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Estudo de Impacte Ambiental (Relatório Síntese) NNAIA - 1445  

 
Aumento da Capacidade de Produção de uma Suinicultura 
em S. Marcos do Campo 

 
Designação 

 
Miguel Coutinho (Ciências Aplicadas ao Ambiente), direção técnica; 
Fernando Leão (Biólogo), apoio à direção técnica, fauna e flora, 
resíduos; Marques da Silva, hidrogeologia; Teresa Melo, tratamento de 
águas residuais; Maria José Valinhas, recursos hídricos superficiais; 
Alexandra Passos Silva (Eng.ª do Ambiente), recursos hídricos 
superficiais; Clara Ribeiro (Eng.ª do Ambiente), ruído; Margaret Pereira 
(Eng.ª do Ambiente), qualidade do ar; Raquel Pinho, uso do solo e 
ordenamento do território; Sérgio Bento, tráfego e acessibilidade, 
socioeconomia. 

 
Equipa técnica 

 
Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de maio 
Portaria n.º 330/01, de 2 de abril 

 
Enquadramento 

Legal 
 
A suinicultura está instalada na Herdade de Besteiros, freguesia de S. 
Marcos do Campo, concelho de Reguengos de Monsaraz. 

 
Localização 

 
 
A exploração encontra-se licenciada para funcionar com base em 395 
porcas reprodutoras em regime de multiplicação, pretendendo-se 
licenciar um aumento da capacidade de produção com base num 
efetivo de 749 porcas reprodutoras. 
 
A ampliação projetada tem como objetivo o aumento da capacidade de 
produção (leitões) e destina-se a promover economias de escala, 
permitindo um acréscimo de competitividade de exploração. 

 
Finalidade 

 
A suinicultura de S. Marcos do Campo é composta por um conjunto de 
pavilhões, espaços auxiliares e respetivos equipamentos de apoio, 
ocupa uma área de aproximadamente 9 hectares: 
 
- Pavilhão de Gestações: composto por 6 salas com um total de 480 
celas de gestação e um pequeno armazém; 
- Pavilhão de maternidades: composto por 3 salas simples e 15 salas 
duplas que albergam na totalidade 224 maternidades; 
- Pavilhão de baterias: composto por 8 salas duplas num total de 128 
baterias, onde permanecem os leitões desde o desmame até à venda; 
- Pavilhão de futuras porcas reprodutoras: composto por 2 salas que 
albergam na totalidade 20 parques. 
 
A unidade inclui ainda um posto de transformação, um depósito de 
água elevado, um parque de estacionamento, silos, um cais de 
embarque de animais, separador de estrumes e uma Estação de 
Tratamento de Águas Residuais. 

 
Características do 

projeto 

 
Descritor património arquitetónico e arqueológico 

 
 

 
Propõe-se a dispensa do Descritor Património, em fase de PDA, 
considerando que se trata de aumento da capacidade de produção 
através da otimização do edificado já existente. 

 
Caracterização da 

situação de 
referência 

 
Dispensado 
 
 
 

 
Identificação de 

impactes 
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Dispensado 

 
Medidas de 

minimização 
  

Anotações 
 
 
Resumo Não Técnico 
 
Não foi efetuada análise patrimonial 

 
Património 

arquitetónico e 
arqueológico 

 
 
Relatório da Consulta Pública 
 
A Consulta Pública decorreu durante 25 dias úteis, entre 27 de 
setembro e 2 de novembro de 2005. 

 
Período 

 
Durante o período de consulta pública foi recebido um parecer: (i)  
Junta de Freguesia de São Marcos do Campo 

 
Pareceres 

 
Não são colocadas questões patrimoniais 

 
Conteúdos 

 
 
Parecer da Comissão de Avaliação 
 
Eng.º Luís Miranda e Dr. Clara Sintrão - Instituto do Ambiente; Arqta. 
Cristina Martins - CCDR Alentejo. 

 
Entidades e 

representantes 
 
A CA propõe que seja emitido parecer FAVORÁVEL ao projeto, 
CONDICIONADO ao cumprimento das medidas de minimização e 
programas de monitorização em anexo. 

 
Conteúdos 

 
 
Declaração de Impacte Ambiental 
 
Emite Declaração de Impacte Ambiental FAVORÁVEL CONDICIONADA 
ao cumprimento das Medidas de Minimização e Planos de 
Monitorização constantes do Anexo à DIA. 

 
Conteúdo 
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