significativa os impactes no ordenamento do 

território, na medida em que garantirá a produção sustentada dos bens e serviços proporcionados por 

espaços florestais em mais de 70% da propriedade (mais de 140 ha), para além de novos 113 ha 

submetidos a regime florestal parcial como medida compensatória (o que permite um balanço líquido 

positivo de cerca de 150 ha sujeitos a medidas de gestão florestal adequada), promovendo 

adicionalmente uma repartição de custos de gestão entre o Estado e o promotor privado. 

Entende-se também que o empreendimento em avaliação não é incompatível com a visão de 

desenvolvimento territorial traduzido no Plano de Ação Estratégico do Município de Mira, contribuindo 
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para o seu eixo estratégico relacionado com a atração de empresas e investimento e, não menos 

importante, não condicionando o eixo estratégico de promoção do turismo, uma vez que os equipamentos 

e empreendimentos turísticos associados previstos em sede de PDM para a área de implantação do 

projeto já estão acautelados numa outra área no território municipal. A eventual implantação do 

empreendimento deverá ser encarada (e comunicada) como uma opção de diversificação da economia 

municipal, complementando a sazonalidade de outras atividades económicas geradoras de emprego 

(relacionadas, por exemplo, com o turismo). 

• Não parece provável a ocorrência de impactes cumulativos induzidos pelo projeto, sendo que identifica-

se o seu potencial teórico apenas ao nível da eventual afetação de disponibilidade de caudais em 

captações que utilizem o mesmo sistema aquífero (embora com uma probabilidade muito reduzida, tendo 

em conta o balanço hídrico da massa de água subterrânea em causa) – desde que se cumpra a 

recomendação de se efetuaram as captações do empreendimento no aquífero do Quaternário. 

• A informação e a comunicação terão um papel muito importante para a resolução de algumas situações 

de desinformação identificadas sobre o projeto, para a tomada de posição e de decisão devidamente 

fundamentada por todas as partes interessadas e para a resolução de qualquer situação de incomodidade 

ou de conflito que possa ocorrer durante o ciclo de vida do empreendimento. 

 

Em termos de balanço, os impactes positivos potencialmente induzidos pelo projeto serão significativos no 

contexto municipal e a maioria dos seus impactes negativos poderão ser adequadamente geridos e/ou 

minimizados, tendo em conta as características de configuração, localização relativamente a recetores 

sensíveis e medidas de gestão e operação da exploração avícola, desde que sejam garantidos: 

• o escrupuloso cumprimento das condições de construção e de funcionamento da exploração avícola 

propostas pelo promotor; 

•  a implementação das medidas previstas no EIA e das recomendações adicionais fornecidas pelo 

presente parecer; 

• a adequada monitorização periódica (analítica e psicossocial) de potenciais impactes na envolvente nas 

fases de construção e de funcionamento da exploração; 

• a eficácia e a transparência dos canais de informação e comunicação entre o promotor, as entidades com 

responsabilidades de gestão territorial e ambiental, as populações e os agentes socioeconómicos ao 

longo do ciclo de vida da exploração avícola. 
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Assumindo estes pressupostos, a avaliação ponderada de todos os descritores permite concluir que 

não existem razões suficientemente ponderosas (ou que não possam ser adequadamente geridas e/ou 

compensadas através de medidas objetivas e perfeitamente identificadas) para inviabilizar o projeto 

nos termos em que este é apresentado, permitindo emitir um parecer favorável à sua implementação, 

desde que condicionado às principais recomendações resultantes do EIA e do presente parecer, com 

as quais o promotor deve ficar comprometido e que seguidamente se sintetizam: 

• Deve ser promovida a contratação de pessoal residente no concelho de Mira, como medida de incentivo 

ao desenvolvimento e criação de valor a nível local. 

• Deve ser apresentada uma quantificação discriminada dos postos de trabalho a criar em cada uma das 

unidades (exploração avícola, centro de incubação e fábrica de rações), por função específica e respetivo 

perfil de habilitações literárias. 

• Deve privilegiar-se, sempre que possível e mediante compromisso do promotor, a aquisição de serviços 

e de trocas comerciais com agentes socioeconómicos do concelho de Mira (ex.: aquisição de estilha de 

madeira, abastecimento dos veículos nos postos de combustível do concelho, utilização das unidades de 

restauração do concelho, estabelecimento de parcerias para integrar a produção avícola de produtores 

locais no circuito comercial do promotor, entre outros), contribuindo para a geração de mais valias a nível 

local e para a economia no município. 

• Recomenda-se uma adequada manutenção da integridade hidromorfológica das linhas de água 

superficiais presentes na área de intervenção, de forma a garantir o escoamento superficial atual e a 

acomodar um eventual (embora pouco provável) aumento do escoamento superficial (associado à 

impermeabilização do terreno), assegurando as condições naturais de drenagem e a minimização de 

fatores de erosão do solo. 

• É importante garantir que as captações de água sejam efetuadas no aquífero do Quaternário, pese 

embora a sua pior qualidade e a necessidade de acautelar um tratamento adequado face às suas 

características. 

• Recomenda-se efetuar uma “monitorização psicossocial” periódica na área de influência da exploração 

avícola (incluindo vias de circulação de veículos de transporte de animais, ração, subprodutos e resíduos), 
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de forma a identificar e avaliar eventuais focos de incomodidade provocados pelo funcionamento da 

exploração avícola. 

• No caso de se identificarem sinais de impactes por odores da exploração avícola em algum recetor 

sensível, recomenda-se uma avaliação da sua incidência (aplicando uma metodologia de “análise de 

incomodidade através da pluma de odores”) e a aplicação de boas práticas de gestão interna  para 

minimizar a probabilidade do seu impacte (implementando as melhores técnicas disponíveis (MTD) 

definidas pela Comissão Europeia para este tipo de atividade – incluindo o planeamento das operações 

identificadas como mais relevantes em termos de geração de odores (ou seja, a recolha de frangos e a 

remoção das camas) tendo em conta a direção do vento, a elaboração de um plano de gestão de odores, 

a colocação de barreiras externas eficazes para gerar turbulência no fluxo de ar expelido (ex.: cortinas 

arbóreas) e a instalação de defletores nas saídas de ar para que o mesmo seja dirigido para o solo e 

evitando assim a sua projeção horizontal). 

• Devem ser implementadas medidas de controlo da proliferação de pragas na exploração avícola 

(nomeadamente insetos e roedores). 

• Deve ser realizado um estudo sobre os potenciais riscos da exploração avícola para a saúde pública, com 

base em avaliações epidemiológicas que possam ser extrapoladas para as condições tecnológicas e de 

localização, orientação e exposição de recetores sensíveis da exploração em causa, bem como em 

indicadores de saúde humana relativos a populações alvo (preferencialmente que caracterizem a situação 

de referência antes e depois da instalação de explorações semelhantes). 

Caso os resultados do referido estudo revelem riscos efetivos a este nível, devem ser apresentadas 

medidas de gestão e minimização desses riscos e desenhado um Plano de Vigilância da Saúde Pública, 

incidindo na vigilância biológica da população (ex: dioxinas, asma, cancro, alterações reprodutivas, 

impacte psicossocial, entre outros que se revelem adequados).  

• Considera-se relevante estudar durante a fase de funcionamento da exploração a viabilidade de 

relocalizar os acessos aos NPA1, NPA2, NPA4 e NPA5, de modo a evitar a circulação de veículos 

pesados na estrada florestal que separa a propriedade do Sítio de Rede Natura 2000, aumentando a 

”zona tampão” e a afetação da exploração avícola sobre o mesmo, bem como relocalizar o NPA5 de 

modo a preservar uma zona húmida localizada na área prevista para a sua construção. 

• Recomenda-se a realização de um rastreio à potencial contaminação do solo na zona norte da 

propriedade (na qual está prevista a implantação do NPA3), de modo a aferir se existe algum tipo de 
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contaminação e a respetiva extensão, desenhando se necessário uma operação de remoção que 

minimize a quantidade de solo a mobilizar e/ou a intervencionar. 

• Considera-se relevante que se efetue um rastreio da eventual presença de fitofármacos e de nitratos no 

efluente tratado pela ETARI, de forma a melhorar o conhecimento sobre a sua transmissão no ciclo 

produtivo e a prever eventuais medidas de gestão adequadas. 

• Considera-se relevante que sejam definidas medidas de monitorização periódica da estanquicidade das 

fossas de armazenamento de efluentes e que se confirme o cumprimento das normas técnicas ao nível 

do armazenamento de efluentes pecuários, designadamente as disposições constantes do artigo 3.º e do 

Anexo I da Portaria GEP. 

• Considera-se muito relevante a implementação de um plano de gestão florestal (PGF) em toda a área da 

propriedade que não seja ocupada pelas instalações da exploração avícola e respetivas áreas de 

proteção, elaborado em conformidade com a legislação em vigor e procurando criar e manter uma 

estrutura e composição florestal que seja adequada às condições edafoclimáticas locais, que tenha em 

conta a resiliência a incêndios florestais e que promova a retenção de partículas e odores nas zonas mais 

próximas dos pavilhões avícolas. 

• Recomenda-se a confirmação de que as zonas de edificação não se encontram em áreas com classe de 

perigosidade alta de risco de incêndio florestal. 

• Recomenda-se também a inclusão no EIA das medidas de proteção contra incêndios que o promotor 

prevê implementar, nomeadamente a instalação de meios de primeira intervenção (extintores), de 

mangueiras de combate a incêndio ligadas à rede de abastecimento de água da instalação avícola) e a 

manutenção de uma faixa de proteção de 50 metros em torno de todas as edificações 

• Recomenda-se o acompanhamento das condições de disponibilidade de caudais nas captações que 

utilizam o mesmo sistema aquífero ao longo do ano hidrológico, de forma a monitorizar eventuais indícios 

de impactes cumulativos do projeto a esse nível. 

• Recomenda-se um conjunto de medidas para promover a informação e a comunicação sobre o 

empreendimento, nomeadamente a realização de uma “monitorização psicossocial” periódica junto de 

potenciais recetores sensíveis, a realização de reuniões de esclarecimento com entidades com 

responsabilidades ambientais específicas, a realização de pelo menos uma sessão de apresentação e 

esclarecimento público sobre o projeto e a disponibilização (e adequada divulgação) de “livros de 

reclamações” durante o ciclo de vida do empreendimento em locais de proximidade com as populações 
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e agentes socioeconómicos, aos quais o promotor deve comprometer-se a prestar esclarecimentos e 

respostas individualizadas (estabelecendo assim um canal de comunicação direto entre o promotor e as 

potenciais partes afetadas pelo projeto, aumento a eficácia da resolução de qualquer situação de 

incomodidade ou conflito que possa ocorrer). 
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