
 

Parecer da Alambi sobre o Estudo de Impacte Ambiental do  

Aviário de Francisco João Torrão Rego 

Localização: Vale Rabadão, freguesias de Aveiras de Cima e Ota 

Caracterização: 8 pavilhões de produção avícola, 1 armazém de aparas, 1 armazém para casca 

de pinha, 1 armazém para material de queima, 1 armazém para recolha de alfaias agrícolas e 
peças suplentes para os aviários; casa de habitação, e instalações sociais (vestiários, balneários), 
escritório, uma fossa séptica estanque, dois furos de água subterrânea e dois depósitos de água. 
 

A capacidade instalada: 350 000 aves por bando; produção anual  de 1 750 000 (350 000 x 5 
bandos)  frangos de carne. As instalações já estão em produção. 
 
 
1. Bem-estar animal: 

Verificamos não existir um capítulo ou sub-capítulo dedicado a este tema, embora diversos aspecto 

com ele relacionados sejam abordados de forma dispersa ao longo do Estudo. Tendo em conta a 

declaração da UNESCO datada DE 15 DE Outubro de 1978, bem como a Directiva 2007/43/CE, 

parece-nos que o assunto requer um tratamento em separado. 

 Embora seja dito que “previamente à recepção dos pintos, as condições de temperatura e 

humidade são estabilizadas”( pág. 6 do Resumo Não Técnico), não são referidas as medidas 

concretas que se adoptam para este fim.  

Do mesmo modo, não são referidas as condições de luminosidade dos pavilhões, nem tão pouco 

se é prática recorrer-se à iluminação artificial como factor de aceleração de engorda. 

É descrita a capacidade instalada, mas (cingimo-nos ao Resumo Não Técnico) não são fornecidos 

dados que permitam aferir o cumprimento da Directiva 2007/43/CE, nomeadamente no que diz 

respeito à densidade de aves por metro quadrado. 

2. Resíduos 

Visto tratar-se de instalações já em laboração, parece-nos que deviam ser referidas quais as 
medidas concretas que são tomadas quanto ao encaminhamento de resíduos perigosos, 
designadamente os resíduos hospitalares, e a resíduos sólidos urbanos como lâmpadas 
fluorescentes. 
 
Quanto a resíduos provenientes de mudas de camas, é corrente que não ocorram para cada 

bando, como seria ideal, mas façam vários bandos. Sugerimos que as mudas ocorram 

alternadamente entre pavilhões, de modo a minimizar a concentração de estrume no exterior. 

Sugerimos igualmente que a deposição seja realizada longe das linhas de água. 
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