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ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA O 

LICENCIAMENTO DE UMA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA 

 

SONDAZEITE, LDA 

 

Na sequência de receção de fax com o ofício da Comissão de Coordenação de 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), com a referência 

S06153-201406-VP datado de 18-06-2013, vem a Ambientar, Consultores em 

Ambiente Lda. e a Biocontrol, Gestão de Sistemas e Controlo Ambiental, Lda. dar 

resposta ao pedido de elementos adicionais solicitados por esta entidade, através do 

presente Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Exploração. 

 

O presente Aditamento será composto pelos seguintes Anexos: 

 

ANEXO I - Planta de Pormenor de Efluentes Domésticos - Fossa Estanque 

ANEXO II -  

DESENHO 01 / 01.1 / 01.2 - Planta de Localização das Áreas Propostas para 

Valorização Agrícola de Efluentes Pecuários 

DESENHO 02 / 02.1 / 02.2  - Interdições e Condicionantes  à Valorização Agrícola de 

Efluentes 

ANEXO III - Comprovativo de Entrega do PGEP  

ANEXO IV - Carta de Recursos Hídricos - Afluentes da Ribeira do Chícharo 

ANEXO VI- Delimitação da área de implantação do projeto (shapefile) 

ANEXO VI - PATRIMÓNIO 

DESENHO 5 - Delimitação das áreas do projeto (em acordo com a alínea iv. do 

ponto 28 do presente aditamento) 

DESENHO 6 - Cartografia de ocorrências patrimoniais (1:25000) 

DESENHO 7 - Representação das condições de visibilidade do solo 

ANEXO VII - Comprovativo de aprovação do Relatório de Trabalhos Arqueológicos 
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A - Descrição do Projeto 

 

1. Rever a solução apresentada para os efluentes domésticos na fase de 

construção, pois a solução proposta de fossa séptica não é aceitável, 

atendendo a localização da exploração (perímetro de proteção alargado 

das captações da Carregueira, pertencentes à ADR - Aguas do Ribatejo, 

E.I.M. aprovados pela Portaria n.º 405/2012, de 7 de Dezembro).  

A solução foi revista tendo em conta a localização da exploração no perímetro de 

proteção alargado das captações da Carregueira. Na fase de construção a fossa 

estanque a utilizar será a mesma para a fase de exploração, apresentando-se em 

anexo (Anexo I) nova planta exemplificativa da mesma. 

 

Esta fossa será vazada periodicamente por entidade própria e autorizada para o efeito. 

 

 

2. Rever a solução apresentada para os efluentes domésticos na fase de 

exploração, pois a solução proposta de fossa séptica (águas brancas) 

não é aceitável, atendendo a localização da exploração (perímetro de 

proteção alargado das captações da Carregueira, pertencentes à ADR - 

Aguas do Ribatejo, E.I.M. aprovados pela Portaria n.º 405/2012, de 7 de 

Dezembro). Julga-se que todos os efluentes domésticos (águas brancas e 

águas escuras) deverão ser encaminhados para a mesma fossa estanque. 

Apresentar as dimensões e características do sistema.  

A solução foi revista considerando o encaminhamento de todos os efluentes 

domésticos (águas brancas e águas escuras) para a mesma fossa estanque a 

executar no local (ver Anexo I). 

 

A fossa apresenta as dimensões de 3,4 metros de comprimento x 2,4 metros de 

largura x 3,2 metros de profundidade. As paredes e piso da fossa serão executados 

em betão armado com hidrofugante ou com possibilidade de serem executadas em 

alvenaria de bloco de cimento, impermeabilizadas pelo interior com tela líquida para o 

efeito. 
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Os efluentes domésticos dos balneários são encaminhados para a fossa estanque, 

através de coletores prediais de águas residuais, com um diâmetro mínimo de 110 

mm. 

 

A fossa será vazada periodicamente por entidade própria e autorizada para o efeito. 

Apresentam-se de seguida as dimensões e as características do sistema. 

 

 

3. Referir o sistema de tratamento e destino final dos efluentes provenientes 

do estaleiro, nomeadamente águas pluviais contaminadas, águas de 

lavagem das máquinas e provenientes de eventuais derrames acidentais.  

No quadro seguinte são apresentados os sistemas de tratamento e destino final dos 

efluentes gerados em estaleiro, durante a fase de construção. 
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Fase de construção 

Tipo de efluente Sistema de tratamento Destino final 

Águas pluviais 
contaminadas 

Não haverá a formação de 
águas pluviais (com a exceção 
de eventuais derrames), uma 
vez que será implementada 

uma zona coberta e 
impermeabilizada para 

substâncias perigosas a 
utilizar em obra. 

Não aplicável 

Águas de lavagem de 
máquinas 

Separador de hidrocarbonetos, 
com bacia de retenção a 

montante 

Descarga no solo ou linha de 
água, após obtenção da 

respetiva autorização pela 
entidade licenciadora 

Águas provenientes de 
eventuais derrames 

acidentais 

Para a retenção de águas 
contaminadas serão utilizadas 

mangas de contenção e 
utilizado material absorvente. 

O material absorvente 
contaminado será 

encaminhado para o 
respetivo contentor 

(localizado no parque de 
resíduos coberto), sendo  

posteriormente recolhido por 
operador licenciado para o 

efeito 

 

 

4. Descrever as características construtivas da nitreira para armazenamento 

dos estrumes.  

A nitreira proposta para a exploração da Sondazeite será totalmente impermeabilizada 

e coberta, cujos materiais de construção serão de alvenaria, apresentando a 

capacidade de armazenamento para 255 m3 , e com as dimensões de 10,0 m 

comprimento x 8,5 m largura x 3,0 m altura). 

 

 

5. Apresentar uma descrição das características construtivas das duas 

lagoas (designadamente materiais de construção, tipo de 

impermeabilização, existência de bordo livre e de rede de drenagem de 

águas pluviais circundantes às lagoas).  

As lagoas propostas serão totalmente impermeabilizadas com geomembrana em 

PEAD de 1,5 mm em PEAD, prevendo-se a existência de um bordo livre de cerca de 

2,5 metros de largura, apresentando as seguintes dimensões. 
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Cada lagoa terá as seguintes dimensões 

 coroamento - 40m x 30m  

 meia altura - 31m x 21m 

 prof. útil - 3,5 m 

 área - 1200 m
2
 

 volume - 2278,5 m
3
 

 

Refere-se que está prevista uma rede de drenagem de águas pluviais em torno das 

lagoas, águas que serão encaminhadas por gravidade através de valetas a criar no 

pavimento (betão ou em módulos pré-fabricados), e que encaminharão as águas 

pluviais para um tanque de receção a executar junto ao caminho, conforme assinalado 

nas peças desenhadas. 

 

 

6. Relativamente às futuras áreas propostas para valorização agrícola de 

efluentes pecuários, deverão ser atendidos os seguintes pontos:  

 

i. Localizar as parcelas identificadas, em planta à escala 1:25 000 (carta 

militar);  

Apresenta-se no Desenho 01, 01.1 e 01.2 do Anexo II do presente Aditamento, planta 

à escala 1:25 000 com a localização das parcelas propostas no Plano de Gestão de 

Efluentes Pecuários (PGEP) para valorização agrícola. 

 

ii. Identificar as interdições e condicionantes decorrentes do domínio 

hídrico à valorização agrícola dos efluentes, dispostas na Portaria n.º 

631/2009, de 9 de Junho, bem como tipologias REN intersectadas. 

Deverão ser apresentadas peças desenhadas em número e escala 

adequada identificando as interdições e condicionantes. 

De acordo com o artigo 10.º da Portaria n.º 631/2009, de 9 de Junho, nas zonas 

vulneráveis a nitratos de origem agrícola, bem como nos solos agrícolas sujeitos a 

regime de proteção previsto em legislação específica, a valorização agrícola de 

efluentes encontra-se condicionada às seguintes interdições e condicionantes: 

 Na zona terrestre de proteção das albufeiras de águas públicas do serviço 

público, contados a partir da linha do nível de pleno armazenamento; 
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 Quando o declive da parcela onde se realiza a valorização agrícola seja 

superior a 10%, manter uma faixa tampão mínima de 5 m contados a partir da 

linha limite do leito dos cursos de água, não sujeita a valorização agrícola de 

efluentes pecuários, outras fertilizações, mobilizações do solo ou instalação de 

novas culturas, exceto as pastagens permanentes, procurando assegurar ainda 

a manutenção de uma barreira vegetal/ripícola e a cobertura vegetal na faixa 

tampão, quando justificável; 

 A faixa tampão referida no ponto anterior pode ser reduzida para metade, caso 

o declive da parcela seja igual ou inferior a 10%, e sejam asseguradas as 

condições previstas no ponto anterior; 

 Uma distância de proteção de 5 m contados dos locais onde são efetuadas 

captações de água subterrânea, quando estas se destinam  a usos exclusivo 

para rega, na qual é interdita a valorização agrícola de efluentes pecuários, 

bem como outras fertilizações; 

 Uma distância de proteção de  20 m contados dos locais onde são efetuadas 

captações de água subterrânea para outros usos, na qual é interdita a 

valorização agrícola de efluentes pecuários, bem como outras fertilizações, 

sem prejuízo da demais legislação aplicável; 

 

Refere-se que nas áreas propostas para valorização agrícola de efluentes pecuários 

da Sondazeite não dispomos de informação suficiente que nos permita identificar 

quais as áreas com declive superior aos 10% apresentados no primeiro ponto, nem 

quais as captações que se destinam exclusivamente ao uso exclusivo para rega. 

 

Nesse sentido, apresentam-se no Desenho 02, 02.1 e 02.2 do Anexo II do presente 

Aditamento, peças desenhadas onde são identificadas as interdições e condicionantes 

decorrentes do domínio hídrico à valorização de efluentes, bem como a identificação 

das tipologias REN intersectadas. Apresentam-se delimitadas as linhas de água 

identificadas na carta militar e as linhas de água que integram a REN (em acordo com 

a Planta de Condicionantes do PDM da Chamusca), assim como as duas captações 

de água subterrânea identificadas na propriedade, pertencentes à Aguas do Ribatejo. 

 

iii. Identificar as massas de água e o respectivo estado ecológico, em 

conformidade com a classificação do estado efetuada no âmbito do Plano 

de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo (PGRH Tejo), aprovado pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de Março, 
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http://planotejo.apambiente.pt/liferay/web/guest/mapa-interactivo onde se 

integrem todas as manchas propostas para espalhamento. 

Apresenta-se abaixo figura ilustrativa das massas de água identificadas na área da 

Herdade da Galega, identificando as parcelas propostas para valorização agrícola, 

bem como figura ilustrativa da parcela proposta localizada no município de Avis. 

 

As parcelas propostas para valorização agrícola localizadas na Herdade da Galega 

inserem-se na Massa de Água Subterrânea da Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda, 

e a parcela localizada no município de Avis insere-se na Massa de Água Subterrânea 

do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo. 

 

Relativamente a Massas de Água Superficiais, nas parcelas localizadas na freguesia 

da Carregueira (município da Chamusca), junto à Herdade da Galega identifica-se a 

Norte da Ribeira do Chicharo, a Este da Ribeira da Foz e a Sul um afluente da Ribeira 

do Ulme. Na parcela agrícola localizada em Avis, identifica-se a proximidade à massa 

de água superficial da Albufeira do Maranhão. Ver figuras seguintes. 
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No que respeita ao estado ecológico das águas superficiais, verifica-se que nas 

parcelas localizadas na Herdade da Galega predomina o estado ecológico Bom, 

embora algumas parcelas se apresentem parcialmente localizadas em massas de 

água com características Medíocres, designadamente no limite sul da propriedade. No 

local onde se localizará a exploração o estado ecológico está classificado como Bom. 

Na parcela agrícola localizada em Avis não existe informação associada ao estado 

ecológico da massa de água superficial. 
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7. O EIA refere que os cadáveres dos animais são colocados em 

contentores-estanque, numa câmara frigorífica, justificar a produção de 

efluentes, mencionados na pág. 24, nesta infraestrutura.  

Os cadáveres dos animais são colocados em necrotério (arca frigorifica) para serem 

recolhidos por entidade credenciada para esse fim (UTS). 

 

A referência aos efluentes no EIA remete para eventuais águas resultantes do 

processo de lavagem da infraestrutura, prevendo-se que estes sejam encaminhados 

através de caixas de visita e tubagem para a rede de recolha de efluentes 

provenientes dos pavilhões, os quais serão encaminhados para o sistema de 

tratamento a implantar (ETAR). 

 

8. Relativamente ao furo que irá abastecer a exploração suinícola, com nº de 

processo 450.10.02.02.002759.2014.RH5 e cujo requerimento para 

autorização para captação de água submetido em 12/02/2014, deverá ser: 

 

i. Alterado o pedido de captação, de forma a incluir as finalidades de 

atividade industrial (abeberamento animal) e consumo humano, uma vez 

que a água captada é também utilizada para consumo doméstico, tal 

como indicado na descrição da instalação (quadro 2 do EIA, página 27 e 

página 92);  

Não nos foi possível obter atempadamente a alteração do pedido de captação, de 

forma a incluir as finalidades de atividade industrial e consumo humano. Assim que 

obtenhamos os documentos em questão, estes documentos serão enviados para a 

CCDR-LVT.  

 

ii. Apresentada declaração da Aguas do Ribatejo E.I.M., atestando que o 

local não é servido por rede pública de abastecimento;  

A declaração em questão foi solicitada junto dos serviços das Aguas do Ribatejo, mas 

até ao momento ainda não foi rececionada pelo promotor. Assim que obtenhamos o 

documento em questão, este será remetido para a CCDR-LVT.  

 

9. Apresentação do PGEP devidamente validado pela DRAP-LVT.  
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O PGEP da exploração da Sondazeite encontra-se em fase de aprovação pela 

DRAPLVT, pelo que se anexa ao presente aditamento comprovativo de entrega do 

mesmo junto da entidade licenciadora. (Anexo III). 

 

10. Deverá ser indicado se está previsto algum local de armazenamento de 

combustíveis, óleos e outros lubrificantes.  

Não existe nem está previsto no local locais de armazenamento de combustíveis, 

óleos e outros lubrificantes. Todo o equipamento/combustíveis necessários serão 

transportados para o local sempre que necessário. 

 

 

B - Ordenamento do Território 

 

11. A descrição da localização e projeto efetuada no Relatório e no RNT (pp. 

3-5, 13) apresenta-se deficiente, uma vez que as Figuras 2 (do Relatório e 

RNT) e 5 (RNT) não identificam explicitamente a parcela afeta à 

"Sondazeite", a qual se encontra localizada a sul do caminho municipal, 

nem apresentam a sua delimitação correta. Assim, reformular as figuras 2 

(do Relatório e RNT) e 5 (RNT), com a localização exata da parcela afeta à 

"Sondazeite", bem como a delimitação correta dessa área. No caso da 

Figura 2 deve existir diferenciação na representação gráfica (cores 

diferentes) dos limites da Herdade da Galega e da parcela afeta à 

"Sondazeite";  

Apresentam-se abaixo as figuras reformuladas em conformidade, onde se identificam 

as duas parcelas agrícola onde se localiza a exploração Sondazeite, com identificação 

dos limites da Herdade da Galega. 
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Figura 2 (reformulada) 
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Figura 5 (reformulada) 

 

Refere-se que as figuras aqui apresentadas foram substituídas no Resumo Não 

Técnico, agora reformulado e que se apresenta em anexo ao presente Aditamento.  

 

 

12. Não são abordados explicitamente no Relatório (pp. 198, 199) os impactes 

do projeto face à classe de "Espaços Florestais - Outros Espaços 

Florestais" do PDM da Chamusca, designadamente tendo em 

consideração as disposições do art. 22.º do seu regulamento. Apenas se 

encontra contemplado um parecer favorável da C.M. da Chamusca ao 

nível do pedido de informação prévia. Assim, o ponto 6.11.1 do Relatório 

deve ser desenvolvido no sentido de identificar e avaliar os potenciais 

impactes decorrentes da confrontação do projeto com o PDM da 

Chamusca, designadamente face ao disposto no art.º 22.º, referente à 

classe de "Espaços Florestais - Outros Espaços Florestais";  

Face ao artigo 22.º do regulamento do PDM da Chamusca (PDMC), referente aos 

espaços florestais, são referidas algumas prescrições no que toca à plantação ou 

replantação de espécies de crescimento rápido, ação não contemplada no presente 

projeto. 
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O PDMC permite desta forma a edificabilidade em área de parcela mínima igual ou 

superior a 4 hectares, no caso de terrenos particulares. A Sondazeite localiza-se 

parcialmente em duas parcelas agrícolas, que apresentam em conjunto mais de 450 

hectares de dimensão, não se verificando condicionalismos face à pretensão. 

 

Especificamente, quanto às explorações pecuárias, o artigo 22.º remete para o nº 10 

do art.º 21.º do regulamento do PDMC, em que se define que as suiniculturas de 

carácter industrial deverão estar localizadas em sítio isolado, fora das áreas 

enquadradas na RAN e REN, não confinante  com as grandes vias de tráfego, 

afastada dos aglomerados populacionais, das linhas de água e de outras instalações 

pecuárias, matadouros, fábricas, lixeiras e habitações, afastamento que não deverá 

ser inferior a 200 m contados a partir da periferia da exploração. 

 

Relativamente à confrontação e localização proposta para a Sondazeite face à classe 

de Espaços Florestais - Outros Espaços Florestais, verifica-se o cumprimento dos 

requisitos estipulados para a implantação de explorações pecuárias, designadamente 

de suiniculturas, garantindo-se a sua localização fora de áreas de REN e RAN, e a 

uma distância superior a 200 m dos elementos referidos anteriormente. 

 

Relativamente às linhas de água, refere-se que a Sondazeite dista mais de 200 metros 

da principal linha de água existente na envolvente e integrante da Reserva Ecológica 

Nacional (Ribeira do Chícharo). Os restantes cursos de água identificados na carta 

militar na envolvente imediata da exploração correspondem a cabeceiras de linhas de 

água, ou a linhas de escoamento de menor relevância. 

 

As exploração pecuárias deverão ainda obedecer à legislação em vigor, dispondo de 

abastecimento de água e de esgotos canalizados por coletores fechados conduzindo a 

uma ETAR fora da vedação interior, devidamente dimensionada. 

 

Considera-se que a localização da Sondazeite não se prevê a ocorrências de impactes 

negativos face ao preconizado pelo artigo 22.º do PDMC, pelo que se verifica o 

cumprimento dos normativos em termos de áreas das parcelas agrícolas, de 

distanciamentos e de sistemas de abastecimento de água e de esgotos. 
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C - Reserva Ecológica Nacional (REN) 

 

13. A confrontação do projeto com a REN (Relatório pp. 156,157), não é 

explicita em que a área da parcela afeta à "Sondazeite" não são 

abrangidas áreas de REN, designadamente linhas de cursos de água que 

integram a REN. Verifica-se ainda que a Figura 63 não apresenta a 

localização exata da parcela afeta à "Sondazeite", apresentando também 

deficiente diferenciação na representação gráfica de linhas de água 

classificadas em REN e bacias hidrográficas. Do exposto o Aditamento 

deverá esclarecer, se os cursos de água que interceptam a área em 

estudo, estão abrangidos pelo Regime Jurídico da Reserva Ecológica 

Nacional (RJREN), bem como os respectivos leitos e margens se for o 

caso. Esta informação deve ser esquematizada de forma percetível na 

Figura 63, ou outra a incluir no relatório, de modo a diferenciar as linhas 

de água classificadas como REN no PDM da Chamusca das restantes 

áreas abrangidas pelo RJREN. A figura deverá também delimitar a área da 

propriedade afeta à Sondazeite, Lda., objeto de avaliação de impacte 

ambiental;  

De acordo com a análise da planta de condicionantes do Plano Diretor Municipal da 

Chamusca (PDMC), verifica-se que a área onde se pretende implantar a exploração, 

objeto do presente estudo de impacte ambiental, não intercepta linhas de água que 

integrem o regime jurídico da REN, nem os respectivos leitos e margens. 

 

Apresenta-se abaixo nova figura, em substituição da figura 63,  desenho elucidativo da 

informação aqui referida, onde se delimita a área da propriedade - Herdade da Galega, 

e se distinguem as linhas de água integrantes da REN, em acordo com a Planta de 

Condicionantes do PDM da Chamusca, das linhas de águas identificadas na carta 

militar. 
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D - Recursos Hídricos 

 

Recursos Hídricos Superficiais 

 

14. Apresentação de uma carta militar mais atualizada (datada de 2008) à 

escala 1:25000, em que sejam indicadas todas as linhas de água, 

afluentes da ribeira do Chicharo, na área afeta ao Projeto e na sua 

envolvente.  

Apresenta-se em anexo desenho conforme solicitado. (ver ANEXO IV) 
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15. Identificar a(s) massa(s) de águas superficiais onde se desenvolve a 

exploração suinícola e a propriedade, com indicação do código de massa 

de água e do respectivo estado. Indicar a localização da exploração 

suinícola na(s) massa(s) de água. À data da realização do EIA já se 

encontrava disponível o PGRH Tejo, conforme já referido, onde está 

disponível avaliação do estado das massas de água superficiais e as 

pressões por massa de água.  

 

Apresenta-se abaixo figura onde se identificam as massas de águas superficiais mais 

próximas da exploração e da propriedade, identificando-se o seu código de massa de 

água, o respetivo estado e as principais pressões (tópicas e difusas) , de acordo com 

consulta efetuada ao mapa interativo do PGRH-Tejo. 

(http://planotejo.apambiente.pt/liferay/web/guest/mapa-interactivo). 
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Massa de Água 
Ribeira do Chícharo - Afluente da Ribeira da 
Foz 

Código PT05TEJO952 

Estado Químico das Águas Superficiais Não Classificado 

Estado Ecológico das Aguas Superficiais Bom 

Potencial Ecológico das Águas Superficiais Não Classificado 

 

Massa de Água 
Vala de Alpiarça - Afluente da Ribeira de 
Ulme 

Código PT05TEJO998 

Estado Químico das Águas Superficiais Não Classificado 

Estado Ecológico das Aguas Superficiais Medíocre 

Potencial Ecológico das Águas Superficiais Não Classificado 

 

As figuras abaixo identificam as principais pressões identificadas na envolvente da 

exploração e propriedade, de onde se destacam os aterros de resíduos sólidos 

localizados a noroeste da exploração. 

 

 

S - Localização proposta para implantação da Sondazeite 

Pressões Difusas nas massas de água superficiais 
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S - Localização proposta para implantação da Sondazeite 

Pressões Tópicas nas massas de água superficiais 

 

 

16. Identificação de possíveis usos associados às linhas de água, na zona 

envolvente da exploração.  

Na área envolvente da exploração da Sondazeite apenas são identificadas pequenas 

linhas de água, de regime torrencial, que não apresentam propriamente usos 

associados. 

Pode-se constatar na linha de água de maior expressão na envolvente da Sondazeite - 

Ribeira do Chícharo e alguns afluentes - a existências de algumas represas de água 

destinadas a apoiar a atividade agrícola na Herdade da Galega. 

 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

17. Deverá ser apresentada uma nova caracterização hidrogeológica local, 

tendo por base: 

i. Os dados das captações aqui existentes, nomeadamente a 

profundidade das captações, ralos e/ou equipamento de extração, de 

forma a definir, por exemplo, quais as formações aquíferas existentes e a 

profundidade da água; 

S 
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A exploração da Sondazeite será abastecida pela captação identificada no EIA, no 

entanto, refere-se que esta ainda não se encontrada concretizada, pelo que não nos 

foi possível ter acesso à informação agora solicitada.  

 

O requerimento para captação de água emitido pela APA em 12/02/2014, apresentado 

previamente no EIA, descreve que o equipamento de extração a utilizar no furo que irá 

abastecer a exploração ocorrerá através de bomba elétrica submersível.  

  

Face ao exposto, e não dispondo dos dados necessários a caracterização agora 

solicitada, estima-se, de com acordo com dados do SNIRH, que a profundidade média 

da água nesta área varia entre 114 m e 156 m, de acordo com a Figura seguinte. 

 

 

Superfície piezométrica do sistema aquífero Bacia Tejo-Sado margem esquerda 

Fonte: SNIRH 
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Na Figura e Quadros seguintes apresentam-se as características das captações de 

água subterrâneas privadas licenciadas e das captações de águas subterrâneas 

públicas, existentes num raio de 5 km, respetivamente. 

 

Na totalidade das captações identificadas na figura seguinte, verifica-se que a 

profundidade das captações varia entre os 11 e os 200 metros de profundidade, e a 

profundidade dos ralos varia entre os 12 e os 200 metros de profundidade no topo e 

entre 21 e 192 na base. 

 

No que respeita às captações públicas localizadas na proximidade da Sondazeite 

(CBR3 e FR1), verifica-se que apresentam uma profundidade de perfuração de 210 m 

e uma profundidade dos ralos de 87 e 116 no topo e de 183,5 e 188 na base, 

respetivamente.  

 

Ambos se tratam de furos verticais, a que correspondem equipamentos de extração 

com potência de 50 e 60 cv. 
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Localização das captações de água privadas e públicas existentes num raio de 

5km da zona de implementação da SONDAZEITE. Fonte: ARH-Tejo. 
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Captações de água subterrâneas privadas, existentes num raio de 5km da área de implementação da exploração suinícola 

SONDAZEITE. Fonte: ARH-Tejo. 

Tipo de 
Captação 

M (m) P (m) 
Cota 
(m) 

Prof. da 
captação 

(m) 

φ de 
perfuração 

(mm) 

Prof. do 
revestimento 

(m) 

φ 
revestimento 

(mm) 

Prof. 
Ralos 
Topo 
(m) 

Prof. 
Ralos 
Base 
(m) 

NHE 
(m) 

NHD 
(m) 

Q 
ensaio 

(l/s) 

Data 
medição 
do nível 

Vol. 
Expl. 

(m3/mês) 
Finalidade 

Furo 175720 273100 32 40 320 38.2 200 26.7 38.2 0 0 15 25-01-95 300 Rega 

Furo 172370 296820 185 103 - - -     40 0 0.555 09-12-94 200 Rega 

Furo 175724 272182 32 49 312 48 180 36 48 27 30 5 - 200 Rega 

Furo 170220 296990 190 154 165 154 140     80 120 0.2777 1995 500 Rega 

Furo 175600 272490 37 42 312 41 160     20 0 7.64   70 Rega 

Furo 176030 271470 85 70 250 70 160     40 60 1.944   244 Rega 

Furo 175380 271900 34 37 439 36 160 31 34 26 0 5 10-11-98 285 Rega 

Furo 175560 273320 20 35           0 0 0 07-09-98 350 Rega 

Furo 175890 272460 46 70 300 70 140 36 52 15 60 1.389 06-01-00 100 Rega 

Furo 176000 272154 60 60 300 60 140 36 52 15 50 1.389 28-02-00 100 Rega 

Furo 175895 273170 35 34 254 - -     0 0 0 - 200 Rega 

Furo 174530 294855 148 90 220 - 140     12.5 35 2.778 02-04-22 550 Rega 

Furo 180528 270749 150 115 355 132 200 85 125 21 52 0 13-02-02 1200 
Rega e 

Atividade 
Industrial 

Furo 180675 271387 160 132 270 132 140 93 129 60 123 3.33 05-04-02 620 Rega 

Furo       18                     Rega 

Furo       120                     
Consumo 
Humano e 

Rega 

Furo 177327 276255 70 90   90 140 56 84 28 65 0.8 15-12-03 200 Rega 

Furo 174165 294916 178 150 220 150 140 120 150 75.2 90.4 2.778 23-12-03 430 Rega 

Furo 175610 272272 30 55 250 55 160 43 45 20 40 4.167 05-07-04 100 Rega 

Furo 183297 267567 155 200 356-305 200 250-200 90 192 60 130 13.89 10-12-01 26000 Rega 

Furo 184037 267514 165 200 355-305 200 250-200 90 192 60 130 13.89 10-12-01 26000 Rega 

Furo 175036 274158 23 36 438 25 200 12 21 8 16 16.67 07-04-06 5300 Rega 

  176769 275257 21                         

  176166 271905 83                         

  175628 271506 61                         
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  176941 272610 118                         

Furo 177597 270581 152 149                     
Atividade 
Industrial 

Furo 177597 270581 152 149 140 0-149 200 36 47 78 130 6000 16-04-07 420 
Atividade 
Industrial 

Furo 175522 271629 49 100 250 0-100 140 38         06-09-08 290 Rega 

Furo 176605 275360 22 18 250 - -           - 2000 Rega 

Furo       15                     Rega 

Furo       20                     Rega 

Furo       18                     Rega 

Furo 174660 273081 18 15 300 15 -     6.5 7   03-09-05 1320 Rega 

  179932 269990                           

  175454 273076 29                         

  176357 272398   100 270   140                 

  174592 274727   11 250   152             700   

  181115 268318                         
Abeberamento 

animal 

 

Captações de água subterrâneas públicas, existentes num raio de 5km da área de implementação da exploração suinícola 

SONDAZEITE. Fonte: ARH-Tejo. 

Captação M P Estado captação Nº Inventário Monitorização Tipo 
Massa de água 

subterrânea 
Carta Militar 

Cota 
(m) 

CBR1 -22965.6 -24098.4 Ativa 330/298 Sim 
Furo 

vertical 
Aluviões do Tejo 330   

AC2 -23036.6 -24255.4 Ativa 330/103 Não 
Furo 

vertical 
Aluviões do Tejo 330 20 

CBR3 -18175.6 -30072.4 Ativa 342/133 Sim 
Furo 

vertical 

Bacia do Tejo-
Sado/Margem 

Esquerda 
342   

FR1 -18223.6 -30352.4 Ativa 342/134 Não 
Furo 

vertical 

Bacia do Tejo-
Sado/Margem 

Esquerda 
342 120 
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Continuação - Captações de água subterrâneas públicas, existentes num raio de 5km da área de implementação da exploração 

suinícola SONDAZEITE. Fonte: ARH-Tejo. 

Captação 
Prof 

perfuração 
(m) 

Diâmetro 
perfuração 

(mm) 
Método perfuração 

Prof 
entubamento 

(m) 

Diâmetro 
entubamento 

(mm) 

Material 
entubamento 

Ralos 
(m) – 
topo 

Ralos (m) 
–  base 

Prof 
isolamento 

(m) 

Ano 
construção 

CBR1 48 500 Circulação inversa 45.3 250 PVC 16 41,5 12 2003 

AC2 35.6 470 Circulação inversa 27.7 200 Aço 17,7 23,7 8 1978 

CBR3 210 500 Circulação inversa 186 313 Aço 87 183,5 60 1998 

FR1 210 670 Circulação inversa 189 315 PVC 116 188 78 2004 

 

Captação 
Caudal 

expl (l/s) 
NHE 
(m) 

NHD 
(m) 

Q NHD 
(l/s) 

Qs 
(l/s.m) 

Potência 
equipamento 
extração (cv) 

Potência por 
polo (cv) 

Prof 
equipamento 
extração (m) 

Caudal 
equipamento 
extração (l/s) 

Volume 
máximo 

mensal (m3) 

CBR1 5 6.5 15.35 6 0.7 15 30 25 5 3230 

AC2 5 4 12 5 0.6 15   16 3 4369 

CBR3 35 13.05 35.4 55 2.5 50 110 60 22.2 20861 

FR1 40 23 46.35 53 2.2 60   70 22 24552 

 

Captação 
Mês maior 
consumo 

Volume médio 
anual (m3) 

Volume máximo 
anual (m3) 

Volume máximo 
anual por polo (m3) 

Habitantes atual 
Habitantes 

futuro 
Empresa sondagem 

CBR1 Maio 9809 37427 
37427 327 327 

Carlos Alberto Barreira Rodrigues 

AC2 Agosto 27618 37427 Sondagens e Fundações A. Cavaco 

CBR3 Julho 182554 182554 
413818 2609 2609 

Carlos Alberto Barreira Rodrigues 

FR1 Agosto 231264 231264 Furágua - Furos Artesianos, Lda. 
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ii. O conhecimento da geologia em profundidade, através da interpretação 

quer do log litológico do furo utilizado para abastecimento da exploração 

e descrições apresentadas na notícia explicativa da carta geológica onde 

se insere a exploração em estudo; 

Considerando que o furo que irá abastecer a exploração ainda não se encontra 

realizado, não nos é possível dispor de informação relativa ao relatório de sondagem, 

pelo que a análise agora solicitada nos é impossível através da interpretação do log 

litológico para a área em estudo. 

 

Verifica-se que as captações identificadas na ponto anterior, como as mais próximas 

da exploração da Sondazeite se localizam no Aquífero Bacia Tejo-Sado/Margem 

Esquerda. 

 

Na Figura seguinte apresenta-se a caracterização litoestratigráfica da bacia Tejo Sado 

Margem Esquerda, disponibilizada no SNIRH. 

 

  

Localização da 
Sondazeite 



 

26 
 

 
Enquadramento Litoestratigráfico do sistema aquífero Bacia Tejo Sado/ Margem 

Esquerda 

 

De acordo com a Figura anterior, a exploração da Sondazeite insere-se no sistema 

aquífero caracterizado por formações do pliocénico (complexo detrítico). No Quadro 

seguinte são apresentadas as características hidrogeológicas do sistema aquífero 

onde se localiza a exploração. 

 

Características hidrogeológicas do sistema aquífero  

Características 
Sistema Aquífero Bacia Tejo Sado/ Margem Esquerda onde se 

insere a Sondazeite 
Formações 
Aquíferas 

Dominantes 
Pliocénico 

Litologias 
Dominantes 

areias, com intercalações lenticulares de argilas, com espessura muito 
variável 

Características 
Gerais 

Sistema multiaquífero, livre, confinado ou semiconfinado, em que as 
variações laterais e verticais de fácies são responsáveis por mudanças 

significativas nas condições hidrogeológicas 

Produtividade (l/s) Pliocénico: mediana=15,5 

Parâmetros 
Hidráulicos 

Pliocénico: transmissividade, entre 100 e 3000 m²/dia 

Funcionamento 
Hidráulico 

Os aquíferos estão separados por camadas de permeabilidade baixa ou 
muito baixa (aquitardos e aquiclusos).  

A recarga faz-se por infiltração da precipitação, infiltração nas linhas de 
água 

Fácies Química 
Pliocénico: cloretada sódicas e cálcicas, bicarbonatadas calco-

magnesianas;  
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Trata-se de uma área muito produtiva do ponto de vista hidrogeológico, com um 

funcionamento como dreno e que canaliza as águas infiltradas das cotas mais 

elevadas para jusante. 

 

A formação aquífera dominante - Pliocénico - corresponde a formações que se 

mostram predominantes à superfície na área e zonas envolventes da exploração da 

Sondazeite e são constituídas por camadas alternadas de areias, com níveis de seixo 

e calhaus de grandes dimensões e argilas. As variações de permeabilidade alteram-se 

consoante as variações litológicas, originando mudanças nas condições 

hidrogeológicas e de circulação do aquífero, resultando em zonas de comportamento 

de aquífero livre e outras de semi-confinado. 

 

A recarga do aquífero dá-se por infiltração direta nas áreas de interflúvio das linhas de 

água ou por drenância para as camadas subjacentes do Mio-Pliocénico, refletindo-se 

num conjunto de níveis aquíferos do tipo multicamada, constituintes da camada 

aquífera inferior. 

 

 

18. Descrever as principais direções do escoamento subterrâneo local e a 

profundidade do nível da água.  

Tal como foi referido no relatório do EIA, até ao momento não foi possível obter 

informação concreta referente à captação de água subterrânea, pelo que não dispondo dos 

dados necessários que permitam determinar as direções de escoamento subterrâneo local e a 

profundidade do nível da água, com recurso a informação disponibilizada no SNIRH, foi 

possível constatar que naquela área e envolvente, o escoamento subterrâneo dá-se 

em direção ao Tejo e ao longo do sistema aquífero até ao oceano Atlântico. 

 

A profundidade média da água varia entre 114 m e 156 m de acordo com informação 

apresentada na figura referente à superfície piezométrica do sistema aquífero Bacia 

Tejo-Sado Margem Esquerda, no ponto 17 do presente aditamento. 

 

 

19. A caracterização da água subterrânea apresentada deverá ser 

complementada com análises representativas da qualidade da água em 

profundidade, nomeadamente do furo existente utilizado para 

abastecimento à exploração. Assim, a nova análise deverá incluir os 
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seguintes parâmetros: Azoto amoniacal, Cloretos, Condutividade, pH, 

Ferro, Sulfatos, Manganês, Carbono Orgânico Total (COT), CQO, CBO5, 

Nitratos, Nitritos, Oxigénio Dissolvido (% de saturação), Enterococos 

fecais, Salmonelas, Coliformes fecais e Coliformes totais. A análise dos 

resultados obtidos deverá ser efetuada com base no Anexo I do Decreto-

Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.  

O furo que abastecerá a exploração ainda não se encontra concretizado, embora 

disponha de requerimento para captação de água subterrânea, emitido pela APA em 

12/02/2014, pelo que não será possível apresentar a caracterização da qualidade da 

água em profundidade a nível local, tal como solicitado. 

 

Considera-se que a análise efetuada no relatório do EIA, em acordo com o anexo I do 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, para os furos pertencentes às Aguas do 

Ribatejo E.M., S.A. localizados na proximidade da Sondazeite, constituem uma 

tentativa de poder identificar características da água subterrânea 

potencialmente/provavelmente semelhantes às que possam ocorrer no furo a realizar 

para abastecimento da futura exploração. 

 

 

20. A avaliação de impactes deve ser revista, atendendo aos elementos 

solicitados relativos à caracterização do projeto e à caracterização da 

situação de referência.  

Apresenta-se de seguida a revisão dos impactes relativos às águas superficiais e 

subterrâneas,  atendendo às novas informações prestadas no presente aditamento. 

 

Águas Superficiais e Subterrâneas 

 

Fase de Construção 

Durante a fase de construção da exploração da Sondazeite, os principais impactes 

respeitam à circulação dos veículos e equipamentos, operações de estaleiro de obra e 

à gestão de resíduos. Refira-se que a circulação de viaturas do estaleiro para a zona 

de obra dar-se-á no caminho já existente, de forma a evitar o atravessamento ou 

afetação direta dos cursos de água existentes. De forma a minimizar estes impactes, 

será adequada a elaboração de um Plano de Gestão Ambiental de Obra. 
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No decorrer da obra de construção, os trabalhos de desmatação e limpeza do terreno, 

a decapagem de terra vegetal, os movimentos de terras, podem existir interferência 

com a drenagem natural superficial e subterrânea. Pode verificar-se um aumento do 

escoamento superficial e uma diminuição das águas infiltradas devido à remoção do 

coberto vegetal, com a consequente diminuição dos processos superficiais de 

retenção de água, e ainda, à compactação do solo, provocada pela movimentação de 

máquinas que levará à diminuição da permeabilidade do solo superficial. O impacte 

referido considera-se negativo, direto, de média magnitude e significância, temporário 

e reversível. 

 

Como consequência do processo de desmatação e limpeza dos solos verificar-se-á 

ainda um aumento dos fenómenos de erosão do solo, através do arrastamento de 

sólidos provenientes das escorrências superficiais de água será favorecido. Estas 

escorrências, ao atingirem as linhas de água que se possam formar temporariamente, 

contribuirão para um aumento do teor em sólidos suspensos nas águas superficiais. O 

impacte referido considera-se negativo, direto, de média magnitude, de média 

significância, temporário e reversível, podendo ser agravado se as obras decorrerem 

durante a estação húmida.  

 

No estaleiro de obra, as águas residuais domésticas provenientes das suas 

instalações deverão ser tratadas em fossa estanque. Nesta fase há que considerar a 

produção de efluentes domésticos do estaleiro e outras fontes relacionadas, 

nomeadamente as águas de lavagem das máquinas e óleos usados dos motores, que 

constituem uma fonte significativa de matéria orgânica e de sólidos suspensos, 

levando à degradação da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, 

provocando impactes negativos, diretos, de média magnitude e significância, 

temporários e reversíveis. 

 

Assim, a contaminação química e biológica provocada pelas águas residuais 

produzidas nos estaleiros e oficinas deverá ser controlada através da instalação de um 

sistema adequado de tratamento de águas residuais, nomeadamente uma ETAR 

compacta. No caso das águas de lavagem de máquinas, é esperado o seu 

encaminhamento para um separador de hidrocarbonetos com bacia de retenção a 

montante, prevendo-se a sua descarga no solo ou linha de água, após autorização 

pela entidade licenciadora. 
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Não sendo possível nesta fase do projeto quantificar a magnitude e significância de 

um potencial impacte ao nível da qualidade das águas subterrâneas, prevê-se que 

nesta fase do projeto o correto tratamento das águas residuais coletadas no estaleiro. 

 

O projeto prevê a implementação de uma zona coberta e impermeabilizada para 

substâncias perigosas a utilizar em obra, pelo que não é previsível que este impacte 

ocorra na fase de construção. Existe, no entanto, a possibilidade de contaminação das 

águas subterrâneas e superficiais em caso de derrames acidentais/ocasionais de 

óleos e combustíveis e, ainda, devido ao armazenamento indevido e/ou 

manuseamento desadequado de produtos químicos que poderão provocar impactes 

ao nível das águas superficiais e subterrâneas, negativos, de alta magnitude, elevada 

significância, temporário e reversível. 

 

Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração da Sondazeite, os principais impactes que 

potencialmente venham a ocorrer respeitam à qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas, devido, por um lado, à quantidade de chorume e estrume produzida 

localmente e, por outro, à utilização dos efluentes produzidos na exploração e 

utilizados para rega e valorização agrícola. 

 

Assim para as águas superficiais, durante a fase de exploração os principais impactes 

que podem ocorrer relacionam-se com: 

- Eventuais interferências nas linhas de água, em particular, aquando da preparação 

do terreno na época de sementeira (movimentação de máquinas agrícolas), embora 

na exploração não sejam atravessadas linhas de água; 

- Espalhamento do efluente líquido; 

-Possíveis escorrências do efluente líquido tratado, durante o Inverno, (época de 

precipitação mais elevada); 

- Tempo de resposta do sistema de tratamento a situações críticas devido ao aumento 

efetivo animal; 

- Consumo de água que assume elevada expressão durante o período de rega; 

- Potenciais derrames devido ao acondicionamento dos resíduos sólidos ou por outros 

produtos químicos que são levados pelas águas pluviais. 

 

Ao nível das águas subterrâneas os potenciais impactes dizem respeito a: 
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- Eventual contaminação dos níveis freáticos (aquando do espalhamento do efluente 

tratado, potenciais fugas do efluente liquido e sólido da lagoa de retenção e possíveis 

derrames acidentais de óleos e combustíveis); 

- Afetação da qualidade da água subterrânea e das captações associada aos 

espalhamentos dos efluentes pecuários; 

- Rebaixamento do nível freático devido ao aumento dos consumos decorrentes das 

atividades da exploração, nomeadamente, rega, operações de limpeza e lavagens das 

instalações, entre outros decorrentes do processo industrial existente). 

 

O efluente tratado é utilizado para valorização agrícola em terrenos selecionados para 

o efeito. Esta prática obedece a vários diplomas e manuais de boas práticas, onde se 

definem as regras e as interdições e condicionantes à sua aplicação. Estas constituem 

só por si medidas de minimização e mitigação para a prática de valorização agrícola e 

de proteção dos solos e águas superficiais e subterrâneas. 

 

Apesar das regras e interdições/condicionantes, a aplicação do efluente tratado em 

terrenos agrícolas poderá ainda assim originar contaminação das águas superficiais 

(principalmente em época de sementeira e com a movimentação de maquinaria 

podem aumentar os Sólidos Suspensos Totais) e subterrâneas (aumento dos 

nutrientes no solo devido à fase de fertilização, que posteriormente são lixiviados para 

as águas subterrâneas), com consequências nefastas para as captações de água na 

envolvência, bem como para os solos irrigados por estas águas.  

 

Esta contaminação poderá ocorrer principalmente se os índices de tratamento do 

sistema não forem os adequados, ou se a aplicação ocorrer em períodos de 

precipitação elevada junto de linhas de água ou captações. Avalia-se este impacte 

improvável como sendo negativo, de média magnitude e significância, temporário e 

reversível.  

 

Um dos riscos mais evidentes da irrigação com águas residuais de efluentes de 

animais (dejetos e desinfetantes) é a provável contaminação biológica e química que 

faz aumentar as concentrações de matéria orgânica e de produtos não biodegradáveis 

e/ou ecotóxicos. Embora este impacte seja pouco provável, uma vez que têm de ser 

seguidas as recomendações para seu correto espalhamento de acordo com a Portaria 

n.º 631/2009, de 9 de Junho e o Código de Boas Práticas Agrícolas, caso se verifique, 

constituirá um impacte negativo, de média magnitude, elevada significância, periódico 
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e reversível. Assim, as atividades que necessitam maior salvaguarda incidem sobre a 

gestão dos efluentes da exploração e o seu espalhamento nos solos envolventes. 

 

Durante o processo de gestão de efluentes, a aplicação de tamisado e de efluente 

provenientes do sistema de lagunagem, constituem potenciais focos de contaminação 

indireta – escorrências superficiais e subterrâneas (fugas do efluente liquido e sólido -

infiltração) – dos solos e consequentemente das águas subterrâneas e superficiais. 

Este impacte, caso ocorra, deve ser considerado como negativo, no entanto de baixa 

magnitude e significância variável (média a elevada), dada a localização no perímetro 

de proteção alargado de duas captações de águas públicas pertencentes à Aguas do 

Ribatejo. Este impacte pode ser evitado ou minimizado através do cumprimento da 

legislação em vigor, em termos de épocas, locais e quantidades de aplicação. Caso se 

verifique será periódico e reversível.  

 

O sistema de gestão de efluentes deverá ter a capacidade para responder a situações 

críticas mais prováveis, que eventualmente possam ocorrer, pelo que a existência de 

uma rede de drenagem em torno das lagoas tratarão de encaminhar as águas para um 

tanque de receção evitando situações impactantes nas lagoas, em caso de elevada 

pluviosidade. A limpeza das lagoas e a paragem do sistema de separação de sólidos, 

sempre que necessário, poderá garantir a qualidade e eficiência do sistema. 

 

Relembra-se que a exploração se localiza na zona de proteção alargada de duas 

captações públicas localizadas a oeste, pelo que este sistema terá de ser verificado 

periodicamente de forma a evitar ruturas. Prevê-se, caso se verifique algum incidente, 

um impacte negativo, de alta magnitude, elevada significância, temporário e reversível. 

 

No que respeita à água subterrânea a nível local, uma vez que não se dispõe de 

dados relativos ao furo que irá abastecer a exploração, prevê-se que o consumo da 

exploração constitua um acréscimo do caudal captado, e, atendendo ao tipo de 

aquífero que aqui encontramos (de expressão local e provavelmente alimentado pelas 

linhas de água que se situam nas suas proximidades), poderá eventualmente verificar-

se a afetação da envolvente próxima da captação, influenciando a produtividade da 

captação existente, assim como, outras que se encontrem na sua envolvência, 

podendo verificar-se um rebaixamento do nível freático devido ao consumo de água 

das atividades realizadas na exploração. Assim, classifica-se este impacte como 

sendo negativo, de média magnitude, baixa significância, temporário e reversível.  
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A possibilidade de contaminação das águas subterrâneas e superficiais em caso de 

derrames acidentais/ocasionais de óleos e combustíveis ou devido ao armazenamento 

indevido e/ou manuseamento desadequado de produtos químicos, constituirá um 

impacte negativo, direto, de média a elevada magnitude e significância, temporário e 

reversível.  

  

Acresce-se ainda o facto dos valores de precipitação registados (valores moderados), 

sendo este fator, um dos principais agentes no processo de erosão hídrica do solo, da 

ocorrência de inundações, da lavagem do pavimento (fonte de poluição difusa), e da 

infiltração de água no solo. No entanto, atendendo à prevista adequação do sistema 

de drenagem de todas as águas dos pavilhões da exploração estarem confinados, 

considera-se este impacte negativo, de média magnitude, baixa significância, 

temporário e reversível. 

 

Fase de Desativação 

No caso de ser efetuada a desativação da exploração prevista deverá ser efetuado um 

plano de desativação onde se incluirá o esvaziamento das lagoas e o seu posterior 

enchimento com terra. 

 

Os impactes previstos na fase de desativação serão semelhantes a qualquer obra de 

construção civil, com o desmantelamento das infraestruturas e a demolição de 

construções existentes, em que os impactes ambientais previstos seriam temporários 

e de curta duração, com o retorno gradual da área da exploração suinícola para 

terrenos agrícolas e florestais. 

 

Assim, para a fase de desativação, verificar-se-á o aumento de resíduos, que deverão 

ser devidamente encaminhados para evitarem possíveis contaminações dos solos e 

das águas superficiais e subterrâneas da área envolvente. Devido à circulação de 

equipamentos e máquinas utilizadas para os trabalhos de desmantelamento e 

demolição de infraestruturas e construções prevê-se o aumento de compactação do 

solo e erosão hídrica. Ao nível dos consumos prevê-se a sua redução. Classificam-se 

estes impactes prováveis e imediatos, como negativos, baixa magnitude e 

significância, temporários e reversíveis. 
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21. No capítulo dos impactes é referido "Durante, o processo de gestão de 

efluentes a aplicação de estrume e de algumas lamas provenientes do 

sistema de lagunagem são potenciais focos de contaminação indireta - 

escorrências superficiais e subterrâneas (fugas do efluente líquido e 

sólido - infiltração) - dos solos e consequentemente das águas 

subterrâneas e superficiais. Este impacte deve ser considerado como 

negativo, no entanto de baixa magnitude e significância." Atendendo a 

localização da exploração (perímetro de proteção alargado de captações), 

a avaliação deste impacte deverá ser revista, nomeadamente a 

significância. 

Reformula-se a avaliação do impacte, considerando-se que o mesmo constitui um 

impacte negativo, de baixa magnitude e de significância variável (média a elevada). 

Considera-se que se tratará de um impacte de baixa probabilidade, e caso ocorra, de 

duração periódica e reversível. Este impacte pode ser evitado ou minimizado através 

do cumprimento da legislação em vigor, em termos de épocas, locais e quantidades de 

aplicação. 

 

 

22. No capítulo dos impactes é referido que "Prevê-se que o consumo através 

do acréscimo do caudal captado, e, atendendo ao tipo de aquífero, (de 

expressão local e provavelmente alimentado pelas linhas de água que se 

situam nas suas proximidades), poderá afetar a envolvente próxima da 

captação, influenciando a produtividade da captação existente", deverá 

ser esclarecido se existe alguma captação na exploração suinícola 

Sondazeite.  

Está prevista a realização de um furo para abastecimento da exploração da 

Sondazeite, e para o qual existe requerimento para captação de água subterrânea 

através de furo vertical, emitido pela APA em 12/02/2014. Até ao momento o furo aqui 

referido ainda não se encontra concretizado. 

 

 

23. Avaliar os impactes cumulativos do projeto, com os projetos localizados 

na envolvente próxima (nomeadamente Exploração Suinícola e Eco-

Parque do Relvão e aterros SISAV e CRIVER-ECODEAL).  
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Nas imediações da exploração da Sondazeite, a cerca de 2 km Oeste localiza-se o 

Parque do Relvão e os aterros do SISAV e CRIVER-ECODEAL, e a cerca de 2 km a 

Sul, localiza-se outra exploração pecuária e em funcionamento e de características 

semelhantes à exploração em apreço. 

 

O pólo a Oeste constitui um conjunto de instalações industriais relacionadas com a 

atividade de deposição, recuperação, valorização e eliminação de resíduos. Estas 

ocupam uma elevada área de construção e concentram um número muito expressivo 

de serviços e de funcionários. No caso da outra exploração, localizada a sul, esta terá 

um funcionamento semelhante ao que irá ter a Sondazeite, quer em termos de 

produção, quer em termos de ocupação do solo e de captação de água para o seu 

funcionamento. 

 

Considerando-se que estas unidades utilizam captações de água locais para o seu 

abastecimento, a construção e entrada em funcionamento da Sondazeite irá traduzir 

um acréscimo nas extrações do sistema hidrogeológico, no entanto, considera-se que 

o peso da exploração será muito reduzido, comparativamente às unidades industriais 

referidas. 

 

Adicionalmente, a Sondazeite aumentará a área impermeabilizada a nível local, o que 

também irá reduzir, mas de forma pouco significativa, a infiltração de água para 

recarga do aquífero. Considera-se que a água escoará para as linhas de escoamento 

onde conseguirá infiltrar-se no solo e consequentemente no aquífero. 

 

considera-se que o impacte cumulativo decorrente da construção da exploração da 

Sondazeite, em termos de recursos hídricos subterrâneos (infiltração e extração) será 

negativo, direto, de reduzida magnitude e significância, de carácter permanente e 

irreversível (apenas caso ocorra a desativação da exploração). 

 

 

Medidas de Minimização 

 

24. Reformular as medidas mitigadoras/recomendações tendo em conta os 

resultados da avaliação de impactes.  
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Apresentam-se de seguidas as medidas mitigadores / recomendações, após 

incorporação dos resultados da avaliação de impactes referentes ao descritor 

Recursos Hídricos. 

 

Fase de Construção 

M5. Recomenda-se a elaboração de um plano de gestão ambiental (PGA) para a 

obra, com a identificação e pormenorização das medidas de minimização a 

implementar na fase de execução das obras; 

M6. Deverá ser definido e implementado um Plano de Gestão de Resíduos; 

M7. Deverá evitar-se o uso de acessos, embora temporários, que sejam paralelos 

às linhas de água existentes na envolvente da área destinada à implantação, 

devendo-se privilegiar, sempre que possível os caminhos já existentes;  

M8. Os sistemas de drenagem naturais devem ser acautelados durante os 

trabalhos, de forma a evitar a retenção de águas em depressões ou a criação 

de barreiras, devendo igualmente permitir o escoamento das escorrências 

superficiais para as linhas de água. 

M9. Durante a fase de construção as escorrências das águas superficiais deverão 

ser acauteladas de forma a evitar a afetação de aquíferos de carácter local; 

M10. Os trabalhos de escavações decorrentes da fase de construção deverão 

acautelar os níveis de água das águas subterrâneas de forma a evitar uma 

possível intersecção. 

M11. O projeto de drenagem deverá favorecer processos naturais de infiltração das 

águas de escoamento superficial, por forma a minimizar o efeito de 

impermeabilização dos solos. 

M12. A armazenagem de combustíveis e de resíduos, nomeadamente os passíveis 

de contaminarem as águas superficiais e subterrâneas, por lixiviação, deverá 

ser sempre efetuada em locais devidamente impermeabilizados e afastados 

das linhas de água. 

M13. Adoção de regras de funcionamento para os trabalhos relacionados com a 

operação de máquinas e respetivo parqueamento, de modo a evitar derrames 

de óleos, combustíveis, etc. Durante a execução dos trabalhos, definir zonas 

de estacionamento, que terão de ser impermeabilizadas de forma a evitar a 

poluição das águas superficiais e subterrâneas. 

M14. Todo o tipo de trabalhos de movimentação de terras e de preparação de 

terrenos deverão limitar-se às zonas previamente demarcadas e decorrer, 
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preferencialmente, durante um breve período de tempo, de modo a minimizar a 

erosão do solo e o arraste de partículas para as linhas de água.  

M15. Durante as ações de modelação do terreno e mobilização do solo, deverão 

adotar-se procedimentos que reduzam a escorrência superficial de materiais, 

em particular quando ocorra precipitação. Neste sentido e sempre que possível 

estas ações deverão ser realizadas durante a estação seca, de Junho a 

Setembro. 

M16. Os depósitos temporários de terras devem ser efetuados em locais afastados 

de linhas de água. 

M17. Evitar a acumulação de solos desagregados e a armazenagem de resíduos e 

combustíveis nas proximidades dos afluentes linhas de água que atravessam a 

área de implantação, bem como regularizar e reduzir o processo de erosão 

junto às suas margens. 

M18. As águas residuais domésticas geradas no estaleiro deverão, de acordo com 

a legislação em vigor, ser conduzidas para fossa séptica a criar no local, 

completamente estanque e amovível. 

M19. Assegurar a recolha dos efluentes da fossa estanque, por entidade licenciada 

para o efeito; 

 

Fase de Exploração 

M42. Deverá ser implementado um Sistema de Gestão Ambiental e uma Política de 

Ambiente que assente numa estratégia de redução dos consumos, poupança e 

racionalização de água, promovendo o uso eficiente de água, adotando, 

sempre que possível, sistemas de limpeza com produções mínimas de 

efluentes e baixos consumos. 

M43. Sensibilização dos trabalhadores para a racionalização dos consumos de 

água nas diversas atividades; 

M44. Estabelecer um programa de limpeza periódico dos órgãos de drenagem, 

com vista ao controlo e maximização da eficiência das instalações; 

M45. Deverá ser garantida a estanquicidade de todos os órgãos da ETAR onde 

estarão retidos os efluentes; 

M46. Recomenda-se a regulação do fluxo nos bebedouros e a verificação visual 

dos mesmos, de forma, a detetar atempadamente quaisquer fugas e derrames. 

M47. Instalar contadores nas captações em utilização, para quantificação efetiva da 

redução do consumo de água, que aconteça com a implementação de 

melhorias nos sistemas de abeberamento e de lavagens. 
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M48. Garantir o correto funcionamento do sistema de recolha e drenagem de águas 

pluviais, através da sua limpeza e manutenção de forma a minimizar o volume 

de águas contaminadas, diminuindo o risco de infiltração destas águas nos 

solos e consequente contaminação das águas superficiais e subterrâneas.  

M49.  Garantir a boa drenagem das águas pluviais em torno da lagoa, através da 

sua manutenção e limpeza, de forma a evitar transbordos em situações de 

pluviosidade anormal; 

M50. Todos os resíduos produzidos na exploração passíveis de difundir 

contaminações deverão ser armazenados em locais devidamente 

impermeabilizados e sem possibilidade de transbordo em caso de eventos de 

precipitação e potenciais escorrências, sendo encaminhados para os destinos 

adequados, a fim de serem evitadas situações de produção de efluentes 

contaminados. 

M51. Todos os produtos químicos utilizados na exploração deverão ser 

armazenados em locais cobertos e impermeabilizados. Em caso de derrame, 

deverá fazer-se a recolha a seco (com material absorvente, se necessário) 

evitando proceder à sua lavagem, diminuindo-se assim, o volume de água 

contaminada. 

M52.  Recomenda-se a elaboração, implementação e seguimento de um programa 

de monitorização e controlo de qualidade da água subterrânea, em particular 

para o furo irá fornecer água à exploração, e, ainda, o efluente tratado aplicado 

para valorização agrícola. Estas ações deverão ser complementadas com a 

monitorização anual da qualidade do solo, nas áreas de deposição de 

efluentes, permitindo verificar eventuais cenários de contaminação das águas 

subterrâneas aquando de eventos de precipitação mais intensa. 

M53.  Efetuar a aplicação dos efluentes pecuários no solo de modo controlado, em 

conformidade com CBPA e com a Portaria n.º 631/2009, de 9 de Junho, de 

acordo com o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) aprovado, 

cumprindo os parâmetros exigidos relativos a: modo de aplicação, 

periodicidade e quantidades utilizadas, tipo de solo, estação do ano, cultura 

condições de drenagem, de forma a evitar contaminações do solo e das águas 

superficiais e subterrâneas. 

M54. Proceder ao correto espalhamento dos efluentes líquidos nas áreas 

exclusivamente licenciadas para esse fim; 



 

39 
 

M55. Respeitar as interdições enumeradas no n.º 3 do artigo 10.º da Portaria 

631/2009, de 9 de Junho relativa à valorização agrícola dos efluentes 

pecuários e outros fertilizantes. 

M56. Respeitar as interdições previstas na Portaria n.º 405/2012, de 7 de 

Dezembro, relativamente ao perímetro de proteção alargada das captações 

pertencentes ao polo da Carregueira; 

M57. Deve ser cumprido o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP), após 

aprovação pela DRAP-LVT, o qual deverá ser permanentemente atualizado; 

M58. De forma a minimizar o risco de contaminação resultante do espalhamento de 

matéria orgânica, deverá seguir-se o CBPA e garantir-se o cumprimento de 

todos os parâmetros aplicáveis da legislação em vigor, incluindo os períodos 

mínimos de armazenamento dos efluentes (estrumes/chorumes e lamas) antes 

da aplicação nos solos agrícolas. Deverá ser evitada a sua deposição: em 

períodos de clima adversos (gelo, elevada precipitação, solo saturado); na 

proximidade das linhas de água que atravessam a exploração; em campos 

com declives acentuados.  

M59. O espalhamento de efluentes deverá respeitar as distâncias de segurança em 

relação a linhas e captações de água, habitações, entre outras restrições 

referidas na Portaria n.º 631/2009, de 9 de Junho, devendo ser efetuado o mais 

próximo possível da altura em que o crescimento das culturas e a absorção de 

nutrientes estão prestes a atingir o seu máximo. 

M60. O espalhamento deverá adotar sempre as medidas que acautelem a 

preservação da qualidade da água nas linhas de água existentes no terreno, 

precavendo eventuais escorrências e, garantindo um afastamento mínimo de 

segurança de 10m. 

M61. Proceder à aplicação no solo dos efluentes em quantidades e periodicidade 

adequada, tendo em consideração o tipo de solo na estação do ano, a cultura 

existente e as condições de drenagem, cumprindo o estipulado na legislação 

em vigor, de forma a evitar contaminações do solo e das águas superficiais e 

subterrâneas em cumprimento do Código de Boas Práticas Agrícolas. 

M62. Garantir a efetiva rotatividade das parcelas a beneficiar com o efluente, a fim 

de assegurar que não se efetuam dotações em excesso e, deste modo, evitar a 

degradação física, química ou biológica dos solos. 

M63. Proceder à manutenção das infraestruturas de recolha e armazenamento dos 

estrumes e chorumes, de forma a garantir a impermeabilidade e 
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estanquicidade, de forma a evitar escorrências a partir dos estrumes e o 

aumento do volume de chorumes armazenados. 

M64. De forma a garantir a operacionalidade do sistema de gestão de efluentes, 

recomenda-se a realização da manutenção preventiva de todos os 

equipamentos eletromecânicos e viaturas do mesmo. 

M65. A manutenção e reparação de máquinas e equipamentos deverá ser efetuada 

em instalações próprias, devidamente adequadas com as infraestruturas de 

drenagem, recolha e tratamento, de forma a salvaguardar a contaminação das 

águas superficiais e subterrâneas, na eventualidade de ocorrer um derrame. 

M66. A circulação de veículos e máquinas existentes deverá ser restrita aos 

caminhos existentes na exploração e apenas aos locais onde estes sejam 

necessários. 

M67. Cumprimento das condições estabelecidas nas licenças de utilização do 

domínio hídrico emitidas para as captações de água subterrânea.  

M68. A formação de todos os trabalhadores é importante para atingir o correto 

funcionamento das atividades capazes de produzir os impactes já enumerados. 

A formação deverá incidir nas práticas que promovem a diminuição de 

desperdícios de água durante as limpezas, o correto armazenamento de 

resíduos e a manutenção dos sistemas de drenagem (inclui lagunagem) e, a 

preparação dos trabalhadores no caso de acidente, de forma a poderem 

responder atempadamente a qualquer cenário de emergência. 

 

 

25. Definir as medidas de mitigação e recomendações, para a fase de 

construção, relativas às águas residuais produzidas no estaleiro.  

Prevê-se que durante a fase de construção seja criada uma bacia de retenção ligada a 

um separador de hidrocarbonetos, pelo que os efluentes produzidos em estaleiro no 

decurso da empreitada estarão sujeitos aos requisitos ambientais a implementar no 

âmbito desta temática que contemplarão: 

 

1) A criação de um adequado sistema de recolha e tratamento de águas residuais, o 

qual terá em atenção as diferentes características dos efluentes gerados durante a 

fase de obra, bem como aos seguintes pressupostos: 

 À zona de lavagem de viaturas e ao parque de resíduos perigosos (parque 

coberto), estará associado um separador de hidrocarbonetos; 
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 Será privilegiada a reutilização da água procedente da limpeza de qualquer tipo 

de maquinaria, que contenha cascalho, areia, cimento, ou inertes similares, 

após tratamento. Os inertes que resultem do processo de tratamento serão 

recolhidos e encaminhados para destino final adequado. 

 As águas de lavagem associadas ao fabrico de betões (exceto betuminoso) 

serão encaminhadas para um local único e impermeabilizado, afastado das 

linhas de água, para que, quando terminada a obra, se possa proceder ao 

saneamento de toda a área utilizada e ao encaminhamento para destino final 

adequado dos resíduos resultantes; 

 As águas que contenham, ou potencialmente possam conter, substâncias 

químicas, assim como as águas com elevada concentração de óleos e 

gorduras, serão encaminhadas para um depósito estanque, sobre terreno 

impermeabilizado, devendo posteriormente ser encaminhadas para destino 

final adequado, sendo posteriormente entregue cópia dos documentos 

comprovativos do seu destino final; 

 Os efluentes domésticos (serviços sanitários) deverão ser devidamente 

encaminhados para uma fossa séptica estanque. Ao proceder-se à limpeza da 

fossa, os efluentes e lamas serão encaminhados para destino final adequado, 

sendo posteriormente entregue cópia dos documentos comprovativos do seu 

destino final. Caso seja viável, os efluentes serão encaminhados para o 

Sistema Municipal de Águas Residuais; 

 A recolha dos efluentes provenientes de instalações sanitárias do tipo “móvel” 

deve garantir a frequência necessária à manutenção das boas condições de 

higiene, devendo ser realizada por uma empresa licenciada para o efeito. 

2) Os resíduos suscetíveis de gerar efluentes contaminados pela ação da percolação 

das águas pluviais serão armazenados em parque coberto. 

3) A descarga de águas residuais no meio natural será objeto de licenciamento/ 

autorização prévia. 

4) Será elaborado um mapa de registo de quantidades de todas as tipologias de 

efluentes produzidos em obra, bem como dos consumos de água (humano e 

industrial). 

 

 

26. Atendendo à localização da exploração no perímetro de proteção 

alargado das captações da Carregueira, pertencentes à Adr - Águas do 



 

42 
 

Ribatejo, E.I.M. aprovados pela Portaria n.º 405/2012, de 7 de Dezembro, 

deverão ser propostas medidas de minimização ou compensação.  

Como forma de minimizar os eventuais efeitos decorrentes da proximidade da 

localização da exploração face ao perímetro de proteção alargado das captações da 

Carregueira, propõe-se que seja feita a monitorização da qualidade da água 

subterrânea, através de análises a efetuar ao furo que irá abastecer a exploração. 

 

Esta medida constitui uma forma de verificar a evolução do estado da qualidade da 

água do aquífero, bem como a avaliação das condições microbiológicas da água, o 

que facilitará a identificação de eventuais sinais de contaminação, o que permitirá a 

adoção de ações de investigação da sua causa e sua eventual remediação. 

 

Adicionalmente, remete-se para o artigo 4.º da Portaria n.º 405/2012, de 7 de 

Dezembro, onde se estabelecem as interdições e condicionalismos previstos para a 

zona de proteção alargada das captações em questão, que vão permitir minimizar 

eventuais efeitos negativos que pudessem ocorrer decorrentes da implantação da 

Sondazeite. 

 

 

Outros elementos 

27. Disponibilizar a informação da delimitação da área de implantação do 

projeto em análise, em formato "Shapefile" (ESRI), no sistema de 

coordenadas, oficial de Portugal Continental PT-TM06-ETRS89 (EPSG: 

3763).  

A informação solicitada terá sido já enviada para a CCDR-LVT via correio eletrónico 

pela Biocontrol em 28/04/2014. No cd anexo ao presente aditamento segue 

novamente o respetivo ficheiro (ANEXO V). 

 

 

E - Património 

28. Verificando-se que a exploração implica o espalhamento de efluentes 

pecuários sólidos, distribuídos com trator, «essencialmente em terrenos 

ligados às atividades agrícolas da propriedade» (Idem, p.32), os quais 

ocupam uma área aproximada de 742 ha, não se encontrando as referidas 

parcelas a utilizar devidamente localizadas, juntamente com as restantes 

componentes do projeto, na cartografia à escala do projeto. Atendendo a 
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que as mesmas não se encontram representadas na carta de visibilidades 

do solo (a qual é parcelar e sem escala, relativamente às componentes do 

projeto), depreende-se não ter sido realizada a respectiva prospeção 

arqueológica. Acresce que, consultada a Base de Dados do Endovélico, 

se verifica que está inventariado na área de estudo o sítio "Carregueira" 

(CNS 29379) - vestígios de superfície de cronologia indeterminada 

constituídos por «inúmeros artefactos líticos de quartzito e quartzo, de 

enquadramento duvidoso devido a tipologias que apresentam larga 

proveniência de tempo - do Paleolítico Inferior à Pré-História Recente (...) 

dispersos numa área muito vasta», o qual se encontra a menor distância 

relativamente às quatro ocorrências patrimoniais de cariz arqueológico 

apresentadas no EIA. Face ao exposto, é necessário: 

 

i. Esclarecer quais foram os critérios seguidos para a apresentação das 

ocorrências patrimoniais identificadas em sede de pesquisa documental; 

ii. Prospeção seletiva dos terrenos de espalhamento dos efluentes 

pecuários sólidos; 

iii. Definição das áreas de incidência direta e indireta do projeto; 

A pesquisa documental foi efetuada, numa escala macro ao nível do concelho da 

Chamusca e das freguesias da Carrasqueira e de Ulme; a uma escala micro 

considerou-se a área da Herdade da Galega, Carrasqueira (área de incidência 

indireta) e a área de implementação da suinicultura (área de incidência direta) que 

será alvo de trabalhos de construção e modelação do terreno. Os pedidos de 

informação à C. M. da Chamusca e à DGPC foram efetuados com base nos limites 

das freguesias da Carrasqueira e de Ulme. 

 

Das ocorrências patrimoniais indicadas pela DGPC para as áreas de incidência direta 

e indireta constam as seguintes: 

 

Galega 
Nova 

Vestígios 
Diversos 

Romano 
Santarém/Chamusca

/Carregueira 
CNS 873 

Galega 
Nova/ Vale 
de Moinho 

Estação de 
Ar Livre 

Paleolítico e 
Indeterminado (Pré-

história recente) 

Santarém/Chamusca
/Carregueira 

CNS 20717 

Lagoa da 
Murta 

Mancha de 
Ocupação 

Paleolítico Superior e 
Mesolítico 

Santarém/Chamusca
/Ulme 

CNS 32992 

Lagoa 
Grande 

Vestígios 
Diversos 

Romano 
Santarém/Chamusca

/Ulme 
CNS 30082 
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A ocorrência referida (Carregueira - CNS 29379) fica fora da área de estudo, não 

tendo sequer sido indicada pela DGPC no pedido de informação efetuado. 

 

A prospeção sistemática incidiu sobre a área de incidência direta, onde terão lugar os 

trabalhos de construção da unidade suinícola, incluindo espaços afetos à fase de 

construção, como o estaleiro e os acessos, e os espaços afetos à fase de exploração 

(basicamente os pavilhões e os acessos). 

 

Quanto aos terrenos de espalhamento dos efluentes pecuários sólidos, o proprietário 

da exploração dispõe atualmente cerca de 805 hectares para esse espalhamento. O 

espalhamento e valorização dos efluentes pecuários são feitos essencialmente em 

terrenos ligados às atividades agrícolas da propriedade, onde se concentram culturas 

de azevém/trevo, milho, batata, sobreiro e eucalipto.  

Deste modo, o efluente tratado é bombeado das lagoas para uma pequena cisterna 

provida de trator para melhor movimentação, sendo posteriormente distribuído 

homogeneamente pelas culturas. No que diz respeito aos tamisados, são 

transportados para o terreno a aplicar e distribuídos através de um reboque 

espalhador para melhor incorporação no solo.  

 

O espalhamento do efluente ocorrerá, principalmente aquando da preparação dos 

terrenos para sementeira e será imediatamente incorporado no solo após a sua 

aplicação. 
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De acordo com as características do processo acima descrito, o espalhamento não é 

mais dos que uma atividade agrícola corrente, atualmente já efetuada na Herdade 

(uma vez que está em exploração uma outra suinicultura na mesma Herdade); implica 

movimentos de terras semelhantes aos da lavra comum, de sementeira ou colheita, 

pelo que não considerámos pertinente efetuar a prospeção arqueológica da totalidade 

dos 805 hectares cultivados. 

 

Mais se informa que as parcelas a adubar com o efluente pecuário podem variar de 

ano para ano, consoante as culturas que forem praticadas, dependendo se os terrenos 

ficam em pousio ou são utilizados como pastoreio. 

 

As parcelas de espalhamento propostas para valorização agrícola do efluente e 

tamisados são apresentadas em anexo ao presente Aditamento (ver Anexo II). 

 

iv. Cartografia com delimitação das áreas do projeto que inclua as várias 

componentes do mesmo, nomeadamente, na fase de obra, as áreas de 

estaleiro e, na fase de exploração, os caminhos de circulação (incluindo 

os acessos em terra batida, nomeadamente às duas nitreiras); 

A cartografia com delimitação das áreas e componentes do projeto, a escala 1:500, 

quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração é apresentada no 

Anexo VI - Desenho 05 do presente Aditamento. 

 

v. Cartografia do projeto com sinalização das ocorrências patrimoniais 

identificadas na área de estudo e de eventuais ocorrências entretanto 

identificadas na área de projeto no âmbito dos novos trabalhos de 

prospeção arqueológica, à escala 1:25000 e à escala do projeto (1:5000 ou 

1:2000); 

A cartografia com a representação das ocorrência patrimoniais à escala 1:25.000 

(onde se pode verificar os limites da Herdade da Galega e a localização da exploração 

suinícola) é apresentada no Anexo VI - Desenho 06 do presente Aditamento. 

 

Não nos pareceu necessário apresentar planta a uma escala inferior, uma vez que a 

essa escala não surgem quaisquer ocorrências patrimoniais. 
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vi. Representação cartográfica, com escala, das condições de visibilidade 

do solo da totalidade da área de projeto prospetada; 

A representação cartográfica das condições de visibilidade do solo, à escala 1:500 

(escala de projeto) é apresentada no Anexo VI - Desenho 07 do presente Aditamento. 

 

vii. Apresentar comprovativo do envio para análise e aprovação pela 

tutela do património cultural, do Relatório de Trabalhos Arqueológicos, 

de forma a validar a informação constante no EIA. 

Junto se anexa o comprovativo do envio do Relatório para a tutela, conforme solicitado 

(ver Anexo VII). 

 

 

F - Resumo Não Técnico 

 

29. O RNT deve ser reformulado, por forma a integrar informação relevante 

que decorra dos elementos adicionais agora solicitados bem como incluir 

e/ou corrigir os seguintes aspetos:  

i: Contacto do Proponente; 

ii. Ficha Técnica da equipa que elaborou o EIA; 

iii. Planta de localização, à escala adequada, com a delimitação da área 

total e exata da parcela afeta à "Sondazeite"; 

iv. Na planta n.º 2 deve ser implantada/delimitada a Herdade da Galega e a 

parcela afeta à exploração "Sondazeite", com respectiva legenda; 

v. Na planta n.º 5 deve ser delimitada a área afeta à exploração. 

Apresenta-se em anexo ao presente Aditamento o RNT revisto em conformidade.  
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ANEXO I – PLANTA DE PORMENOR DE EFLUENTES DOMÉSTICOS - 

FOSSA ESTANQUE  

 

 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II – ÁREAS PROPOSTAS PARA VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA DE 

EFLUENTES PECUÁRIOS 

 

 
 
 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA

LICENCIAMENTO

DESENHO Nº:

ESCALA:
DATA:

DESIGNAÇÃO:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS PROPOSTAS

FASE:

VER ESCALA GRÁFICA

JULHO/2014

SONDAZEITE-EIA-ADIT-01

LEGENDA:

LIMITE DA PROPRIEDADE

SONDAZEITE LDA.

PARA VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA DE EFLUENTES PECUÁRIOS

FONTE: PRODUÇÃO PRÓPRIA (COM BASE NAS CARTAS MILITARES M888 - FOLHAS 342 E 330

LIMITE DAS PARCELAS



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA

LICENCIAMENTO

DESENHO Nº:

ESCALA:
DATA:

DESIGNAÇÃO:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS PROPOSTAS

FASE:

VER ESCALA GRÁFICA

JULHO/2014

SONDAZEITE-EIA-ADIT-01.1

LEGENDA:

LIMITE DA PROPRIEDADE

SONDAZEITE LDA.

PARA VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA DE EFLUENTES PECUÁRIOS

FONTE: PRODUÇÃO PRÓPRIA (COM BASE NAS CARTAS MILITARES M888 - FOLHAS 342 E 330

LIMITE DAS PARCELAS



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA

LICENCIAMENTO

DESENHO Nº:

ESCALA:
DATA:

DESIGNAÇÃO:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS PROPOSTAS

FASE:

VER ESCALA GRÁFICA

JULHO/2014

SONDAZEITE-EIA-ADIT-01.2

LEGENDA:

PARA VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA DE EFLUENTES PECUÁRIOS

FONTE: PRODUÇÃO PRÓPRIA (COM BASE NAS CARTAS MILITARES M888 - FOLHA 382)

LIMITE DAS PARCELAS



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA

LICENCIAMENTO

DESENHO Nº:

ESCALA:
DATA:

DESIGNAÇÃO:

INTERDIÇOES E CONDICIONANTES À VALORIZAÇÃO

FASE:

VER ESCALA GRÁFICA

JULHO/2014

SONDAZEITE-EIA-ADIT-02

LEGENDA:

LIMITE DA PROPRIEDADE

SONDAZEITE LDA.

AGRÍCOLA DE EFLUENTES

FONTE: PRODUÇÃO PRÓPRIA (COM BASE NAS CARTAS MILITARES M888 - FOLHAS 342 E 330)

LIMITE DAS PARCELAS

LINHAS DE ÁGUA (REN)

LINHAS DE ÁGUA (CARTA MILITAR)

CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PUBLICAS

SUBTERRANEAS (ÁGUAS DO RIBATEJO)

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

(PDM DA CHAMUSCA)



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA

LICENCIAMENTO

DESENHO Nº:

ESCALA:
DATA:

DESIGNAÇÃO:

INTERDIÇOES E CONDICIONANTES À VALORIZAÇÃO

FASE:

VER ESCALA GRÁFICA

JULHO/2014

SONDAZEITE-EIA-ADIT-02.1

LEGENDA:

LIMITE DA PROPRIEDADE

SONDAZEITE LDA.

AGRÍCOLA DE EFLUENTES

FONTE: PRODUÇÃO PRÓPRIA (COM BASE NAS CARTAS MILITARES M888 - FOLHAS 342 E 330)

LIMITE DAS PARCELAS

LINHAS DE ÁGUA (REN)

LINHAS DE ÁGUA (CARTA MILITAR)

CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PUBLICAS

SUBTERRANEAS (ÁGUAS DO RIBATEJO)

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

(PDM DA CHAMUSCA)



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA

LICENCIAMENTO

DESENHO Nº:

ESCALA:
DATA:

DESIGNAÇÃO:

INTERDIÇOES E CONDICIONANTES À VALORIZAÇÃO

FASE:

VER ESCALA GRÁFICA

JULHO/2014

SONDAZEITE-EIA-ADIT-02.2

LEGENDA:

AGRÍCOLA DE EFLUENTES

FONTE: PRODUÇÃO PRÓPRIA (COM BASE NAS CARTAS MILITARES M888 - FOLHA 382)

LIMITE DAS PARCELAS

ZONA RESERVADA DA ZONA

TERRESTE DE PROTECÇÃO (FAIXA

DE 100 M)

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL

ZONA TERRESTRE DE PROTECÇÃO

(FAIXA DE 500 M)

DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº107/99 DE 15 DE MAIO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III – COMPROVATIVO DE ENTREGA DO PGEP 

 

 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV – CARTA DE RECURSOS HÍDRICOS - AFLUENTES DA RIBEIRA 

DO CHICHARO 

 

 
 
 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA

LICENCIAMENTO

DESENHO Nº:

ESCALA:
DATA:

DESIGNAÇÃO:

CARTA DE RECURSOS HIDRICOS

FASE:

VER ESCALA GRÁFICA

JULHO/2014

SONDAZEITE-EIA-ADIT-04

LEGENDA:

LIMITE DA PROPRIEDADE

LINHAS DE ÁGUA

SONDAZEITE LDA.

AFLUENTES DA RIBEIRA DO CHÍCHARO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V – DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO (SHAPEFILE) 

INFORMAÇÃO SEGUE EM FORMATO DIGITAL NO CD. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI – PATRIMÓNIO 

 

 
 
 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA

LICENCIAMENTO

DESENHO Nº:

ESCALA:

DATA:

DESIGNAÇÃO:

FASE:

JULHO/2014

SONDAZEITE-EIA-ADIT-05

DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROJETO

1:500

LIMITE DA PROPRIEDADE

DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE PROJETO

LEGENDA:

01 - PAVILHÃO  DE ENGORDA 1

02 - PAVILHÃO  DE ENGORDA 2

03 - PAVILHÃO  DE ENGORDA 3

04 - BALNEÁRIOS

05 - ENFERMARIA

06 - NECRETÓRIO

07 - ANEXO DE ARMAZENAMENTO/APOIO

08 - POÇO DE RETENÇÃO

09 - FOSSA SEPARADORA

10 - TANQUES/LAGOAS

11 - NITREIRA (DEPÓSITOS PARA DECOMPOSIÇÃO)

12 - PAVILHÃO  DE ENGORDA 4

13 - PAVILHÃO  DE ENGORDA 5

14 - PAVILHÃO  DE ENGORDA 6

15 - ÁREA DE ESTALEIRO (FASE DE CONSTRUÇÃO)

CIRCULAÇÃO (FASE DE EXPLORAÇÃO)

(em acordo com a alínea iv. do ponto 28 do presente aditamento)



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA

LICENCIAMENTO

DESENHO Nº:

ESCALA:
DATA:

DESIGNAÇÃO:

PLANTA DE OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

FASE:

VER ESCALA GRÁFICA

JULHO/2014

SONDAZEITE-EIA-ADIT-06

30082

32992

873

20717

LEGENDA:

LIMITE DA PROPRIEDADE

OCORRÊNCIAS

PATRIMONIAIS

SONDAZEITE LDA.



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA

LICENCIAMENTO

DESENHO Nº:

ESCALA:

DATA:

DESIGNAÇÃO:

FASE:

JULHO/2014

SONDAZEITE-EIA-ADIT-08

REPRESENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE DO SOLO

1:500

LEGENDA:

     01         Área de estaleiro

Limite da propriedade

Delimitação das áreas de projeto

Visibilidade má

Visibilidade média/boa

User2
Text Box
07



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII – AUTORIZAÇÃO DE TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 

 

 
 
 






