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1. INTRODUÇÃO 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do Projecto da 
Exploração Suinícola “Herdade do Monte Grande”, a Comissão de Avaliação (CA) 
efectuou uma apreciação técnica da documentação recebida tendo, nos termos 
do n.º 4 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, considerado 
necessária a apresentação de elementos adicionais para efeitos de conformidade do 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

Essa solicitação consta do ofício enviado pela Agência Portuguesa de Ambiente 
dirigido ao proponente, com o Ofício número AIA2033/325/09/GAIA (Anexo I). 

Nesse âmbito, a PROEGRAM – PROJECTO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA 

E AMBIENTE, LDA., na qualidade de empresa responsável pela elaboração do EIA 
produziu o presente documento em formato de Aditamento ao EIA, tendo por objectivo 
dar resposta às questões suscitadas pela CA. 

Na elaboração do Aditamento manteve-se a estrutura criada pela CA no ofício do 
pedido de elementos adicionais. Assim, as questões foram transcritas na íntegra 
tendo-se procedido aos esclarecimentos solicitados. 
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2. LISTA DE ELEMENTOS ADICIONAIS 

2.1. ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
1. Apresentar a localização das explorações de engo rda dos leitões em regime 

extensivo e especificar se estas pertencem à mesma empresa. 

Nesta fase de desenvolvimento do projecto ainda não estão seleccionadas as 
explorações que irão proceder à engorda dos animais em regime extensivo. Estas 
explorações serão propriedade de empresas externas com as quais a SOCIEDADE 

AGRÍCOLA DO MONTE GRANDE, S.A. (SAMG) irá celebrar contractos de integração. De 
acordo com a experiência do Grupo MRS (ao qual pertence a SAMG) estes contratos 
terão uma duração média de três anos podendo ser, ou não, renovados.  

A selecção das explorações onde se irá proceder à engorda dos animais será 
realizada com base em critérios técnicos, legais e ambientais. 

2. Clarificar a localização da Herdade, uma vez que  é referida a freguesia de 
Malpica do Tejo e a localidade de Monforte da Beira  (pág. II do EIA e pág. 2 
do RNT) 

A exploração suinícola “Herdade do Monte Grande” será instalada na herdade com o 
mesmo nome que se situa a cerca de 6km da localidade de Monforte da Beira 
(localidade mais próxima). Esta localidade situa-se na freguesia de Malpica do Tejo, 
no Distrito de Castelo Branco. 

3. Esclarecer se o monte a Sudeste da área de impla ntação do projecto, a 
3500 m, se encontra habitado. 

O monte situado a Sudeste da área de implantação do projecto encontra-se, em parte, 
em ruínas. De acordo com o que foi possível apurar, a construção que se encontra em 
melhores condições é esporadicamente ocupada por um caseiro que acompanha 
alguns trabalhos agrícolas que se desenvolvem na herdade. 

4. Esclarecer se haverá abertura de novos acessos i nternos e qual a sua 
extensão total e tipo de pavimento. 

No interior (e no exterior) da herdade não será construído nenhum novo acesso, 
estando apenas previstos alguns trabalhos de melhoramento das condições de 
trafegabilidade de alguns troços. Estes trabalhos de melhoramento resumir-se-ão à 
aplicação de tout-venant nas zonas mais problemáticas. 

No interior da área de implantação do projecto serão construídas vias de circulação 
que permitirão o acesso de veículos pesados para transporte de rações e animais. 
Estas vias serão construídas em tout-venant e possuirão cerca de 5 m de largura. Em 
algumas zonas a largura do acesso é aumentada para permitir a realização de 
manobras. 
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Na Figura 1 apresenta-se a planta de implantação do projecto. A cinzento podem ser 
identificadas as vias de circulação a construir na área de intervenção do projecto. 
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Figura 1 - Planta de implantação da exploração sobre levantamento topográfico 
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5. Esclarecer se a inseminação artificial será real izada pelos funcionários da 
exploração ou se se irá recorrer a uma empresa exte rna. 

Os trabalhos de inseminação artificial serão realizados por funcionários internos da 
exploração, com formação específica. 

6. Representar a barragem Sul na Figura II.9 (pág. II.17 do EIA), assim como a 
conduta adutora prevista desde a barragem ao reserv atório. 

Por lapso, na Figura II.9 do Relatório Síntese do EIA foi utilizado o extracto de uma 
carta militar desactualizada onde não surge representada a Barragem Sul. Na Figura 2 
apresenta-se a localização das barragens sobre um extracto da carta militar 
actualizada. 
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Figura 2 – Localização das Barragens e dos sistemas de aducção. 
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7. Apresentar as características da água que será c aptada das barragens. 

Actualmente a água das barragens é apenas utilizada para a rega de alguns terrenos 
agrícolas, pelo que ainda não houve necessidade de proceder à sua análise. Com o 
objectivo de responder à solicitação da CA procedeu-se à recolha de amostras de 
águas de modo a proceder à sua análise em laboratório. No entanto, não foi possível 
obter os resultados em tempo útil para que fossem incluídos na presente resposta. 
Assim, que o laboratório de análises emita os resultados os mesmos serão remetidos 
à CA. 

8. Apresentar a justificação da estimativa de produ ção de águas residuais 
(700 m3/dia) para o efectivo de 5000 porcas. 

De acordo com as capitações propostas pelo Código das Boas Praticas Agrícolas 
estimou-se uma produção média de efluentes de 12 l/animal.dia. Tendo em 
consideração que cada reprodutora terá cerca de 10 leitões por ninhada, temos 55000 
animais na exploração.  

A este efectivo corresponde uma produção diária de 660 000 l de efluente, ou seja, 
660 m3. Para o dimensionamento da ETAR optou-se por considerar uma produção de 
700 m3/dia de modo a existir uma margem de segurança que permita encaixar um 
consumo mais elevado de água (e a consequente produção de efluente). 

9. Justificar a opção de encaminhamento das águas r esiduais domésticas para 
fossas sépticas e não para a ETAR. 

O volume de águas residuais domésticas produzidas é bastante reduzido, quando 
comparado com o volume da águas residuais industriais, pelo que poderiam 
perfeitamente ser encaminhadas para o sistema de tratamento sem comprometer a 
sua eficácia. 

No entanto, por razões de segurança sanitária optou-se por manter estes sistemas 
separados. 

10. Identificar as estradas municipais referidas na  pág. II.23 do EIA (Acessos 
viários). 

Na Figura 3 são identificados os acessos à exploração. 
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Figura 3 – Acessos à exploração. 
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11. Estimar o tráfego diário durante a fase de cons trução. 

O tráfego induzido pelos trabalhos de construção será bastante variável, em função 
dos trabalhos que estejam a ser realizados num dado momento. Ainda assim, 
estima-se que o tráfego máximo será da ordem dos 20 pesados/dia (em cada sentido), 
sendo que este volume de tráfego se deverá sentir num espaço de tempo bastante 
reduzido (cerca de três semanas). No restante tempo da fase de construção (que se 
estima em um ano por núcleo) o tráfego deverá ser bastante reduzido não excedendo 
as 10 viaturas (pesadas e ligeiras) por dia. 

12. Identificar os percursos preferenciais dos veíc ulos pesados durante a fase 
de exploração da instalação (transporte de ração e animais). 

O percurso a utilizar para o transporte dos animais e da ração será realizado através 
dos acessos identificados na Figura 3. 

13. Esclarecer se os resíduos resultantes da insemi nação artificial (embalagens, 
frascos, cateteres…) se encontram contabilizados no  Quadro II. 5 do EIA. 

Os resíduos associados à inseminação artificial não foram contabilizados, por lapso, 
nas estimativas apresentadas no Quadro II.5 do EIA. No quadro seguinte apresenta-se 
essa estimativa. 

CÓDIGO LER RESÍDUO QUANTIDADE PRODUZIDA 
POR ANO (kg) 

18 02 02* 

Frascos de 
medicamentos e luvas 

esterilizadas, Cateteres 
de inseminação artificial 

3900 

 

Dada a quantidade de resíduos produzidos a recolha dos mesmos será mensal, 
podendo eventualmente ser equacionada uma maior periodicidade de recolha. Estão 
previstos locais de armazenamento temporário devidamente dimensionados para a 
quantidade de resíduos produzidos. Os contentores para o armazenamento dos 
resíduos serão fornecidos pela empresa responsável pela recolha. 

14. Identificar as Melhores Técnicas Disponíveis (M TD) aplicáveis à instalação, 
face ao disposto nos Documentos de Referência sobre  Melhores Técnicas 
Disponíveis (BREF) no âmbito PCIP, principalmente o  BREF específico para 
o sector da pecuária intensiva, Reference Document on Best Available 
Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pig s (BREF ILF), com 
adopção publicada no JOC 170, de 19 de Julho de 200 3, e disponível em 
http://eippcb.jrc.es/, incluindo a fundamentação de sse facto, tomando por 
base, entre outros aspectos, as especificidades téc nicas dos processos 
desenvolvidos, dado que a utilização das MTD é uma obrigação dos 
operadores PCIP, conforme enunciado no Artigo 8.º d o Diploma PCIP. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA 

”HERDADE DO MONTE GRANDE”  

 

 

E.08080.06.001.nf Aditamento Pág. 10 
 

As Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) que serão aplicadas na exploração suinícola 
da “Herdade do Monte Grande” são as seguintes: 

Sistemas de criação para suínos; porcas na fase de acasalamento/gestação 

• Pavimento total ou parcialmente ripado, com valas de descarga sob o 
pavimento, sendo as descargas feitas com chorume fresco; 

• De acordo com a legislação nacional e comunitária em matéria de bem-estar 
dos suínos, as porcas e as marras no desmame serão criadas em grupos, no 
período que decorre entre 4 semanas após a cobrição e 1 semana antes da 
data prevista para o desmame; 

• Os parques de gestação em grupo possuirão sistemas de alimentação 
electrónicos das porcas. 

Sistemas de criação para suínos; suínos em fase de recria/acabamento para abate 

• Os pavimentos serão parcialmente ripados, com um pavimento central corrido 
convexo, uma calha para estrume com paredes laterais obliquas e uma fossa de 
recolha de dejectos líquidos em declive. 

Sistemas de criação para suínos; porcas em lactação 

• As celas de parto possuirão pavimentos totalmente ripados e com uma fossa de 
recolha por debaixo. 

Sistemas de criação para suínos; leitões desmamados 

• As celas em plano elevado com pavimento total ou parcialmente ripado, sob o 
qual existe um pavimento de betão em declive para separar as fezes e a urina. 

Água para suínos 

• Bebedouros ou taças com tetinas. 

Serão executadas as seguintes tarefas, de forma a reduzir o consumo de água: 

• Limpeza das instalações dos animais e dos equipamentos com aparelhos de 
alta pressão depois de cada ciclo de produção ou de cada ninhada. Nas 
instalações, a água das limpezas entrará normalmente no sistema de chorume, 
pelo que se encontrará um equilíbrio entre a limpeza e a redução do consumo 
de água ao estritamente necessário; 

• Proceder-se-á à calibração periódica dos bebedouros para evitar derrames; 

• Será realizado um registo do consumo de água através de contadores; 

• Haverá um controlo apertado sobre o sistema de abastecimento de águas com 
o objectivo de detectar e reparar, o mais rapidamente possível, qualquer fuga. 

Energia para suínos 

• A ventilação será mecânica, sendo controlada por um sistema automático que 
inicia sempre que necessário; 
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• Optimização da concepção do sistema de ventilação de cada edifício de forma a 
obter um bom controlo da temperatura e alcançar taxas de ventilação mínimas 
no Inverno; 

• Proceder-se-á à Inspecção e limpeza frequentes das valas e dos ventiladores 
para evitar resistências nos sistemas de ventilação; 

• Será utilizada luz de baixo consumo energético. 

Armazenamento de estrume 

• Armazenamento da pilha de estrume sempre no mesmo local; 

• Aplicação de um pavimento de betão, com um sistema de recolha e um 
reservatório para o líquido de escorrimento; 

• Construção da área de armazenamento de estrume num local que menos 
incomode as pessoas com sensibilidade aos odores desagradáveis, 
equacionando a distância que o separa das pessoas e a direcção predominante 
do vento; 

• Construção de um reservatório de betão estável para resistir a prováveis 
influências mecânicas, térmicas e químicas; 

• A base e as paredes do reservatório serão impermeáveis e estarão protegidas 
contra a corrosão; 

• Será efectuado o esvaziamento periódico do depósito para inspecção e 
manutenção, no mínimo anualmente; 

• Serão utilizadas válvulas duplas em todas as saídas do armazenamento 
providas de válvulas. 

Tratamento do estrume 

Serão aplicadas as seguintes técnicas no tratamento do estrume: 

• Separação mecânica; 

• Tratamento biológico do chorume; 

• Lagoas anaeróbias; 

• Evaporação e secagem do chorume. 

• Será efectuada separação mecânica do chorume, utilizando um sistema 
fechado (com recirculação de lamas) para minimizar as emissões de amoníaco. 

Espalhamento no solo do estrume produzido 

• O estrume será espalhado de dia, quando é menos provável que haja pessoas 
em casa, evitando os fins-de-semana e os feriados; 

• Será considerada a direcção do vento face à localização das casas vizinhas. 
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15. Apresentar a implantação do projecto nas planta s de localização, de 
ordenamento e condicionantes (desenhos ARQ-000, ARQ -001 e ARQ-002). 

Em Anexo apresenta-se os desenhos solicitados. 

16. Apresentar a carta ARQ-004 com a legenda de tod os os equipamentos e 
infra-estruturas. 

Em Anexo apresenta-se o desenho solicitado 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 
17. Apresentar a figura com a localização dos furos  e captações mencionados 

na página III.28/29 do EIA. 

Na Figura 4 é apresentada a localização dos furos e captações referidos no Relatório 
Síntese do EIA. 
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Figura 4 – Localização dos furos e captações na envolvente da área do projecto. 
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18. Apresentar a legenda da figura III.13 (enquadra mento hidrogeológico 
regional). 

Na Figura 5 apresenta-se o enquadramento hidrogeológico regional e a respectiva 
legenda. 

19. Apresentar uma figura com a localização da capt ação de água subterrânea 
gerida pelos SMAS, mencionada na página III.29. 

Na Figura 6 apresenta-se a localização da captação de águas do SMAS. 
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Figura 5 – Enquadramento hidrogeológico regional 
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Figura 6 – Localização da captação dos SMAS 
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20. Apresentar uma figura com a localização das est ações mencionadas na 
página III.31. 

Na Figura 7 apresenta-se a localização das estações de monitorização de qualidade 
das águas. 

 

Figura 7 – Localização das estações de monitorização da qualidade das águas 
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21. Identificar e caracterizar a área de armazename nto de lamas e tamisados. 

O local de armazenamento de lamas situar-se-á logo após os elementos de remoção 
de sólidos, ou seja, o tamisador e o desidratador. O tamisador permite remover as 
lamas à entrada do sistema, sendo que o desidratador remove as lamas provenientes 
do sistema de tratamento. 

Este local será construído em betão possuindo uma rede de recolha dos lixiviados que 
serão reencaminhados para o início do sistema de tratamento. Esta placa terá uma 
dimensão de 10x10 m. 

22. Deve ser apresentado um programa de aplicação n o solo dos tamisados 
e/ou lamas do processo de tratamento de águas resid uais (e de efluentes 
líquidos provenientes da ETAR, após tratamento, se for caso disso) que 
contemple (na medida do possível) os seguintes aspe ctos: 

a) Indicação das áreas disponíveis para o espalhame nto (em planta à 
escala 1:25000). A selecção destas áreas deve ter e m conta os 
seguintes factores estabelecidos no Código de Boas Práticas 
Agrícolas (tal como referido na pág. II.23 do EIA),  nomeadamente: i. 
Manter o afastamento relativamente a cursos de água ; ii. Respeitar os 
perímetros de protecção das captações para abasteci mento 
doméstico; iii. Distâncias de segurança, relativame nte a habitações, 
vias públicas, ou quaisquer outros elementos a pres ervar. 

b) Composição média dos tamisados e/ou lamas proven ientes da ETAR. 

c) Época de aplicação, periodicidade, quantidades d efinidas em função 
do tipo e características do solo, culturas e condi ções de drenagem. 

d) Método de aplicação. No caso de efluentes líquid os o método de 
aplicação deve ser preferencialmente a baixa pressã o, para reduzir as 
perdas de azoto por volatização e a libertação de o dores. Acrescenta-
se, ainda, que se a aplicação for realizada sobre o  solo sem culturas, o 
mesmo deverá ser incorporado, no máximo 12 horas ap ós a sua 
localização. 

O sistema de tratamento foi dimensionado de modo a cumprir as normas de descarga 
contempladas no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. Assim, apenas será 
necessário proceder ao espalhamento dos sólidos provenientes do sistema de 
tratamento e que resultarão da gradagem inicial e da purga de lamas após os 
reactores de oxidação. No entanto, considera-se que a produção de sólidos será 
residual, nesta segunda fase do tratamento. 

As áreas de espalhamento foram identificadas no âmbito do Relatório Síntese do EIA, 
contemplando um total de cerca de 500 ha, o que excede as necessidades da 
exploração. Na a delimitação destas áreas foram excluídos todos os terrenos a menos 
de 10 metros de linhas de água e das albufeiras, 50 metros de poços e furos de 
captação de água e zonas com declive superior a 10%. Na Figura 8 apresentam-se as 
áreas de espalhamento no interior da propriedade da Herdade do Monte Grande.  
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Relativamente à composição média dos tamisados, não é possível conhece-la ao 
pormenor uma vez que a exploração não se encontra ainda instalada no terreno. 
Assim, esta caracterização poderá passar pelos valores médios previstos pelo Código 
das Boas Práticas Agrícolas, e que se apresentam no quadro seguinte. 

Quadro 1 – Características dos tamisados 

TEOR EM kg/t ( ESTRUME) 

MATÉRIA 
SÓLIDA 

MATÉRIA 
ORGÂNICA AZOTO TOTAL  AZOTO 

DISPONÍVEL P2O5 K2O6 

250 200 9,0 3,6-5,4 6,3 7,0 

 

A utilização das lamas de depuração na fertilização do solo está condicionada  pelo 
teor de metais pesados e pelas características do próprio solo. Dada a perigosidade 
dos metais pesados quando em concentrações excessivas no solo, a aplicação das 
lamas nos solos agrícolas está devidamente regulamentada sendo fixados os valores 
permitidos para a concentração desses metais nos solos e nas lamas bem como os 
valores-limite para as quantidades de metais pesados que podem anualmente ser 
introduzidos nos solos cultivados com base numa média de 10 anos.  

De acordo com a legislação em vigor: 

• A aplicação de lamas será feita em solos bem desenvolvidos e profundos e em 
quantidades compatíveis com o fixado na legislação em vigor;  

• A aplicação superficial de lamas não será realizada em terrenos a menos de 
100 m de casas individuais ou a menos de 200 m de povoações, escolas ou 
zonas de interesse público;  

• A aplicação de lamas será realizada a uma distância mínima de 50 m a poços e 
furos exclusivamente utilizados para rega, sendo a distância mínima a 
captações de água para consumo humano de 100 m; 

• As lamas serão incorporadas no solo no prazo máximo de dois dias após a sua 
aplicação;  

• Será interdita a utilização de lamas quando a concentração de um ou vários 
metais pesados nos solos ultrapasse os valores-limite fixados na legislação em 
vigor;  

• Será interdita a utilização de lamas:  

- em prados ou culturas forrageiras, dentro das três semanas imediatamente 
anteriores à apascentação do gado ou à colheita de forragens;  

- em culturas hortícolas e frutícolas, com excepção das culturas de árvores 
de fruto durante o período vegetativo ;  
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- em solos destinados a culturas hortícolas ou frutícolas, que estejam 
normalmente em contacto directo com o solo e que sejam normalmente 
consumidas em cru, durante um período de 10 meses antes da colheita e 
durante a colheita;  

• Será interdito o espalhamento de lamas sob condições climatéricas adversas, 
designadamente durante períodos de alta pluviosidade;  

• É interdita a aplicação de lamas em margens de rios ou lagos.  

Na aplicação dos tamisados é fundamental ter certos cuidados para conseguir, por um 
lado, obter os benefícios do seu poder fertilizante e, por outro, para evitar ou reduzir 
os riscos de contaminação ambiental e de degradação do solo.  

As melhores épocas e dias para a sua aplicação serão aquelas ou aqueles que 
possibilitem o maior benefício para as culturas e, ao mesmo tempo, os menores riscos 
de poluição da água e do ar.  

Sempre que os tamisados sejam aplicados sobre o terreno nu proceder-se-á 
imediatamente à sua incorporação no solo.  

No tocante às culturas, convirá que os tamisados sejam aplicados atempadamente 
para que os nutrientes neles contidos possam ser absorvidos na maior proporção 
possível, melhorando, assim, a sua eficácia ao mesmo tempo que se reduzem os 
riscos de poluição ambiental.  

Nas culturas primavero-estivais convém que as aplicações sejam feitas na altura das 
sementeiras ou com alguma antecedência ou mesmo depois, enquanto as máquinas 
puderem entrar no terreno.  

No que respeita a cereais de Outono-Inverno convirá fazer as aplicações precedendo 
a sementeira e continuando-as enquanto for possível entrar com as máquinas nas 
searas, guardando um intervalo de cerca de três semanas entre duas aplicações 
sucessivas.  

Relativamente a pastagens e forragens, poderão fazer-se aplicações ao longo do ano 
com intervalos mínimos de três semanas e não ultrapassando o número total de 
aplicações correspondente à quantidade de azoto a aplicar, que não deverá exceder 
170 kg de azoto por hectare e por ano.  

A operação de aplicação dos tamisados só deverá ser feita com o solo em bom estado 
de humidade. Por um lado, porque um solo demasiado húmido não terá capacidade 
para reter os tamisados, que terá tendência a acumular-se em poças à superfície do 
solo ou a escorrer superficialmente para terrenos adjacentes. Por outro lado, e 
sobretudo se o solo for argiloso, um estado adequado de humidade é essencial para 
evitar que a passagem dos equipamentos de distribuição degrade a estrutura do 
próprio solo. Quando este está demasiado húmido a passagem de veículos destrói ou 
danifica mais ou menos gravemente os agregados estruturais. Quanto mais pesados 
forem estes veículos, mais húmido estiver o solo e mais fina for a textura deste, tanto 
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maiores serão os prejuízos causados à estrutura do solo. Os danos são mínimos 
quando a distribuição do tamisado é feita com o solo relativamente seco.  

A degradação da estrutura do solo torna este mais compacto, menos permeável e 
mais susceptível aos riscos de escorrimentos superficiais dos tamisados com os 
inerentes riscos de poluição das águas superficiais e torna-o, também, mais exposto 
aos fenómenos de erosão.  

Para reduzir os fenómenos de compactação do solo convirá, por isso, para além de ter 
em conta o seu grau de humidade, utilizar na aplicação do tamisados máquinas 
equipadas com rodas pneumáticas largas, de baixa pressão e que permitam faixas de 
distribuição com a maior largura possível, a fim de reduzir o número de passagens 
sobre o terreno.  

23. Apresentar uma estimativa dos postos de trabalh o criados durante a fase de 
construção. 

A construção da exploração será realizada por uma empresa ou consórcio contratada 
para o efeito. O número de funcionários a criar nesta fase dependerá da empresa, no 
entanto estima-se a criação de cerca de 100 postos trabalho. 

24. Indicar as especialidades /qualificações dos 50  postos de trabalho directos 
criados durante a fase de exploração e se estes tra balhadores serão 
contratados localmente. 

No quadro seguinte são apresentados os postos de trabalhos que serão criados na 
exploração. 

- Engenheiro Zootécnico (director): 1 

- Veterinário: 1 

- Administrativos: 4 

- Engenheiros / Técnicos de produção animal: 25 

- Tratadores: 10 

- Pessoal Manutenção:4 

- Camionistas:2 

- Indeferenciados:3 

25. Indicar se a mão-de-obra, equipamentos e materi ais utilizados na 
construção serão adquiridos localmente. 

A mão-de-obra e os materiais de construção serão, sempre que possível adquiridos 
localmente até porque, desta forma, se obtém algum factor de escala que permite 
reduzir os custos associados ao transporte. Ao nível dos equipamentos não é 
conhecida nenhuma empresa local ou até mesmo regional que forneça este tipo de 
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material. Será feita uma consulta a várias empresas, nacionais e estrangeiras, sendo 
seleccionada a que apresentar as melhores condições para o fornecimento dos 
materiais, em termos económicos e técnicos. 

26. Indicar onde serão adquiridas as rações e outro s produtos consumidos 
durante a exploração e serão provenientes de fornec edores portugueses ou 
espanhóis. 

Nesta fase de desenvolvimento do projecto ainda não estão seleccionadas as 
empresas que irão fornecer os vários produtos necessários à laboração da 
exploração, entre os quais as rações. 

Durante a fase de construção da exploração serão realizadas consultas a várias 
empresas especializadas, seleccionando-se as que apresentarem as melhores 
condições técnico-económicas para o fornecimento desses produtos. 

2.3. ANÁLISE DE IMPACTES 
27. Caso o monte identificado a 3500 m a Sudeste da  Herdade constituir um 

receptor sensível, deverão ser analisados os impact es da emissão de 
odores e da produção de ruído e apresentadas as res pectivas medidas de 
minimização. 

O monte identificado a Sudeste da Herdade do Monte Grande foi considerado na 
avaliação de impactes da Qualidade do ar. No entanto, na Figura IV.2 da página IV.13 
este local (ponto A) encontra-se geo-referenciado incorrectamente. 

Na Figura 9 apresenta-se a localização corrigida desses receptores. 

De acordo com a análise realizada no Relatório Síntese do EIA, as concentrações dos 
vários poluentes considerados não deverão exceder os respectivos valores limite. 
Com excepção da concentração prevista para o H2S no ponto A, os valores previstos 
deverão situar-se bastante abaixo dos limites considerados. No parâmetro H2S 
poderão ocorrer níveis de concentração próximos do valor limite estabelecido pela 
legislação americana o que indicia a possibilidade de ocorrência de odores 
desagradáveis. 

Salienta-se que as concentrações previstas se referem aos valores máximos e que o 
modelo de dispersão foi corrido para a situação mais desfavorável que corresponde a 
uma elevada estabilidade atmosférica. Conclui-se assim que a exploração suinícola 
“Herdade do Monte Grande” será responsável pela ocorrência de impactes negativos 
ao nível da qualidade do ar, directos, de magnitude reduzida (os valores limite não 
deverão ser excedidos e a ocorrência de odores desagradáveis só poderá ocorrer em 
situações especialmente desfavoráveis), prováveis, temporários e reversíveis. 
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Figura 9 – Localização dos receptores considerados na modelação. 
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28. Esclarecer as capacidades das lagoas de maturaç ão, uma vez que são 
referidas na página II.19 as capacidades de 14.000m 3 e de 10.500 m 3, para a 
lagoa de maturação 1 e para a lagoa de maturação 2,  respectivamente, e na 
página IV.10 são referidas 35.000 m 3 e 25.000 m3, respectivamente. 

Por lapso, na página IV.10 do Relatório Síntese do EIA foi referido que as 
capacidades das Lagoas de Maturação 1 e 2 são 35.000 m3 e 25.000 m3, 
respectivamente.  

Conforme indicado na descrição de projecto incluída no Relatório Síntese do EIA 
(Capítulo 2.2.11 – Sistemas de Apoio – Drenagem e tratamento de águas residuais) e 
no projecto da ETAR que se encontra em Anexo ao Relatório Síntese, o volume das 
lagoas de maturação 1 e 2 é de 14.000 m3 e 10.500 m3, respectivamente. 

2.4. RESUMO NÃO TÉCNICO 
O RNT deverá ser reformulado tendo em conta os segu intes aspectos: 

• A planta de implantação da exploração (figura 13) a presentada na página 
14, deverá apresentar uma legenda indicando as funç ões do edificado 
representado. 

• Os quadros relativos aos dados de base para dimensi onamento da ETAR 
(Quadro 1, p.22) e as dimensões e volumes dos órgão s da ETAR 
(Quadro 2, p. 23) são demasiados técnicos para um d ocumento que se 
quer acessível ao público. Desta forma, sugere-se q ue sejam retirados ou, 
a serem mantidos, terá de ser explicado o sentido d os termos técnicos 
utilizados. 

• O RNT deverá reflectir a informação adicional solic itada para o 
complemento do EIA, nomeadamente a correcta e inequ ívoca localização 
da Herdade (ponto 1) 

Em Anexo ao presente Aditamento é apresentado um novo Resumo Não Técnico 
(RNT) que reflecte todas as questões apresentadas pela CA. 
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Anexo 1 
Oficio da Agência Portuguesa do Ambiente com a Referência AIA2033/325/09/GAIA 
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Anexo 2 
Desenho ARQ-000 – Planta de localização à escala 1:25.000 

Desenho ARQ-001 – Planta de Ordenamento do PDM 

Desenho ARQ-002 – Planta de Condicionantes do PDM 

Desenho ARQ-004 – Planta Geral de Implantação 

 

 


