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1. INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO E OBJECTIVOS  

O presente documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) do Projecto da Exploração Suinícola da “Herdade do Mon te Grande”, em 
fase de projecto de execução , propriedade da SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE 

GRANDE, S.A. A Herdade do Monte Grande localiza-se na freguesia de Malpica do 
Tejo, no Concelho de Castelo Branco. 

A Sociedade Agrícola do Monte Grande, S.A., foi constituída enquanto empresa no 
início do século XX tendo como objecto social a exploração de várias propriedades 
agrícolas, entre elas a Herdade do Monte Grande. Esta empresa foi adquirida pelo 
Grupo MRS Salamanca em Maio de 2007 tendo os novos proprietários decidido 
proceder ao licenciamento de uma exploração suinícola para produção de leitões em 
regime intensivo com capacidade para 5000 porcas reprodutoras. 

Este projecto pelas suas características terá de ser submetido a um procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ao abrigo da alínea e) do número 1 do Anexo II 
do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e alterado pela Declaração de 
Rectificação n.º 2/2006 de 6 de Janeiro.  

O projecto encontra-se ainda enquadrado pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 24 de 
Agosto, alterado pela Declaração de Rectificação n.º 64/2008, de 24 de Outubro, que 
estabelece o regime de prevenção e controlo integrados da poluição. Para tal será 
instruído um pedido de licenciamento ambiental, tendo sido decidido pela Sociedade 
Agrícola do Monte Grande, S.A. que essa instrução só terá início após a emissão de 
conformidade do presente EIA e a emissão de parecer favorável à instalação da 
suinicultura por parte da CCDR-Centro. 

O projecto em análise consiste na instalação de dois núcleos de produção 
semelhantes contíguos com capacidade para 2500 porcas reprodutoras cada. Os 
leitões produzidos na “Herdade do Monte Grande” serão mantidos no regime 
intensivo, sendo posteriormente engordados em regime extensivo noutras 
explorações devidamente licenciadas. A propriedade possui cerca de 1014 ha dos 
quais cerca de 15 ha serão afectos à instalação dos pavilhões e equipamentos de 
apoio. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA 

”HERDADE DO MONTE GRANDE” 

 

 

Pág. I.4 Enquadramento E.07080.04.001.nf 
 

1.2. ENQUADRAMENTO LEGAL  

O EIA do projecto da Exploração Suinícola “Herdade do Monte Grande” foi realizado 
com o objectivo de responder às exigências contidas no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 
de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e pela 
Declaração de Rectificação n.º2/2006, de 6 de Janeiro, assim como na 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

Nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, os projectos que, pela sua natureza, 
dimensão ou localização, sejam considerados susceptíveis de provocar incidências 
significativas no Ambiente, têm que ser sujeitos a procedimento prévio de Avaliação 
de Impacte Ambiental (AIA), como condição indispensável para a sua 
aprovação/licenciamento, por parte do ministério da tutela e do membro do governo 
responsável pela área do Ambiente. 

No mesmo diploma é especificado que estão sujeitas a procedimento de AIA as 
explorações de pecuária intensiva com capacidade instalada superior a 400 porcas 
reprodutoras. É neste âmbito que se enquadra o projecto da Exploração Suinícola da 
“Herdade do Monte Grande”, uma vez que a capacidade instalada será de 5000 
porcas reprodutoras.  

1.3. AUTORIDADE DE AIA 

A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) , nos termos do 
ponto ii) da alínea a) do ponto 1 do Artigo 7º do Decreto-Lei n.º 69/2000,de 3 de Maio, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e da Declaração de 
Rectificação n.º2/2006, de 6 de Janeiro. 

1.4. ENTIDADE LICENCIADORA  

A entidade licenciadora do projecto sujeito a procedimento de AIA é a Direcção Geral 
de Veterinária do Ministério da Agricultura, do Des envolvimento Rural e das 
Pescas . 

1.5. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE  

O proponente do Projecto da Exploração Suinícola da “Herdade do Monte Grande” é a 
firma Sociedade Agrícola do Monte Grande, S.A., com sede na Herdade do Monte 
Grande, Apartado 187, 6001-999 Castelo Branco. O número de telefone é o 
937 421 518 e o número de fax é o 241 638 338. 
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1.6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ESTUDO  

O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado pela PROEGRAM – Projecto e 
Consultoria em Engenharia e Ambiente, Lda. , com sede na Rua do Alto da 
Terrugem n.º 2, 2770-012 Paço de Arcos. Os números de telefone e fax são, 
respectivamente, 214 413 997/8 e 214 413 999. 

1.7. PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 

A elaboração do EIA decorreu entre os meses de Setembro de 2007 e Setembro de 
2008, muito embora se tenham também utilizado dados técnicos de trabalhos já 
efectuados anteriormente na região. 

1.8. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  

O processo de licenciamento da Exploração Suinícola “Herdade do Monte Grande” 
iniciou-se em Janeiro de 2008 com a apresentação à Comissão de Coordenação e do 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro) de um pedido de parecer de 
acordo com o previsto no ponto 1 do Artigo 3º do Decreto-Lei n.º 255/94, de 20 de 
Outubro, solicitando um pedido de informação prévia para a construção da instalação 
suinícola. 

A 20 de Julho de 2008 a CCDR-Centro emitiu parecer desfavorável à pretensão de 
instalar a suinicultura uma vez que a exploração se localizará em espaços “Agrícolas 
ou Agro-Pastoris” que, de acordo com o artigo 52º do PDM de Castelo Branco 
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/94 de 11 de Agosto, alterado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 30-A/2002, de 11 de Fevereiro), não prevê a 
instalação de explorações agropecuárias nesta classe de espaço. 

Em Abril de 2008, antes da emissão do parecer desfavorável da CCDR-Centro, foi 
entregue na Direcção Geral de Veterinária, enquanto entidade licenciadora do 
projecto, o Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Exploração Suinícola da 
“Herdade do Monte Grande”. Após análise preliminar do Relatório Síntese do  EIA e 
do respectivo Resumo Não Técnico a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) decidiu 
declarar a desconformidade do EIA alegando que este não cumpria o conteúdo 
mínimo previsto na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Neste âmbito, e em fase de 
consulta dos interessados realizou-se uma reunião entre o proponente, a Comissão 
de Avaliação do EIA e a equipa projectista, tendo o proponente decidido encerrar o 
processo de AIA com vista a corrigir as lacunas detectadas e iniciar um novo 
procedimento, o que veio a acontecer com o presente EIA. 
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Com o objectivo de ultrapassar a incompatibilidade do projecto com o Plano Director 
Municipal de Castelo Branco o proponente solicitou à Câmara Municipal de Castelo 
Branco que procedesse à alteração em regime simplificado do regulamento do PDM. 
Essa alteração foi aprovada a 26 de Setembro de 2008 em reunião da Assembleia 
Municipal, tendo sido publicada em Diário da República no 31 de Outubro de 2008 
Aviso n.º 26194/2008. 

Na sequência dessa alteração ao Regulamento do PDM de Castelo Branco a 
Sociedade Agrícola do Monte Grande, S.A. procedeu a novo pedido de parecer à 
CCDR-Centro para a instalação da exploração suinícola, estando ainda a aguardar a 
sua emissão. Salienta-se que este parecer é um elemento obrigatório do processo de 
licenciamento da exploração junto da DGV. 

1.9. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

A estrutura do EIA respeita as orientações definidas pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 
3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e pela 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, tendo ainda em consideração o constante na 
legislação específica aplicável a cada factor ambiental, e foi desenvolvido 
contemplando os seguintes aspectos: 

• a caracterização da situação ambiental de referência da área de implantação do 
Projecto e da envolvente susceptível de ser afectada; 

• a identificação, previsão e avaliação dos impactes ambientais positivos e 
negativos associados à implementação do projecto, referentes às suas fases de 
construção, exploração e desactivação; 

• a identificação dos factores de risco ambiental associados ao projecto bem 
como dos meios e acções a tomar para a prevenção de acidentes; 

• a definição de medidas cautelares, minimizadoras dos impactes negativos 
detectados e a definição de medidas de potenciação dos impactes positivos 
assinalados; 

• a definição dos critérios e medidas a adoptar com vista à monitorização e 
controle dos impactes negativos residuais gerados. 

Para os vários factores ambientais, socio-económicos e culturais estudados, a 
abrangência territorial da área de estudo considerada foi ajustada de acordo com os 
factores em análise compreendendo, ora as zonas restritas à área de implementação 
do projecto, ora a sua zona de influência, de forma abrangente. Por outro lado, a 
profundidade de análise de cada um dos factores foi realizada de acordo com a 
especificidade do projecto em causa. 
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O EIA é constituído por dois volumes: o Relatório Síntese  e o Resumo Não Técnico . 
No Relatório Síntese  é efectuada uma análise pormenorizada de todas as matérias 
contempladas pelo estudo, compreendendo os seguintes capítulos: 

I. Enquadramento 

Capítulo 1 - faz-se a introdução do EIA; 

Capítulo 2 – efectua-se o enquadramento da área em estudo; 

Capítulo 3 - descreve-se o âmbito do EIA e a metodologia seguida para a elaboração 
do estudo; 

II. Descrição do projecto 

Capítulo 1 - procede-se à justificação do projecto e da inexistência de alternativas; 

Capítulo 2 - descrevem-se as principais características do projecto; 

III. Situação de referência 

Capítulo 1 - descreve-se a situação ambiental de referência na área de influência do 
projecto; 

Capítulo 2 - perspectiva-se a evolução da situação de referência na ausência do 
Projecto; 

IV. Avaliação de impactes e medidas de minimização 

Capítulo 1 - descrevem-se e avaliam-se os impactes ambientais associados ao 
projecto; 

Capítulo 2 - sistematizam-se as medidas minimizadoras recomendadas; 

Capítulo 3 - descrevem-se as lacunas de conhecimento; 

V. Plano de Monitorização 

Capítulo 1 - descreve-se o plano de monitorização e de gestão ambiental, a 
implementar; 

VI. Conclusões e recomendações finais 

Capítulo 1 - procede-se à avaliação crítica dos impactes resultantes da implantação 
do projecto e sintetizam-se as conclusões e recomendações resultantes 
da elaboração do EIA. 

VII. Bibliografia 

VIII. Anexos – apresenta-se documentação diversa com intuito de melhor 
fundamentar o presente estudo. 

O Resumo Não Técnico  destina-se a uma divulgação alargada das informações 
veiculadas no Relatório Síntese, pelo que contém os dados essenciais do EIA numa 
linguagem mais simplificada e acessível ao público em geral. 
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2. ENQUADRAMENTO ESPECÍFICO DA ÁREA DE 
IMPLANTAÇÃO 

2.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS  

A Herdade do Monte Grande onde será instalada a exploração suinícola com o 
mesmo nome situa-se na freguesia de Malpica do Tejo, Concelho e Distrito de Castelo 
Branco. A suinicultura será inserida numa propriedade com uma área de 1014 ha, dos 
quais apenas 15 ha serão afectos às construções. O acesso à área de implantação do 
projecto é feito através de uma estrada municipal de direcção aproximada N-S, que 
liga as localidades de Ladoeiro e Monforte da Beira. Nessa estrada, saindo de 
Ladoeiro, após percorrer cerca de 9800 m vira-se à direita para uma estrada de terra 
batida, onde após 7200 m se entra na área de implantação do projecto. 

Nas figuras seguintes apresenta-se a localização da suinicultura “Herdade do Monte 
Grande” a nível nacional, regional e local. Dada a existência de uma vasta área sem 
qualquer ocupação humana na envolvente da propriedade optou-se por apresentar 
duas figuras com base na Carta Militar de Portugal à escala 1:25 000, uma das quais 
à escala 1:50 000 que permite a visualização das localidades mais próximas, 
concretamente Ladoeiro e Monforte da Beira. No Anexo IV, no desenho ARQ.001 
apresenta-se também uma planta de localização à escala 1:25000 com uma área de 
enquadramento mais vasta. 
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Figura I.1 - Enquadramento regional da exploração suinícola da “Herdade do Monte 
Grande”. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO E DA 
PROPRIEDADE 

A Herdade do Monte Grande insere-se numa região de relevo variável que oscila 
entre a cota 220 m e a cota 150 m. Cerca de 70% da propriedade encontra-se 
ocupada com montado de sobro e azinho, sendo os restantes 30% ocupados com 
olival, espaços agrícolas, terrenos incultos e por duas barragens. 

O local onde se pretende instalar a exploração encontra-se actualmente em pousio 
tendo sido a última ocupação algumas culturas agrícolas para pastoreio. Esta área da 
propriedade é aplanada, apresentando variações de cota inferiores a 10 metros 
(Figura I.4). Na área onde será implantada a exploração suinícola existem algumas 
construções em ruínas que serão demolidas. 

  

Figura I.4  - Imagens do local de implantação da suinicultura 
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Figura I.5  - Edifício em ruínas a demolir 

 

Figura I.6  - Antiga suinicultura em ruínas 
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Figura I.7  - Edifícios de armazém a demolir 

A morfologia da região não apresenta grandes alterações antropogénicas, com 
excepção de algumas zonas ligeiramente aplanadas devido à utilização agrícola dos 
solos. A pressão motivada pela construção civil é reduzida não existindo povoações 
na envolvente próxima (num raio de 7 km). Relativamente à rede de drenagem 
verifica-se que o seu percurso natural se mantém praticamente inalterado com 
excepção das duas barragens existentes na propriedade. 

O projecto em análise pode ser enquadrado da forma apresentada no Quadro I.1. 
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Quadro I.1 – Enquadramento do projecto. 

LOCALIZAÇÃO : Freguesia de Malpica do Tejo, concelho e distrito de 
Castelo Branco. 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 

A área da propriedade é de 1 014,3 ha, tendo sido 
reservada uma área de 15 ha para a instalação da 

suinicultura. A área coberta total é de 29 210 m2 e a área 
impermeabilizada de 47 101 m2. 

TIPOLOGIA: Unidade de produção de leitões para 5 000 porcas 
reprodutoras em regime intensivo. 

JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO NO 
LOCAL : 

Localização geográfica que permite uma elevada 
segurança sanitária dada a ausência de outras 

explorações suinícolas na envolvente. 
 

Excelentes acessibilidades e proximidade a Espanha, 
mercado consumidor. 

 
Proximidade de montados de sobro noutras propriedades 

para engorda em regime extensivo 
 

Compatibilidade com as figuras de ordenamento do 
território. 

 
Disponibilidade de água para abeberamento dos animais 

USO ACTUAL DO SOLO : 

Propriedade: Montado de sobro e azinho, olival, espaços 
agrícolas e áreas incultas.  

Área de intervenção: Casa de habitação e de apoio às 
actividades agrícolas, edificações em ruínas e terrenos 

em pousio. 

PLANOS E FIGURAS DE 
ORDENAMENTO: 

(RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE 
MINISTROS N.º 66/94, DE 16 DE 

JUNHO, ALTERADA PELA 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE 

MINISTROS N.º 30-A/2002,  DE 11 
DE FEVEREIRO E PELO AVISO 

26194/2008 DE 31 DE OUTUBRO- 
PDM DE CASTELO BRANCO) 

De acordo com a carta de Ordenamento do PDM de 
Castelo Branco, a área de construção insere-se na classe 

“Espaços Agrícolas ou Agro-Pastorís” as quais são 
compatíveis com o estabelecimento de uma exploração 

agropecuária. No que respeita às condicionantes, não foi 
identificada qualquer afectação na Carta de 

Condicionantes. 

A área estudada não está classificada em nenhuma figura 
de ordenamento do território específica para os aspectos 
de conservação da natureza, designadamente, não faz 
parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas e zona de 

protecção especial, nem está incluída em áreas a 
integradas na Rede Natura 2000 
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No que respeita às condicionantes ao uso do solo destaca-se que a área onde serão 
realizadas intervenções (construção de edifícios e instalações de apoio) não abrange 
quaisquer áreas de RAN, REN, Montado de Sobro e Azinho e Olival, estando 
classificada apenas como “Espaços Agrícolas ou Agro-Pastorís”. 

De acordo com o Artigo 52º do Regulamento do PDM, nos Espaços Rurais, onde se 
incluem os “Espaços Agrícolas ou Agro-Pastorís”, “(...) são admitidos edifícios de 
habitação e apoio destinados exclusivamente a residências dos agricultores e 
respectivas famílias, assim como dos trabalhadores permanentes da exploração 
agrícola, equipamentos turísticos, instalações agropecuárias e outras edificações de 
reconhecido interesse público, nomeadamente de carácter industrial (...)”. 

Relativamente à edificabilidade, o Artigo 57º do PDM refere no ponto b) que o 
coeficiente de ocupação do solo máximo para edificações de carácter não 
habitacional é de 0,10 ou 2000 m2, o que no caso em estudo é excedido. No entanto, 
de acordo com o Aviso n.º 26194/2008, de 31 de Outubro que altera a Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 66/94, de 16 de Junho, exceptua -se do disposto no número 
anterior a instalação de edificações industriais e de edificações de apoio às 
actividades agrícolas e florestais, bem como equipamentos de utilização colectiva ou 
infra-estruturas de iniciativa da administração central ou local, se cumulativamente se 
verificarem as seguintes condições: 

a) Se trate de indústrias que explorem recursos locais ou que visem a valorização dos 
recursos existentes ou de edificações de apoio às actividades agrícolas, pecuárias e 
florestais que, por razões técnicas e socioeconómicas justificadas, não seja viável a 
sua instalação em local afastado da fonte de matéria-prima ou da exploração agrícola, 
pecuária ou florestal.1 

Áreas sensíveis 

Nos termos da alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, são consideradas áreas 
sensíveis do ponto de vista ecológico ou patrimonial: 

• Locais propostos pelo Estado Português para integração na Rede Comunitária 
Natura 2000 (Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Protecção 
Especial); 

• Áreas pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas; 

• Áreas de Protecção dos Monumentos Nacionais e dos Imóveis de Interesse 
Público, nos termos da Lei n.º 13/85, de 6 de Julho. 

                                                                        
1 No capítulo relativo à avaliação de impactes do Ordenamento do Território procede-se a uma análise 

mais pormenorizada do Regulamento do PDM de Castelo Branco. 
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A área de intervenção do projecto não se localiza na vizinhança de qualquer 
Monumento Nacional ou Imóvel de Interesse Público. No entanto, a Herdade do 
Monte Grande, apesar de não ser abrangida por qualquer área classificada ou 
protegida pela legislação nacional e europeia relativa à protecção da natureza, 
localiza-se a apenas 2,5 km da Zona de Protecção Especial Tejo Internacional, Erges 
e Pônsul1 (PTZPE0042). 

A ZPE é composta essencialmente pelos vales dos rios Tejo, Pônsul, Aravil e Erges e 
seus afluentes, caracterizados por encostas bastante declivosas, cobertas por 
matagal mediterrânico rico e diverso, com afloramentos rochosos frequentes, 
dominados pelo xisto e, pontualmente, granito (canhões fluviais de Salvaterra do 
Extremo e Segura). As áreas adjacentes, mais aplanadas, cobertas por montado de 
azinho, eucaliptais, terrenos de cultivo maioritariamente tradicional (olival e cereais de 
sequeiro), pastagens e matos esclerófilos. Este mosaico de habitats, constituído por 
áreas semi-naturais pouco intervencionadas, montados com e sem sub-coberto e 
áreas de uso agropecuário extensivo, associado a uma cada vez mais organizada 
gestão cinegética, possibilitam a existência de populações importantes de aves 
ameaçadas2. 

A ZPE caracteriza-se por albergar uma elevada diversidade de espécies, com 
especial relevância para aquelas tipicamente rupícolas, que nidificam nas encostas 
escarpadas do vale do Rio Tejo e afluentes (Cegonha-preta Ciconia nigra, Bufo-real 
Bubo bubo, Britango Neophron percnopterus, Grifo Gyps fulvus, Águia de Bonelli 
Hieraaetus fasciatus, Águia-real Aquila chrysaetos e Chasco-preto Oenanthe leucura), 
algumas das espécies típicas do bosque mediterrânico que se contam entre as mais 
ameaçadas da Europa, como a Águia-imperial Aquila adalberti (sendo o único local 
onde se reproduz em Portugal) e o Abutre-negro Aegypius monachus (também com 
nidificação confirmada recentemente) e ainda para algumas espécies tipicamente 
estepárias com elevado estatuto de conservação em Portugal, que frequentam as 
áreas de planalto abertas contíguas às encostas. É o único sítio em Portugal onde 
ainda se pode encontrar a Ganga Pterocles alchata, espécie que se considerava 
como extinta no país. Esta ZPE suporta o maior efectivo populacional de Cegonha-
preta Ciconia nigra a nível das ZPEs nacionais e uma proporção significativa das 
grandes águias e dos abutres, sendo o único local do país onde se reproduzem a 
Águia imperial e a Ganga, ambas provavelmente extintas como reprodutoras há cerca 
de 3 décadas e que recentemente recolonizaram o nosso país3. 

                                                                        
1 Decreto de Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro de 1999 
2 http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_zpe, consultado a 17 de Janeiro de 2008 
3 http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_zpe, consultado a 17 de Janeiro de 2008 
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Figura I.8 – Localização das áreas protegidas mais próximas da Herdade do Monte 
Grande. 
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A envolvente da área de intervenção do projecto (área onde serão implantados os 
edifícios da exploração e as instalações de apoio) apresenta as seguintes 
características: 

[1] A propriedade é maioritariamente ocupada por culturas arvenses das quais se 
destacam os montados de sobro e azinho (cerca de 70 %) e o olival. Existem ainda 
áreas ocupadas por terrenos agrícolas para pastagem e alguns espaços incultos; 

[2] A área de intervenção encontra-se actualmente em pousio tendo sido 
anteriormente utilizada para pastagem; 

[3] A Sul da área de intervenção do projecto existe um conjunto de construções com 
funções habitacionais e de apoio às actividades agrícolas. Estas construções são 
propriedade da Sociedade Agrícola do Monte Grande, S.A. prevendo-se que venham 
a ser alvo de obras de remodelação (Figura I.9); 

[4] No interior da área de intervenção existem algumas construções em ruínas que 
serão demolidas Estas construções correspondem a um antigo armazém, uma 
malhada (pequena exploração suinícola) e um edifício cuja utilização não foi 
identificada (Figura I.5 Figura I.6 Figura I.7); 

[5] A Oeste existe uma construção a cerca de 1300 metros da área de intervenção 
com função habitacional e de apoio a actividades agrícolas (Figura I.10); 

[6] A Norte existe uma construção a cerca de 550 metros de apoio a actividades 
agrícolas (Figura I.11); 

[7] A Sudeste existe uma herdade a cerca de 3500 m da área de implantação do 
projecto (Figura I.12); 

[8] As localidades mais próximas são Ladoeiro (a cerca de 8500 m para Nordeste da 
área de intervenção) e Monforte da Beira (a cerca de 6500 metros para Sudeste). 
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Figura I.9 – Edifícios no interior da propriedade da Sociedade Agrícola do Monte 
Grande, S.A. 

 

Figura I.10  - Habitação e exploração agrícola existente a Oeste da área de 
implantação 
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Figura I.11  - Armazém agrícola existente a Norte 

 

Figura I.12  -  Herdade existente a Sudeste 
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Figura I.13  – Local de implantação da exploração suinícola “Herdade do Monte 
Grande” e envolvente próxima 
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3. ÂMBITO E METODOLOGIA DO ESTUDO 

3.1. INTRODUÇÃO 

Um importante requisito para o correcto desenvolvimento da análise a assegurar num 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é o seu âmbito, incluindo os domínios de análise a 
abranger e o seu grau de aprofundamento, tendo em consideração o tipo de impactes 
induzidos pelo Projecto, bem como a especificidade e sensibilidade do meio ambiente 
que o vai acolher. 

Embora os domínios de estudo, assim como os aspectos a incluir na análise, estejam 
identificados na legislação em vigor referente ao procedimento de AIA, apresentam-se 
de seguida os descritores ambientais que justificam um maior aprofundamento, bem 
como a metodologia geral seguida para a elaboração do Estudo de Impacte 
Ambiental. 

3.2. DOMÍNIOS E PROFUNDIDADE DE ANÁLISE  

O objectivo do EIA da exploração suinícola ”Herdade do Monte Grande” é a 
caracterização e avaliação dos impactes ambientais resultantes da implantação do 
Projecto em estudo, de forma a integrar, na análise técnico-económica, a componente 
ambiental e, complementarmente, definir medidas minimizadoras dos impactes 
negativos significativos detectados, de forma a obter um enquadramento ambiental 
mais eficaz. 

A profundidade da análise efectuada para os diferentes descritores depende das 
características específicas do Projecto e da sensibilidade da área onde este se vai 
desenvolver. Do cruzamento dos elementos específicos do projecto com as 
características gerais da respectiva área de implantação, resultaram como descritores 
relevantes a abranger, no presente EIA, os seguintes: 

Recursos hídricos superficiais  – Uma vez que a área de intervenção se localiza 
numa zona onde as linhas de água são de carácter torrencial e o projecto em análise 
contempla a descarga em linha de água do efluente tratado na ETAR o que poderá 
gerar impactes negativos; 

Recursos hídricos subterrâneos  – uma vez que a área do Projecto se localiza numa 
região em que o substrato geológico apresenta alguma permeabilidade. Destaca-se 
no entanto, que a gestão das águas residuais produzidas na exploração não 
contempla o espalhamento dos efluentes; 
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Qualidade das águas  – as linhas de água mais próximas da área de estudo 
apresentem um carácter marcadamente torrencial, pelo que a análise deste descritor 
possibilitará a avaliação dos potenciais riscos, quer para os recursos superficiais quer 
para os subterrâneos associados à exploração suinícola, em especial às actividades 
de gestão das águas residuais; 

Solos e uso actual do solo  – Os sólidos tamisados serão alvo de valorização 
agrícola pelo que a análise deste descritor irá permitir a avaliação dos riscos 
associados a estas actividades; 

Sócio-economia  – uma vez que é sobre este descritor que irão incidir os impactes 
positivos mais significativos, nos quais se destaca a criação de empregos directos e 
indirectos e a promoção de mais valias sócio-economicas, que terão incidências a 
nível local e regional; 

Qualidade do Ar  – dado que este tipo de actividade é normalmente responsável pela 
emissão de odores ainda que, dada a elevada distância a que se localizam os 
receptores não seja espectável a ocorrência de impactes negativos; 

Património arqueológico e construído  – dado que o projecto em análise contempla 
a demolição de algumas estruturas em ruínas existentes na área de intervenção. 

A avaliação dos restantes descritores desenvolve-se numa perspectiva de 
enquadramento, destacando-se, ainda assim, que estes actuam como elementos 
estruturantes para uma visão integrada das consequências resultantes da 
implementação do Projecto. Assim, serão estudados os seguintes descritores 
ambientais: 

Clima  - apenas como referência já que o Projecto não deverá ter impactes 
significativos sobre este descritor, ainda que este seja essencial para a análise e 
previsão de impactes sobre alguns descritores com especial destaque para a 
Qualidade do Ar e o Ambiente Sonoro; 

Ordenamento do território  – dado que a área do Projecto não apresenta restrições 
ou conflitos de acordo com os planos de ordenamento do território vigentes sobre o 
local; 

Ambiente Sonoro  – na exploração de uma suinicultura não são utilizadas fontes 
ruidosas significativas, por outro lado a área de intervenção encontra-se afastada de 
receptores sensíveis pelo que não são esperados impactes negativos sobre esta 
vertente ambiental. Destaca-se ainda que o tráfego induzido pelo projecto é bastante 
reduzido; 
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Geologia e Geomorfologia  – a execução do projecto implicará a movimentação de 
terras no entanto, o volume de terras a movimentar será bastante reduzido assim 
como a profundidade máxima de escavação. Pode garantir-se à partida a inexistência 
de impactes ao nível da geologia ou da geomorfologia; 

Paisagem  – tratando-se de um projecto a implantar de raiz no local em análise 
implicará uma alteração relativamente à situação actual. No entanto, dada a elevada 
distância a que se situam os receptores mais próximos poderá assumir-se à partida 
que não existirão impactes negativos significativos neste descritor; 

Ecologia  – esta vertente ambiental foi desagregada nos descritores Flora e 
vegetação e Fauna e biótopos. O projecto não se insere em nenhuma área com 
importância para a Conservação da Natureza ou em Sítio proposto para integrar a 
rede Natura 2000. 

3.3. METODOLOGIA DO EIA 

A estrutura do presente EIA respeita as orientações definidas pelo 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 
de Novembro, e pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, pelo que, no âmbito da 
elaboração deste estudo, foram consideradas duas opções: 

• A evolução da situação de referência na ausência da  implementação do 
projecto. Será efectuada a projecção da situação actual da área de intervenção, 
caso o Projecto não venha a ser desenvolvido, ou seja, não sendo instalada a 
exploração suinícola. Será efectuada uma análise em função das políticas gerais 
de planeamento em vigor e, acima de tudo, com base nos planos de ordenamento 
do território actuantes sobre a área, com especial destaque para o Plano Director 
Municipal de Castelo Branco. 

• Implementação do projecto. Que consiste na construção de uma exploração para 
um efectivo de 5 000 porcas reprodutoras. A previsão e avaliação de impactes será 
efectuada através da comparação entre os impactes previstos, resultantes da 
implementação do Projecto no local, com a evolução da situação de referência, no 
seu período de vida útil. 

A metodologia geral seguida para a caracterização do ambiente afectado contempla 
as seguintes etapas: 

• Caracterização da situação de referência  – que implica a recolha e análise de 
informações, a realização de levantamentos de campo e a identificação de áreas e 
aspectos ambientais críticos. Esta etapa teve como objectivo a elaboração de uma 
caracterização ambiental detalhada da área de intervenção e da sua envolvente, 
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abordando-se os seus aspectos biofísicos, ecológicos, sócio-económicos e 
culturais considerados mais relevantes e aprofundando-se os que serão, directa ou 
indirectamente, influenciados pelo Projecto. 

• Caracterização e avaliação dos impactes ambientais associados ao projecto  - 
que compreende o cruzamento da informação de base referente à descrição do 
Projecto com a informação relativa aos aspectos ambientais da área em estudo, e 
que resulta na identificação dos impactes potencialmente ocorrentes, sua previsão 
e avaliação qualitativa e quantitativa (quando possível e aplicável); 

• Definição das medidas de minimização  – que contempla a especificação das 
medidas passíveis de aplicação, capazes de atenuar os impactes negativos 
previstos, no decurso das fases de desenvolvimento do Projecto; 

• Estabelecimento do plano de monitorização  – onde se procede à definição dos 
indicadores relevantes a monitorizar, de forma a assegurar o adequado 
enquadramento ambiental do Projecto e a evolução sustentada de todos os 
sistemas e comunidades existentes na envolvente da área de intervenção. 
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1. JUSTIFICAÇÃO E ALTERNATIVAS DE PROJECTO 

1.1. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO  

A Sociedade Agrícola do Monte Grande, S.A. foi constituída enquanto empresa em 
1920 tendo como actividade principal a exploração agrícola de várias propriedades 
entre as quais a Herdade do Monte Grande. Esta sociedade foi adquirida em 2007 
pelo grupo MRS com sede em Salamanca. A MRS é um dos maiores grupos 
empresariais da região de Salamanca tendo iniciado a sua actividade em 1976 na 
área da construção civil com a empresa Pavimentos Asfálticos Salamanca, S.L.  

Em 1982, foi constituída a empresa Agropecuaria Turra, iniciando o sector 
agroalimentar no Grupo MRS, a que se seguiu a Jamón Salamanca que se dedica à 
transformação dos produtos alimentares. Entre 1988 e 1994, o grupo expandiu o 
sector da construção civil através da constituição das empresas Edimaro e Tecnología 
de Construcción Lastorres. Nesse mesmo ano foi fundada a Proyectos Editoriales 
Salamanca, uma empresa que se dedica ao sector editorial a partir do qual surgiu em 
2003 a Castellana de Artes Gráficas actualmente com a denominação Integral Press. 
O grupo MRS dedica-se ainda ao sector da hotelaria e imobiliário. 

A Herdade do Monte Grande, em Monforte da Beira, tem sido utilizada ao longo de 
vários anos como exploração agrícola, havendo referências à produção agrícola e 
agroflorestal no ano de constituição da empresa (1920). Apesar disso, a agricultura na 
propriedade é actualmente restringida às áreas cobertas por dois pivots de rega, 
mantendo-se o restante ocupado por vastas áreas de montado de sobro e alguns 
terrenos incultos.  

Em 2007, a Jamón Salamanca (empresa do Grupo MRS ao qual pertence a 
Sociedade Agrícola do Monte Grande, S.A.) verificou a manutenção e expansão da 
sua área de negócio implicaria o aumento da capacidade de fornecimento de 
matérias-primas por parte dos seus fornecedores. 

Dada a pretensão de instalar no local uma exploração para 5000 porcas reprodutoras 
os principais parâmetros analisados pelos técnicos da MRS Salamanca que 
procederam à selecção do local de implantação do projecto foram os seguintes: 

• Localização geográfica que permite uma elevada segurança sanitária dada a 
ausência de outras explorações suinícolas ou explorações agrícolas intensivas 
na envolvente; 

• Excelentes acessibilidades (proximidade da A23) e proximidade a Espanha, 
principal mercado consumidor; 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA 

EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA 
”HERDADE DO MONTE GRANDE”  

 

 

Pág. II.2 Descrição do Projecto E.07080.04.001.nf 
 

• Proximidade de montados de sobro noutras propriedades para engorda em 
regime extensivo – neste âmbito, após o início da actividade a SOCIEDADE 
AGRÍCOLA DO MONTE GRANDE, S.A. serão celebrados contractos com parceiros 
na envolvente para a engorda dos animais; 

• Compatibilidade da pretensão com as figuras de ordenamento do território com 
vigência na área em estudo; 

• Disponibilidade de água dada a existência de duas barragens na propriedade. 

1.2. ALTERNATIVAS DE PROJECTO 

Numa exploração suinícola as alternativas de projecto que à partida se colocam são 
diversas. Desde logo, podem ser consideradas as alternativas ao maneio 
(explorações de reprodutoras ou explorações de recria e acabamento), à dimensão da 
exploração e, obviamente, à localização. 

A Sociedade Agrícola do Monte Grande, S.A. irá produzir porcos de raça ibérica 
(vulgarmente conhecidos por porco preto) que se destinam integralmente à 
exportação para Espanha, tendo como cliente a empresa de transformação Jamon 
Salamanca pertencente ao Grupo MRS. Os produtos resultantes da transformação 
realizada pela Jamón Salamanca são de elevadíssima qualidade, destinando-se aos 
mercados ibérico, América latina, França, Itália e Estados Unidos da América. Os 
níveis de exigência da Jamón Salamanca obrigam a que exista um elevado controlo 
do processo produtivo com início na produção animal. Neste âmbito, as alternativas 
de localização foram as primeiras a ser consideradas, tendo sido seleccionada a 
Herdade do Monte Grande dadas as razões já expostas, nomeadamente no que se 
refere à segurança sanitária, à compatibilidade com as figuras de ordenamento e à 
elevada disponibilidade de água. 

No interior da propriedade da Sociedade Agrícola do Monte Grande a localização 
proposta é a que melhores condições apresenta uma vez que já se encontra aplanada 
devido à utilização agrícola, o que minimiza os volumes de terra a movimentar 
(inferior a 100 000 m3). Por outro lado esta zona da propriedade é actualmente 
ocupada por agricultura para pastoreio pelo que não existe a necessidade de abater 
qualquer árvore o que minimiza os impactes sobre a flora. 

No que se refere ao maneio da exploração, o plano de produção que se propõe no 
projecto em análise resulta de vários anos de experiência dos técnicos contratados 
pela Sociedade Agrícola do Monte Grande sendo o que melhor responde às 
necessidades da Jamón Salamanca. Também no caso da dimensão da exploração, o 
projecto tenta dar resposta às necessidades do cliente da Sociedade Agrícola do 
Monte Grande, S.A.. Pelo exposto, no presente estudo não serão analisadas 
quaisquer alternativas de projecto. 
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2. PROJECTO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA 
“HERDADE DO MONTE GRANDE” 

2.1. INTRODUÇÃO 

O projecto da exploração suinícola “Herdade do Monte Grande” consiste na 
construção de dois núcleos iguais e contíguos com capacidade para 2500 porcas 
reprodutoras cada. Cada um destes núcleos será constituído por dois pavilhões de 
multiplicação, um pavilhão de maternidade e um pavilhão de pós-desmame. Cada 
núcleo possuirá ainda uma enfermaria, uma quarentena, um entreposto e cais de 
carga e ainda um armazém para produtos diversos. 

A exploração da “Herdade do Monte Grande” possuirá ainda uma Estação de 
Tratamento de Águas Residuais devidamente dimensionada para os dois núcleos 
(5000 porcas reprodutoras).  

É intenção da Sociedade Agrícola do Monte Grande, S.A. instalar uma unidade de 
produção de biogás a qual possuirá uma instalação de geração de energia eléctrica. 
No entanto, esta central de produção de biogás só será instalada quando se verificar 
a sua viabilidade técnico-económica, pelo que nesta fase não existe qualquer 
documentação técnica que permita uma análise aprofundada dos seus efeitos sobre o 
ambiente, nomeadamente no que se refere à qualidade do efluente. No entanto, é 
seguro que a instalação desta unidade terá vantagens ambientais quer pela redução 
da carga poluente que aflui à ETAR, quer pela redução dos consumos energéticos de 
fontes não renováveis da instalação. Ainda assim, a ETAR foi dimensionada para 
tratar os efluentes produzidos pelas 5000 porcas na ausência do sistema de produção 
de biogás. 

Na Figura II.1 apresenta-se a planta de implantação da exploração suinícola sobre o 
levantamento topográfico e que corresponde a um extracto do Desenho ARQ-003 
apresentado em Anexo. 
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Figura II.1  - Planta de implantação da exploração sobre levantamento topográfico 
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2.2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO  

2.2.1. EDIFICAÇÕES 

Como já foi referido, o projecto em análise será constituído por dois núcleos iguais e 
contíguos, cuja construção terá início com uma diferença de cerca de 1 ano. 

Cada um dos núcleos será constituído por quatro pavilhões onde se procede à 
cobrição, gestação e recria. Estes pavilhões terão uma estrutura em pórticos 
metálicos constituídos por pilares e vigas metálicas em perfis IPE. As paredes destes 
pavilhões serão constituídas por betão prefabricado até 1,2 m de altura, sendo o 
restante constituído por chapa sandwich com 50 mm de espessura. As paredes 
interiores serão semelhantes às exteriores. Os pavilhões das infraestruturas anexas 
(enfermaria, quarentena, vestiários/desinfecção e armazéns) terão uma estrutura 
semelhante à descrita. 

A tipologia de construção a adoptar irá permitir o cumprimento de todas as normas de 
bem estar animal e a adopção das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD)1 no sector. 

A exploração possuirá ainda instalações sociais onde funcionarão os balneários, os 
sanitários e os duches. Estas instalações permitirão aos funcionários proceder a troca 
do vestuário, de forma a que o equipamento utilizado no interior da exploração não 
tenha qualquer contacto com o exterior. No início de cada dia de trabalho, os 
funcionários que acedem à exploração serão obrigados a utilizar os duches. 

Existirá ainda um edifício onde será instalado um refeitório, um escritório e uma sala 
de reuniões. 

2.2.2. VEDAÇÕES 

De acordo com as exigências legais, a exploração será totalmente vedada com uma 
rede de cerca de 1,5 m de altura. No interior, uma segunda vedação permitirá 
delimitar duas zonas distintas, denominadas de zona limpa e zona suja (também 
denominada de zona semi-limpa). 

Estas duas zonas possuem acesso restrito, sendo que na zona suja estarão 
autorizadas as pessoas directamente ligadas à exploração e os fornecedores de 
matérias-primas (rações e medicamentos). Por questões sanitárias o acesso à zona 
limpa será completamente interdito a quaisquer pessoas estranhas à exploração. Os 

                                                                        
1 http://www.apambiente.pt/ 
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funcionários estarão obrigados a entrar nesta zona com equipamento apropriado, que 
será mantido na exploração e não terá qualquer contacto com o exterior. 

O abastecimento de ração será realizado directamente para os silos instalados no 
limite da zona limpa, evitando-se que os veículos pesados acedam ao seu interior. A 
circulação de viaturas na zona suja será processado por caminhos perfeitamente 
delimitados, sendo os mesmos regularizados periodicamente com tout-venant. 

2.2.3. SECTOR DE COBRIÇÃO E GESTAÇÃO (28/30 DIAS) PAVILHÃO 
1A E 1B 

No sector de cobrição estão instaladas as reprodutoras que irão ser submetidas a 
inseminação artificial. Semanalmente serão inseminadas 280 porcas das quais, em 
termos médios, 80% ficam gestantes. 

As fêmeas gestantes serão mantidas neste sector durante cerca de 30 dias que 
corresponderão à fase de estimulação, inseminação e ao início de gestação até à sua 
confirmação. 

Em cada núcleo este sector será constituído por 14 parques para varrascos para 
despiste e estimulação, por 980 celas de gestação e por 14 parques para porcas de 
substituição. 

2.2.4. SECTOR DE GESTAÇÃO EM GRUPO – PAVILHÃO 2A E 2B 

Neste sector as fêmeas gestantes são agrupadas em pavilhões entre os 28 e os 
110 dias de gestação. Este sector será constituído por um pavilhão em cada núcleo 
sendo que cada pavilhão possuirá 8 salas equipadas que permitirão alojar grupos de 
120 porcas. 

Estas salas possuirão uma área comum e parques de repouso onde as fêmeas 
circulam em total liberdade. A área comum e os corredores possuirão piso perfurado 
em grelhas de betão, sendo que os parques de repouso possuirão uma superfície 
plana. Em cada sala existirão pelo menos quatro parques com cerca de 42 m2 cada. 
As áreas comuns terão cerca de 140 m2 em cada sala. 

Nas áreas comuns serão instaladas máquinas Schauer de distribuição automática de 
alimento (duas máquinas por cada grupo) que permitirão ter um controlo total sobre a 
quantidade de alimento que cada uma das fêmeas consome. Estes equipamentos 
possuem uma central computorizada que permite identificar o animal que acede à 
estação de alimentação, disponibilizando-lhe o alimento necessário. 
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fonte: www.shauer.co.at 

Figura II.4  - Interior de um pavilhão de gestação em grupo 

2.2.5. SECTOR DE MATERNIDADES  

As fêmeas em final de gestação serão encaminhadas para o sector das maternidades. 
O tempo de ocupação deste sector é de cerca de 5 semanas, o que corresponde a 1 
semana pré-parto e 4 semanas de lactação. Após o período de lactação, as 
maternidades ficarão sem animais durante 7 dias para limpeza, desinfecção e vazio 
sanitário. 

Este sector será constituído por 1344 celas de parto divididas por 48 salas. O piso 
destas celas é constituído por estrados de PVC, com áreas de aderência 
arredondadas e piso sobrelevado para a fêmea. Cada maternidade terá cerca de 
4 m2. As paredes de separação entre maternidades serão em placas de PVC com 
cerca de 1 metro de altura. Os comedouros das fêmeas são em inox com bebedouros 
de chupeta. 
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Os ninhos dos leitões possuirão um piso em PVC fechado e serão equipados com 
aquecedores com lâmpadas de infravermelhos e comedouros Pré-Starter. Os 
bebedouros são em chupeta. 

Após o desmame as fêmeas são encaminhadas para o sector de cobrição e gestação, 
sendo os leitões encaminhados para o sector de pós-desmame ou recria. 

Os pavilhões deste sector possuirão ainda dois armazéns. 

2.2.6. SECTOR DE PÓS-DESMAME (PAVILHÃO 4A E 4B) 

Após o desmame, os leitões serão encaminhados para os pavilhões de pós-desmame 
(recria). Em termos médios, serão produzidos 2240 leitões por semana (cerca de 10 
leitões por fêmea), que se manterão no sector de pós-desmame durante 175 dias 
(entre os 31 e os 203 dias de vida). Após os 175 dias de permanência os parques 
ficarão sem animais durante 7 dias para limpeza, desinfecção e vazio sanitário. 

O sector de pós-desmame funcionará em dois pavilhões (um em cada núcleo) cada 
um deles com 26 salas com 14 parques cada. Cada um destes parques terá cerca de 
8,4 m2 o que permitirá albergar 28 leitões. Nestes pavilhões, os animais serão 
agrupados em parques com piso em betão perfurado equipados com comedouros da 
série Tub-o-Mat, tipo TOM VIP e bebedouros em chupeta. A distribuição do alimento 
processa-se de forma automática sendo que os animais têm sempre alimento 
disponível. 

Os pavilhões deste sector possuirão ainda uma sala de equipamentos, dois armazéns 
de armazenamento das rações e uma sala de armazenamento de medicamentos. 

Neste sector existirão ainda parques para cerca de 130 porcas de substituição em 
cada núcleo o que corresponde a uma taxa anual de substituição de cerca de 13 %. 
As porcas reprodutoras de substituição serão produzidas na própria exploração. 
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2.2.7. ENFERMARIA 

A enfermaria consiste num pavilhão para onde são encaminhados os animais 
suspeitos de doença infecciosa enquanto aguardam para serem encaminhados para 
abate. A nível estrutural este edifício é em tudo semelhante aos restantes pavilhões 
possuindo 12 parques com cerca de 11 m2. 

2.2.8. QUARENTENA 

A quarentena é um edifício que se destina à recepção das novas reprodutoras e dos 
novos varrascos. Neste pavilhão os novos animais serão mantidos durante o tempo 
determinado pelo médico veterinário que acompanhará a exploração até que estejam 
totalmente vacinados e adaptados às condições da exploração. A quarentena 
possuirá quatro parques para quatro varrascos cada e seis parques para porcas. Na 
exploração existirão duas quarentenas de acordo com o descrito. 

2.2.9. ENTREPOSTO E CAIS DE CARGA 

Em cada um dos núcleos de exploração existirá um entreposto com cais de carga que 
se destina ao carregamento dos animais em viaturas pesadas. Cada um destes 
entrepostos possuirá 24 parques com capacidade para 784 bácoros com mais de 
30 kg. 

2.2.10. INSTALAÇÕES SOCIAIS E DE APOIO  

As instalações sociais e de apoio funcionarão num edifício com cerca de 300 m2 onde 
existirão balneários (masculino, feminino e de visitas), refeitório, lavandaria, armazém, 
escritório e sala de reuniões. 

2.2.11. SISTEMAS DE APOIO  

FORNECIMENTO DE ALIMENTO  

O fornecimento de alimento aos animais é efectuado de forma totalmente automática 
estando o alimento sempre disponível. 

Os diferentes tipos de alimento serão armazenados em 24 silos, a partir dos quais são 
encaminhados para os vários pavilhões através de parafusos-sem-fim. Uma vez que 
na exploração existirão animais em diferentes estágios de desenvolvimento será 
necessária a existência de 5 tipos de ração. O consumo diário de ração é estimado 
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em cerca de 30 ton por dia. O transporte de ração para a exploração implicará um 
tráfego médio de 2 camiões por dia. 

Os silos são instalados no interior da zona limpa, no seu limite de forma a que o 
abastecimento seja efectuado sem que os veículos pesados tenham necessidade de 
entrar na zona limpa. 

 
fonte: www.shauer.co.at 

Figura II.7  - Interior de um pavilhão de engorda onde é possível observar os sistemas 
de fornecimento de alimento 

SISTEMA DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO  

Os pavilhões serão equipados com sistemas de ventilação que permitirão manter em 
condições óptimas a temperatura e a qualidade do ar interior. Este sistema consiste 
em ventiladores nas paredes dos edifícios que extraem o ar viciado do interior 
forçando a entrada de ar fresco através de janelas na parede contrária. Estas janelas 
possuem um sistema de abertura automática coordenada com os ventiladores em 
função da temperatura interior. Os pavilhões possuem ainda janelas de grandes 
dimensões que serão abertas caso exista uma avaria no sistema de ventilação 
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forçada ou no caso deste sistema não ser suficiente para o correcto arejamento dos 
pavilhões. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

Os consumos de água na exploração podem ser divididos em duas categorias 
principais: 

• Consumo doméstico; 

• Consumo industrial. 

O consumo doméstico de água na exploração refere-se à água utilizada nas 
instalações sociais. Estas, são utilizadas unicamente nas instalações sanitárias, uma 
vez que a água para consumo humano será adquirida engarrafada. Estima-se que o 
consumo diário de água nas instalações sociais seja de 2,5 m3. 

O consumo industrial de água deve-se às lavagens dos parques e do interior dos 
pavilhões e ao abeberamento dos animais. Para estes consumos a água é captada na 
barragem. Estima-se que o consumo industrial de água seja da ordem dos 700 m3. 
Destaca-se que, deste consumo, cerca de 90 % é utilizado para lavagens sendo os 
restantes 10% para abeberamento dos animais. 

A água utilizada nas instalações sociais e para o consumo industrial será captada 
numa barragem existente na exploração. As águas captadas nesta barragem serão 
bombeadas para dois reservatórios com 2000 m3 de capacidade cada um. Nestes 
depósitos proceder-se-á à desinfecção e tratamento da água e ao seu 
encaminhamento, por gravidade, para os pavilhões. Existe uma segunda barragem na 
propriedade a partir da qual será também criada uma aducção até ao reservatório. No 
entanto, esta barragem será utilizada apenas em situações de emergência pelo que 
não se prevê o seu equipamento com bombas. As redes de aducção e de distribuição 
de água serão construídas à superfície, não havendo necessidade de proceder a 
escavações. 

Na Figura II.8 apresentam-se imagens das barragens existentes na propriedade. 
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Figura II.8  - Barragens existente na propriedade. 

BARRAGEM NORTE 

BARRAGEM SUL 
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Figura II.9  - Localização das barragens e dos sistemas de adução 
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DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS  

As águas residuais geradas na exploração são produzidas nas instalações sociais, 
nas lavagens dos parques e durante o esgotamento das fossas existentes sob os 
parques. Estima-se que a produção de águas residuais seja de cerca de 700 m3/dia 
90 % das quais são produzidas na lavagem dos pavilhões. 

As águas residuais produzidas nas instalações sociais serão encaminhadas para 
fossas sépticas as quais serão esgotadas por empresas credenciadas (prevê-se que 
sejam os serviços camarários). 

As águas residuais industriais produzidas serão encaminhadas para um tanque de 
equalização, com capacidade para 270 m3, que tem como objectivo manter constante 
o caudal de chegada, eliminando os caudais de ponta e homogeneizando as cargas 
orgânicas que afluem à ETAR1. Após este tanque de equalização as águas residuais 
são encaminhadas para o sistema de desbaste onde se procede à retenção e 
remoção dos sólidos de maiores dimensões. Este sistema permite remover os sólidos 
que serão posteriormente compactados reduzindo o teor de humidade presente. O 
local de armazenamento destes sólidos será devidamente impermeabilizado e 
possuirá um sistema de drenagem dos lixiviados que são reencaminhados para o 
tanque de equalização. Os sólidos, após secagem e estabilização poderão ser 
encaminhados para a central de produção de biogás ou poderão são incorporados em 
solos agrícolas. 

As águas residuais, após passagem pelo sistema de desbaste, serão encaminhadas 
para uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) devidamente 
dimensionada para o efectivo de 5000 porcas reprodutoras. Este sistema será 
constituído por três reactores em série sendo o primeiro anaeróbio (onde decorre a 
remoção do fósforo), o segundo anóxico (onde decorre a remoção do azoto) e o 
terceiro aeróbio (para remoção de matéria orgânica e de azoto). Os reactores 
anaeróbio e anóxico terão um volume de 200 m3 cada, sendo que o reactor aeróbio 
possui uma capacidade de 1600 m3. Após estes reactores será instalado um 
decantador secundário onde ocorre a decantação das lamas que serão recirculadas 
para o reactor anóxico.  

O efluente deste sistema de tratamento será encaminhado para duas lagoas de 
maturação com o objectivo de afinar o efluente final. Estas lagoas terão um volume 
útil de cerca de 14 000 m3 e 10 500 m3, respectivamente (Figura II.10).  

De acordo com o projecto da Estação de Tratamento de Águas Residuais o efluente 
descarregado na linha de água cumprirá os valores limite de emissão estabelecido no 

                                                                        
1 No Anexo III apresenta-se o projecto da ETAR. 
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Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. No Quadro II.1 apresentam-se as capitações 
e concentrações de poluentes utilizadas nos cálculos de dimensionamento da ETAR. 

Quadro II.1 - Dados de base para o dimensionamento da ETAR 

PARÂMETRO  VALOR  

Caudal diário 700 m3/dia 

Caudal horário 30,2 m3/hora 

CBO5 200 g O2/animal.dia 

Concentração de CBO5 1,42 kg O2/m
3 

CQO 380 g O2/animal.dia 

1
23456

7
10

?

?  R1

?????

?

?
?

?

?

Lagoa de Maturação 1
14000 m3

Lagoa de Maturação 2
10500 m3

1 - Tanque de homogenização
2 - Obra de entrada - gradagem mecânica - Tamisador
3 - Reactor Anaeróbio
4 - Reactor anoxico
5 - Reactor aeróbio
6 - Decantador secundário
7 - Tambor de espessamento
8 - Lagoa de maturação 1
9 - Lagoa de maturação 2
10 - Desidratação de lamas

 

Figura II.10  - Planta geral de implantação da ETAR (extracto do desenho ARQ-11) 

No Quadro II.2 apresentam-se as dimensões e volumes dos elementos constituintes 
da ETAR. Na Figura II.11 apresenta-se a localização do ponto de descarga de águas 
residuais no Ribeiro do Vidigal. 
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Quadro II.2 Dimensões e volumes dos órgãos da ETAR 

ELEMENTO ÁREA OCUPADA  
(m2) 

CAPACIDADE 
VOLUMÉTRICA (m3) 

Tanque de homogenização 55 270 

Reactor anaeróbio 45 200 

Reactor anóxico 45 200 

Reactor aeróbio 45 1600 

Decantador secundário 150 300 

Lagoa de maturação 1 3600 1400 

Lagoa de maturação 2 2550 10500 

 

QA

1A

Descarga de águas residuais

Ribeira do Vidigal

 

Figura II.11  - Localização do ponto de descarga de águas residuais na Ribeira do 
Vidigal 

Na Figura II.12 apresentam-se as áreas de espalhamento dos sólidos. 
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A fracção sólida dos efluentes, gerada na fase inicial do processo de tratamento será 
depositada numa placa de estrume (junto ao tamisador) onde se procede à sua 
estabilização e secagem, sendo posteriormente espalhados em solos agrícolas no 
interior da propriedade da Sociedade Agrícola do Monte Grande. Na Figura II.12 
apresentam-se as áreas de espalhamento de estrume. As áreas apresentadas tiveram 
em consideração as regras estabelecidas pelo Código das Boas Práticas Agrícolas, 
nomeadamente no que se refere ao afastamento de poços e furos para rega (50 m) e 
furos para abastecimento de água e de linhas de água (100 m) e declives superiores a 
10 %. 

ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA  

Os consumos energéticos da exploração ficarão a dever-se à laboração dos 
equipamentos de automação, de iluminação, de ventilação e abastecimento de água 
(laboração do sistema de bombagem). 

O abastecimento de energia eléctrica à propriedade processa-se por intermédio de 
uma linha de média tensão já instalada no local e que será suficiente para o 
abastecimento da exploração não existindo necessidade de reforço da linha ou da 
criação de uma nova rede de abastecimento. 

ACESSOS VIÁRIOS 

O acesso à propriedade processa-se, desde a A25, a partir de Castelo Branco 
seguindo pela EN 270 em direcção às localidade de Ladoeiro. Nesta localidade 
toma-se uma estrada municipal em direcção a Monforte da Beira. Nessa estrada, 
saindo de Ladoeiro, após percorrer cerca de 9800 m vira-se à direita para um caminho 
de terra batida, onde após 7200 m se entra na área de implantação do projecto. Em 
alguns locais deste acesso será necessário proceder a trabalhos de melhoria do piso 
de modo a que a circulação de pesados se processe em condições de segurança. No 
entanto estas intervenções serão muito pontuais e reportar-se-ão apenas à 
regularização com tout-venant das zonas mais problemáticas. 

O volume de tráfego associado ao projecto é bastante reduzido, quer nas fases de 
construção e de desactivação que na fase de exploração. Nas fases de construção e 
desactivação o tráfego de pesados está associado apenas ao transporte de materiais 
e pessoas, sendo por isso relativamente reduzido. Destaca-se que a movimentação 
de terras necessárias à terraplenagem da área de construção será realizada 
internamente, não havendo necessidade de recorrer a manchas de empréstimo ou a 
áreas de deposição e consequentemente de transporte. O tráfego associado à fase de 
exploração será de 2 camiões por dia para transporte de rações e animais e de cerca 
de 10 ligeiros para transporte de funcionários. 
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2.3. CALENDARIZAÇÃO DOS TRABALHOS  

De acordo com o projecto da instalação prevê-se que a construção de cada núcleo 
tenha a duração de um ano, sendo que a construção do segundo núcleo apenas se 
iniciará após a conclusão e entrada em funcionamento do primeiro. Assim, em termos 
globais o projecto em análise será executado no prazo de dois anos após o início dos 
trabalhos. 

No Quadro II.3 apresenta-se a calendarização dos trabalhos de construção da 
exploração. 

Quadro II.3  - Calendarização dos trabalhos de construção de cada núcleo 

ACTIVIDADE DURAÇÃO  

Estaleiro e obras preliminares 20 dias 

Fundações e estruturas 90 dias 

Alvenarias 20 dias 

Cobertura 20 dias 

Revestimentos 30 dias 

Obras de serralheiro 30 dias 

Diversos 45 dias 

Instalação de águas e esgotos 20 dias 

Instalações eléctricas 20 dias 

Instalações de climatização 20 dias 

Instalação de equipamentos 30 dias 

Arranjos exteriores 20 dias 

Total por núcleo 365 dias - 1 ano 

Total dos dois núcleos 730 dias – 2 anos 
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2.4. GESTÃO DE RESÍDUOS E SUBPRODUTOS  

A exploração suinícola “Herdade do Monte Grande” será responsável pela geração de 
resíduos nas fases de Construção, Exploração e Desactivação, no entanto a tipologia 
de resíduos a gerar nas diferentes fases será bastante distinta. Como subprodutos da 
exploração consideram-se os efluentes gerados no processo produtivo e os 
cadáveres dos animais. Os efluentes poderão ser subdivididos em sólidos e efluente 
líquido. 

2.4.1. FASE DE CONSTRUÇÃO E DESACTIVAÇÃO  

Nas fases de construção e de desactivação  a tipologia de resíduos a produzir será 
semelhante. Nestas fases os resíduos produzidos são Resíduos de Construção e 
Demolição (RC&D), metais ferrosos, metais não ferrosos, madeiras, embalagens de 
papel e cartão e resíduos de embalagens. Estes resíduos serão produzidos em maior 
quantidade na fase de desactivação, uma vez que na fase de construção a 
optimização dos processos construtivos permitirá reduzir a quantidade de resíduos e 
consequentemente os custos associados. No entanto, na fase de construção há 
necessidade de proceder à demolição das construções em ruínas existentes na área 
de intervenção. 

Quadro II.4  - Estimativa de resíduos gerados nas fases de construção e de 
desactivação. 

RESÍDUO CÓDIGO LER1 

Resíduos de Construção e Demolição 17 01 

metais ferrosos 16 01 17 

metais não ferrosos 16 01 18 

madeiras 17 02 04 

embalagens de papel e cartão 15 01 01 

resíduos de embalagens 
15 01 02 
15 01 04 

Os resíduos produzidos nestas fases serão acondicionados no interior do estaleiro 
temporário, em locais apropriados, devidamente impermeabilizados, vedados e 
sinalizados, sendo encaminhados para operadores licenciados no final de cada uma 
das fases. Uma vez que na fase de desactivação a quantidade de resíduos a produzir 

                                                                        
1 Lista Europeia de Resíduos, definida pela Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 
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será mais elevada, poderá existir a necessidade de proceder ao transporte faseado 
antes do final dos trabalhos. 

Na Figura II.13 apresenta-se a localização do estaleiro temporário a criar nas fases de 
construção e de desactivação. 
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Figura II.13  - Localização do estaleiro temporário 
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2.4.2. FASE DE EXPLORAÇÃO  

A ETAR gera dois tipos de subprodutos:  

• efluente líquido - será encaminhado para as lagoas de maturação e após 
tratamento será descarregado na linha de água; 

• sólidos - são gerados no separador de sólidos que será instalado a montante 
da ETAR sendo incorporados em solos agrícolas para valorização. 

Para a gestão dos cadáveres produzidos na exploração,a Sociedade Agrícola do 
Monte Grande irá formalizar um contracto com uma empresa credenciada para a 
gestão deste subproduto. Para isso, será criado na instalação uma estrutura que 
permita a conservação dos cadáveres até à sua recolha através da instalação de uma 
câmara frigorífica. Esta câmara funciona a temperaturas de cerca de 0º C e será 
instalada sobre uma plataforma de betão, junto à vedação que delimita a zona limpa. 
A recolha do animais mortos é efectuada, com periodicidade a definir em função da 
mortalidade, através de uma viatura devidamente licenciada para o efeito. A câmara 
frigorífica e os contentores de plástico onde são colocados os animais serão lavados 
e desinfectados após cada recolha. 

Os resíduos gerados directamente no processo produtivo são apresentados no quadro 
seguinte.  

Quadro II.5  - Estimativa de resíduos gerados no processo produtivo. 

RESÍDUO CÓDIGO LER QUANTIDADE 
PRODUZIDA POR ANO  

Objectos cortantes e 
perfurantes (agulhas) 

18 02 01 5 kg 

Embalagens de papel e 
cartão 

15 01 01 60 kg 

Embalagens de plástico 15 01 02 5 kg 

Embalagens de vidro 15 01 07 40 kg 

Resíduos sólidos urbanos e 
equiparados 

20 03 01 1500 kg 
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1. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

1.1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo apresenta-se a análise e caracterização do estado actual do 
ambiente, em sentido lato, na área de influência do projecto da exploração suinícola 
“Herdade do Monte Grande”. Esta análise tem por objectivo definir as condições do 
estado corrente do meio ambiente, susceptíveis de serem influenciadas pela 
construção e laboração da exploração. Esta caracterização fundamenta-se na 
informação de base obtida a partir de bibliografia e em trabalho de campo realizado 
para levantamentos temáticos, para aferição da informação recolhida. A avaliação da 
situação actual irá consubstanciar a previsão e avaliação dos impactes gerados pela 
instalação e laboração da suinicultura. 

Como área de estudo considerou-se a área onde serão realizadas as intervenções e a 
sua envolvente, sobre a qual terão maior incidência as alterações associadas 
exploração. Adicionalmente, delimitou-se uma área de enquadramento representada, 
preferencialmente, à escala 1/25 000 e, nesta base, cartografou-se a informação 
considerada relevante para a análise e compreensão dos descritores ambientais 
considerados. 

O âmbito e a escala geográfica, considerados no estudo, foram ainda ajustados em 
função dos diferentes factores biofísicos, socio-económicos e culturais considerados, 
tendo a especificidade inerente a cada um conduzido à abordagem em níveis de 
análise que variaram entre a escala local e a escala regional. 

1.2. CLIMA 

1.2.1. INFLUÊNCIA DO CLIMA NA ANÁLISE DE OUTROS DESCRITORES  
AMBIENTAIS  

A caracterização das variáveis climatológicas tem por objectivo providenciar um 
enquadramento das características gerais do local bem como fornecer dados para a 
avaliação dos impactes associados a outros descritores ambientais relevantes para o 
EIA. Assim, destaca-se a influência que tanto o regime de ventos como a precipitação 
exercem sobre os descritores da qualidade do ar, qualidade das águas e ambiente 
sonoro. 

No que respeita à qualidade do ar, o transporte de poluentes, em especial a dispersão 
das partículas em suspensão, é bastante influenciado pelo regime de ventos e é 
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função dos seus rumos predominantes. De igual modo, também a precipitação tem 
bastante influência na dispersão dos poluentes, uma vez que promove a sua 
deposição por via húmida. 

Quanto à qualidade das águas, a precipitação é responsável por fenómenos de 
diluição e arrastamento, o que pode afectar tanto as águas superficiais como as 
subterrâneas. 

No que se refere ao ambiente sonoro, é necessário considerar factores como a 
temperatura, a humidade atmosférica e o regime de ventos, uma vez que estes terão 
influência na velocidade de propagação das ondas sonoras. De facto, o incremento da 
temperatura leva a um aumento na velocidade de propagação de ondas sonoras, 
enquanto que um aumento da humidade atmosférica faz com que exista um maior 
número de obstáculos à propagação das ondas sonoras, reduzindo a sua energia e 
diminuindo o tempo de reverberação. Finalmente, o regime de ventos condiciona a 
propagação das ondas sonoras, uma vez que, por se tratarem de ondas mecânicas, 
estão sujeitas a um campo de velocidades, o que significa que o ruído proveniente da 
exploração será sentido com maior intensidade sempre que o vento soprar na 
direcção dos receptores. 

1.2.2. ESTAÇÃO UTILIZADA  

A caracterização climatológica da área em estudo foi efectuada com base em dados 
recolhidos pelo Instituto de Meteorologia (IM) na rede climatológica nacional, 
nomeadamente na estação climatológica de Castelo Branco. Os valores apresentados 
correspondem às normais climatológicas do período 1951/19801. 

No Ladoeiro existe apenas uma estação udométrica, a qual fornece dados relativos à 
precipitação, nomeadamente a precipitação total, a precipitação máxima diária e o 
número de dias com precipitação superior a 0,1 mm e a 10,0 mm. Esta estação possui 
as seguintes coordenadas de localização: Latitude - 39º 51’ N, Longitude - 7º 16’ W; 
Altitude - 225 m. 

A estação meteorológica mais próxima é a de Castelo Branco, a qual possui as 
seguintes coordenadas de localização: Latitude - 39º 49’ N, Longitude - 6º 56’ W; 
Altitude – 970 m. 

                                                                        
1 Exceptuam-se os dados relativos à frequência e velocidade do vento, à nebulosidade, à humidade 

relativa do vento e à evaporação, os quais se referem ao período entre 1956 e 1980. 
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1.2.3. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA  

A área em estudo situa-se numa zona interior afastada de quaisquer massas de água 
de grandes dimensões o que condiciona com alguma magnitude as variáveis 
climatológicas mais importantes. 

Como é característico dos climas mediterrâneos, nesta área os meses de Julho e 
Agosto correspondem aos valores extremos de temperatura (máximos) e de 
precipitação (mínimos). As temperaturas médias registadas nos meses de Verão 
contribuem para uma temperatura média anual relativamente elevada. 

No território nacional, verifica-se que a variação regional do clima apresenta um forte 
gradiente Leste-Oeste, resultante da frequência decrescente da penetração das 
massas de ar do Atlântico para o interior1. 

A ocorrência de temperaturas mínimas negativas em apenas 3 dias por ano, e de 
geada numa média de 11,7 dias por ano, revela a influência da interioridade. A 
precipitação média anual é cerca de 821,4 mm na estação de Castelo Branco e de 
639,3 mm na estação udométrica de Ladoeiro, situando-se o período de maior 
precipitação de Outubro a Março. O regime de ventos é característico do interior em 
que os fenómenos de nortada, frequentes no litoral, possuem pouca expressão na 
estação em estudo. 

 

                                                                        
1 Daveau, in Ribeiro et al, 1987 
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1.2.4. TEMPERATURA 

A amplitude térmica anual é relativamente pequena (16,3 ºC). Raramente ocorrem 
temperaturas mínimas negativas (em média 3,5 dias por ano) e a temperatura média 
anual é de 15,6 ºC. 

Quadro III.1 – Temperaturas médias (ºC). 

Temperatura média anual 15,6 ºC Média das máximas diárias 20,7 ºC 

Média mensal do mês mais 
quente (Julho) 

24,5 ºC Média das mínimas diárias 10,6 ºC 

Média mensal do mês mais frio 
(Janeiro) 

8,2 ºC 
Amplitude térmica anual (média 
mensal do mês mais quente – 
média mensal mês mais frio) 

16,3 ºC 

 

O mês mais frio, Janeiro, regista uma temperatura média mensal de 8,2 ºC, com a 
média das mínimas a situar-se em 4,7 ºC e a média das máximas 11,6 ºC. A 
temperatura mínima média é sempre superior a 4 ºC, sendo inferior a 10 ºC entre 
Novembro e Abril. 

Os meses mais quentes são Julho e Agosto, com temperaturas médias mensais de 
24,5 ºC e 24,4 ºC, respectivamente. A média das temperaturas mínimas em Junho e 
Agosto é de cerca de 17,5 ºC e 17,4 ºC; a média das temperaturas máximas é de 
cerca de 31,6 ºC em Julho e de 31,4 ºC em Agosto. 

Quadro III.2 - Número médio de dias por ano com temperaturas extremas 

Temp. máxima > 25,0 ºC 117,9 

Temp. mínima < 0,0 ºC 3,5 

Temp. mínima > 20,0 ºC 20,0 
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Fonte: INMG 

Figura III.1  - Distribuição das temperaturas médias mensais, máximas médias e 
mínimas médias 

1.2.5. PRECIPITAÇÃO  

A precipitação é um parâmetro climático que, à escala global, depende da latitude e 
da época do ano, mas que localmente é afectado por factores fisiográficos como o 
relevo e a proximidade de grandes massas de água como os oceanos. Este factor 
associado à temperatura e humidade do ar é um dos parâmetros de definição do 
clima, apresentando uma variação interanual muito significativa, característica comum 
à maior parte dos climas. 

É igualmente um dos factores climáticos condicionantes do desenvolvimento da 
vegetação, com uma influência determinante sobre os ecossistemas, o ciclo 
hidrológico e a erosão hídrica dos solos. A infiltração da água oriunda da precipitação 
dá origem à circulação hídrica subterrânea, alimentando posteriormente as águas 
sub-superficiais e subterrâneas. A água proveniente da precipitação dissolve as 
substâncias gasosas dispersas no ar, arrastando estes elementos, depositando-os 
sobre a vegetação (através da intercepção do coberto vegetal) e no solo. 

Os valores de precipitação registados na estação meteorológica de Castelo Branco 
definem claramente um semestre húmido (Outubro – Março), em contraste com um 
semestre seco (Abril - Setembro). Cerca de 80 % da precipitação anual ocorre durante 
o semestre húmido. 
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Apenas dois meses – Julho e Agosto – podem ser considerados “secos”, uma vez que 
a precipitação média nestes meses é inferior a 30 mm. 

O gráfico termo-pluviométrico apresentado na figura seguinte assinala a distribuição 
sazonal da precipitação e da temperatura média mensal. Os mínimos de precipitação 
coincidem com os meses mais quentes (Julho e Agosto). 
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Precipitação média anual = 821,4 mm Temperatura média anual =15,6 ºC 

Figura III.2 - Gráfico termo-pluviométrico. 

Pela análise do gráfico termo-pluviométrico verifica-se que, para o período de tempo 
considerado, a precipitação média anual foi de 821,4 mm. O valor de precipitação 
total mensal mais alto registou-se no mês de Janeiro, sendo igual a 125,8 mm. Junho 
foi o mês de menor precipitação média mensal, registando um valor igual a 0,7 mm. O 
valor mais alto da precipitação máxima diária, 118,7 mm ocorreu no mês de Março. 
No período 1951-1980, o número médio de dias por ano com precipitação superior a 
0,1 mm foi de 93,1 dias. Verificou-se que em 27,8 dias os níveis de precipitação foram 
superiores a 10 mm. A precipitação diária superior a 10 mm está, geralmente, 
associada à passagem de superfícies frontais. 
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Quadro III.3  - Nº de dias por ano com precipitação (R ) superior a 0,1 mm e 
10,0 mm. 

R >=  0,1 mm 93,1 dias 

R >=  10,0 mm 27,8 dias 

Como já foi referido, no Ladoeiro existe uma estação udométrica a qual fornece dados 
relativos à precipitação total, à precipitação máxima diária e ao número de dias com 
precipitação superior a 0,1 mm e a 10,0 mm.  

Verifica-se que nesta estação a precipitação média anual é de cerca de 639,3 mm, ou 
seja, menos 182,1 mm do que na estação de Castelo Branco. Os picos, máximos e 
mínimos, de precipitação ocorrem nos meses de Janeiro e Fevereiro (máximos) e 
Julho (mínimo). Nesta estação foram registados cerca de 78 dias por ano com 
precipitação superior a 0,1 mm, sendo que em 25 dias por ano foram registados 
valores de precipitação superiores a 10 mm. 

1.2.6. REGIME DE VENTOS 

Este elemento é de grande importância pela influência que exerce sobre outros 
parâmetros climáticos, como a evapotranspiração e a ocorrência de geadas, bem 
como pela acção sobre a dispersão de poluentes atmosféricos. Localmente sofre a 
influência do relevo, pelo que podem ocorrer algumas variações relativamente ao 
padrão regional. 

O regime sazonal de ventos é dominado pela presença de ventos de Oeste e de 
Norte. 
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Fonte: INMG 

Figura III.3 - Rosa dos Ventos - frequência e velocidade média anual do vento em 
cada quadrante 

Pela análise da Figura III.3 verifica-se que os ventos dominantes na estação de 
Castelo Branco são dos quadrantes de Norte e Nordeste, com alguma relevância 
também dos quadrantes Este e Oeste. Os períodos de calma são extremamente 
reduzidos, abrangendo apenas 1,2 % das observações.  

Pela sua interioridade, os fenómenos de nortada, frequentes no litoral, não possuem 
grande expressão na estação em estudo. 

A velocidade média anual dos ventos em todos os quadrantes é de 7,4 km/h, com 
valores máximos de 9,3 km/h no quadrante Sudoeste.  

1.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

1.3.1. ENQUADRAMENTO GEOMORFOLÓGICO  

Do ponto de vista geomorfológico na região distinguem-se duas formações: cobertura 
quaternária e substrato terciário. 

A área de implantação do projecto situa-se na cobertura quaternária onde, a sul o 
relevo é mais elevado, ocorrendo um decréscimo de cotas de Sul para Norte onde se 
localiza o ribeiro do Vidigal. A área de intervenção é aplanada possuindo uma cota 
média de 173 m. A Norte desta área identifica-se o vértice geodésico “Monte 
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Redondo” com cota 211, localizado a cerca de 3 km e a Sul o vértice geodésico 
“Monte Grande” de cota 207 e localizada a cerca de 1 km. 

O substrato terciário localiza-se a Sul da área de implantação dos pavilhões e da 
ETAR, nestes sectores observa-se uma planície com pouca variação de cotas. 

A região encontra-se recortada por uma densa rede de linhas de água (algumas das 
quais de carácter torrencial), composta pela linha de água principal, rio Ponsul e pelos 
seus afluentes, Ribeiro do Vidigal a Oeste, a Norte e a Este da área de intervenção, 
Ribeiro do Sobral a Nordeste e delimitada a Oeste pelo Ribeiro da Barroca das Casas.  

A cobertura tem a presença de depósitos aluvionares a preencher troços dos vales 
das linhas de água. Esta morfologia deve-se à estrutura geológica e à rede de 
fracturas, influenciadas pela tectónica regional. 

1.3.2. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO  

Em termos geológicos, ocorrem na região onde se inclui a área de intervenção (Figura 
III.4) duas tipologias de formações: um substrato antigo cristalino e cristalofílico e uma 
cobertura sedimentar terciária e quaternária. 

A área de intervenção está localizada na Zona Centro Ibérica (ZCI), mais 
concretamente no seu bordo sudoeste português. 

 

                  -  Área em de intervenção 

Maciço Ibérico segundo Lotze (1945), modificado. ZC- Zona Cantábrica; ZAL- Zona Asturo-Leonesa; ZCI- Zona Centro-
Ibérica; ZOM- Zona de Ossa-Morena; ZSP- Zona Sul Portuguesa. 

Figura III.4  - Mapa das Zonas tecno-estratigráficas Ibéricas (Lotze, 1945)  
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Pode observar-se nesta região uma espessa sequência do tipo flysch (Pré-câmbrico 
Superior a Câmbrica?) chamada Complexo Xisto-Grauváquico (CXG), os quartzitos da 
base do Ordovícico discordantes em relação àquela. Sobrepondo-se aos quartzitos 
ocorrem rochas xistentas, por vezes ardosíferas. Estes quartzitos localizados a 
Sudeste da área em estudo têm a designação (OQA), formação quartzito Armoricano, 
formado por quartzitos conglomerados e xistos. 

Na área de intervenção podem ser observadas formações mais recentes 
nomeadamente Quaternário com observação de aluviões que se estende pela bacia 
hidrográfica do Rio Ponsul. O Terciário é caracterizado por ter essencialmente 
conglomerados arcósicos do cabeço do infante (Beira Baixa) e são datados do fim do 
Eocénico e Oligocénico da Orla Ocidental e controladas pelo cavalgamento do Rio 
Ponsul e seus afluentes.  

A cobertura Cenozóica ocorre em manchas de grande extensão cartográfica que 
cobrem o maciço antigo, constituindo o topo do enchimento de uma bacia sedimentar 
que se estende por toda a região.  

1.3.3. GEOLOGIA LOCAL  

A área de intervenção (Figura III.4) encontra-se sobre uma formação designada (ΦC) 
que diz respeito a conglomerados arcósicos do cabeço do infante (Beira Baixa) 
datados do fim do Eocénico e Oligocénico da Orla Ocidental. A Norte da área de 
intervenção, mas fora desta, encontram-se as formações do Quaternário (a) 
designadas aluviões que se estendem ao longo dos vales das principais linhas de 
água da região neste caso, do Rio Ponsul, da Orla Ocidental. Esta, é formada de um 
modo geral por areias e cascalheiras. 

1.3.4. GEOLOGIA ESTRUTURAL  

Na região, as rochas presentes, conforme a sua cronologia, sofreram os efeitos das 
deformações da Fase Sarda e dos ciclos Hercínico e Alpino. Pode-se observar a 
diferenciação do relevo e respectivo alinhamento com a falha do Rio Ponsul. O sector 
NW, de relevo muito acidentado, contrasta com o sector SE, que está aplanado. 

Os dobramentos da Fase Sarda foram ulteriormente redobrados pela deformação 
hercínica que também afectou as rochas Ordovícicas. Além do metamorfismo regional 
originado durante o Ciclo Hercínico também se geraram dobramentos acompanhados 
de clivagem ou xistosidade de plano axial com eixos de orientação SE - NW e 
inclinação sub - vertical a muito elevada (Ribeiro et al., 1967). 

Algumas das falhas geológicas desta região, em que o Ciclo Alpino afectou quase 
todas as rochas através da reactivação, em geral, dos acidentes tardi-hercínicos. 
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Entre estes acidentes frágeis cita-se, como o mais importante, a falha do rio Ponsul, 
de orientação NE-SW. Trata-se de um acidente de desligamento esquerdo, 
actualmente activo, cuja reactivação alpina lhe impôs uma componente cavalgante 
esquerda, no sentido NW-SE. Esta compressão condicionou a instalação e posterior 
preservação da bacia dos depósitos cenozóicos presentes a SSW de Monfortinho 
(Silva, A., 1999). 

No Cenozóico, depois de terminado o ciclo hercínico, algumas das falhas rejogam 
para formar bacias onde se depositaram as formações terciárias. Algumas das falhas 
são reactivadas, atingindo os depósitos mais recentes. Actualmente, não se 
reconhecem na região estruturas tectónicas activas. 
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Figura III.5  - Pormenor da Carta Geológica de Portugal 
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1.4. SOLOS E OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO  

1.4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

No presente capítulo procede-se à identificação e avaliação dos solos ocorrentes na 
área de intervenção e de propriedade, com especial incidência sobre a caracterização 
das unidades pedológicas presentes, respectiva capacidade de uso e descrição da 
ocupação actual. Para tal, procedeu-se a uma recolha de dados bibliográficos e 
cartográficos, que foram complementados com trabalho de campo realizado em 
Fevereiro de 2008. 

O levantamento das unidades pedológicas presentes na área da propriedade teve por 
base a Carta dos Solos de Portugal (Carta Complementar, escala 1/25.000), folhas nº 
292 e 293, em formato digital, disponibilizada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural 
e Hidráulica (IDRHa) do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das 
Pescas. De acordo com o extracto obtido da referida Carta de Solos, os tipos de solo 
existentes na área de implantação do projecto e da propriedade foram sistematizados 
na Figura III.6. A leitura desta carta, permite concluir que, na área onde se procederá 
à construção dos edifícios da exploração, apenas se podem observar dois tipos de 
solo: 

1) Atl – Aluviossolos Antigos de textura ligeira; 

2) Pag(p) + Par(p) – associação de Solos Mediterrâneos Pardos Para-Solos 
Hidromórficos de arenitos ou conglomerados argilosos e Solos Litólicos Não Húmicos 
de materiais arenáceos pouco consolidados, em fase pedregosa. 

Os “Aluviossolos Antigos” são solos incipientes não hidromórficos constituídos por 
depósitos estratificados de aluviões, que já não recebem, em regra, adições de 
sedimentos aluviuonais1. Já os “Solos Mediterrâneos Pardos” são solos de materiais 
não calcários que estabelecem a transição para os Solos Hidromórficos, por 
apresentarem sintomas de hidromorfismo; enquanto que os “Solos Litólicos Não 
Húmicos” são, por sua vez, solos pouco evoluídos em que o horizonte A não é húmico 
ou humífero. 

Relativamente ao potencial para uso agrícola destes solos, a sua classificação teve 
por base a Capacidade de Uso dos Solos (Carta Complementar, escala 1/25.000), 
folha n.º 293, também em formato digital, disponibilizadas pelo IDRHa. Na Figura III.7 
encontra-se assim representada a capacidade de uso dos solos para a totalidade da 
área da propriedade. 

                                                                        
1 Carvalho Cardoso, (1965) “Os solos de Portugal, sua classificação caracterização e génese, 1 – A Sul 

do rio Tejo”. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA 

EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA 
”HERDADE DO MONTE GRANDE”  

 

 

Pág. III.14 Situação de Referência E.07080.04.001.nf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Página intencionalmente em branco - 



 

E
S

TU
D

O
 D

E
 IM

P
A

C
TE

 A
M

B
IE

N
TA

L 
D

A
 E

X
P

LO
R

A
Ç

Ã
O

 S
U

IN
ÍC

O
LA

 D
A

 
”H

E
R

D
A

D
E

 D
O

 M
O

N
TE

 G
R

A
N

D
E

” 

  E
.0

7
08

0.
0

4.
00

1.
nf

 
S

itu
a

çã
o

 d
e

 R
ef

er
ê

n
ci

a
 

P
á

g
. 

II
I.

1
5

 
 

 

F
ig

ur
a 

II
I.

6 
- 

T
ip

o 
de

 s
ol

os
 p

re
se

nt
e 

na
 á

re
a 

em
 e

st
ud

o 



 

E
S

TU
D

O
 D

E
 IM

P
A

C
TE

 A
M

B
IE

N
TA

L 
D

A
 E

X
P

LO
R

A
Ç

Ã
O

 S
U

IN
ÍC

O
LA

 D
A

 
”H

E
R

D
A

D
E

 D
O

 M
O

N
TE

 G
R

A
N

D
E

” 
 

  P
á

g
. 

II
I.

1
6
 

S
itu

a
çã

o
 d

e
 R

ef
er

ê
n

ci
a

 
E

.0
7

08
0.

0
4.

00
1.

nf
 

 

 

F
ig

ur
a 

II
I.

7 
- 

C
ap

ac
id

ad
e 

de
 u

so
 d

os
 s

ol
os

 p
re

se
nt

es
 n

a 
ár

ea
 e

m
 e

st
ud

o 
 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA 

EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA 
”HERDADE DO MONTE GRANDE” 

 

 

 

E.07080.04.001.nf Situação de Referência Pág. III.17 
 

De acordo com a Nota explicativa da Carta de Capacidade de Uso Agrícola1 os solos 
são classificados de acordo com as seguintes classes: 

CLASSE DE  
CAPACIDADE  

DE USO 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS  

A 
- poucas ou nenhumas limitações 
- sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros 
- susceptível de utilização agrícola intensiva 

B 
- limitações moderadas 
- riscos de erosão no máximo moderados 
- susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva 

C 
- limitações acentuadas 
- riscos de erosão no máximo elevados 
- susceptível de utilização agrícola pouco intensiva 

D 

- limitações severas 
- riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados 
- não susceptível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais 
- poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de 
matos e exploração florestal 

E 

- limitações muito severas 
- riscos de erosão muito elevados 
- não susceptível de utilização agrícola 
- severas a muito severas limitações para pastagens, matos e 
exploração florestal 
- ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou 
de recuperação 
- ou não susceptível de qualquer utilização 

Ainda no que concerne à capacidade de uso dos solos a classificação inclui também 
as seguintes subclasses: e - erosão e escoamento superficial, h - excesso de água e  
s - limitações do solo na zona radicular. 

Na área onde serão construídos os edifícios da exploração (ver Figura III.8) apenas é 
possível observar as seguintes capacidades de uso: a nordeste uma região Bs+Cs -
 com maior aptidão agrícola e, a sudoeste, outra região Ee+De - com limitações para 
uma utilização agrícola intensiva. 

No Quadro III.4 é apresentada a relação entre o tipo de solo presente na área em 
estudo e a respectiva capacidade de uso. 

                                                                        
1 http://www.dgadr.pt 
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Quadro III.4 - Tipologias de solo presentes na área de estudo 
e respectiva capacidade de uso 

TIPO DE SOLO CAPACIDADE DE USO 

Atl - Aluviossolos Antigos de textura ligeira Bs+Cs 

Pag(p) + Par(p)  – Solos Mediterrâneos Pardos Para-Solos 
Hidromórficos de arenitos ou conglomerados argilosos e Solos 

Litólicos Não Húmicos de materiais arenáceos pouco 
consolidados, em fase pedregosa 

Ee+De 

 

Relativamente ao uso actual dos solos, a área de intervenção (que corresponde 
apenas a uma parte da Herdade do Monte Grande, ver Figura III.8) encontra-se 
totalmente dedicada à produção agrícola ainda que actualmente se encontre em 
pousio. Com efeito, a confrontação entre a análise da fotografia aérea de satélite e o 
ortofotomapa de ocupação do solo da Herdade do Monte grande permitiu confirmar as 
seguintes tipologias de uso actual: 

• pastagens de sequeiro actualmente em pousio (a); 

• área social / monte (b). 

Da análise efectuada foi possível concluir que, tendo por base a informação recolhida, 
a ocupação actual dos solos na área de estudo parece estar bastante adaptada à 
tipologia de solos presente e à respectiva capacidade de uso. 
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                     Albufeiras 

                     Áreas sociais (monte e armazéns agrícolas) 

                     Suinicultura desactivada 

Figura III.8  - Ocupação Actual do Solo na área de projecto 

1.5. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais baseou-se em recolha 
bibliográfica, nomeadamente o Plano de Bacia Hidrográfica do rio Tejo1, informação 
cartográfica à escala 1:25 000 (IGEOE, 1999), dados de base do Sistema Nacional de 
Informação sobre os Recursos Hídricos (SNIRH)2 e de dados recolhidos em visitas de 
campo. 

                                                                        
1 INAG, 2001 
2  INAG, 2007 
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1.5.1.  ENQUADRAMENTO DE ÂMBITO NACIONAL, REGIONAL E LOCAL 

ÁREA DE PROJECTO NO CONTEXTO DO TERRITÓRIO DE PORTUGAL CONTINENTAL  

A área de implantação do projecto localiza-se na bacia hidrográfica do rio Tejo, 
sub-bacia do Pônsul e, dentro desta, na sub-bacia da ribeira do Vidigal (Figura III.9).  

A bacia hidrográfica do rio Tejo é a quinta maior bacia da União Europeia e a terceira 
maior da Península Ibérica. Drena uma área de 80 629 km2, dos quais cerca de um 
terço (24 651 km2) pertencem ao território nacional continental. Num corredor de 
700 km de extensão instala-se o curso principal do Tejo, com cerca de 1 100 km, dos 
quais 230 em Portugal e 43 de fronteira.  

A bacia do Tejo confina a norte com as bacias do Douro (97 682 km2) e do Mondego 
(6 645 km2); a leste com a bacia do Ebro (86 000 km2) e com as de mais dois rios da 
vertente mediterrânica – o Tura e o Jucar; com a bacia do Guadiana (66 960 km2) e 
do Sado (7 697 km2). 

Os principais afluentes do rio Tejo no território português são, na margem direita, o 
Pônsul, o Ocreza e o Zêzere e, na margem esquerda, o Sever e o Sorraia. 

A faixa montanhosa a norte contribui com os afluentes mais importantes e 
caudalosos, que beneficiam das maiores precipitações aí verificadas. Em Portugal, é 
um afluente da margem esquerda que apresenta a maior das sub-bacias: o Sorraia, 
com 7 556 km2 (≈ 30% da área total da bacia do rio Tejo em território nacional), tendo 
o Zêzere, na margem direita, cerca de 5 080 km2 de bacia. Contudo, a contribuição do 
escoamento médio anual do Zêzere é da ordem dos 3 292 hm3/ano enquanto a do 
Sorraia é de 1 185 hm3/ano. 

ÁREA DE PROJECTO NO CONTEXTO DA BACIA HIDROGRÁFICA D O RIO TEJO 

A sub-bacia hidrográfica do rio Pônsul (a terceira maior de um conjunto de 
21 sub-bacias) com uma área de 1 486,6 km2, é ainda caracterizada por um sentido 
de escoamento principal de Nordeste para Sudoeste, abrangendo parcialmente os 
concelhos de Fundão, Penamacor, Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de 
Ródão. 

O rio Pônsul (Figura III.11) possui 83,9 km de extensão, nasce 3800m a NW de Penha 
Garcia e conflui com o rio Tejo 8 km a Sul de Lentiscais. 

O escoamento anual médio da sub-bacia do Pônsul segundo a carta de isolinhas do 
escoamento anual médio do Atlas do Ambiente, é de 230mm, correspondendo à 
sétima maior contribuição para o escoamento do rio Tejo. 
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Os principais afluentes da margem direita são, de jusante para montante: ribeira 
Alfrivida, ribeira Pipa, ribeira Sapateiro, ribeira Ribeirinha, ribeira Alpreade e rio Torto. 
Na margem esquerda os principais afluentes (de jusante para montante) são: ribeira 
Monsanto, ribeira Farropinha, ribeira Vale da Baralha, ribeira Vidigal (em cuja bacia se 
encontra o Projecto), ribeira Povo, ribeira Caldelas, ribeira Freixo e ribeira Alcafozes.  

 

Figura III.9  - Rio Pônsul (Foto obtida no dia 28 Dezembro 2007, a jusante da área de 
influência do Projecto) 

ÁREA DE PROJECTO NO CONTEXTO DA SUB -BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PÔNSUL 

A sub-bacia hidrográfica do ribeiro do Vidigal com uma área aproximada de drenagem 
de 70 km2, é ainda caracterizada por um sentido de escoamento principal de Este 
para Oeste, abrangendo parcialmente as freguesias de Malpica do Tejo, Monforte da 
Beira e Ladoeiro. 

O ribeiro do Vidigal (afluente de 1ª ordem do rio Pônsul) exibe uma extensão 
aproximada de 17 km e um declive longitudinal médio de 7 ‰.  

Nesta sub-bacia identificam-se pelo menos quatro albufeiras, de diferentes 
dimensões, duas das quais no interior da propriedade (Figura III.10). 
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Sobre estas albufeiras poder-se-á tecer os seguintes comentários: 

• Albufeira de maiores dimensões, instalada sobre o ribeiro do Vidigal (Figura 
III.10) – exibe um espelho de água de aproximadamente 22 9000 m2 (estimado 
a partir de ortofotomapa de vôo de 2004 do Instituto Geográfico Português), 
drenando uma área de 37,9 km2. Considerando uma altura média de coluna de 
água na ordem dos 2m, estima-se o volume de água útil em 45 8000 m3; 

• Albufeira de menores dimensões, instalada sobre a Barroca das Casas - exibe 
um espelho de água de aproximadamente 37 000 m2 (estimado a partir de 
ortofotomapa de vôo de 2004 do Instituto Geográfico Português), drenando uma 
área de 3 km2. Considerando uma altura média de coluna de água na ordem do 
1m, estima-se o volume de água útil em 37 000 m3.  

 

Figura III.10  - Albufeira no interior da propriedade (no ribeiro do Vidigal) 
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1.5.2. REGIME DE ESCOAMENTO 

Para uma análise do regime de escoamento na região de implementação do Projecto 
consultou-se a rede hidrométrica do Instituto da Água em http://snirh.pt. 

As quatro estações hidrométricas (Quadro III.5) existentes na bacia hidrográfica do rio 
Pônsul não são contudo representativas da área em estudo.  

Quadro III.5  - Estações hidrométricas da bacia hidrográfica do rio Pônsul 

REF NOME M P 

14N/02H Ponte Munheca 268502 321548 

14N/01H Idanha-a-Nova 279546 330670 

14N/01 A Idanha 279627 331152 

13 O/01A Penha Garcia 295385 342482 

 

Analisou-se sumariamente a variação da precipitação média mensal e as variações 
inter-anuais da precipitação média anual, como forma expedita de prever as variações 
do escoamento ao nível local. Deste modo, considerando dados (1985-19951) 
registados na estação climatológica Monforte da Beira (15N/01UG) da rede do 
Instituto da Água tem-se que: 

• No semestre húmido (Setembro – Fevereiro) ocorre 75% do total de 
precipitação anual; 

• A precipitação ocorrida nos meses de Junho, Julho e Agosto corresponde em 
média a apenas 6% da precipitação anual; 

• É frequente a inexistência de precipitação nos meses de Julho ou Agosto sendo 
que, por exemplo, em 1986, 1991 e 1994, não ocorreu qualquer precipitação 
em dois meses consecutivos, respectivamente Julho/Agosto, Julho/Agosto e, 
Junho/Julho; 

• As variações inter-anuais podem ser da ordem do simples para o dobro 
(ex. 836mm de precipitação anual em 1989 vs. 378mm de precipitação anual 
em 1991).  

                                                                        
1 Série completa ao nível dos valores de precipitação mensal 
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Em face deste comportamento da precipitação antevêem-se variações significativas 
de caudal das linhas de água da área envolvente ao Projecto, quer sazonalmente 
quer inter-anualmente. 

Na propriedade em estudo, as duas albufeiras existentes regularizam estas flutuações 
acentuadas de caudal. 

1.6. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS  

A caracterização regional dos recursos hídricos subterrâneos baseou-se em recolha 
bibliográfica, nomeadamente o Plano de Bacia Hidrográfica do rio Tejo1, o relatório 
“Sistemas Aquíferos de Portugal Continental”2, informação cartográfica à escala 
1:25 000 (IGEOE, 1999) e dados de base do SNIRH3.  

Para a caracterização a nível local procedeu-se a um inventário de pontos de água 
subterrânea na área envolvente do Projecto, com registo de informações 
consideradas relevantes. Efectuou-se visita ao terreno (28/12/2007) para confirmação 
de dados bibliográficos e realização de medições de níveis hidrostáticos (NHE) em 
furos de captação de água subterrânea. 

1.6.1. ENQUADRAMENTO DE ÂMBITO REGIONAL  

Na área do plano de bacia do Tejo foram identificados 16 sistemas aquíferos e 14 
áreas com potencial interesse hidrogeológico, globalmente designados por sistemas 
hidrogeológicos. As áreas abrangidas pelo Plano de Bacia Hidrográfica do rio Tejo 
(PBHRT) mas que não se inseriam em nenhum dos casos anteriores foram referidas 
como restantes áreas não incluídas nos sistemas hidrogeológicos. 

Os sistemas aquíferos foram definidos com base nos resultados do Projecto 
"Definição, Caracterização e Cartografia dos Sistemas Aquíferos de Portugal 
Continental" (INAG, 1997). 

As áreas com potencial interesse hidrogeológico correspondem às que não foram 
consideradas nos sistemas aquíferos mas para as quais a informação existente deu 
indicação de poderem ter algum interesse hidrogeológico (PBHRT). 

A área de Projecto localiza-se numa região com potencial interesse hidrogeológico 
denominada “Depósitos de Rañas da Beira Baixa” (Figura 5). Esta área com potencial 
                                                                        
1 INAG, 2001 
2 FCUL/INAG, 2000 
3 INAG, 2007 
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interesse hidrogeológico apresenta como meio de escoamento do tipo poroso sendo o 
aquífero do tipo livre. Relativamente à produtividade esta região é classificada como 
de produtividade baixa1, ainda que o reduzido número de observações (apenas três) 
não permita uma classificação estatisticamente significativa. Os valores registados 
são 0,4 L/s; 0,5 L/s e 0,8 L/s. 

No Plano de Bacia Hidrográfica do rio Tejo não existe informação sobre 
transmissividades, coeficientes de armazenamento, sentidos de fluxo de água 
subterrânea ou infiltração eficaz para esta área com potencial interesse 
hidrogeológico. 

A consulta de pontos de água subterrânea da base de dados do SNIRH apenas 
devolve pontos a mais de 10 km da área de estudo na direcção WNW, fora da área 
com potencial interesse hidrogeológico denominada “Depósitos de Rañas da Beira 
Baixa” e por isso não representativos da realidade hidrogeológica quer regional quer 
local.  

                                                                        
1 Considerando a classificação em classes da produtividade adoptada pelo Plano de bacia hidrográfica 

do rio Tejo [Alta: > 6 L/s; média: >1 L/s e  < 6 L/s; baixa: < 1 L/s] 
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Figura III.13  - Enquadramento hidrogeológico regional 

1.6.2. ENQUADRAMENTO DE ÂMBITO LOCAL  

A nível local e na proximidade da área de implantação do Projecto, foram identificados 
dois furos de captação de águas subterrâneas e um poço. Os níveis hidrostáticos 
(NHE) foram medidos no dia 28 de Dezembro de 2007, fornecendo os valores 
apresentados no Quadro III.6. A informação sobre estas captações é bastante 
reduzida não existindo informação sobre litologias atravessadas, profundidade dos 
níveis produtivos, posição dos tubos-ralo ou caudais específicos. A imprecisão 
altimétrica da cota da boca dos furos associada ao reduzido número de pontos de 
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água, impossibilitam a determinação de um sentido de fluxo de águas subterrâneas a 
nível local, sendo no entanto expectável que na área de implementação do Projecto o 
sentido de fluxo de água subterrânea seja de Sul para Norte. 

Quadro III.6  - Níveis hidrostáticos medidos em furos e poço próximos da área de 
Projecto, no dia 28/12/2007 

REF M (m) P (m) NHE (m) OUTRAS INFORMAÇÕES  

1 267995 313513 -38,60 

Furo com aproximadamente 60m de 
profundidade, para abastecimento doméstico. 

O nível medido poderá corresponder a um nível 
freático em recuperação. 

2 267824 313931 -1,36 
Poço de grande diâmetro, sem bomba e, 

presentemente sem qualquer utilização. Água 
encontra-se eutrofizada.  

3 269107 313993 -2,10 
Furo equipado com bomba submersível, ainda 

que presentemente sem qualquer uso. 

 

Verificou-se ainda que não existem captações de água subterrânea para 
abastecimento público na envolvente da área do projecto (raio de 3km). A captação 
de água subterrânea mais próxima encontra-se a 4km correspondendo a um poço 
gerido pelos S.M.A.S. de Castelo Branco1 e, localizado em Monforte da Beira 
(M = 268154; P = 309604). 

1.7. QUALIDADE DAS ÁGUAS  

1.7.1. ENQUADRAMENTO LEGAL  

A avaliação da qualidade da água é enquadrada legalmente pelo 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. Este diploma estabelece as normas, os 
critérios e os objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e 
melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos. Para os 
parâmetros de qualidade estabelecidos naquele diploma foram definidos: valores 
máximos admissíveis (VMA), que indicam os valores de norma de qualidade que não 
devem ser ultrapassados; valores máximos recomendáveis (VMR), que indicam os 
valores de norma de qualidade que devem ser respeitados ou não excedidos; e 

                                                                        
1 Informação disponibilizada em http://insaar.inag.pt/  
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valores limite de emissão (VLE) que indicam o valor da concentração de determinadas 
substâncias que não podem ser excedidos por descarga no meio aquático. 

Quando considerado o uso para consumo humano (uso este geralmente o mais 
exigente em termos de qualidade), a água deve satisfazer um conjunto de condições 
relativamente a parâmetros físico-químicos e bacteriológicos. No caso de águas 
doces superficiais destinadas a produção de água para consumo humano, 
pressupondo um tratamento físico-químico, os valores dos parâmetros de qualidade a 
serem cumpridos estão estabelecidos no Anexo I daquele diploma e definido o tipo de 
tratamento a que deve ser sujeita. No entanto, as normas de qualidade das águas 
destinadas a consumo humano encontram-se estabelecidas pelo 
Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto. 

Não sendo indicado o seu uso para um fim específico, as águas superficiais deverão, 
contudo, satisfazer um conjunto de objectivos ambientais de qualidade mínima. Esses 
objectivos ambientais são listados no Anexo XXI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de 
Agosto. 

A descarga de águas residuais nos meios aquáticos condiciona a sua qualidade e 
encontra-se genericamente regulamentada no Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, 
de 1 de Agosto. A este respeito, e articulados com o Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de 
Agosto, referem-se os seguintes diplomas estabelecidos, também, com vista à 
redução da poluição dos meios aquáticos provocada pelas descargas de águas 
residuais pontuais e difusas: 

• Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de Novembro, que fixa objectivos de qualidade de 
determinadas substâncias perigosas que foram consideradas prioritárias em 
função da respectiva toxicidade, persistência e bioacumulação; 

• Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de Outubro, que constitui um aditamento ao 
diploma anterior e onde se encontram, também, definidos objectivos de 
qualidade para determinadas substâncias perigosas. 

1.7.2. PRINCIPAIS POLUENTES IDENTIFICADOS NA ÁREA EM ESTUDO  

Na área em estudo são poucas as fontes de poluentes em função da inexistência de 
zonas urbanos e industriais na envolvente próxima. Destacam-se, por isso, as 
actividades agrícolas como a principal actividade geradora de poluentes das águas 
superficiais e subterrâneas. Estas actividades geram poluentes associados à 
utilização de fertilizantes químicos ou naturais, em especial os compostos azotados.  

Dada a elevada solubilidade destes compostos e o reduzido declive da região, será de 
esperar que as maiores afectações ocorram sobre as águas subterrâneas. No 
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entanto, em situações de maior pluviosidade poderão também ocorrer impactes sobre 
as águas superficiais. 

As restantes fontes de poluentes devem-se às actividades humanas em especial aos 
sistemas de saneamento básico, nomeadamente Estações de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR), fossas sépticas colectivas e descargas directas para as linhas de 
água. A carga orgânica é o principal poluente gerado por estas fontes. 

1.7.3. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS  

Da consulta efectuada em http://snirh.inag.pt à rede de qualidade das águas 
superficiais verificou-se a inexistência de estações representativas. A saber: 

a) As estações Ponte Munheca (14N/02) e Albufeira Idanha (14N/03) localizam-se no 
rio Pônsul, a montante da confluência do ribeiro do Vidigal com o rio Pônsul, não 
sendo por isso representativas; 

b) A estação Perais (16L/01), a jusante da área do Projecto, já no rio Tejo, reflecte a 
qualidade das águas de uma bacia hidrográfica que extravasa substancialmente a 
área de influência do presente Projecto. 

Em visita efectuada ao local, no dia 28 de Dezembro de 2007, mediram-se alguns 
parâmetros expeditos em linhas de água e/ou albufeiras quer a montante da área de 
implementação do Projecto (pontos de medição SUP1, SUP5) quer a jusante (ponto 
de medição SUP7). Apresentam-se os valores no Quadro III.7, sendo que a 
localização destes pontos de amostragem se encontra representada na Figura III.14. 
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Quadro III.7  - Parâmetros físico-químicos medidos in situ 

REF 
CONDUTIVIDADE 

ELÉCTRICA (µµµµS/cm) 
PH NITRATOS 

(mg/L) OBSERVAÇÕES  

SUP1 130 (5,8ºC) 6,9 7 Rio Pônsul (montante da área 
de Projecto) 

SUP2 180 (10,0ºC) 7,1 6 
Albufeira da propriedade 

instalada sobre a Barroca das 
Casas 

SUP3 280 (9,9ºC) 7,3 7 

SUP4 270 (9,7ºC) 7,1 - 

Albufeira da propriedade 
instalada sobre ribeiro do 

Vidigal 

SUP5 170 (8,6ºC) 9,0 9 
Ribeiro do Estacal (montante 
da área de Projecto). Caudal 
reduzido à data da medição 

SUP6 185 (7,7ºC) 7,8 - Ribeiro do Vidigal (jusante da 
área de Projecto)  

SUP7 198 (8,4ºC) 7,6 9 Ribeiro do Vidigal (jusante da 
área de Projecto) [Figura III.15] 

 

No que respeita à inventariação de eventuais fontes de contaminação pontuais dos 
recursos hídricos superficiais, identificaram-se no Inventário Nacional de Sistemas de 
Abastecimento de Água e de Águas Residuais1 mais de vinte pontos de descarga de 
efluentes (saída de ETAR’s e Fossas Sépticas) na bacia do rio Pônsul (Figura III.16). 

                                                                        
1 http://insaar.inag.pt/ 
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Figura III.14  - Localização dos pontos de amostragem de águas superficiais (medição 
de parâmetros expeditos) 
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Figura III.15  - Local de amostragem SUP7 
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Figura III.16  - Localização de ETAR’s e Fossas Sépticas urbanas 

1.7.4. VULNERABILIDADE DOS AQUÍFEROS  

De uma forma geral não existe nenhuma forma satisfatória de representar a 
vulnerabilidade dos aquíferos. De facto, não é possível representar num único mapa, 
sobretudo de pequena escala todas as condicionantes geológicas, hidrogeológicas e 
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hidroquímicas que exercem algum controlo sobre o comportamento dos 
contaminantes. Cada grupo de contaminantes, é afectado por inúmeros factores que 
incluem o tipo e a espessura do solo, características e espessura da zona não 
saturada (zona vadosa), taxa de recarga, características do aquífero etc. 

Ainda assim, são frequentemente utilizados índices que sintetizam, num único valor, a 
influência de todos os factores que, directa ou indirectamente, contribuem para 
influenciar a sua vulnerabilidade. 

Para este Projecto, apresenta-se uma abordagem da vulnerabilidade aquífera do 
aquífero, segundo o Método Qualitativo EPPNA1, realizada a partir de metodologias 
qualitativas baseadas no critério litológico dos aquíferos ou das formações 
hidrogeológicas indiferenciadas e, segundo a classificação DRASTIC.  

O primeiro método considera oito classes de vulnerabilidade que se descrevem no 
Quadro III.8. 

Quadro III.8 – Classes de vulnerabilidade segundo um critério litológico. 

CLASSE  TIPO DE AQUÍFERO RISCO 

V1 Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alto 

V2 
Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a 

alta 
Médio a Alto 

V3 
Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação 

hidráulica com a água superficial 
Alto 

V4 
Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação 

hidráulica com a água superficial 
Médio 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a baixo 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixo a variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 

V8 Inexistência de aquíferos Muito baixo 

 

Considerando este método, o presente caso de estudo enquadra-se, segundo o Plano 
de Bacia do Rio Tejo, na classe de vulnerabilidade V3 (vulnerabilidade alta).  

                                                                        
1 Equipa de Projecto do Plano Nacional da Água, 1998. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA 

”HERDADE DO MONTE GRANDE” 
 

 

 

E.07080.04.001.nf Situação de Referência Pág. III.37  
 

1.8. QUALIDADE DO AR  

1.8.1. INTRODUÇÃO 

A qualidade do ar de uma dada região está directamente relacionada com as 
actividades existentes na envolvente e com a densidade de ocupação humana. O 
local em estudo apresenta características marcadamente rurais pelo que as fontes de 
degradação da qualidade do ar são diminutas. 

A inclusão do presente descritor tem como objectivos a identificação das principais 
fontes de poluentes atmosféricos e a avaliação da qualidade do ar na envolvente da 
do local de implantação da exploração suinícola “Herdade do Monte Grande”. 

As principais actividades associadas ao projecto em análise que poderão gerar 
impactes negativos ao nível da qualidade do ar devem-se às actividades construtivas 
e a circulação de viaturas. 

1.8.2. ENQUADRAMENTO LEGAL  

Em matéria de qualidade do ar, o quadro legal em vigor é composto pelo 
Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Junho e pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de 
Abril. 

O Decreto-Lei n.º 276/99, de 28 de Julho, que transpõe para o direito interno a 
Directiva 96/62/CE do Conselho, de 27 de Setembro, tem como objectivos principais: 

• A definição e o estabelecimento dos objectivos para a qualidade do ar ambiente 
no território nacional, a fim de evitar, prevenir ou limitar os efeitos nocivos sobre 
a saúde humana e sobre o ambiente na sua globalidade; 

• A avaliação, com base em métodos e critérios comuns, da qualidade do ar 
ambiente em todo o território nacional; 

• A obtenção de informações adequadas sobre a qualidade do ar ambiente e a 
sua disponibilização ao público, nomeadamente através de limiares de alerta e 
a preservação da qualidade do ar ambiente sempre que esta seja compatível 
com o desenvolvimento sustentável, e melhorá-la nos outros casos. 

Este diploma define o limiar de alerta , como o “nível de poluentes na atmosfera 
acima do qual uma exposição de curta duração apresenta riscos para a saúde 
humana e a partir do qual devem ser adoptadas medidas imediatas”, sendo o 
valor alvo  definido como o “nível fixado com o objectivo de evitar a longo prazo 
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efeitos nocivos para a saúde humana e o meio ambiente, a ser alcançado, na medida 
do possível, num período determinado”. 

Tanto o limiar de alerta como o valor alvo e, ainda, os valores limite e os métodos de 
análise encontram-se definidos pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril que 
transpõe para o direito interno o exposto na Directiva 1999/30/CE do Conselho, de 22 
de Abril. Este diploma estabelece os valores limite com vista a protecção da saúde 
humana e para a protecção dos ecossistemas, bem como a data de entrada em vigor 
destes limites.  
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Quadro III.9  - Valores limite, margem de tolerância e data de entrada em vigor 
dos limites constantes no Decreto-Lei nº 111/2002, de 16 de Abril. 

POLUENTE OBJECTIVO  PERÍODO 
CONSIDERADO VALOR L IMITE MARGEM DE 

TOLERÂNCIA  DATA DE CUMPRIMENTO 

Valor limite horário 
para a protecção 

humana 
Uma hora 

350 µg/m3 
(valor a não exceder 
mais de 24 vezes em 

cada ano civil) 

90 µg/m3 
1
 1 de Janeiro de 2005 

Valor limite diário 
para a protecção 

humana 
Vinte e quatro horas 

125 µg/m3 
(valor a não exceder 

mais de três vezes em 
cada ano civil) 

Não se aplica 1 de Janeiro de 2005 
Dióxido de 

enxofre (SO2) 

Valor limite para a 
protecção dos 
ecossistemas 

Ano civil e período 
de Inverno (1 de 
Outubro a 31 de 

Março) 

20 µg/m3 Não se aplica 
Data de entrada em vigor do 

Decreto-Lei nº 111/2002 

Uma hora 

200 µg/m3 
(valor a não exceder 
mais de 18 vezes em 

cada ano civil) 

80 µg/m3 12 1 de Janeiro de 2010 Dióxido de 
azoto 
(NO2) 

Valor limite horário 
para a protecção 

humana 
Ano civil 40 g/m3 16 µg/m3 12 1 de Janeiro de 2010 

Óxidos de 
azoto (Nox) 

Valor limite para a 
protecção da 

vegetação 
Ano civil 30 µg/m3 Não se aplica 

Data de entrada em vigor do 
Decreto-Lei nº 111/2002 

1ª FASE 

Valor limite diário 
para protecção da 

saúde humana 
Vinte e quatro horas 

50 µg/m3 
(valor a não exceder 
mais de 35 vezes em 

cada ano civil) 

15 µg/m3 12 1 de Janeiro de 2005 

Valor limite anual 
para protecção da 

saúde humana 
Ano civil 40 µg/m3 5 µg/m3 12 1 de Janeiro de 2005 

2ª FASE 

Valor limite diário 
para protecção da 

saúde humana 
Vinte e quatro horas 

50 µg/m3 
(valor a não exceder 

mais de sete vezes em 
cada ano civil)8 

A calcular em função 
dos dados de modo a 

ser equivalente ao 
valor limite da 1ª fase 

1 de Janeiro de 2010 

Partículas em 
suspensão 

(PM10) 

Valor limite anual 
para protecção da 

saúde humana 
Ano civil 20 µg/m3 50%12 1 de Janeiro de 2010 

Chumbo (Pb) 
Valor limite anual 

para a protecção da 
saúde humana 

Ano civil 0,5 µg/m3 0,3 µg/m3 12 

1 de Janeiro de 2005 ou 1 de 
Janeiro de 2010, na 

proximidade imediata de 
fontes industriais específicas 
contaminadas por décadas de 
actividade indústrial. Nesses 

casos, o valor limite a partir de 
1 de Janeiro de 2005 será 1,0 

µg/m3. 

Benzeno 
(C6H6) 

Valor limite anual 
para a protecção da 

saúde humana 
Ano civil 5 µg/m3 5 µg/m3 

2
 1 de Janeiro de 2010 

Monóxido de 
Carbono(CO) 

Valor limite para a 
protecção da saúde 

Máximo diário das 
méd. de oito horas 

10 mg/m3 Não se aplica 
Data de entrada em vigor do 

Decreto-Lei nº 111/2002 

                                                                        
1 Margem de tolerância á data de entrada de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 111/2002, devendo sofrer uma redução, a partir de 1 de 
Janeiro de 2003 e depois de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2005 (1 de Janeiro de 
2010 no caso do dióxido de enxofre, dos óxidos de enxofre e para a segunda fase das PM10). 
2 Margem de tolerância à data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º111/2002, devendo sofrer uma redução, em 1 de Janeiro 
de 2006 e, no final de cada período de 12 meses subsequente, 1 µg/m3 para atingir 0%, em 1 de Janeiro 2010. 
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1.8.3. METODOLOGIA DE ANÁLISE  

A caracterização da qualidade do ar na envolvente da área de implantação da 
exploração suinícola “Herdade do Monte Grande” foi realizada com recurso aos dados 
da estação mais próxima da área em estudo situada na freguesia de Salgueiro, no 
concelho do Fundão.  

Esta estação é da responsabilidade da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (CCDR-Centro), onde são analisados os parâmetros PM10, 
PM2,5, dióxido de enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2), e ozono (O3) desde o início 
do ano de 2003. 

Esta estação dista cerca de 60 km para Sudeste da área em estudo. Apesar da 
elevada distância pode considerar-se que esta estação é minimamente representativa 
da qualidade do ar da região de Monforte da Beira uma vez que apresenta 
características semelhantes, em especial no que se refere à tipologia e magnitude das 
fontes poluentes. 

Na Figura III.17 apresenta-se a rede de estações de monitorização da qualidade do ar 
com indicação da localização da estação do Fundão. 

 

Figura III.17  - Rede de estações de monitorização da qualidade do ar. 

FUNDÃO 
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No Quadro III.10 são apresentados os dados da estação do Fundão, sendo que no 
Quadro III.11 são apresentados os níveis de concentração dos vários poluentes 
analisados. 

Quadro III.10  - Dados da estação do Fundão. 

CÓDIGO:     2020 

DATA DE INICIO DAS MEDIÇÕES :     01/06/2003 

TIPO DE AMBIENTE:     Rural Regional 

TIPO DE INFLUÊNCIA:     Fundo 

ZONA:     Centro Interior 

FREGUESIA:     Salgueiro 

CONCELHO:     Fundão 

LATITUDE:     362 817 COORDERNADAS GAUSS  
MILITAR (m)     LONGITUDE:     271 075 

ALTITUDE (m):     473 

REDE:     Rede de Qualidade do Ar do Centro 

INSTITUIÇÃO:     Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro 

Quadro III.11  - Níveis de concentração de poluentes na estação do Fundão (2006). 

VALOR MÉDIO  
(µµµµg/m 3) 

VALOR L IMITE (µµµµg/m 3) 
PROTECÇÃO DA SAÚDE HUMANA  

POLUENTE 
BASE 

HORÁRIA  
BASE OCTO-

HORÁRIA  
L IMIAR DE 

PROTECÇÃO
1 

VALOR 
ALVO

1 
L IMIAR DE 

INFORMAÇÃO
2 

L IMIAR DE 
ALERTA

2 

Ozono (O3) 65,4 67,7 110 120 180 240 

POLUENTE BASE 
HORÁRIA  BASE DIÁRIA  BASE HORÁRIA  BASE DIÁRIA  L IMIAR DE 

ALERTA  

SO2 1,0 1,1 380 125 500 

POLUENTE BASE 
HORÁRIA  BASE DIÁRIA  BASE DIÁRIA  BASE ANUAL  

PM2,5 10,0 10,4 - - 

PM10 21,9 21,8 55 42 

NO2 7,2 6,2 250 50 

                                                                        
1 Base octo-horária 
2 Base horária 
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De acordo com os resultados apresentados, na estação do Fundão o ar ambiente 
apresenta uma boa qualidade não sendo excedido o valor limite (valor médio da 
concentração) em nenhum dos parâmetros analisados. 

Nos parâmetros SO2 e NO2 o valor médio diário nunca excedeu o valor limite, sendo 
que no parâmetro PM10 o valor limite foi excedido em 14 dias no ano de 2006 (são 
permitidas 35 excedências por ano) e em 52 dias no caso do Ozono (são permitidas 
25 excedências por ano). Esta situação ficará a dever-se à interioridade que, em 
situações de temperatura elevada conduz normalmente ao aumento das 
concentrações de O3. 

Para a análise da qualidade do ar a nível regional foram também considerados os 
dados relativos às campanhas de avaliação preliminar levadas a cabo pelo 
ex-Instituto do Ambiente no âmbito da Directiva 1999/30/CE, em Julho de 2002. Na 
Figura III.18 apresentam-se os mapas de distribuição das concentrações máximas de 
SO2 e NO2, medidas em duas campanhas com recurso a tubos de difusão. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.18  - Resultados máximos de concentração de SO2 e NO2. 

De acordo com o resultados apresentados a região em estudo encontra-se sujeita a 
um nível de concentração de SO2, inferior ou igual a 1,0 µg/m3, o que é confirmado 
pelos dados da estação do Fundão e entre 3,1 µg/m3 e 4,0 µg/m3 no caso do NO2. 

REGIÃO EM ESTUDO REGIÃO EM ESTUDO 
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Estes valores são bastante inferiores ao limite legal, pelo que se pode concluir que o 
ar da região apresenta uma boa qualidade. 

1.9. AMBIENTE SONORO 

1.9.1. INTRODUÇÃO 

A instalação de uma actividade industrial implica, de um forma geral, a introdução de 
um conjunto de fontes de ruído que poderão gerar impactes negativos ao nível do 
ambiente sonoro do local. No caso concreto da exploração suinícola “Herdade do 
Monte Grande” as fontes ruidosas serão distintas em função da fase de 
desenvolvimento do projecto. 

De forma a avaliar os impactes induzidos pela actividade importa caracterizar a 
situação actual do ambiente acústico da envolvente de forma qualitativa (identificando 
as principais fontes de ruído existentes) e quantitativa (com recurso a medições de 
ruído em locais potencialmente afectados). Esta caracterização da situação actual 
permitirá fundamentar a avaliação de impactes a realizar. A avaliação de impactes 
será efectuada com recurso a software de mapeamento de ruído o qual será descrito 
no capítulo respectivo. 

1.9.2. ENQUADRAMENTO LEGAL  

A crescente importância atribuída à qualidade de vida das populações, em especial no 
que concerne ao ambiente sonoro, está patente no novo Regulamento Geral do Ruído 
(RGR). 

O regime jurídico em matéria de ruído foi recentemente revisto e encontra-se 
consignado no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que constitui o RGR. Este 
diploma classifica os locais como “zonas sensíveis ” e “zonas mistas ” na perspectiva 
da sua susceptibilidade ao ruído. 

De acordo com o RGR, as zonas sensíveis são descritas como “áreas definidas em 
plano de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para 
escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo 
conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população 
local, tais como cafés e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 
funcionamento nocturno.” 

As zonas mistas descrevem-se como “áreas definidas em plano municipal de 
ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a outros uso, existentes ou 
previstos, para além dos referidos a definição de zona sensível.” 
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O RGR estabelece também os períodos de referência a considerar: o período diurno 
que compreende o intervalo de tempo entre as 07:00 e as 20:00 horas, o período do 
entardecer que compreende o intervalo de tempo entre as 20:00 horas e as 23:00 
horas; e o período nocturno que compreende o intervalo de tempo entre as 23:00 e as 
07:00 horas.  

Os valores limite de ruído são estabelecidos de acordo com o tipo de zona 
considerado, expressos pelo indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) e 
pelo indicador de ruído nocturno (Ln). O parâmetro Lden é dado pela expressão 
seguinte: 









×+×+××=

++
10

10

10

5

10 1081031013
24

1
10

LnLeLd

den LogL  

Para cada um dos parâmetros indicados (Lden e Ln) existe um limite máximo de ruído 
que é estabelecido segundo o tipo de zona considerado (Quadro III.12). 

Quadro III.12  - Limites de ruído ambiente para zonas sensíveis e zonas mistas. 

TIPO DE LOCAL  LDEN LNIGHT 

Zona Sensível 55 dB(A) 45 dB(A) 

Zona Mista 65 dB(A) 55 dB(A) 

 

Relativamente às actividades ruidosas permanentes, o artigo 13º do RGR estabelece 
que a instalação e exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, 
na envolvente de zonas mistas ou sensíveis ou na proximidade de receptores 
sensíveis isolados estão sujeitos ao cumprimento dos limites indicados anteriormente 
e ao cumprimento do critério de incomodidade que estabelece que: 

LAeq (on) – LAeq (off) < 5 dB(A), entre as 7 e as 20 horas 

LAeq (on) – LAeq (off) < 4 dB(A), entre as 20 e as 23 horas 

LAeq (on) – LAeq (off) < 3 dB(A), entre as 23 e as 7 horas 

Em que LAeq (on) representa o nível sonoro contínuo equivalente ponderado para a 
malha A, com a fonte ruidosa em funcionamento e LAeq (off) representa o nível sonoro 
contínuo equivalente ponderado para a malha A, com a fonte ruidosa inactiva. 
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As diferenças apresentadas anteriormente poderão ser incrementadas pelo factor d 
em função da duração acumulada do ruído particular segundo o exposto no 
Quadro III.13. 

Quadro III.13  - Incrementos no nível de ruído. 

VALOR DA RELAÇÃO (Q) ENTRE A DURAÇÃO 
ACUMULADA DE OCORRÊNCIA DO RUÍDO PARTICULAR 

E A DURAÇÃO TOTAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA  
d [dB(A)]  

q ≤ 12,5% 4 

12,5% < q ≤ 25% 3 

25% < q ≤ 50% 2 

50% < q ≤ 75% 1 

q < 75% 0 

1.9.3. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE ACÚSTICO LOCAL  

1.9.3.1.  Receptores potenciais 

A exploração suinícola “Herdade do Monte Grande” será implantada no interior de 
uma propriedade que possui 1014 ha. As localidades mais próximas situam-se a 
distâncias relativamente elevadas concretamente Ladoeiro, a cerca de 8300 m para 
NE e Monforte da Beira a cerca de 6000 m para SE, pelo que se pode afirmar com 
alguma segurança que as mesmas não serão afectadas pela construção e laboração 
da exploração suinícola. O acesso à propriedade (desde a A23) processa-se através 
da localidade do Ladoeiro, pelo que esta será a principal localidade afectada pelo 
projecto.  

A envolvente próxima é ocupada por espaços agrícolas e por vastas áreas de 
montado de sobro, florestas de produção e terrenos incultos. Ainda assim existem na 
envolvente próxima do local de implantação, algumas habitações que poderão 
constituir receptores do ruído gerado. A Oeste da área de implantação existe uma 
construção a cerca de 1300 metros com função habitacional e de apoio a actividades 
agrícolas, sendo que a Sudeste existe uma habitação a cerca de 3500 m da área de 
implantação do projecto. 

1.9.3.2.  Fontes ruidosas existentes 

Como já foi referido, a região envolvente da área de implantação da exploração 
suinícola “Herdade do Monte Grande” apresenta uma ocupação rural, sendo 
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constituída essencialmente por áreas agrícolas, montados de sobro, floresta de 
produção, terrenos incultos e algumas zonas habitacionais.  

O tecido industrial da região é praticamente inexistente, pelo que as fontes ruidosas 
são bastante reduzidas devendo-se essencialmente à circulação de viaturas na rede 
viária. A via de maior volume de tráfego existente na envolvente é a E.N. 240, que 
atravessa a localidade de Ladoeiro e que servirá de acesso à exploração. As 
restantes vias, nomeadamente a estrada de ligação Ladoeiro/Monforte, da Beira 
apresentam um tráfego extremamente reduzido. 

1.9.3.3.  Caracterização local 

METODOLOGIA DE ESTUDO  

A exploração suinícola “Herdade do Monte Grande” não se encontra instalada no local 
pelo que as medições de campo realizadas permitirão apenas avaliar o cumprimento 
do critério de exposição máxima estabelecido pela legislação em vigor.  

A metodologia adoptada para o estudo do ambiente sonoro baseou-se na análise 
preliminar da área envolvente ao local de implantação do projecto, seleccionando-se 
um conjunto de locais de medição que permitissem a conveniente caracterização da 
situação de referência. A caracterização do ambiente sonoro dos vários locais foi 
realizada nos períodos diurno, entardecer e nocturno na envolvente da área de 
implantação da exploração da “Herdade do Monte Grande”, o que inclui as habitações 
mais próximas. As medições foram realizadas nos dias 11 e 12 de Fevereiro de 2008, 
sob condições climatéricas de vento fraco e uma temperatura próxima dos 17º C no 
período diurno e de 8 ºC no período entardecer e nocturno. A localização dos pontos 
de medição encontra-se representada na Figura III.19.  

As avaliações de ruído foram realizadas com recurso a equipamento que cumpre os 
requisitos do RLPS e da norma NP 1730 (1996) – “Acústica – Descrição e medição do 
ruído ambiente”, nomeadamente: 

• Analisador de Ruído de marca Brüel & Kjaer modelo 2260; 

• Calibrador sonoro de marca Brüel & Kjaer modelo 4231; 

• Filtros de 1/1 de oitava dos 31,5 Hz aos 8 kHz e 1/3 de oitava dos 16Hz aos 
12,5 kHz; 

• Software Noise ExplorerTM B&K 7815; 

• Tripé. 
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O equipamento utilizado cumpre as características especificadas para a classe 1 da 
norma NP 3496 “Acústica, Sonómetros”. O microfone foi equipado com um protector 
para o vento de forma a evitar perturbações por sinais espúrios de baixa frequência. 
O recurso a um tripé pretendeu garantir estabilidade ao analisador de ruído. As 
medições de ruído foram realizadas em conjunto com medições da velocidade e 
direcção do vento e da humidade relativa do ar. Para a sua realização adoptou-se a 
metodologia descrita na norma NP 1730 (1996), tendo cada ensaio sido realizado 
num período de tempo representativo. Como regras de medição, e de acordo com a 
norma supracitada, foram adoptadas as seguintes: 

• Microfone 1,5 m acima do solo; 

• Microfone afastado mais de 3,5 m de qualquer superfície reflectora; 

• Medições efectuadas com filtro de ponderação A; 

• Medição realizada em Fast (e em Impulsivo noutro canal e em simultâneo). 

De acordo com as exigências da norma NP 1730 (1996) - “Acústica – Descrição e 
medição do ruído ambiente” e do RLPS, os parâmetros analisados foram os 
seguintes: 

LAeq  – Nível sonoro contínuo equivalente, expresso em dB(A); 

LA IM – Nível sonoro contínuo equivalente medido em modo Impulsivo, expresso 
em dB(A); 

LAMin  – Nível sonoro mínimo do tempo total de medição, expresso em dB(A); 

LA 10 – Nível sonoro excedido em 10% do tempo total de medição, expresso em 
dB(A); 

LA 50 – Nível sonoro excedido em 50% do tempo total de medição, expresso em 
dB(A); 

LA 95 – Nível sonoro excedido em 95% do tempo total de medição; expresso em 
dB(A); 

LAMax – Nível sonoro máximo do tempo total de medição, expresso em dB(A). 
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APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  

Para a caracterização da situação de referência foram considerados apenas dois 
locais na envolvente da área de implantação do projecto. 

O ponto 1 situa-se na localidade de Ladoeiro, a cerca de 6000 m a NE da área de 
implantação. Dada a sua localização poderá afirmar-se à partida que este local não 
será afectado pela laboração da exploração no entanto, todo o tráfego induzido pela 
suinicultura (associado ao transporte das rações e dos animais) processar-se-á por 
esta localidade, pelo que poderão ocorrer impactes negativos. 

O ponto 2  situa-se junto ao local de implantação do projecto, no interior da 
propriedade da Sociedade Agrícola do Monte Grande. Neste local existe uma 
habitação que poderá ser afectada pela laboração da unidade, no entanto, a 
manter-se este local será ocupado pelos funcionários da exploração.  

A localização dos pontos de medição encontra-se representada na Figura III.19. 
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Figura III.19  - Localização dos pontos de medição de ruído. 
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RESULTADOS OBTIDOS  

Durante a realização das medições de ruído foram avaliados todos os parâmetros em 
simultâneo. Estas medições foram efectuadas em cada local, durante intervalos de 
tempo representativos do ruído característico verificado, nos períodos diurno, 
entardecer e nocturno. Com base nas medições efectuadas foi elaborado o 
Quadro III.14, onde se apresentam os valores do ruído registados nos vários pontos, 
procedendo-se à análise do critério de exposição máxima. 

Quadro III.14  - Análise do critério de exposição máxima. 

PERÍODO DE REFERÊNCIA 

PONTO DIURNO 
(07:00 - 20:00) 

ENTARDECER 
(20:00 – 23:00) 

NOCTURNO 
(23:00 – 7:00) 

LDEN (DB(A)) 

1 53,2 50,1 44,1 53,8 

2 46,7 45,3 43,6 50,6 

 

Na envolvente da área em estudo as classificações acústicas constantes do RGR não 
se encontram ainda definidas. Esta classificação é da responsabilidade da autarquia 
devendo, para tal, ter em consideração o actual uso do solo, bem com o uso previsto. 
Nestas situações, o RGR estipula que aos receptores sensíveis se aplica os valores 
limite de Lden igual a 63 dB(A) e Lnight igual a 53 dB(A) (ponto 3 do Artigo 11º do RGR). 

Da análise do Quadro III.14, onde se apresentam os valores obtidos nas medições de 
ruído efectuadas, verifica-se que em nenhum dos locais considerados se obteve um 
valor superior ao limite estabelecido para o parâmetro Lden (63 dB(A)) e para o 
parâmetro Lnight (53 dB(A)) nos receptores sensíveis. 

Os resultados obtidos demonstram, a reduzida expressão das poucas fontes ruidosas 
existentes na envolvente. Como já foi referido, as vias de acesso são as principais 
fontes ruidosas da envolvente, no entanto as mesmas apresentam um reduzido 
volume de tráfego, pelo que não geram elevados níveis de ruído. 

No período nocturno, como seria de esperar, os níveis de ruído são inferiores ao 
registados no período diurno e no período de entardecer. Neste período, as fontes de 
ruído que contribuem para os valores medidos são essencialmente naturais, ainda 
que no ponto 1 se tenham registado valores ligeiramente mais elevados devido à 
proximidade face à EN 240.  
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1.10. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITECTÓNICO 

1.10.1. METODOLOGIA 

Pretendeu-se identificar e caracterizar as condicionantes patrimoniais na acepção de 
interesse cultural e de natureza arqueológica, arquitectónica e etnológica. 

Como área de incidência (AI), directa e indirecta, do Projecto considerou-se a mancha 
delimitada na Figura III.21, na qual se situarão as diferentes partes do Projecto. Esta 
área foi objecto de pesquisa documental e prospecção sistemática. Como Zona 
envolvente (ZE), ou de enquadramento considerou-se uma faixa circundante com pelo 
menos 1km de largura em relação ao limite da AI. Esta área foi objecto de pesquisa 
documental e prospecção pontual. 

A caracterização da situação actual consistiu na pesquisa documental de registos 
(achados, monumentos, sítios ou conjuntos, de natureza arqueológica, arquitectónica 
e etnológica, independentemente do seu estatuto de protecção ou valor cultural, e 
outros indícios, como topónimos) relativos à AE, seguida de trabalho de campo para 
prospecção de vestígios inéditos e reconhecimento de registos conhecidos. 

1.10.2. PESQUISA DOCUMENTAL  

A consulta das fontes de informação relativas à AE resultou na identificação (Figura 
III.20, Figura III.21 e Quadro III.15) de estruturas rurais associadas à exploração 
agrícola tradicional denominada Monte Grande, a partir da Carta Militar de Portugal, e 
num achado isolado de natureza arqueológica, referenciado na Carta Arqueológica do 
Tejo Internacional1.  

                                                                        
1 Henriques, Caninas & Chambino, 1995 
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.  

Figura III.20  - Arqueologia do Tejo Internacional1 

                                                                        
1 Bueno et al., 2006 
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Figura III.21  - Localização das ocorrências de interesse patrimonial 

Quadro III.15  - Resumo da Situação de Referência do Descritor Património 

Referência  
 

Tipologia 
 

Inserção no Projecto (AI, ZE), 
Estatuto (ES), Categoria (AA, AE)  

e Valor Cultural 
(valores indicados no interior das células) 

Cronologia 

  AI ZE  
TC PD  ES AA AE ES AA AE PA PR F ER MC Ind  

 

1 1 Eira      1     C  
2 2 Casa   0        C  
3 3 Malhada   0        C  
4  Achado isolado  1, In     Pm      
5  Estrutura   0        C  
6 6 Casa      2     C  
7 7 Indeterminada     3  Pm N     
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LEGENDA 

Referência . Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o 
trabalho de campo (TC) e os da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa 
documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência entre as duas fontes de 
caracterização do Património. As ocorrências estão identificadas com estas referências na 
cartografia. 

Tipologia, Topónimo ou Designação   

Inserção no Projecto. AI = Área de incidência do Projecto; ZE = Zona envolvente do Projecto. 

Estatuto (Es) = Património classificado (CL)(M=monumento nacional; IP=imóvel de interesse 
público; IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona especial de protecção), em vias de 
classificação (VC), ou com outro estatuto de protecção (INV=inventariado; PL=planos de 
ordenamento). 

Categoria (AA ou AE) = AA  = Património arqueológico; AE = Arquitectónico, artístico, 
etnológico, construído. 

Valor cultural e critérios. Elevado (5):  Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de 
interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse 
arquitectónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, 
monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4):  Imóvel classificado (valor concelhio) ou 
ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou 
raridade, antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível 
nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1):  Aplica-se a ocorrências (de 
natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do seu estado de conservação, antiguidade 
e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e 
inserção na cultura local. Nulo (0):  Atribuído a construção actual ou a ocorrência de interesse 
patrimonial totalmente destruída. Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não 
permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação 
actualizada ou não se visitou o local. 

Incidência espacial. Reflecte-se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala 
considerada, e a sua relevância em termos de afectação, através das seguintes quatro 
categorias assinaladas com diferentes cores nas células: achado isolado (cor verde); 
ocorrências localizadas ou de reduzida incidência espacial, inferior a 400m2 (cor azul); manchas 
de dispersão de materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com área superior 
a 200m2 e estruturas lineares com comprimento superior a 100m (cor vermelha); áreas de 
potencial interesse arqueológico (cor laranja). 

Incidência espacial cor 
Achado isolado  
Ocorrência de pequena dimensão  
Ocorrência de dimensão significativa  
Áreas de interesse potencial   

Cronologia. PA =Pré-História Antiga (Pi=Paleolítico Inferior; Pm=Paleolítico Médio; 
Ps=Paleolítico Superior); PR=Pré-História Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do 
Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época Romana; MC=Idades Média, Moderna e Contemporânea 
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(M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade Contemporânea); In =Indeterminada ou não 
determinada. Sempre que possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica.  

As restantes fontes consultadas, nomeadamente a base de dados de sítios 
arqueológicos, a lista de imóveis classificados e em vias de classificação, do 
IGESPAR, e os instrumentos de planeamento municipal, não contemplam registos na 
AE. 

A envolvente do rio Tejo (no Médio Tejo ocidental, onde se inclui o troço denominado 
Tejo Internacional) nos concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Vila Velha de 
Ródão e Nisa e municípios espanhóis (Cedillo, Santiago de Alcántara e Alcántara) 
tem revelado uma densidade excepcional de sítios arqueológicos com destaque para 
a Pré-História Recente (Figura III.20). Neste contexto, e no que concerne aos 
territórios situados a Norte daquele rio a investigação dirigida pela Associação de 
Estudos do Alto Tejo1 foi mais intensa nos compartimentos correspondentes ao 
concelho de Ródão e à freguesia de Rosmaninhal (Idanha-a-Nova). Quer isto dizer 
que o quadro de referência disponível, publicado na Carta Arqueológica do Tejo 
Internacional, no volume correspondente ao concelho de Castelo Branco2, está muito 
incompleto em relação ao elevado potencial arqueológico desta região.  

As plataformas constituídas por depósitos areno-argilosos do Terciário e os terraços 
do Quaternário têm revelado abundantes vestígios da presença humana, desde o 
Paleolítico Inferior (Monte Famaco, Vila Velha de Ródão), mas com maior densidade 
no intervalo temporal correspondente à Pré-História Recente (Neolítico, Calcolítico e 
Idade do Bronze), tanto sob a forma de vestígios de povoamento aberto, em espaços 
planálticos extensos, como de monumentos megalíticos e rochas com gravuras 
rupestres. Os vestígios da romanização são também muito importantes, estando 
evidenciados tanto por assentamentos agrícolas nos vales, e em espacial no canto 
inferior da falha do Rio Ponsul, como em termos de exploração mineira em galeria ou 
a céu aberto para obtenção de minerais metálicos com destaque para o ouro. 

1.10.3. TRABALHO DE CAMPO 

O trabalho de campo consistiu na prospecção sistemática da AI do projecto com 
pesquisa pontual na zona envolvente. A sua execução esteve a cargo dos autores do 
descritor e decorreu em condições meteorológicas e de acesso adequadas.  

As condições de visibilidade do terreno, na óptica da detecção de materiais, ao nível 
do solo, e de estruturas ou volumes, acima deste, estão caracterizadas na Figura 
III.21 e no Anexo 1, com a discriminação de duas zonas com características 

                                                                        
1 Henriques, Caninas & Cardoso, 2003 
2 Henriques, Caninas & Chambino, 1995 
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homogéneas. Tratam-se de terrenos agrícolas recentemente lavrados ou em pousio, 
com escassa cobertura vegetal e condições de visibilidade adequadas aos objectivos 
da prospecção. 

Esta pesquisa permitiu identificar (Figura III.23, Quadro 1, Anexo 1) várias estruturas 
conectas com a actividade agro-pastoril, em geral de valor cultural muito reduzido, ou 
mesmo nulo. No entanto, uma destas estruturas, muito destruída, permite documentar 
técnicas tradicionais de construção com recurso às matérias primas locais e à menor 
disponibilidade de pedra. Tal construção (Figura III.25- ocorrência 5) recorreu ao uso 
de granito aparelhado em pilares e cunhais, quartzito e xisto nos embasamentos e 
tijolos de adobe no alteamento das paredes. Destaca-se, pela sua qualidade 
arquitectónica um edifício de maiores dimensões e antiguidade, situado no limite da AI 
(Figura III.26 - ocorrência 6). 

Na AI detectaram-se escassos materiais de interesse arqueológico, embora 
merecendo destaque um instrumento lascado sobre quartzito com técnica antiga, 
apontando para um cronologia do Paleolítico Médio (Figura III.24- ocorrência 4). Tal 
achado é concordante com o potencial reconhecido em toda a região do Tejo, como já 
foi mencionado. Junto ao acesso Sul ao Monte, fora da área de construção, existe um 
sítio que pode corresponder a um assentamento agrário (cabana?) atribuível à 
Pré-História Recente (Figura III.27 - ocorrência 7), embora se tenham detectado 
materiais líticos fabricados com técnica de talhe mais antiga. Tal convergência de 
vestígios de vários momentos da Pré-História, qual palimpsesto, é muito comum na 
região e neste tipo de substrato geomorfológico. 
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Figura III.22  - Zonamento da prospecção arqueológica. 

 

Figura III.23   - Ocorrência 1 
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Figura III.24   - Ocorrência 4 

    

Figura III.25 - Ocorrência 5 

 

Figura III.26  - Ocorrência 6 
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Figura III.27  - Ocorrência 7 

1.11. FLORA E VEGETAÇÃO  

1.11.1. INTRODUÇÃO 

O estudo da Flora e da Vegetação de uma área em particular implica o conhecimento 
das espécies vegetais presentes, do modo como se associam entre si e se existem ou 
não espécies ou comunidades com estatuto de protecção nacional ou internacional. 
Assim, a Flora e a Vegetação da área de estudo (neste caso entendida como a área 
onde se irão implantar os edifícios e a envolvente próxima) são elementos indicadores 
do estado de conservação dos habitats. 

No âmbito deste trabalho considera-se área de estudo a área de implementação da 
Exploração Suinícola e a sua envolvente directa. 

A ocupação dominante do solo reflecte o uso agrícola intensivo, já que a área em 
estudo é ocupada por prados e pastagens pastoreados. Aqui, onde a intervenção do 
Homem é mais notória, verifica-se uma maior alteração das comunidades originais. O 
reflexo destas alterações encontra-se bem patente na flora e nas comunidades 
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vegetais presentes, inclusive nas comunidades ruderais. Assim, a vegetação 
corresponde a fases avançadas de degradação e humanização de um espaço 
antigamente ocupado por azinhal e matos mediterrânicos, dos quais apenas subsiste 
uma pequena área de montado de azinho com matos francamente degradados. 

1.11.2. ENQUADRAMENTO BIOGEOGRÁFICO  

A biogeografia permite-nos relacionar a distribuição dos elementos florísticos e das 
comunidades que os compõem com as características físicas do território, 
nomeadamente edáficas e climáticas. Os estudos já efectuados para o nosso país1 
permitem efectuar uma abordagem da distribuição das espécies vegetais nas 
diferentes unidades geográficas, incluindo a área de estudo (Quadro III.16). 

Quadro III.16  - Biogeografia da área de estudo2  

HIERARQUIZAÇÃO 
BIOGEOGRÁFICA  UNIDADE BIOGEOGRÁFICA  ELEMENTOS FLORÍSTICOS PRÓPRIOS 

(ESPÉCIES, GÉNEROS OU FAMÍLIAS ) 

Região Mediterrânica 

Pistacia lentiscus (aroeira), Rhamnus 
oleoides (espinheiro), Rhamnus 

alaternus (aderno), Quercus spp. 
(carvalhos) 

Superprovíncia Mediterrânico-
Iberoatlântica 

Agrostis pouretii, Festuca duriotagana, 
Genista falcata, Genista hirsuta ssp. 

hirsuta, Hyacinthoides hispânica, 
Lavandula luisieri, Paeonia broteroi, 

Thymus mastichina, etc. 

Província Luso-Extremadurense 

Armeria linkiana, Asphodelus bento-
rainhae, Buffonia macropetala ssp. 

willkolmmiana, Carduus bourgeanus, 
Cytisus scoparius var. bourgaei, Cynara 

tournefortii, Digitalis purpurea ssp. 
heywoodii, Euphorbia monchiquensis, 

Lavandula viridis, Coincya transtagana, 
Ulex eriocladus, etc. 

                                                                        
1 Rivas-Martinez et al., 1990; Costa et al., 1998 
2 idem 
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HIERARQUIZAÇÃO 
BIOGEOGRÁFICA  UNIDADE BIOGEOGRÁFICA  ELEMENTOS FLORÍSTICOS PRÓPRIOS 

(ESPÉCIES, GÉNEROS OU FAMÍLIAS ) 

Sector Toledano-Tagano 

Cytisus multiflorus, Dianthus scaber 
ssp. toletanus, Loeflingia hispânica, 

Retama sphaerocarpa, Quercus 
pyrenaica, Halimium ocymoides, 

Plygala microphylla e Ornithogalum 
concinum. 

Superdistrito Cacerense Juniperus oxycedrus 

Aliada à fitossociologia, a biogeografia, possibilita a caracterização das comunidades 
presentes numa dada área1. 

1.11.3. CARACTERIZAÇÃO FITOCLIMÁTICA E FITOGEOGRÁFICA  

A área em estudo está, de acordo com a bioclimatologia, inserida no andar 
mesomediterrânico seco a sub-húmido inferior. No que se refere aos solos, dominam 
os materiais derivados de silícios paleozóicos, sobretudo xistos e granitos2.  

A vegetação climatófila do Superdistrito Cacerense inclui a série do azinhal 
Pyro bourgaenae-Querceto rotundifoliae S. As comunidades arbustivas características 
desta região, e que muitas vezes subsistem apenas nas orlas e nas sebes das 
propriedades, são constituídas pelas associações de nanofanefófitos: Cytiso 
multiflori-Retametum sphaerocarpae, Rhamno fontqueri-Quercetum cocciferae e 
Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi3. 

A área de estudo não alberga comunidades arbustivas. Salienta-se apenas a 
presença do azinhal na zona limítrofe da área de intervenção, mas com um 
sobcoberto extremamente degradado. Dominam as comunidades herbáceas, prados, 
pastagens, formações ruderais e culturas agrícolas. Esta fraca variabilidade de 
comunidades deve-se ao facto de se tratar de uma área explorada de forma intensiva. 
A paisagem envolvente é também bastante alterada e humanizada, sendo a produção 
animal, intensiva e extensiva, uma constante nas zonas limítrofes. 

Dado o uso agrícola intensivo da Herdade Monte Grande, as linhas de escorrência 
naturais do terreno encontram-se artificializadas e a sua vegetação característica é 
inexistente. 

                                                                        
1 Alves et al., 1998 
2 Costa et al., 1998 
3 Idem 
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1.11.4. FLORA 

1.11.4.1.  Metodologia 

Em Dezembro de 2007 realizaram-se levantamentos florísticos com recolha de 
exemplares para identificação em laboratório. Com os dados obtidos efectuou-se o 
elenco florístico possível da área em estudo. 

Os levantamentos foram realizados pelo estabelecimento de uma grelha cuja área é 
definida através do método dos quadrados1, os quais são em número variável de 
acordo com a extensão da área a estudar. Na área de estudo realizaram-se 
quadrados de 2x2m para as formações herbáceas e 5x5m para as formações 
arbóreas. Os quadrados foram escolhidos para cada habitat de forma aleatória. Só 
assim se pode considerar que os levantamentos florísticos representam com 
homogeneidade a vegetação a caracterizar2.  

Em cada levantamento, após a caracterização física da área, elabora-se a lista de 
espécies, atribuindo a cada uma delas um índice de abundância-dominância de 
acordo com a metodologia de Braun-Blanquet3. O índice compreende os seguintes 
níveis:  

+ → Indivíduos pouco abundantes com uma cobertura muito reduzida. 

1 → Indivíduos abundantes com baixo valor de cobertura (abaixo dos 5%). 

2 → Indivíduos muito abundantes com baixo valor de cobertura (entre os 5% e 
os 25%). 

3 → Indivíduos em número variável e cobertura entre os 25% e 50%. 

4 → Indivíduos em número variável e cobertura entre os 50% e 75%. 

5 → Indivíduos em número variável e com cobertura superior a 75%. 

A análise dos resultados baseia-se na classificação usualmente efectuada em estudos 
de vegetação, a classificação fitossociológica. No entanto, dadas as actuais 
características de degradação da área de estudo, este método é por vezes de difícil 
utilização, uma vez que não se distinguem as associações ou mesmo outras 
categorias superiores. A flora do local encontra-se de tal forma intervencionada que 
                                                                        
1 Kent & Coker, 1992 
2 Braun-Blanquet, 1950 in Kent & Coker, 1992 
3 Kent & Coker, 1992 
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só é possível inferir acerca de possíveis dos agrupamentos mais abrangentes como 
as classes. 

Adicionalmente, com os resultados obtidos são identificadas as espécies RELAPE 
(Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), as espécies 
prioritárias e de interesse comunitário. 

Após a análise dos resultados do trabalho de campo são identificados os diversos 
habitats presentes na área com base na caracterização da vegetação e na pesquisa 
bibliográfica. Os habitats são listados de acordo com a Directiva Habitats 
(Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril) e caracterizados de acordo com as 
comunidades vegetais e animais que albergam. 

1.11.4.2.  Elenco Florístico 

Para a caracterização da vegetação e habitats foram realizados 5 levantamentos 
florísticos em locais representativos das diferentes comunidades vegetais presentes. 
Em cada habitat foram anotados os taxa dominantes (para cada estrato) na 
envolvente dos referidos quadrados. Para a reunião do elenco florístico da área 
estudada foram usados, além dos dados anteriores, as identificações pontuais 
efectuadas ao longo dos trajectos e nas pastagens da envolvente. 

A inventariação florística permitiu identificar uma biodiversidade relativamente 
reduzida, totalizando 34 espécies e 37 géneros distribuídos por 20 famílias. Estes 
resultados reflectem não só a altura do ano menos propícia ao desenvolvimento 
vegetal e à caracterização das comunidades, o Inverno, mas também as 
características das próprias comunidades existentes na área, uma vez que, a maioria 
são herbáceas e por conseguinte a sua real biodiversidade só é observável na altura 
da Primavera. 

Como referido, a vegetação presente é maioritariamente herbácea, ruderalizada e/ou 
degradada. A flora é dominada por uma grande variedade de terófitos (plantas anuais) 
e alguns hemicriptófitos. Esta dominância indica que a vegetação presente na área de 
estudo é caracteristicamente mediterrânica, uma vez que estes são os tipos 
biológicos melhor adaptados à estação seca do clima mediterrânico. Tratam-se de 
arrelvados e pastagens compostos por plantas anuais e bianuais mediterrâncicas ou 
cosmopolitas. 

A maioria das famílias botânicas presentes na área de estudo está representada pela 
presença de poucas espécies. As famílias Compositae, Leguminosae, Cruciferae, 
Poaceae e Polygonaceae são as mais abundantemente representadas (Figura III.28). 
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Figura III.28  – Famílias mais representadas e respectivo número de espécies e/ou 
géneros observados. 

A grande diversidade de compostas e leguminosas anuais presentes é indicadora da 
presença de uma vegetação pioneira (terófitos e hemicriptófitos) herbácea, 
actualmente dominante na região mediterrânica, nomeadamente nestas áreas onde o 
maneio é constante. 

1.11.4.3.  Espécies RELAPE 

Durante os trabalhos de campo não foram observadas espécies RELAPE, ou 
espécies constantes na Directiva Habitats. De referir apenas a azinheira Quercus ilex, 
espécie presente na área de estudo e na envolvente, cuja gestão é alvo de legislação 
nacional, nomeadamente do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio. Dadas as 
características ecológicas dos montados, a protecção determinada por razões 
económicas é também francamente reforçada por razões ecológicas. 

1.11.5. HABITATS E COBERTO VEGETAL  

A vegetação presente resulta das diferentes acções do homem sobre o meio natural 
(nomeadamente as actividades agrícolas, pecuária, construção de habitações e 
respectivas vias de acesso).  
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A vegetação é a base para a identificação dos habitats, sendo que na área de estudo 
foram identificados os seguintes: 

• 6420 - Prados húmidos mediterrânicos de ervas altas da Molinion-
Holoschoenion, habitat natural do anexo I da Directiva Habitats (Directiva 
92/43/CEE). 

• 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene, habitat natural do anexo I 
da Directiva Habitats.  

• 5330 - Formações arbustivas Termo-mediterrânicas, habitat natural do anexo I 
da Directiva Habitats. 

• Prados e pastagens de plantas anuais pioneiras, habitat artificializado não 
incluído na Directiva Habitats. 

• Comunidades ruderais de zonas humanizadas com elevada intervenção, habitat 
artificializado não incluído na Directiva Habitats. 

Os habitats caracterizam-se pelas formações vegetais presentes, que por sua vez 
englobam diferentes comunidades herbáceas, anuais e vivazes e, uma formação 
arbórea, o montado de azinho. As comunidades herbáceas desenvolvem-se um pouco 
por toda a área de estudo, uma vez que aqui se pratica uma série de actividades de 
cariz intensivo. 

As áreas construídas com as habitações e as malhadas constituem áreas alteradas 
pela intervenção humana, sendo a vegetação presente o reflexo dessa actuação. A 
vegetação destas áreas é constituída por arrelvados altos de espécies subnitrófilas 
(comunidades ruderais), onde se observam muitas espécies oportunistas que aqui 
proliferam devido à maior humidade e disponibilidade de azoto (Figura III.29). Esta 
vegetação é composta maioritariamente por espécies de Poligonácias, Gramíneas, 
Leguminosas e Compostas. São as comunidades ruderais de solos compactos pelo 
pisoteio da classe Polygono – Poetea annuae Rivas-Martínez 1975 e Stellarietea 
media Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950. Tratam-se de comunidades de 
distribuição na região holoárctica mas com irradiação cosmopolita, representadas 
abundantemente pelos géneros: Malva spp., Rumex spp., Polygonum spp., entre 
outras.  
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Figura III.29  - Vegetação nitrófila em redor das malhadas. 

Os prados e arrelvados para pastagem e as áreas de pousio incluem formações 
vegetais, sem coberto arbóreo, caracterizando uma paisagem aberta. Este biótopo 
alberga uma vegetação dominada por plantas anuais (terófitos) bem adaptadas a 
intervenções frequentes, que equivalem às etapas últimas de degradação da 
vegetação potencial e enquadram-se nas classes fitossociológicas Stellarietea media 
e Helianthemetea guttati (Figura III.28). Os taxa mais representados (Figura III.28) 
são as Poaceae ou gramíneas, as Compostas (Solidago sempervirens, Senecio spp., 
Chamaemelum mixtum) e as Leguminosas (Trifolium spp., Vicia spp.). 
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Figura III.30  - Exemplo de uma das áreas de pastagem. 

A vegetação potencial da área inclui as comunidades da classe Quercetea ilicis Br-Bl. 
1947, associação Pyro bourgaeanae – Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1987. 
Desta vegetação apenas a presença do povoamento de azinheira é indicadora da 
existência remota dos azinhais silícolas, mesomediterrâncicos sub-húmidos nesta 
área. Como referido, o seu sobcoberto comprova a degradação destas comunidades. 

As formações arbóreas existentes incluem os montados de azinho, incluídos no 
anexo I da Directiva Habitats (habitats naturais de interesse comunitário): 6310 
Montados de Quercus spp. de folha perene. As comunidades presentes na área de 
montado reflectem intervenções constantes no sobcoberto, uma vez que este é 
constituído por matos muito degradados pelo pastoreio (Figura III.31).  
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Figura III.31  - Montado de azinho presente na área de estudo fora da área de 
intervenção. 

Os matos – habitat 5330 denominado formações arbustivas Termo-mediterrânicas 
estão presentes no montado de azinho e incluem apenas algumas espécies 
características. São indicadoras da degradação dos bosques da Quercetea ilicis, que 
aqui ocorreram outrora. 

Estes matos incluem nanofanerófitos característicos da classe Quercetea ilicis, ordem 
Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, aliança Asparago-Rhamnion como Daphne 
gnidium e Olea europaea, etc.1. 

Estas formações arbustivas incluem também algumas espécies típicas de estevais 
(classe Cisto-Lavanduletea como Cistus crispus, Cistus salvifolius). Todos estes tipos 
de matos estão enquadrados no habitat 5330 da Directiva Habitats. 

A envolvente da área de intervenção é atravessada pelo ribeiro do Vidigal. Nesta linha 
de água a vegetação herbácea é composta por ervas altas vivazes e juncos. 
Tratam-se dos prados húmidos - habitat 6420 do anexo I da Directiva 92/43/CEE 
englobados na classe Molinion-Holoschoenion. As suas espécies mais abundantes 
incluem as gramíneas (Cynodon dactylon, Holcus lanatus, Paspalum spp., Dactylis 

                                                                        
1 Costa et al., 1998 
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glomerata), as espécies do género Plantago spp., os juncos e as ciperáceas, bem 
como algumas leguminosas (Figura III.32).  

 

Figura III.32  - Ribeiro do Vidigal presente na envolvente da área de intervenção. 

Na linha de água de carácter torrêncial ocorrem apenas espécies arbustivas: silvas - 
Rubus ulmifolius, giestas – Retama sphaerocarpa, regeneração de azinheira -  Q. ilex  
e pilriteiro –Crataegus monogyna. 

As zonas envolventes, nomeadamente a ribeira do Vidigal a Norte e Oeste, alberga 
habitats de valor ecológico e conservacionista relevante pelo que não serão afectados 
pelo projecto em análise, sendo que qualquer efeito indirecto deve ser minimizado ou 
compensado através das medidas preconizadas no EIA. 
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1.11.6. CONCLUSÃO  

A biodiversidade presente na área de estudo não é muito significativa e não foram 
observadas espécies de importância conservacionista. A Flora da área é dominada 
por espécies de gramíneas e de compostas, famílias com ampla distribuição nas 
formações herbáceas da flora de Portugal. 

No que se refere aos habitats presentes, a maioria encontram-se artificializados e/ou 
intervencionados, não possuindo relevância conservacionista.  

A pequena área de montado com matos, ao contribuir para a diversidade de habitats, 
possui importância ecológica e conservacionista. 

Desta forma, de entre os biótopos identificados na área de intervenção, apenas a 
reduzida área de montado e a pequena linha de água com prados húmidos constituem 
habitats naturais da Directiva. Dado que os usos nestas duas áreas se prevê 
manter, nenhum dos biótopos se encontra ameaçado . O montado é o habitat de 
maior relevância e por isso recairão sobre ele algumas medidas de minimização e 
compensação de impactes. Os restantes habitats são mantidos com a actual gestão e 
não possuem relevância ecológica assinalável, pelo não recairão sobre eles medidas 
importantes. 

1.12. FAUNA E BIÓTOPOS  

1.12.1. METODOLOGIA 

Para a caracterização da situação de referência relativa à fauna foi realizada uma 
visita ao local para identificação de biótopos e de algumas espécies faunísticas, 
consultada bibliografia da especialidade e contactado o ICNB para obtenção dos 
dados do Novo Atlas das Aves Nidificantes para a quadrícula PE40. A caracterização 
da fauna incidiu sobre os vertebrados terrestres, designadamente – anfíbios, répteis, 
aves e mamíferos. Apesar da proximidade da área de estudo a linhas de água, não se 
considerou necessário efectuar uma avaliação das espécies piscícolas, um vez que, 
previsivelmente, a exploração em estudo não acarreta impactes negativos sobre estas 
linhas.  

1.12.1.1.  Pesquisa bibliográfica 

Em Portugal, a grande maioria da informação disponível sobre a distribuição das 
espécies encontra-se a uma escala igual ou superior a quadrículas de 10x10km, o 
que leva a que os elencos faunísticos elaborados neste tipo de estudos se encontrem 
frequentemente sobrestimados. As informações recolhidas durante as saídas de 
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campo contribuem para minimizar esta situação. Seguidamente são apresentadas as 
principais fontes bibliográficas consultadas para a realização do elenco faunístico 
realizado. 

Herpetofauna 

Para os anfíbios e répteis foi consultado o Atlas da Herpetofauna Continental 
Portuguesa1, que apresenta a ocorrência das espécies em quadrículas UTM 10x10km. 
Utilizou-se ainda o Guia Fapas – Anfíbios e Répteis de Portugal2.  

Avifauna 

As espécies nidificantes consideradas no presente estudo resultaram da informação 
adquirida ao ICN para a quadrícula UTM 10X10km -  PE40, referente aos dados do 
“Novo Atlas Nacional das Aves Nidificantes em Portugal Continental”. 

Mamofauna 

Infelizmente, os trabalhos referentes à distribuição de mamíferos são pouco 
específicos e ainda escassos. A nível nacional a escala de abordagem mais detalhada 
corresponde a quadrículas UTM 50x50km. É esta que consta do trabalho do ICN/ 
CBA3, pelo que a caracterização da área de estudo foi efectuada a esta escala.  

1.12.1.2.  Trabalho de campo 

Os levantamentos de campo foram realizados numa única visita em Dezembro de 
2007. Nestes trabalhos participaram dois biólogos de diferentes especialidades. 
Durante a saída de campo foram anotados os contactos visuais e os indícios de 
presença das diversas espécies faunísticas, bem como identificados os biótopos 
existentes e o seu estado de conservação. 

Foram ainda recolhidas algumas informações sobre a fauna existente junto de um 
habitante local, actual encarregado da exploração agrícola.  

 

 

                                                                        
1 Godinho et al. 1999 
2 Ferrand de Almeida et al. 2001 
3 ICN/ CBA, 1999 
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1.12.1.3.  Critérios de avaliação das zoocenoses 

A avaliação da importância das comunidades de vertebrados terrestres da área de 
estudo foi efectuada segundo três critérios: 

- De acordo com a contribuição da área de estudo para a conservação das 
espécies. Neste âmbito, é dada particular importância à presença de espécies 
com estatuto de conservação nacional diferente de “Pouco Preocupante”1, de 
distribuição geográfica restrita e incluídas nos Anexos que se seguem: 

a. I e II da Convenção de CITES; 

b. I e II da Convenção de Bona; 

c. II e III da Convenção de Berna; 

d. A-I, B-II, B-IV, B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril. 

- De acordo com o valor cinegético das suas comunidades (Anexo D do 
Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro); 

- De acordo com a sua fenologia. 

1.12.2. RESULTADOS  

1.12.2.1.  Caracterização do elenco faunístico pote ncial da área 
de estudo 

No âmbito deste trabalho considera-se área de estudo o limite da área de intervenção. 
No entanto, deve ter-se presente que, para a maioria das espécies faunísticas, devido 
à sua mobilidade, não existem barreiras à deslocação, pelo que, algumas das 
espécies que irão ser mencionadas, apesar de não serem típicas dos biótopos 
predominantes no interior da área de estudo, podem lá ocorrer devido à existência de 
habitats propícios na envolvente próxima (linhas de água com galeria ripícola). 

Como seria expectável, devido às características da fauna (fenologia, mobilidade, 
entre outras), foi impossível detectar a presença de todas as espécies possíveis, 
assim, foi através dos biótopos existentes e de informação relativa à distribuição das 
espécies e suas exigências ecológicas, que se avaliou a ocorrência da “fauna 
potencial”. No interior da área de estudo foram identificados os seguintes biótopos: 
prados, linha de água/escorrência, montado de azinho, agrícola e áreas construídas. 

                                                                        
1 De acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados 2005, categoria “LC” – Least Concern (Pouco 

Preocupante) 
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Todas as espécies cuja presença na área de estudo foi confirmada na saída de 
campo ou é considerada provável encontram-se coligidas nos Quadros 1, 2, 3 e 4 do 
Anexo 2. A presença de uma espécie foi considerada provável e incluída no inventário 
quando, não tendo sido confirmada durante o trabalho de campo, a sua área de 
distribuição, bem como os habitats em que normalmente ocorre estão representados 
na área de estudo ou em zonas próximas. 

A listagem de espécies apresentada em anexo encontra-se organizada 
taxionomicamente por classes, ordens e famílias, sendo indicado, para cada espécie, 
o seu nome científico, o nome vulgar, se a ocorrência da espécie foi confirmada 
durante a saída de campo e os estatutos de conservação em Portugal segundo o 
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005). Nos estatutos de 
Conservação apresenta-se também a situação legal dos taxa relativamente a: 

• Anexos da Convenção de CITES (Decreto n.º 50/80, de 23 de Julho - 
aprovação da Convenção de Washington; Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril 
- regulamenta a aplicação da Convenção em Portugal; Portaria n.º 352/92, de 
19 de Novembro); 

• Anexos das Convenções de Bona (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 
de Outubro);  

• Anexos das Convenções de Berna (ratificada por Portugal pelo 
Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de Julho e regulamentado pelo 
Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro);  

• Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (revê a 
transposição para Portugal da Directiva Aves - Directiva n.º 79/409/CEE, do 
Conselho, de 2 de Abril, alterada pelas Directivas n.º 91/244/CE, da Comissão, 
de 6 de Março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de Junho, e 97/49/CE, da 
Comissão, de 29 de Junho; e da Directiva Habitats – Directiva n.º 92/43/CEE, 
do Conselho, de 21 de Maio, com as alterações que lhe foram introduzidas pela 
Directiva n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de Outubro).  

A complexidade do ciclo anual da avifauna faz variar fortemente a composição das 
suas comunidades ao longo do ano. Por este motivo, para este grupo, indica-se 
também e numa escala regional a sua fenologia, isto é, as variações sazonais dos 
hábitos das espécies. 

Como já foi referido anteriormente, para este estudo foram analisados os grupos de 
vertebrados terrestres –anfíbios e répteis (herpetofauna), aves (avifauna) e mamíferos 
(mamofauna). 
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Anfíbios 

Os anfíbios podem encontrar-se numa grande variedade de biótopos, no entanto, 
devido às suas características fisiológicas e, principalmente à sua forte dependência 
de meios aquáticos durante a época de reprodução e fase larvar, encontram-se quase 
sempre restritos a locais relativamente húmidos e com alguma disponibilidade de 
água1.  

A região em que se insere a área de estudo apresenta uma densa rede hídrica, o que 
potencia a presença de um elevado número de espécies de anfíbios na área em 
análise. 

Durante as prospecções de campo não foram observados indivíduos deste grupo. 
Esta situação deve-se a dois factores, por um lado, não foi aplicada uma metodologia 
específica a este grupo, por outro, a época de ano em que se realizou a visita não foi 
a mais propícia (a generalidade das espécies mantém-se inactiva com temperaturas 
relativamente baixas, para além de que estávamos fora do período reprodutor da 
quase totalidade das espécies - altura mais favorável para a observação de anfíbios). 
Assim, a lista de espécies apresentada no Quadro 1 do Anexo 2, corresponde a 
presenças potenciais baseadas em bibliografia da especialidade. 

De acordo com a informação recolhida é possível a ocorrência de 12 espécies de 
anfíbios, o que corresponde a 75% do total de espécies que ocorre em Portugal 
Continental. Estas espécies distribuem-se por duas Ordens (Caudata e Anura) e por 
cinco Famílias (Salamandridae, Discoglossidea, Pelobatidae, Bufonidae, Hylidae e 
Ranidae).  

Nenhuma das espécies consideradas apresenta estatuto de ameaça segundo o Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal, no entanto, a rã-de-focinho-pontiagudo 
(Discoglossus galganoi) está classificada como “Quase Ameaçada”. Metade das 
espécies consideradas encontra-se listada no Anexo II da Convenção de Berna 
(espécies da fauna estritamente protegidas). A rã-de-focinho-pontiagudo está ainda 
incluída nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 (espécies animais e 
vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas 
especiais de conservação e espécies animais e vegetais de interesse comunitário que 
exigem uma protecção rigorosa, respectivamente). 

O sapo-parteiro-ibérico, o sapo-parteiro-comum, o sapo-corredor e o sapo-comum, 
dados os hábitos mais terrestres e portanto menos exigentes em termos de ambientes 
húmidos ou aquáticos, são os que maior probabilidade têm de sobreviver na 
generalidade da área de estudo. Nas zonas mais húmidas também deverá ser 
frequente a ocorrência da rela-merional. 
                                                                        
1 Ferrand de Almeida et al. 2001 
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Répteis 

Contrariamente aos anfíbios, os répteis preferem áreas secas e expostas, onde têm a 
possibilidade de alcançar uma temperatura corporal apropriada para o 
desenvolvimento da sua actividade1. De salientar que alguns répteis apresentam uma 
forte associação ao meio aquático, como é o caso dos cágados e das cobras de água. 

Para o grupo dos répteis realizaram-se percursos de duração variável. Na escolha dos 
percursos procurou-se seleccionar áreas representativas dos diferentes habitats 
existentes na área em estudo. Para além dos percursos, foram efectuadas 
observações ad-hoc. A inventariação dos répteis foi efectuada por observação directa. 
As baixas temperaturas que se fizeram sentir no dia da saída de campo e a época do 
ano (início do Inverno) estão na origem da não observação de qualquer indivíduo 
deste grupo. Saliente-se que, em Portugal Continental, nas regiões mais frias do 
Norte e do interior, os répteis passam geralmente por períodos de inactividade 
Invernal que, de acordo com a espécie, condições climatéricas e altitude, podem 
estender-se desde meados do Outono até meados da Primavera2.  

Com base na pesquisa bibliográfica efectuada foram consideradas como de potencial 
ocorrência treze espécies (Quadro 2 do Anexo 2), o que corresponde a cerca de 46% 
do total de espécies que ocorre em Portugal Continental. Estas distribuem-se por três 
Ordens (Testudines, Sauria e Serpentes) e por seis Famílias (Hemydidae, 
Gekkonidae, Amphisbaenidae, Lacertidae, Scincidae e Colubridae).  

De acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal nenhuma destas 
espécie está classificada com um dos três estatutos de ameaça. Destaque apenas 
para a lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus) por apresentar um 
estatuto diferente de “Pouco Preocupante”, estando classificado como “Quase 
Ameaçado” (NT). Apenas três das treze espécies estão incluídas no Anexo II da 
Convenção de Berna (espécies consideradas como estritamente protegidas), a saber 
– cágado mediterrânico, sardão e cobra-de-ferradura. O cágado encontra-se ainda 
incluído nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99. 

Nos montados de azinho são mais comuns o sardão, a lagartixa-do-mato, a 
lagartixa-ibérica, a cobra-rateira e a cobra-de-escada. O cágado apenas deverá 
ocorrer na ribeira do Vidigal, uma vez que a área de estudo não apresenta condições 
favoráveis à sua ocorrência. Espécies como por exemplo a osga encontra o seu 
habitat preferencial em zonas secas, ocorrendo preferencialmente em muros e 
paredes das infraestruturas da exploração.  

 
                                                                        
1 Ferrand de Almeida et al. 2001 
2 Idem 
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Avifauna 

No âmbito deste estudo apenas se consideraram as espécies que nidificam em 
Portugal Continental, o que não significa necessariamente que o façam no interior da 
área de estudo. De todos os tipo de fenologias (residentes, visitantes, migradores 
reprodutores, migradores de passagem e ocasionais), os residentes e migradores 
reprodutores (ambos nidificantes) são os mais importantes na avaliação dos impactes 
de um determinado projecto num determinada área. Assim, foram consideradas 76 
espécies de aves nidificantes, as quais se distribuem por 14 Ordens e 35 Famílias. 

Durante a visita identificaram-se 15 espécies: Egretta garzetta garça-branca, Ardea 
cinerea garça-real, Ciconia ciconia cegonha-branca, Anas platyrhynchos pato-real, 
Buteo buteo águia-d’-asa-redonda, Upupa epops poupa, Galerida cristata 
cotovia-de-poupa, Motacilla alba alvéola-branca, Phoenicuros ochruros Rabirruivo, 
Saxicola torquata cartaxo, Turdus merula melro, Cyanopica cyana pega-azul, Corvus 
corone gralha, Passer domesticus pardal e Carduelis carduelis pintassilgo, o que 
corresponde a cerca de 20% das espécies listadas em anexo. Para além destas, 
observaram-se ainda três espécies visitantes o abibe Vanellus vanellus, o corvo-
marinho Phalacrocorax carbo e a narceja Gallinago gallinago. 

Todas as espécies observadas são consideradas comuns a muito abundantes em 
Portugal Continental1 e nenhuma delas apresenta estatuto diferente de “Pouco 
Preocupante”2. Das restantes espécies listadas em anexo, espécies de potencial 
ocorrência, 4 apresentam um dos três estatutos de ameaça, segundo a classificação 
do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal3, designadamente:  

�  “CR” (Criticamente Em Perigo) –  1 espécie: Oenanthe leucura chasco-preto; 

� “EN” (Em Perigo) – 1 espécie: Neophron percnopterus britango; 

�  “VU” (Vulnerável) – 2 espécies: Ciconia nigra cegonha-negra, Actitis 
hypoleucos maçarico-das-rochas. 

Ao nível da protecção e conservação da natureza da União Europeia, verifica-se que 
14 espécies estão incluídas no Anexo II da Convenção de CITES (espécies que, 
apesar de não se encontrarem em perigo de extinção, o seu comércio deve ser 
controlado de modo a evitar uma comercialização não compatível com a sua 
sobrevivência). De referir que 27 espécies estão classificadas ao abrigo do Anexo II 
da Convenção de Bona, que representam as espécies migradoras com estatuto 
desfavorável e que exigem acordos internacionais para assegurar a sua conservação. 
                                                                        
1 Mullarney et al. 2003 
2 Cabral et al. 2005 
3 idem 
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A grande maioria das espécies referenciadas, 51 das 74 espécies potenciais, está 
incluída no Anexo II da Convenção de Berna, sendo consideradas como estritamente 
protegidas.  

Relativamente ao Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, verifica-se a ocorrência de 9 
espécies que constam do Anexo A-I, o que indica que são espécies de aves de 
interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de protecção 
especial. De acordo com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 
24 de Fevereiro ao referido diploma, 10 espécies são consideradas espécies 
cinegéticas (Anexo D). 

De entre as espécies tipicamente florestais no montado de azinho com prado curto as 
mais comuns na zona da área de estudo são os chapins (chapim-real, chapim-azul e 
chapim-rabilongo), o chamariz, o trigueirão, a trepadeira-comum, o estorninho-preto, a 
toutinegra-dos-valados, o melro e o tentilhão. De entre as aves de rapina diurna é 
frequente encontrar nos montados: o milhafre-preto, a águia-de-asa-redonda, o 
peneireiro e a águia-cobreira. Entre as nocturnas, a coruja-das-torres e o mocho-
galego são as mais prováveis de encontrar, sendo a sua ocorrência potenciada pelo 
mosaico de habitats encontrado na área de estudo e envolvente próxima. Para além 
dos passeriformes e das aves de rapina é usual encontrar no montado de azinho a 
perdiz, o cuco, a poupa e o abelharuco. A ocorrência da ribeira do Vidigal e da 
albufeira na envolvente próxima da área de intervenção, potenciam a ocorrência de 
espécies como por exemplo: o mergulhão-de-poupa, a garça-real, o pato-real, a 
galinha-d’água, o maçarico-das-rochas, o guarda-rios, o rouxinol-comum e a fuinha-
dos-juncos. Mais associadas aos prados e pastagens, podemos encontrar a codorniz  
e o trigueirão. 

Mamofauna 

Durante a visita ao local foram observadas uma lebre, uma raposa e indícios de 
presença de coelho. Para além destas três espécies foi ainda confirmado pelo 
encarregado da quinta a ocorrência de javali. As restantes espécies listadas no 
Quadro 4 do Anexo 2 resultam da pesquisa bibliográfica efectuada.  

No âmbito deste estudo foram consideradas como de potencial ocorrência 24 
espécies  distribuídas por 6 Ordens (Insectívora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia, 
Carnívora e Artiodactila) e 12 Famílias.  

Em relação ao estatuto de conservação das espécies em Portugal é de notar que 
apenas uma espécie potencial apresenta o estatuto de Vulnerável “VU”, segundo o 
Livro Vermelho – Myotis myotis morcego-rato-grande. Com estatuto diferente de 
“Pouco Preocupante” mas sem estatuto de ameaça, listam-se ainda: o coelho 
Oryctolagus cuniculus, a ratazana-de-água Rattus norvegicus, o leirão Eliomys 
quercinus e o toirão Mustela putorius. 
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Quanto às Convenções Internacionais ratificadas por Portugal no âmbito da 
Conservação da Natureza, verifica-se que a lontra está incluída no Anexo I-A da 
Convenção de CITES. Três das vinte e quatro espécies listadas são consideradas 
como estritamente protegidas pela Convenção de Berna (Anexo II). Apenas as duas 
espécies de morcegos estão contempladas na Convenção de Bona (Anexo II). Oito 
espécies encontram-se incluídas num ou mais Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 
24 de Abril, nomeadamente: morcego-rato-grande e lontra (Anexo B-II e B-IV), 
morcego-de-água (Anexo B-IV), toirão e geneta (Anexo B-V) e Sacarrabos (Anexo B-V 
e D). 

A toupeira e o rato-cego são espécies endémicas da Península Ibérica. 

Nos montados é vulgar ocorrerem, entre outros: o ouriço-cacheiro, a toupeira, o 
musaranho-de-dentes-brancos, o rato-do-campo, o rato-das-hortas, a doninha, a 
raposa, o texugo, o sacarrabos ou o javali.  A ocorrer, a lontra apenas deverá utilizar a 
ribeira do Vidigal. 

1.12.3. SÍNTESE  

Pelo o exposto, verifica-se que a área analisada alberga uma diversidade 
considerável de espécies, algumas delas com elevado estatuto de conservação. No 
entanto, das espécies confirmadas durante a saída de campo, apenas o coelho-bravo 
apresenta estatuto de conservação com alguma relevância (NT – Quase Ameaçado). 
Das espécies potenciais com estatuto de conservação mais preocupante, destaque 
para o britango, por encontrar na zona da área de estudo habitats propícios para 
alimentação (e.g. áreas não cultivadas e pecuária extensiva) e para a cegonha-negra, 
pela ocorrência de habitats potenciais de nidificação (montado). De referir que na 
quadrícula 10x10km em que se insere a área de estudo, a nidificação da 
cegonha-negra foi confirmada por avistamento de ninhos com juvenis, no âmbito dos 
levantamentos de campo realizados para o “Novo Atlas das Aves que Nidificam em 
Portugal”. 

Dos biótopos que ocorrem no interior da área de estudo o montado de azinho é sem 
dúvida o mais interessante sob o ponto de vista faunístico. Na envolvente, destaque 
para a ribeira do Vidigal, afluente do rio Pônsul, pela sua relevância como corredor 
ecológico e habitats de suporte de várias espécies faunísticas. Destaca-se que ambos 
os biótopos não serão afectados directamente pela implantação do projecto. 
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1.13. PAISAGEM  

1.13.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A análise do factor Paisagem tem por objectivo o conhecimento fundamentado da 
Paisagem caracterizadora da área de implantação do Projecto da Exploração 
Suinícola “Herdade do Monte Grande”. 

Esta análise incide sobre a paisagem no conjunto dos seus componentes; Físicos 
(relevo, litologia, cursos de água), Biológicos (Flora e Fauna) e Humanos (edificações, 
construções), agrupados de forma reconhecível, expressando o mosaico de usos do 
solo, a morfologia, distribuição da água superficial, património e de características 
cénicas e visuais1. 

A análise da Paisagem é um instrumento fundamental de avaliação territorial com o 
qual se identificam características, particularidades e expressões essenciais para o 
seu entendimento. Este conhecimento permite reconhecer os valores paisagísticos 
presentes (naturais e humanos), determinando a qualidade e fragilidade visual das 
unidades de paisagem identificadas. Na perspectiva de minimizar e corrigir os 
impactes negativos.2 

1.13.2. ENQUADRAMENTO REGIONAL  

A área em estudo, de acordo com a publicação “Contributos para identificação e 
caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, integra-se na Unidade de 
Paisagem G – Beira Interior - sub-unidade 52 – Campina de Idanha. 

Esta paisagem caracteriza-se pelo domínio da planície ondulada, envolvida por 
relevos de altitude e expressão pouco significativos. O que fundamentalmente 
diferencia esta unidade das paisagens que a envolvem é o padrão de uso agrícola, no 
geral intensivo e com largas áreas regadas com água proveniente da barragem 
Marechal Carmona (zona central e poente), conduzida através dos canais de betão 
existentes. Estas áreas vão alternando com algumas manchas florestais, mais 
frequentes para nascente. Predominando as culturas arvenses de sequeiro e as 
pastagens, com arvoredo disperso. 3 

A rede hidrográfica presente nesta unidade é frequentemente acompanhada por 
galerias ripícolas bem constituídas, onde predominam os freixos e os salgueiros. 
                                                                        
1 Fadigas, 2007 
2 Idem. 
3 Cancela D’Abreu, et al, 2004. 
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Este conjunto de paisagens caracteriza-se pela influência de um clima do tipo 
continental, com uma prolongada e marcada estação seca, Invernos moderados a 
frescos e Verões quentes a muito quentes, com fortes amplitudes térmicas diárias. 
Este facto leva a que os cursos de água apresentem um regime bastante irregular ao 
longo do ano, com caudais muito significativos no período de Outono/Inverno que 
chegam a desaparecer completamente no período seco. 

O povoamento é disperso e encontra-se em pequenos aglomerados populacionais, 
essencialmente de carácter rural destacando-se, por ser a mais próxima da área em 
estudo, a povoação de Monforte da Beira (a cerca de 6800 m). 

1.13.3. METODOLOGIA 

Para a elaboração da metodologia de trabalho adoptada foram aplicados 
conhecimentos técnicos de Ecologia e Conservação da Paisagem bem como os 
princípios do Ordenamento de Território, aplicados à área em estudo.  

Optou-se por uma caracterização que tivesse em conta um conjunto de critérios de 
valoração objectivos, imediatamente perceptíveis e que menos induzissem a 
interpretações diversas e subjectivas. Desta forma, tentou-se estabelecer um conjunto 
de relações entre os aspectos visuais e cénicos da paisagem e o funcionamento da 
estrutura que lhe está subjacente e que lhe é indissociável, tornando-os, o mais 
possível, independentes da sensibilidade pessoal de cada observador. Prevê-se, 
deste modo, tornar mais viável o estabelecimento dessas mesmas relações bem 
como das conjecturas que delas advenham.  

A sua caracterização atendeu também a uma visão global do território, conseguida 
através de: 

• Consulta de bibliografia, cartografia e Ortofotomapas; 

• Procura de inter-relações e interdependências entre os diversos parâmetros 
focados; 

• Reconhecimento adquirido a partir de visitas à área em estudo; 

Posteriormente, recorreu-se à análise da paisagem existente através de uma matriz 
que visa a quantificação da sua Qualidade e Fragilidade Visual, recorrendo a uma 
avaliação dos seus atributos biofísicos, tais como o relevo e usos do solo, e de 
atributos estéticos: diversidade, complexidade, singularidade, permeabilidade, 
estrutura visual dominante, harmonia funcional e arquitectónica.  
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Desta análise e pela integração destes dois modelos de quantificação, surge o nível 
de adequabilidade do território para comportar ou declinar determinadas intervenções.  

A caracterização da Paisagem é feita através da identificação das Unidades de 
Paisagem e caracterização das suas componentes visuais mais relevantes. Este 
método apresenta grande utilidade prática dado que a “definição de unidades 
territoriais que concretizam e exprimem a caracterização do sistema biofísico (...) 
baseia-se geralmente em critérios de homogeneidade relativa a um conjunto de 
componentes significativos (...).”1 

Por último, tendo em conta toda a caracterização efectuada, é estabelecida uma 
avaliação global da Sensibilidade da Paisagem em questão através dos conceitos de 
Qualidade Visual e de Fragilidade Visual. A confrontação entre a Sensibilidade 
Paisagística e as Características Visuais do Projecto permitirá, por fim, avaliar os 
potenciais impactes paisagísticos associados a esta actividade e propor as 
adequadas medidas de minimização (Figura III.33). 

CARACTERÍSTICAS 
GERAIS DA PAISAGEM 
(MACRO-ESTRUTURA ) 

 
CARACTERÍSTICAS 

VISUAIS DO PROJECTO 

   
 

DEFINIÇÃO DAS 
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CONDIÇÕES DE 

OBSERVAÇÃO PARA O 
LOCAL EM ESTUDO 

    

      

   QUALIDADE 
VISUAL 

 
FRAGILIDADE 

VISUAL 
  

BACIA VISUAL 

     

    

   
AVALIAÇÃO DA 

SENSIBILIDADE DA 
PAISAGEM   

 

  

AVALIAÇÃO DOS 
POTENCIAIS 

IMPACTES NA 
PAISAGEM 

 

 

    

 
IDENTIFICAÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO DOS 
IMPACTES NA PAISAGEM 

 

Figura III.33  - - Metodologia para a avaliação de impactes na Paisagem 

                                                                        
1 Abreu, 1989 
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1.13.4. RECURSOS PAISAGÍSTICOS LOCAIS  

Com o objectivo de fundamentar a definição de unidades homogéneas da paisagem 
efectuou-se a análise da área de propriedade, na qual irá ser implantado o projecto, 
baseando-se nos componentes do relevo conjugados com o padrão de distribuição da 
ocupação do território. 

Relativamente à área de intervenção, a ocupação do solo é dominada por espaços de 
uso agrícola e florestal e por áreas de pasto onde se verificou in situ, a presença de 
gado ovino (Figura III.34). 

 

Figura III.34  - Área de pastagens onde se evidencia a presença de gado ovino 

Toda a área da propriedade apresenta uma ocupação bastante homogénea, 
estendendo-se por um território ondulado, pendendo ligeiramente para as linhas de 
água que o recortam. Relativamente ao coberto vegetal, esta paisagem apresenta, 
uma ocupação agro-florestal de regime predominantemente extensivo, onde 
sobressaem as culturas arvenses de sequeiro e as pastagens, com arvoredo 
disperso. Verificando-se a predominância de olivais, eucaliptais, montados de sobro e 
azinho (Figura III.35). 
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Figura III.35  - Aspecto actual da área de intervenção do projecto  

Em termos de construções e infra-estruturas apenas se evidencia, em toda a 
propriedade, a existência de uma pequena área que corresponde actualmente à 
habitação dos caseiros e anexos de apoio à produção (Figura III.36).  

    

Figura III.36  - Aspecto actual das edificações existentes na propriedade  
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1.13.5. ANÁLISE VISUAL  

A análise visual da paisagem é um instrumento importante, uma vez que a paisagem 
é uma entidade dinâmica cuja qualidade resulta da maior ou menor capacidade de 
absorção dos elementos que lhe são adicionados, relativamente à situação de 
referência. Deste modo, é possível avaliar a maior ou menor capacidade que a 
paisagem tem em acolher e integrar, de forma harmoniosa, as novas actividades, 
construções e infra-estruturas pretendidas.1 

A análise efectuada teve como objectivo identificar e enquadrar as várias unidades 
paisagísticas existentes (áreas homogéneas em termos visuais), contribuindo para a 
percepção e caracterização da paisagem da área em estudo. Com a análise visual 
procura-se avaliar o seu valor, a partir dos atributos cénicos de cada uma das suas 
unidades, e estabelecer as zonas de intervisibilidade, ou visibilidade recíproca, dos 
elementos e das unidades paisagísticas entre si. 

A análise da sensibilidade paisagística e visual determina a capacidade que uma 
unidade de paisagem tem de manter as suas características, e qualidade intrínseca, 
face ao tipo de alterações preconizadas pela implementação do projecto em estudo. 
Deste modo, encontra-se directamente dependente da qualidade da mesma e do 
potencial de visualização a que esta se encontra sujeita. 

Os parâmetros da análise da sensibilidade visual da paisagem são os seguintes: 

a) Qualidade Visual  – a qualidade visual de uma paisagem depende da 
diversidade e da complexidade das situações que concorrem para a sua 
estruturação, quer do ponto de vista físico quer cultural, e do uso do solo. A 
diversidade da paisagem é uma característica de difícil definição pois para ela 
concorrem as múltiplas formas, texturas e cores que lhe conferem identidade 
e valor. A diversidade contribui para o interesse, a estimulação sensorial e a 
distinção entre as diferentes paisagens.  

b) Fragilidade Visual  – este factor permite caracterizar a sua maior ou menor 
capacidade de integração de elementos adicionais estranhos à paisagem 
(edifícios e infra-estruturas, grandes movimentações de terras, etc). Deste 
modo, a paisagem é tanto mais frágil quanto menor for a sua capacidade em 
absorver novos elementos estranhos à paisagem ou alterações na sua 
estrutura morfológica 

Estes parâmetros dependem das condições de equilíbrio ambiental e de estabilidade 
da paisagem. Sendo, as condições fisiográficas determinantes na análise da sua 

                                                                        
1 Fadigas, 2007 
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sensibilidade visual. De facto, a reduzida complexidade topográfica da zona de estudo 
define as acessibilidades, naturais e adquiridas, e a incidência visual das diferentes 
unidades de paisagem. 

O potencial de visualização é função das condições topográficas principais, expressas 
pelo grau de incidência visual, pela acessibilidade e pelo grau de iluminação a que se 
encontram sujeitas as diferentes unidades de paisagem. Desta forma, quanto maior 
for a qualidade paisagística, o grau de incidência visual e a acessibilidade global, 
maior a sua fragilidade e consequentemente a sensibilidade visual da unidade de 
paisagem analisada. 

Desta forma, considerou-se que o potencial de visualização desta área é médio, dado 
que o relevo é ondulado e existem diversas manchas arbóreas de grande dimensão 
em toda a envolvente (eucaliptos, azinheiras e sobreiros, predominantemente), ainda 
que a acessibilidade global seja elevada. 

No que respeita à sensibilidade paisagística, considera-se que esta depende, neste 
caso concreto, da fragilidade dos ecossistemas, sendo tanto maior quanto mais 
próximo se encontrar do estado natural, ou mais raras/específicas da região forem as 
espécies presentes. 
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Consoante as características gerais da paisagem a analisar e da sua extensão e 
diversidade, os parâmetros utilizados para o efeito podem ser quantificados, 
estabelecendo-se para o efeito, uma escala de valoração que, com segurança, possa 
agregar grupos de características homogéneas ou similares. 

Quadro III.17 - Sensibilidade da Paisagem 

UNIDADES DE 
PAISAGEM  

QUALIDADE 
VISUAL  

FRAGILIDADE 
VISUAL  

SENSIBILIDADE 
DA PAISAGEM  

Agricultura/Pastagens média média/elevada média/elevada 

Área Florestal média/elevada elevada elevada 

Água elevada elevada elevada 

 

Através da análise visual efectuada, é possível avaliar a maior ou menor capacidade 
de absorção que a área em estudo apresenta em relação à adição de novos 
elementos, relativamente à situação de referência (Quadro III.17). Permitindo deste 
modo, uma melhor identificação e caracterização dos impactes visuais que se irão 
originar na paisagem em estudo, proporcionados pela construção das infra-estruturas 
de apoio à actividade pecuária (projectadas exclusivamente na designada área de 
intervenção da propriedade - Figura III.37). 

Verifica-se que a área em estudo apresenta uma sensibilidade média a elevada. 
Estamos assim, perante uma região que devido às suas características rurais, e ao 
seu reduzido índice de construção e artificialização, apresenta uma fraca capacidade 
em absorver elementos estranhos que lhe sejam adicionados (Figura III.37). 

1.14. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO 
MUNICIPAL  

1.14.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A diversidade de figuras de ordenamento existentes na legislação portuguesa 
demonstra uma crescente preocupação pelas questões relacionadas com a gestão do 
território, embora coloque muitas vezes, graves problemas a essa mesma gestão. 
Com frequência, ocorrem situações de sobreposição, e muitas vezes de contradição, 
de dois planos de ordenamento para uma mesma região. Tendo em conta as 
características objectivas destes planos: ordenamento do território, conservação da 
natureza, preservação da qualidade do ambiente, entre outros, pode afirmar-se, sem 
grande erro que estes acabam por condicionar, de uma forma mais ou menos 
gravosa, as actividades em geral. 
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Grande parte dos instrumentos de ordenamento do território existentes na legislação 
portuguesa é constituída por regulamentos administrativos que, por sua vez, são 
regulados por outros, de âmbito mais lato, que constituem mecanismos de 
enquadramento que se pretende, que ajudem à boa elaboração do planeamento. 

De acordo com a Lei nº 48/98, de 11 de Agosto, e com o Decreto-Lei nº 380/99, de 22 
de Setembro (posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, 
pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, 
de 19 de Setembro), a política nacional de ordenamento do território assenta num 
sistema de gestão territorial com três níveis de actuação:  

• O âmbito nacional , que é concretizado através de instrumentos como a 
Política Nacional de Ordenamento do Território, planos sectoriais 
consubstanciados, por exemplo, no Plano de Desenvolvimento Sustentável da 
Floresta Portuguesa, e os planos especiais, que compreendem os Planos de 
Ordenamento de Áreas Protegidas, Planos de Ordenamento de Albufeiras de 
Águas Públicas e os Planos de Ordenamento da Orla Costeira; 

• O âmbito regional , expresso através de Planos Regionais de Ordenamento do 
Território; 

• O âmbito municipal , materializado através de Planos Inter-municipais de 
Ordenamento do Território, de Planos Municipais de Ordenamento do Território 
onde se integram os Planos Directores Municipais, Planos de Urbanização e os 
Planos de Pormenor. 

A análise do estado de referência no âmbito da infra-estruturação e ordenamento do 
território foi efectuada com base no nível concelhio, consubstanciado no Plano 
Director Municipal (PDM) de Castelo Branco, dado que esta área não é abrangida por 
qualquer outro tipo de plano com potencial influência no projecto. 

No que respeita a áreas sensíveis, destaca-se que a área de estudo se localiza a 
cerca de 2,5 km da Zona de Protecção Especial Tejo Internacional, Erges e Pônsul1 
(PTZPE0042), não existindo mais nenhum sítio ou área protegida na envolvente. 

1.14.2. PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO 

A análise do ordenamento do território a nível local baseou-se no Plano Director 
Municipal (PDM) de Castelo Branco, ratificado pela Resolução do Conselho de 
Ministros nº 66/94, de 16 de Junho, e alterado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 30-A/2002, de 11 de Fevereiro, e pelo Aviso n.º 26194/2008, de 31 de 

                                                                        
1 Decreto de Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro de 1999 
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Outubro, com especial incidência nas Plantas de Ordenamento e Condicionantes e no 
respectivo regulamento. 

No que respeita às condicionantes ao uso do solo e ao ordenamento previsto no PDM 
de Castelo Branco, verifica-se que a propriedade  da SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE 

GRANDE, S.A. se encontra inserida em solos classificados como “Espaços Agrícolas 
ou Agro-Pastorís” existindo uma pequena faixa ao longo das linhas de água principais 
classificada como “Espaços Agrícolas Submetidos ao Regime da Reserva Agrícola 
Nacional” (RAN). Ao nível das condicionantes a propriedade engloba solos 
classificados como Reserva Ecológica Nacional (REN), Montado de Sobro e Olival. 
Destaca-se no entanto, que a área onde serão realiz adas intervenções 
(construção de edifícios e instalações de apoio) nã o abrange quaisquer áreas de 
RAN, REN, Montado de Sobro e Azinho e  Olival, estando classificada apenas 
como “Espaços Agrícolas ou Agro-Pastorís” . 

De acordo com o Artigo 52º do Regulamento do PDM, na redacção dada pelo Aviso 
n.º 26194/2008, de 31 de Outubro, nos Espaços Rurais, onde se incluem os “Espaços 
Agrícolas ou Agro-Pastorís”, “(...) serão admitidos edifícios de habitação e apoio 
destinados exclusivamente a residências dos agricultores e respectivas famílias, 
assim como dos trabalhadores permanentes da exploração agrícola, equipamentos 
turísticos, instalações de apoio às actividades agrícola, pecuária e florestal e outras 
edificações de reconhecido interesse público, nomeadamente de carácter industrial, 
nos termos da lei em vigor. (...)”. 

Relativamente à edificabilidade, o Artigo 57º do PDM (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 30-A/2002, de 11 de Fevereiro) refere na alínea b) do ponto 1 que o 
coeficiente máximo de ocupação do solo máximo será de 0,10 m2 ou 2000 m2, caso 
da aplicação do índice se obtenham valores inferiores para edificações de carácter 
não habitacional é de 0,10, o que no caso em estudo não é excedido.  

No entanto, o Aviso n.º 26194/2008, de 31 de Outubro altera o artigo 57º do PDM 
permitindo a compatibilização do projecto uma vez que afirma que “(…) Exceptua-se 
do disposto no número anterior a instalação de edificações industriais e de 
edificações de apoio às actividades agrícolas e florestais, bem como equipamentos de 
utilização colectiva ou infra-estruturas de iniciativa da administração central ou local, 
se cumulativamente se verificarem as seguintes condições: 

a) Se trate de indústrias que explorem recursos locais ou que visem a valorização dos 
recursos existentes ou de edificações de apoio às actividades agrícolas, pecuárias e 
florestais que, por razões técnicas e socioeconómicas justificadas, não seja viável a 
sua instalação em local afastado da fonte de matéria-prima ou da exploração agrícola, 
pecuária ou florestal.” 

Nas figuras seguintes apresentam-se os extractos das cartas de Ordenamento e de Condicionantes do 
PDM de Castelo Branco.  
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1.15. SOCIO-ECONOMIA 

1.15.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A exploração Suinícola “Herdade do Monte Grande” será instalada na freguesia de 
Malpica do Tejo, no concelho de Castelo Branco. Este concelho, com uma área 
de1 436 km2, insere-se na NUT II Centro e NUT III Beira Interior Sul. Para além do 
concelho de Castelo Branco, fazem parte da NUT III Beira Interior Sul, os concelhos 
de Penamacor, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Rodão. 

 

Figura III.40  - NUT III da Região Centro. 

A caracterização da situação de referência será baseada na análise de três 
componentes: 

• o quadro socio-demográfico e económico do concelho de Castelo Branco a sua 
comparação com a realidade da sub-região da Beira Interior Sul, região Centro 
e nacional; 

• O sector suinícola em Portugal; 

• a importância da actividade que será exercida pela Sociedade Agrícola do 
Monte Grande no contexto da base económica local e nacional. 

A informação de base utilizada na caracterização social e económica foi 
disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em particular no que 
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respeita aos dados compilados nos Anuários Estatísticos Regionais, bem como nos 
das Estatísticas Industriais e Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, 
e ainda por outros estudos/relatórios específicos. 

1.15.2. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO -ECONÓMICA DO CONCELHO DE 
CASTELO BRANCO 

1.15.2.1.  Caracterização Demográfica 

O concelho de Castelo Branco dista pouco mais de 250 km de Lisboa sendo sede de 
distrito. Está inserido na sub-região da Beira Interior Sul, que é parte integrante da 
Região Centro. 

Este concelho tem apresentado em termos demográficos uma evolução positiva, 
tendo ocorrido um acréscimo populacional de 2,57% no último período inter-censitário 
(Quadro III.18). Esta tendência é inversa à registada na sub-região da Beira Interior 
Sul (-3,6%), mas semelhante à verificada na região Centro (3,5%). 

O município de Castelo Branco apresentava, em 2001, uma densidade populacional 
de 38,7 hab./km2, média substancialmente superior aos valores apresentados pelos 
restantes municípios que constituem a sub-região da Beira Interior Sul.  

Quadro III.18 – População Residente, Densidade Populacional e Taxa de Variação 
Intercensitária, 1991 a 2001 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
DENSIDADE 

POPULACIONAL  
(HAB /KM

2) 

TAXA DE VARIAÇÃO  
INTERCENSITÁRIA (%) UNIDADES TERRITORIAIS 

1991 2001 2001 2001/1991 

Portugal 9375906 9869343 112,04 5,3 

Centro 1721650 1782178 75,3 3,5 

Beira Interior Sul 81015 78123 20,8 -3,6 

Castelo Branco 54310 55708 38,7 2,6 

Monforte da Beira 811 758 3,04 -6,54 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População e Habitação, 1991 e 2001 
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A população do concelho de Castelo Branco era, em 1991, de 54 310 habitantes 
tendo passado para 55 708 habitantes em 2001, ou seja, sofreu uma variação positiva 
de 2.6%. Os restantes concelhos da Beira Interior Sul tiveram variações negativas. 
Apesar da variação média da população no concelho de Castelo Branco ter sido 
positiva, apenas três freguesias tiveram um acréscimo de população entre 1991 e 
2001 – Lardosa (16.65%), Castelo Branco (15.69%) e Alcains (8.71%). As freguesias 
com variação negativa mais acentuada foram Benquerenças (-30.82%), Monforte da 
Beira (-27.92%), Santo André das Tojeiras (-26.69%), Sarzedas (-23.97%), Almaceda 
(-22.45%) e Juncal do Campo (-22.60%). A freguesia de Malpica do Tejo teve uma 
variação intercensitária de -6,54%. 

Entre 1981 e 1991 a variação da população do concelho foi negativa (-1.09%). O 
concelho de Castelo Branco tem uma densidade populacional de 38.7 hab/km2, 
superior à dos restantes concelhos da Beira Interior Sul mas inferior às médias do 
País (112.4 hab/km2) e do Centro (75.3 hab/km2). A freguesia de Castelo Branco tem 
184.4 hab/km2 existindo freguesias com densidades muito inferiores como, Malpica do 
Tejo com 3.04 hab/km2 ou Monforte da Beira com 4.19 hab/km2. 

 
Fonte: DGOTDU 

Figura III.41  - Variação da população por freguesia (1991/2001). 
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 Fonte: DGOTDU 

Figura III.42  - Densidade populacional por freguesia (2001). 

Quadro III.19 – População Residente e Densidade Populacional nas freguesias do 
concelho de Castelo Branco, 2001 

FREGUESIA POPULAÇÃO RESIDENTE DENSIDADE POPULACIONAL (HAB /KM
2) 

Cebolais de Cima 1290 110,42 

Castelo Branco 31240 184,39 

Cafede 289 18,67 

Benquerenças 725 12,14 

Alcains 4929 128,78 

Almaceda 943 13,42 

Escalos de Baixo 946 18,87 

Escalos de Cima 1110 89,74 

Freixial do Campo 537 28,33 

Lardosa 1044 23,93 

Juncal do Campo 500 23,51 

Mata 590 24,37 

Malpica do Tejo 758 3,04 

Louriçal do Campo 805 36,38 

Lousa 752 21.67 
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FREGUESIA POPULAÇÃO RESIDENTE DENSIDADE POPULACIONAL (HAB /KM
2) 

Sarzedas 1738 10,29 

São Vicente da Beira 1597 15,18 

Sobral do Campo 516 18,62 

Tinhalhas 690 38,74 

Ninho do Açor 473 42,45 

Monforte da Beira 506 4,19 

Póvoa de Rio de Moinhos 685 27,63 

Retaxo 1047 90,11 

Salgueiro do Campo 965 32,28 

Santo André das Tojeiras 1033 13,52 

Concelho 55708 38,72 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 

 

A taxa de natalidade no concelho de Castelo Branco é de 8,8‰, inferior à média do 
País (11,7‰) mas ligeiramente superior à da NUT III Beira Interior. Quanto à taxa de 
mortalidade, é igual à do País (10,3‰), embora na NUT III seja bastante superior 
(16,1‰). 

Quadro III.20  – Taxa de Natalidade, Taxa de Mortalidade e Taxa de Excedente de 
Vidas, 2000 

UNIDADES 
TERRITORIAIS 

TAXA DE 
NATALIDADE ‰ 

TAXA DE 
MORTALIDADE ‰ 

TAXA DE EXCEDENTE DE 
VIDAS ‰ 

Portugal 8,8 10,3 -1,5 

Centro 10,1 11,5 -1,4 

Beira Interior Sul 7,7 16,1 -8,4 

Castelo Branco 11,7 10,3 1,4 

Fonte: INE, Infoline 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População e Habitação, 1991 e 2001 

A redução do peso das classes etárias mais jovens, mais do que o aumento da 
representatividade da população mais idosa, tem conduzido a um progressivo 
aumento do Índice de Envelhecimento, que resulta do processo de transição 
demográfica em curso.  
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Ainda assim, o índice de envelhecimento no concelho de Castelo Branco (163,2%) é 
inferior ao índice verificado na NUTIII Beira Interior Sul, mas mais elevado que a 
média da NUT II Centro (131%) e do País (102,3%). O elevado número de habitantes 
com 65 e mais anos reflecte-se no número de pensionistas por 100 habitantes que é 
superior à média do país (24,2 %). 
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Portugal Centro Beira Interior Sul Castelo Branco

 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População e da Habitação 2001 

Figura III.43 – Índice de Envelhecimento no concelho de Castelo Branco 2001 

1.15.2.2.  Condição Social da População perante o E mprego 

A repartição da população empregada pelos sectores de actividade aponta para um 
maior número de população no sector terciário. Em segundo lugar surge o sector 
secundário e por último no sector primário. Esta análise é igual quer para o concelho 
de Castelo Branco, quer para a região da Beira Interior Sul. 

Da análise da taxa de actividade verifica-se que entre 1991 e 2001 há um aumento da 
mesma tanto na Beira Interior Sul como no concelho de Castelo Branco que se traduz 
no primeiro caso por um aumento de cerca de 4,9% e no segundo caso por um 
aumento de cerca de 4,2%. Quando se analisa esta taxa ao nível do sexo verificamos 
que quer na região da Beira Interior Sul, quer no concelho de Castelo Branco o 
aumento é mais acentuado no grupo das mulheres. 
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Figura III.44  - Taxa de actividade 

A taxa de desemprego sofreu um aumento de 0,6% entre 1991 e 2001, quer na região 
da Beira Interior Sul quer no concelho de Castelo Branco, sendo que os indivíduos do 
sexo masculino têm taxas mais elevadas do que os do sexo feminino. Verifica-se no 
entanto que a redução da taxa de desemprego no período em análise para o concelho 
de Castelo Branco é apenas de 0,1% e que para a Beira Interior Sul é de 0,6%, o que 
poderá traduzir uma maior redução no desemprego nos outros concelhos que fazem 
parte desta região. 

O número de trabalhadores por conta de outrem é mais elevado no sector secundário, 
seguido do sector terciário e finalmente do sector primário tanto para a região da 
Beira Interior Sul como do concelho de Castelo Branco. Quanto à distribuição por 
sexo verifica-se que em Castelo Branco esta se faz sempre com maior número de 
trabalhadores no sexo masculino. Já na Beira Interior Sul, no sector terciário o maior 
número de trabalhadores são mulheres, sendo que nos outros sectores de actividade 
são os homens que estão em maior número. 

 

Figura III.45  - Número de trabalhadores por conta de outrem. 
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1.15.2.3.  Agricultura 

Da análise da Figura III.46 verifica-se que, quer na Beira Interior Sul quer em Castelo 
Branco as maiores áreas de ocupação são destinados aos produtores autónomos 
seguidos dos empresários, sociedades e Estado. 

 

Figura III.46  - Natureza jurídica do produtor. 

Em relação à superfície agrícola utilizada (SAU) as maiores áreas são ocupadas por 
conta própria quer na Beira Interior Sul quer no concelho de Castelo Branco, seguidos 
de ocupação por arrendamento. A superfície irrigável em Castelo Branco ocupa cerca 
de 15% da SAU. A superfície agrícola utilizada por exploração no concelho ronda os 
11,9%, sendo um pouco mais elevado na Beira Interior Sul com (17,5%). 

 

Figura III.47  - Superfície Agrícola Utilizada (SAU). 

Na utilização das terras, tanto na região da Beira Interior Sul como no concelho de 
Castelo Branco as maiores áreas são ocupadas por cereais e grão; prados 
temporários e culturas forrageiras; flores e plantas ornamentais; frutos secos; prados 
e pastagens permanentes. 
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Quadro III.21  - Utilização de Terras 

 

1.15.3. O SECTOR SUINÍCOLA EM PORTUGAL  

O comércio externo de suínos é actualmente desequilibrado sendo amplamente 
desfavorável a Portugal. As importações excedem bastante as exportações, numa 
proporção que se tem vindo a agravar nos últimos anos. Esta situação deve-se 
essencialmente ao facto da produção nacional não ter conseguido acompanhar, ao 
longo da última década, o aumento do consumo de carne de porco e seus derivados. 
Assim, foi criado espaço para que países como Espanha e França, com uma forte 
produção de suínos e geograficamente melhor colocados em relação aos principais 
mercados consumidores, rapidamente ganhassem uma quota significativa no mercado 
nacional. 

A dimensão médias das explorações suinícolas em Portugal é ainda inferior à média 
comunitária. No entanto, a evolução que se tem verificado é no sentido do aumento 
do efectivo por exploração, com redução no número de explorações de menor 
dimensão. 

O desajustamento do sector pecuário nacional à realidade comunitária reflecte-se na 
dificuldade em colocar os produtos nacionais a preços inferiores aos produtos 
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importados o que conduz a uma menor competitividade da produção nacional. Este 
desajustamento deve-se em grande parte à reduzida dimensão das explorações 
suinícolas. As explorações com maior efectivo têm maiores possibilidades rentabilizar 
os factores de produção, tendo por isso melhores condições de fazer face a quebras 
no rendimento da produção em função das flutuações do preço de venda. 

Ainda assim, a necessidade de recorrer à importação para satisfazer as necessidades 
internas permite concluir que existe um mercado que permite prever o escoamento do 
aumento da produção interna. 

Assim, e segundo o Boletim Mensal da Agricultura, Pescas e Agro-indústria, de Março 
de 2008, do INE, em Janeiro de 2008 o peso limpo do gado abatido e aprovado para 
consumo foi de 42 755 toneladas, o que representa um acréscimo de 5,1%, quando 
comparado com igual mês do ano anterior, devido sobretudo ao maior volume de 
abate registado para as espécies bovina (+7,7%) e suína (+4,7%). No que respeita ao 
número de animais abatidos, comparativamente a Janeiro de 2007, registaram-se 
aumentos para os suínos (+5,2%) e bovinos (+0,6%) enquanto as restantes espécies 
sofreram variações negativas para os equídeos (-8.9%), para os ovinos (-1,4%) e para 
os caprinos (-0,9%). 

 

Figura III.48  - Número de suínos abatidos. 

Boletim Mensal da Agricultura, Pescas e Agro-indústria, de Março de 2008, do Instituto Nacional de Estatística. 
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Com efeito, Portugal detinha em 1999, de acordo com as estatísticas agrícolas, um 
efectivo suinícola de cerca de 2 400 000 suínos, sendo que a região Centro, com 
cerca de 850 000 animais, se assumia como a segunda região com maior número de 
efectivos, logo após a região de Lisboa e Vale do Tejo.  

Quanto às sub-regiões, os maiores quantitativos suínos localizavam-se nas 
sub-regiões de Oeste com mais de 400 000 efectivos, Lezíria do Tejo com cerca de 
300 000, Pinhal Litoral com 250 000, Península de Setúbal e Alentejo Central com 
cerca de 200 000. No Alto Alentejo os efectivos eram cerca de 48 000. 

1.15.4. A SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE GRANDE NO CONTEXTO 
DA BASE ECONÓMICA DO CONCELHO DE CASTELO BRANCO E DA 
REGIÃO CENTRO 

A Sociedade Agrícola do Monte Grande, S.A. foi constituída enquanto empresa em 
1920 tendo como actividade principal a exploração agrícola de várias propriedades. A 
Herdade do Monte Grande, em Monforte da Beira, tem sido utilizada ao longo de 
vários anos como exploração agrícola, havendo referências à produção agrícola e 
agroflorestal no ano de constituição da empresa (1920).  

Ao longo dos últimos anos a Sociedade Agrícola do Monte Grande, S.A. tem possuído 
uma reduzida expressão na estrutura económica do concelho dada a reduzida 
actividade. No entanto, esta sociedade foi adquirida em 2007 pelo grupo MRS com 
sede em Salamanca. Fazendo parte do Grupo MRS a Sociedade Agrícola do Monte 
Grande, S.A. beneficiará de toda a experiência e conhecimento do grupo que 
determinou entre outros, a dimensão e localização do projecto em análise. 

Apesar do sector suinícola em Portugal não atravessar o seu melhor momento em 
termos económicos, em especial devido ao aumento dos custos associados às rações 
e combustíveis, a actividade da Sociedade Agrícola do Monte Grande será 
relativamente imune a essa situação uma vez que a totalidade da produção se destina 
à exportação para uma empresa do grupo MRS. Por outro lado, foi a excelência dos 
produtos a produzir que levou à selecção do local e da tipologia da instalação o que 
permite assegurar a viabilidade económica do projecto. 

Dada a dimensão da exploração prevê-se que sejam criados cerca de 50 postos de 
trabalhos directos na fase de exploração o que tornará a Sociedade Agrícola do 
Monte Grande o maior empregador da freguesia de Malpica do Tejo. 

Por outro lado, a actividade da Sociedade Agrícola do Monte Grande, S.A. criará 
cerca de 120 postos de trabalho indirectos, associados ao sector dos transportes, 
combustíveis, manutenção, restauração, etc. 
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1.16. SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO  

Em síntese, pode afirmar-se que, o concelho de Castelo Branco: 

• Apresenta um ligeiro acréscimo populacional que não se reflecte na maior parte 
das freguesias, centrando-se em apenas três 

• Na freguesia de Malpica do Tejo verifica-se um forte decréscimo populacional, 
cuja evolução é marcada por baixas taxas de natalidade; 

• A freguesia de Malpica do Tejo e o Concelho de Castelo Branco encontram-se em 
processo acentuado de envelhecimento; 

• Apresenta, na generalidade, uma baixa qualificação da mão-de-obra, reduzidas 
taxas de actividade e elevadas taxas de desemprego, em especial nas freguesias 
rurais; 

• Assenta a estrutura produtiva no sector terciário; 

Em suma, é um concelho, onde o sector agro-pecuário apresenta uma reduzida 
expressão, no entanto, ao nível da freguesia de Malpica do Tejo pode ter uma 
importância fundamental na promoção do desenvolvimento local, aproveitando os 
recursos existentes endogenamente e criando um elevado número de postos de 
trabalho quer na fase de construção quer na fase de exploração, o que poderá 
promover a fixação da população e, pelo menos, atenuar o decréscimo populacional 
que se tem verificado. 
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2. PROJECÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Neste capítulo procede-se à análise e avaliação da evolução da situação actual no 
caso de não ser licenciada exploração suinícola “Herdade do Monte Grande” de 
acordo com as pretensões da Sociedade Agrícola do Monte Grande, S.A.. Este 
exercício, tal como qualquer outro tipo de projecção, define, essencialmente, uma 
evolução tendencial dos descritores ambientais considerados na situação actual, por 
um lado e, por outro, considera o enquadramento institucional em que se insere o 
projecto em causa. 

A análise efectuada incide, essencialmente, sobre os efeitos que terá a opção de não 
ser licenciada a exploração suinícola “Herdade do Monte Grande” e tem por base o 
estado actual do ambiente da área em estudo. Na ausência do licenciamento da 
exploração a Sociedade Agrícola do Monte Grande, S.A. abandonará o projecto pelo 
que a área em estudo se manterá inalterada face à situação actual. 

Do ponto de vista biofísico, esta opção terá efeitos positivos essencialmente ao nível 
dos solos e da qualidade das águas superficiais e subterrâneas uma vez que se evita 
a instalação de um potencial foco de degradação.  

Ao nível da qualidade do ar e ambiente sonoro, considera-se que a não 
implementação do projecto terá também impactes positivos uma vez que não serão 
instaladas no local um conjunto de fontes ruidosas e de poluentes atmosféricos. Dada 
a reduzida pressão urbanística na envolvente, considera-se que a qualidade do ar e o 
ambiente acústico da região se deverão manter inalterados face à situação actual.  

A não implementação de um determinado projecto tem, normalmente, implicações 
negativas ao nível socio-económico. O caso em análise, não será excepção sendo 
que a não implementação do projecto terá impactes negativos significativos uma vez 
que impedirá a criação de cerca de 50 postos de trabalho directos e de 120 postos de 
trabalho indirectos. Por outro lado, os postos de trabalho temporários que se perderão 
na fase de construção são também de considerar. 
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1. AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

1.1. INTRODUÇÃO 

O objectivo do presente Estudo de Impacte Ambiental é identificar e avaliar os efeitos 
ambientais resultantes da laboração da exploração suinícola da “Herdade do Monte 
Grande”, considerando-se como impacte todas as modificações significativas, em 
relação à previsível evolução da situação actual, que decorram directa ou 
indirectamente da exploração. 

Na óptica agro-industrial, uma exploração suinícola constitui uma unidade produção 
de animais para abate, a qual implica a instalação no terreno de um conjunto de 
edifícios, equipamentos e maquinaria, bem como de recursos humanos. 

Num projecto desta natureza não é possível prever o tempo de vida útil da exploração 
uma vez que este depende essencialmente de factores de ordem económica e social. 
No entanto, independentemente do tempo de vida útil da exploração é possível avaliar 
os impactes decorrentes das actividades de desactivação do projecto, em especial no 
que se refere ao desmantelamento das infra-estruturas existentes. 

Assim, neste capítulo, procede-se à caracterização dos impactes gerados pelo 
projecto de acordo com sete parâmetros. Para cada parâmetro foram ainda definidas 
classes, procedimento que permitiu efectuar uma avaliação semi-quantitativa. Os 
parâmetros e as classes considerados foram as seguintes:  

Natureza - Foram considerados impactes positivos, negativos ou nulos; 

Grau de certeza  - Parâmetro que avalia a probabilidade da ocorrência dos impactes 
descritos e que depende do grau de conhecimento existente sobre as acções 
geradoras de impactes e sobre os sistemas sobre os quais actua. Os impactes 
previsíveis foram considerados como: possíveis, prováveis e certos;  

Duração  - Parâmetro que avalia o carácter permanente ou temporário de cada um 
dos impactes; 

Reversibilidade - Parâmetro que avalia o carácter reversível, parcialmente reversível 
ou irreversível de cada um dos impactes; 

Ordem -  Consoante se trate de impactes directamente causados pela implementação 
do projecto (impactes directos) ou causados de forma indirecta pelos processos que 
gera (impactes indirectos); 
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Magnitude - Parâmetro que corresponde a uma avaliação, tão objectiva quanto 
possível, das consequências do projecto sobre as diferentes variáveis ambientais e 
sócio-económicas. Consideram-se as classes muito reduzida, reduzida, média, 
elevada e muito elevada.  

Significado – Parâmetro integrador que permite estabelecer uma comparação entre a 
importância dos diversos impactes, pesa outros parâmetros, designadamente, a área 
afectada, a reversibilidade e a interacção entre impactes. Os impactes são 
classificados em pouco significativos, significativos ou muito significativos.  

Sempre que se justifique, no âmbito da avaliação dos diferentes descritores, é ainda 
efectuada a identificação e avaliação dos impactes cumulativos resultantes da 
implementação do Projecto. 

De seguida serão detalhadas as metodologias de avaliação de impactes específicas 
adoptadas por cada um dos descritores ambientais em causa e efectuada a sua 
avaliação. Destaca-se que, na avaliação de cada descritor, se procurou realçar os 
parâmetros mais relevantes para a tipologia de impacte em questão, realçando o seu 
significado, em função dos parâmetros anteriormente pormenorizados. 

1.2. CLIMA 

Em função do tipo e da dimensão do projecto não se prevê que a exploração suinícola 
da “Herdade do Monte Grande” venha a gerar impactes directos negativos 
significativos mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas. 

1.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

Os potenciais impactes negativos gerados pelo projecto em análise sobre as vertentes 
geomorfológica e geológica ficarão a dever-se essencialmente aos trabalhos de 
escavação e aterro para terraplenagem da área de construção. No entanto, dado o 
reduzido volume de terras a movimentar, que não deverá exceder os 100 000 m3, e a 
reduzida profundidade das escavações e aterros (que não deverão exceder os 2 
metros) poderá afirmar-se com segurança que os impactes negativos sobre as 
componentes geomorfológica e geológica são negligenciáveis. 

Por outro lado o espalhamento do estrume não será suficiente para gerar alterações 
significativas na morfologia do terreno. Para além disso, esses materiais serão 
espalhados exclusivamente sobre solos agrícolas, não atingindo as formações 
geológicas. Deste modo, também não serão induzidos impactes nestes descritores 
como resultado das actividades a desenvolver nas zonas de espalhamento. 
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Por outro lado, refere-se que as actividades a desenvolver no âmbito deste projecto 
não terão influência sobre possíveis reactivações das estruturas tectónicas existentes 
na região. 

1.4. SOLOS E OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO  

1.4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O solo é um recurso natural, não renovável à escala humana, cuja utilização 
inadequada leva à sua perda irreparável, sendo o seu valor económico e ambiental 
dificilmente calculável. No entanto, a qualidade do solo e a sua capacidade de uso 
enquanto recurso, variam substancialmente no território, e é com base nesses 
parâmetros, que conjuga um conjunto de factores fisico-químicos e estruturais, que se 
deverá fazer a opção de qual a melhor utilização possível do solo, numa perspectiva 
de desenvolvimento sustentável. 

A intensidade e a natureza dos impactes gerados pela alteração do uso do solo 
dependem das suas potencialidades intrínsecas. Quanto maior for a potencialidade de 
uso agrícola ou florestal de um determinado solo, mais amplas serão as alternativas 
para a sua utilização. Desta forma, uma alteração profunda do uso, em particular 
quando essa utilização é não agrícola ou florestal, pode gerar impactes significativos, 
principalmente quando os solos com essas características são raros ou quando a 
tipologia da sua ocupação assume um interesse ou valor particular.  

No âmbito do presente EIA, a identificação e avaliação dos impactes ambientais da 
implementação do projecto sobre os recursos pedológicos, respectiva capacidade 
produtiva e eventuais alterações ao uso actual dos solos considerou as acções 
previstas e os respectivos potenciais impactes sobre o recurso solo. 

1.4.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

No decurso da fase de construção são expectáveis impactes sobre os recursos 
pedológicos presentes no área de estudo uma vez que será necessário proceder à 
construção de edifícios agro-pecuários. 

Ainda que possa ocorrer o aumento do tráfego de veículos pesados, para transporte 
dos materiais e maquinaria auxiliar às obras previstas, as vias a usar já se encontram 
todas implantadas no terreno e em uso, pelo que o aumento dos fenómenos de 
compactação e erodibilidade dos solos será pouco significativo. 

Desta forma, os impactes associados a esta fase do projecto serão negativos mas 
pouco significativos, atendendo à reduzida área directamente afectada e ao tipo de 
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solos e respectiva capacidade de uso em questão. As afectações de solos, fora da 
área de implantação dos pavilhões, que porventura venham a ocorrer, corresponderão 
certamente a situações pontuais, que serão corrigidas no final dos trabalhos. 

Saliente-se ainda que não é de prever a afectação de solos de maior capacidade de 
uso, na envolvente da área de estudo, nem de usos de mais valia ecológica como 
sejam o montado de azinho e a galeria ripícola. 

1.4.3. FASE DE EXPLORAÇÃO  

No que diz respeito à fase de exploração da suinicultura os impactes expectáveis 
podem ser divididos em dois grandes grupos que se passam a discriminar: 

ACTIVIDADES ASSOCIADAS À PRODUÇÃO SUINÍCOLA  

A normal actividade da exploração suinícola obriga ao manuseamento e 
armazenamento de uma série de substâncias e produtos químicos nas proximidades 
da área de produção. Entre estas substâncias encontram-se produtos com um 
diminuto potencial poluente (tais como as rações), e outros produtos que podem 
levantar alguns problemas (medicamentos ou aditivos alimentares). Junto aos locais 
de armazenamento e manuseamento destes materiais poderá ocorrer a contaminação 
dos solos, de forma directa ou por arrastamento das águas pluviais. Este tipo de 
situação, a ocorrer, será sempre acidental (por derrames ou quedas fortuitas dos 
contentores, fugas dos materiais nos locais de armazenamento ou descarga) e 
portanto incerta. 

O impacte sobre a estrutura física ou química do solo dependerá, em larga escala, do 
tipo de substância em causa e do quantitativo incorporado nos solos, antes que o 
acidente seja detectado e das devidas medidas de contenção, limpeza ou 
descontaminação entretanto tomadas. Ainda assim, considera-se que este tipo de 
impacte, a ocorrer, deverá ser negativo, mas pouco significativo, dada a muito 
reduzida probabilidade de ocorrência, associada ao diminuto número e quantidade de 
substâncias com potencial contaminante a manusear na futura exploração. 

GESTÃO DOS EFLUENTES  

O chorume (efluente não tratado) produzido em explorações animais apresenta um 
elevado teor em nutrientes, nomeadamente em azoto (N), fósforo (P) e potássio (K), 
apresentando, ainda, outros macronutrientes tais como o cálcio, o magnésio e o 
sódio. Este tipo de efluente bruto apresenta, ainda, uma grande quantidade de 
microorganismos, valores elevados de matéria orgânica e de sólidos suspensos, e 
quantidades apreciáveis de micronutrientes, pelo que é normalmente considerado um 
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material com potencial impacte sobre diversas componentes ambientais, 
nomeadamente os solos. 

Contudo, tendo presente que, no âmbito do projecto da Suinicultura de Monte Grande, 
está prevista a construção de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR), o chorume oriundo desta exploração será separado em estrume (fracção 
sólida) e efluente líquido. O efluente líquido será encaminhado para a ETAR, sendo 
que o projecto desta instalação permite assegurar o cumprimento dos valores limite 
de emissão estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

A fracção sólida será encaminhada para uma placa de estrume onde se procede à 
sua estabilização e secagem para posterior aplicação em solos agrícolas. De acordo 
com o Código das Boas Práticas Agrícolas (CBPA)esta fracção sólida possui um teor 
médio de azoto de 9kg/ton, sendo a produção média de 0,7 t por lugar de porco de 
engorda. Assim, de modo a cumprir o valor limite de dotação de 170 kg de Azoto/ha 
proposto pelo (CBPA) serão necessários cerca de 500 ha para proceder ao 
espalhamento dos sólidos (essa área existe na propriedade da Sociedade Agrícola do 
Monte Grande, não havendo necessidade de recorrer a terrenos de outros 
proprietários). 

O espalhamento do estrume, para além de ser uma forma de completar o seu 
tratamento permitirá incorporar nos solos quantidades apreciáveis de nutrientes.  

O uso de estrumes resultantes da actividade pecuária na fertilização dos solos 
apresenta diversas vantagens, nomeadamente: 

• garante o fornecimento de nutrientes às plantas, permitindo reduzir a adição de 
adubos químicos; 

• aumenta o teor em matéria orgânica no solo, com consequentes melhorias na 
estrutura do solo; 

• permite dar um final adequado a um produto que, se for incorrectamente 
manuseado, pode conduzir à ocorrência de fortes contaminações das águas 
superficiais e subterrâneas. 

No que respeita aos potenciais impactes negativos decorrentes da aplicação de 
estrumes nos solos, podem ocorrer afectações de natureza física, pela degradação da 
sua estrutura, promoção da erosão (pelo aumento da frequência do cultivo), 
colmatação ou alagamento, na sua composição química, por imputar desequilíbrios 
nutritivos, por salinização ou por acumulação de elementos orgânicos poluentes, ou 
em termos bióticos, pelo favorecimento da proliferação de pragas e doenças ou, pelo 
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contrário, pela esterilização do solo1. Este tipo de impactes negativos faz-se sentir 
quando existe pouco cuidado na gestão da fertilização do solo e na sucessão e 
exploração das culturas. 

Desta forma pode concluir-se que, caso sejam tomadas as devidas precauções no 
espalhamento do estrume, os impactes negativos sobre os solos serão 
negligenciáveis, sendo largamente ultrapassados pelos benefícios que resultam da 
fertilização das culturas existentes nas propriedades em causa. O impacte positivo 
esperado será, no entanto, pouco significativo uma vez que não é expectável qualquer 
alteração na capacidade de uso dos solos onde será efectuado o espalhamento do 
efluente e dos tamisados.  

1.4.4. FASE DE DESACTIVAÇÃO  

No decurso da fase de desactivação da exploração prevê-se que ocorra a demolição 
de todos edifícios e o desmantelamento de todas as infraestruturas implantadas no 
terreno. Após o encaminhamento de todos os resíduos para destino final apropriado, 
efectuar-se-á a recuperação de todas as áreas afectas à exploração. 

Esta recuperação deverá integrar a descompactação dos solos, seguida do 
espalhamento de uma camada de terra viva sobre todos os locais a revegetar e, 
posteriormente, a plantação e sementeira de vegetação adaptada a este tipo de 
situação. Estas medidas constituirão um impacte moderadamente benéfico sobre os 
recursos pedológicos, pois contribuirão para o restabelecimento de solos com 
potencial de produção agrícola. 

                                                                        
1 Quelhas dos Santos, 1996. 



 

E
S

TU
D

O
 D

E
 IM

P
A

C
TE

 A
M

B
IE

N
TA

L 
E

X
P

LO
R

A
Ç

Ã
O

 S
U

IN
ÍC

O
LA

  
”H

E
R

D
A

D
E

 D
O

 M
O

N
TE

 G
R

A
N

D
E

” 

  E
.0

7
08

0.
0

4.
00

1.
nf

 
A

va
lia

çã
o

 d
e

 I
m

p
ac

te
s 

e
 M

e
d

id
a

s 
d

e
 M

in
im

iz
a

çã
o

 
P

á
g

. 
IV

.7
 

 

 

F
ig

ur
a 

IV
.1

  -
 Á

re
as

 d
e 

es
pa

lh
am

en
to

 d
e 

es
tr

um
e.

 



 

E
S

TU
D

O
 D

E
 IM

P
A

C
TE

 A
M

B
IE

N
TA

L 
 

 E
X

P
LO

R
A

Ç
Ã

O
 S

U
IN

ÍC
O

LA
  

”H
E

R
D

A
D

E
 D

O
 M

O
N

TE
 G

R
A

N
D

E
” 

 

  P
á

g
. 

IV
.8

 
A

va
lia

çã
o

 d
e

 I
m

p
ac

te
s 

e
 M

e
d

id
a

s 
d

e
 M

in
im

iz
a

çã
o

 
E

.0
7

08
0.

0
4.

00
1.

nf
 

                     - 
P

ág
in

a 
in

te
nc

io
na

lm
en

te
 e

m
 b

ra
nc

o 
- 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
 EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA  

”HERDADE DO MONTE GRANDE”  

 

 

Pág. IV.9 Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização E.07080.04.001.nf 

 

1.5. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

De acordo com a análise realizada os impactes possíveis de ocorrerem com a 
implementação do Projecto da exploração suinícola “Herdade do Monte Grande” 
relacionam-se com o consumo de água de origem superficial. No entanto não se antevêem 
qualquer tipo de problemas com a disponibilidade de água dado que o balanço hídrico é 
positivo. Para esta estimativa considerou-se que o volume médio de armazenamento de 
água das duas albufeiras é da ordem dos 495 000 m3 (458 000 m3 + 37 000 m3) e que o 
escoamento mínimo anual na secção correspondente ao paredão da albufeira instalada no 
ribeiro do Vidigal é superior a 7 000 000 m3. Este cenário foi construído considerando uma 
área de drenagem de 37,9km2, uma precipitação mínima anual de 378mm56 e, uma 
percentagem bastante significativa de infiltração, retenção noutras albufeiras e 
evapotranspiração, o que corresponde a uma afluência de 14 000 000 m3/ano. 

Outro impacte que a implementação do projecto poderá gerar prende-se com a 
Impermeabilização da sub-bacia do ribeiro do Vidigal e o consequente aumento dos 
caudais de ponta. No entanto, este impacte poderá considerar-se negligenciável dado que 
a sub-bacia do ribeiro do Vidigal possui uma área de 73,5km2 e que, as infra-estruturas a 
construir (pavilhões e lagoas de decantação) impermeabilizarão um máximo de 47 100 m2, 
o que corresponde a apenas 0,06% da área da sub-bacia;  

A rede viária manter-se-á inalterada, não se prevendo por isso qualquer obstrução à 
passagem natural das águas superficiais. Os pavilhões, a ETAR e as lagoas de maturação 
serão construídos numa zona de interflúvio, entre dois afluentes da margem esquerda do 
ribeiro do Vidigal, não interferindo com o normal escoamento de qualquer linha de água, por 
menor que ela seja. 

Em suma, não se antevê qualquer impacte significativo sobre os recursos hídricos 
superficiais, quer na fase de construção quer na fase de exploração. 

1.6. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS  

O projecto em análise não contempla qualquer consumo de água subterrânea, sendo as 
necessidades de água para consumo industrial e doméstico asseguradas pelas captações 
efectuadas nas barragens existentes na propriedade. Assim, o projecto em análise não terá 
quaisquer impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos. 

                                                                        
56 Valor mais baixo registado na estação Monforte da Beira, no período 1985-1995. 
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1.7. QUALIDADE DAS ÁGUAS  

1.7.1. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS  

Em termos qualitativos os impactes possíveis de ocorrerem com a implementação do 
presente Projecto relacionam-se directamente com a rejeição de efluentes líquidos 
normalmente com elevada carga orgânica e bacteriológica e, indirectamente, com o 
espalhamento dos sólidos nos solos e/ou com o incorrecto armazenamento dos resíduos 
hospitalares perigosos. 

A ETAR prevista, constituída por três tanques (reactores), dois deles anaeróbios e um 
aeróbio e um decantador secundário, cujos volumes são, respectivamente, 200 m3, 200 m3, 
1600 m3 e, 300 m3, encaminha o efluente para duas lagoas de maturação com 35 000 m3 e 
25 000 m3 de volume de armazenamento. Prevê-se, com este modelo de ETAR, que o 
efluente final (a ser lançado no ribeiro do Vidigal) cumpra os limites estabelecidos no 
Decreto-lei 236/98, de 1 de Agosto (Tabela VII). Apesar disso, o regime semi-torrencial da 
Ribeira do Vidigal poderá indiciar a ocorrência de impactes negativos sobre a qualidade das 
águas dessa linha de água, em especial nos períodos de estiagem. No entanto, dada a 
elevada taxa de evaporação nesse período é espectável que as descargas na linha de água 
sejam bastante reduzidas no período de Junho a Agosto, podendo inclusivamente ser 
interrompidas temporariamente. Assim, os impactes na qualidade das águas superficiais 
devidos à descarga do efluente tratado na ETAR serão negativos, mas pouco significativos, 
em especial no período de maior escoamento. 

1.7.2. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS  

Uma vez que este a ETAR será totalmente construída em betão não é expectável a 
existência de impactes negativos sobre a qualidade das águas subterrâneas locais 
decorrentes da infiltração de efluente não tratado.  

De igual modo, o espalhamento dos sólidos no solo não parece constituir impacte 
significativo sobre a qualidade das águas porquanto estes sólidos apresentarão um teor de 
humidade bastante reduzido.  

O impacte associado à contaminação de águas por contacto com fármacos, resultante por 
exemplo de incorrecto armazenamento dos mesmos, é um impacte pouco provável mas 
que a acontecer seria negativo e de significância dependente da intensidade da 
contaminação (concentração, tempo de contacto ou lixiviação).  
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1.8. QUALIDADE DO AR  

1.8.1. FASE DE CONSTRUÇÃO E DE DESACTIVAÇÃO  

A afectação da qualidade do ar por uma actividade pode ocorrer nas fases de construção, 
exploração e desactivação. No caso da exploração suinícola “Herdade do Monte Grande” a 
fase de construção engloba a movimentação de terras e o aumento do tráfego de viatura 
pesadas associado ao transporte dos materiais de construção.  

Estas actividades serão responsáveis essencialmente pela geração de partículas em 
suspensão no entanto, dada a elevada distância a que se situa das localidades mais 
próximas, não são esperados quaisquer impactes ao nível da qualidade do ar. 

1.8.2. FASE DE EXPLORAÇÃO  

1.8.2.1.  Metodologia de análise 

Os impactes ao nível da qualidade do ar poderão ocorrer devido à geração de poluentes 
atmosféricos a partir dos pavilhões e das lagoas do sistema de tratamento das águas 
residuais. 

Para proceder à avaliação desses impactes foi simulada a dispersão dos poluentes gerados 
na exploração pela aplicação de um modelo gaussiano ISC3-ST (Industrial Source Complex 
3 – Short Term), validado pela EPA (Environmental Protection Agency). 

O modelo ISCST3 permite simular os níveis de poluentes resultantes de fontes em área 
(pavilhões e lagoas), de acordo com os parâmetros de dispersão típicos de uma zona rural 
em terreno plano. Foi utilizada uma malha de receptores com um espaçamento de 75 
metros numa área de 3000 m x 3000 m (o que corresponde a 1.681 receptores). No 
entanto, na análise de impactes foram considerados apenas os receptores que 
correspondem às habitações mais próximas da área de exploração. 

O modelo de dispersão foi utilizado para a determinação dos níveis de concentração de 
PM10, COV e H2S. A determinação dos factores de emissão destes poluentes foi efectuada 
pela aplicação dos critérios propostos pela (EPA) em “Compilation of Air Pollutant Emission 
Factors (AP-42)” (1995) e em “Emissions From Animal feeding Operations”. Esses factores 
de emissão são apresentados no Quadro IV.1. 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  
 EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA  

”HERDADE DO MONTE GRANDE”  

 

 

Pág. IV.12 Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização E.07080.04.001.nf 
 

Quadro IV.1  - Factores de emissão de poluentes utilizados na modelação. 

FACTORES DE EMISSÃO (ton/500 a.eq.ano)
57 

POLUENTE 
PAVILHÕES  LAGOAS  

PM10 2 - 

COV - 0,6 

H2S - 2,4 

1.8.2.2.  Resultados obtidos 

A modelação da dispersão dos poluentes atmosféricos considerados permitiu proceder à 
determinação da sua concentração em três pontos distintos apresentados na Figura IV.2. 
estes locais correspondem às habitações mais próximas da exploração. 

No caso dos COV e do H2S não existem, na legislação nacional ou comunitária, valores 
limite no ar ambiente, pelo que se optou por assumir os valores limite propostos pelo 
Departamento de Conservação Ambiental do Estado de Nova York. 

                                                                        
57 Animal equivalente 
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Figura IV.2  - Localização dos receptores considerados na modelação. 
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No Quadro IV.2 são apresentadas as concentrações máximas obtidas pela modelação e os 
respectivos valores limite. 

Quadro IV.2  - Resultados obtidos. 

CONCENTRAÇÃO PREVISTA  
(µµµµg/m 3) 

POLUENTE 

A B C 

VALOR LIMITE  
(µµµµg/m 3) 

PM10 24 8 6 50 (média diária) 
40 (média anual) 

COV 20 2 3 180 

H2S 13 0 0 14 

 

De acordo com a análise realizada, 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 do 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 ao 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), provável, temporário e reversível. 

1.9. AMBIENTE SONORO 

A afectação do ambiente sonoro por uma actividade pode ocorrer nas fases de construção, 
exploração e desactivação. No caso da exploração suinícola “Herdade do Monte Grande” a 
fase de construção  contempla trabalhos de movimentação de terras e de abertura de 
valas para a construção de fundações. Por outro lado haverá um aumento no volume de 
tráfego de pesados associado ao transporte de materiais para os trabalhos de construção. 
Assim, poderão ocorrer impacte negativos devido ao aumento do número de equipamentos 
ruidosos no local, no entanto, considera-se que estes impactes serão pouco significativos 
dada a elevada distância a que se situam as habitações mais próximas. 
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Na fase de exploração  os impactes ao nível do ruído ficarão a dever-se essencialmente à 
circulação de viaturas pesadas para transporte de rações e de animais. Tendo em 
consideração a recepção de racções e a expedição de animais será de esperar que o 
tráfego induzido seja de cerca de dois veículos pesados por dia. Apesar do tráfego nas vias 
existentes na envolvente não ser significativo pode afirmar-se com segurança que o 
aumento em duas viaturas por dia não levará à ocorrência de impactes significativos sobre 
o ambiente sonoro da envolvente. A laboração de alguns equipamentos da exploração, 
nomeadamente as bombas de abastecimento de água e os sistemas de ventilação poderão 
também gerar algum ruído no entanto, considera-se que não deverão gerar impactes 
negativos dada a elevada distância a que se situam dos receptores mais próximos.  

Na fase de desactivação  as actividades de desmantelamento dos equipamentos e de 
demolição dos edifícios serão geradoras de ruído. Ainda assim, estas actividades serão 
bastante limitadas no tempo, tendo em conta a reduzida dimensão da instalação. 
Considera-se por isso que esta fase poderá gerar impactes negativos ao nível do ruído 
ambiente embora pouco significativos, temporários e reversíveis. 

1.10. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITECTÓNICO 

As partes constitutivas do Projecto estão cartografadas na Figura IV.3. Consistem em 
pavilhões de produção (rectângulos longos de côr castanha), e instalações sociais 
(pequenos rectângulos de côr castanha a sul dos pavilhões), duas lagoas associadas à 
ETAR (rectângulos de côr azul), eventual instalação de biogás (rectângulo de côr amarela).  

A captação de água será efectuada a partir das duas barragens disponíveis na propriedade, 
a Sul e a Leste. Cerca de 1 Km a sul, junto do actual caminho de acesso ao Monte, serão 
construídos dois depósitos de transferência a partir do qual a água chegará à exploração 
por gravidade. 

Para caracterizar os impactes do Projecto tomou-se como parâmetro a distância ou grau de 
sobreposição entre as partes do Projecto, acima descritas, e as ocorrências que 
consubstanciam o Descritor Património, sobre cartografia à escala 1:25.000. 

Deste modo, confrontando a cartografia do Património (Figura III.21) com a planta do 
Projecto (Figura IV.3) existe interferência directa com as ocorrências 1, 2, 3, 4 e 5.  

Tendo em consideração o potencial arqueológico da região não se deve excluir a 
possibilidade de existirem vestígios arqueológicos ocultos no solo. 

O Quadro 2  resume os impactes expectáveis, tendo como referencial as ocorrências 
identificadas na Situação de Referência. 
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Fase de construção 

A construção das várias partes do Projecto implica a demolição das construções rurais 
assinaladas com os nº de referência 1, 2, 3 e 5. Tal acção traduz um impacte certo, directo, 
negativo, irreversível e de magnitude elevada sobre as ocorrências. A significância desse 
impacte é reduzida atendendo ao valor cultural que foi atribuído às ocorrências. 

Apesar de se verificar sobreposição espacial, não se identificaram impactes negativos 
sobre a ocorrência 4, visto tratar-se de um achado isolado, e não ter sido identificado um 
sítio arqueológico no local. Com prudência pode atribuir-se indeterminação ao impacte 
resultante da movimentação de solo. 

A ocorrência 6 não será demolida, estando previsto instalar neste local os escritórios da 
exploração. Esta acção pode traduzir-se num impacte positivo se a recuperação do edifício 
respeitar as características estruturais actuais e materiais de construção, ou negativo se tal não 
acontecer. 

A partir da informação disponível não foram identificados impactes negativos na ocorrência 
7, desde que a conduta gravítica não se afaste do traçado do caminho actual. 

Fase de exploração 

Tendo em consideração os impactes identificados na fase precedente não existem 
impactes nas ocorrências 1, 2, 3, 4 e 5 em consequência da exploração do Projecto.  

Considera-se indeterminado o impacte nas ocorrências 6 e 7 associado às operações de 
manutenção, reparação ou alteração do Projecto actual. 
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Figura IV.3  - Layout do Projecto 
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Quadro IV.3 Avaliação de Impactes do Descritor Património 

 

 
REFERÊNCIA.  
Tipologia. 

 

 
Inserção no projecto 
 
AI = Área de incidência do 
Projecto; 
ZE = Zona envolvente do Projecto. 
 

CARACTERIZAÇÃO DE IMPACTES 
 
Fase (Fa): Construção (C), Exploração (E);  
Tipo (Ti): indirecto (I), directo (D);  
Natureza (Na): negativo (-); positivo (+);  
Magnitude (Ma): baixo (B), médio (M), elevado (E);  
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);  
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo 
(C);  
INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I) 
(? = incerteza na atribuição) 
 

. 

 AI ZE  Ti  Na  Ma   Du  Pr   INI 

   Fase D I - + B M E T P PP P C  
 

1, 2, 3 e 5   C D  -    E  P   C  
Eira, casa, malhada e 
estrutura 

  E             N 

 

4   C             I 
Achado isolado   E             N 

 

6   C D  - + ? ? ? ? ?  P   
Casa   E             I 

 

7   C             N 
Indeterminada   E             I 

 
Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Descritor Património 
(os parâmetros indicados podem ter grau indeterminado no caso de a informação disponível sobre o projecto não 
permitir fazer tal qualificação) 
Tipo (directo, indirecto):  o impacte é directo se for provocado pela construção ou exploração 
do projecto e indirecto se for induzido por actividades decorrentes ou ligadas ao projecto. 
Natureza (negativo, positivo): um impacte positivo ou benéfico decorre de uma acção que melhora o 
conhecimento ou o estado de conservação de uma ocorrência patrimonial. Um impacte negativo ou prejudicial 
traduz a destruição parcial ou total de uma ocorrência, a sua degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua 
envolvente espacial. 
Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma 
das acções impactantes e da susceptibilidade das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for 
directo e implicar uma destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afectação da 
sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada ou uma intrusão na 
zona envolvente também com menor expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência. 
Duração (temporária, permanente): a duração do impacte ou seja do efeito induzido pela acção impactante sobre 
a ocorrência patrimonial pode ser temporária ou permanente. Embora muitas causas possam ser temporárias ou 
seus efeitos negativos têm, em geral, carácter permanente. Porém um efeito do tipo ocultamento que após a sua 
cessação não degrade o estado de conservação da ocorrência patrimonial pode considerar-se temporário. 
Probabilidade (certo, provável, pouco provável ou improvável): o grau de certeza ou a probabilidade de 
ocorrência de impactes é determinado com base no conhecimento das características intrínsecas das acções 
impactantes, da sua localização espacial e do grau de proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. A 
probabilidade é certa se a localização de uma parte de projecto coincide de forma negativa com a posição de uma 
ocorrência patrimonial. 
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1.11. FLORA E FAUNA  

1.11.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

As explorações intensivas, na sua generalidade, podem ter efeitos muito diversos nas 
biocenoses das zonas envolventes.  

O facto de o presente estudo se referir à construção e laboração de uma Exploração 
Suinícola implica que serão analisados os efeitos previsíveis que a actividade terá no 
ambiente da área e na respectiva envolvente. 

1.11.2. FASE DE CONSTRUÇÃO  

Acções potencialmente geradoras de impactes ao nível da flora incluem: 

• Destruição de vegetação resultante da decapagem do terreno, da movimentações de 
terras e da instalação de infra-estruturas; 

• Circulação de máquinas e trabalhadores na área de Projecto e envolvente. 

 

Espera-se que os principais efeitos causados por estas acções sejam: 

•  Alteração do uso do solo e logo dos habitats, na área de instalação do Projecto; 

•  Aumento da dispersão de poeiras e do pisoteio da vegetação. 

Na fase de construção, os principais impactes sobre a flora e vegetação implicam a 
substituição e remoção da componente vegetal presente na área a construir. Tal reflecte-se 
na perda de habitat de prados.  

Tendo em conta que estes habitats são abundantes na área de implementação e na 
envolvente e que pelas suas características possuem uma importância ecológica e 
conservacionista pouco relevante, considera-se que o impacte da perda destas áreas de 
habitat e a sua substituição por área construída corresponde a um impacte negativo, de 
magnitude e significância reduzidas. 

Em conclusão, caso sejam cumpridas as medidas de minimização apontadas e não ocorra 
qualquer dano ou intervenção nas áreas de montado, não se esperam impactes 
significativos nem de magnitude relevante, nem na área de estudo, nem na envolvente. 
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1.11.3. FASE DE EXPLORAÇÃO  

Os principais efeitos decorrentes da exploração da suinicultura sobre a componente flora e 
vegetação são os seguintes: 

1. Condicionamento da flora e da vegetação da área ocupada, não se desenvolvendo 
qualquer vegetação natural; 

2. Modificações no mosaico de habitats, através da sua interrupção ou artificialização 
de uma percentagem da área. 

O impacte mais importante ao nível da Flora e Vegetação é a alteração do elenco florístico 
e do coberto vegetal com efeitos na biodiversidade da área, provocado pelo funcionamento 
da suinicultura. Tal pode verificar-se pelo aumento da disponibilidade de azoto e limpezas 
nas áreas envolventes às construções. Estes impactes são negativos, pouco significativos, 
de ocorrência directa, reversíveis e de reduzida magnitude. 

Assim, os impactes globais na Flora e vegetação são considerados negativos, mas pouco 
significativos e de fraca magnitude, dado que na área não existem comunidades vegetais 
relevantes. 

Dadas as características desta exploração, não se prevêem impactes negativos relevantes 
sobre as actuais áreas de montado e linhas de água, nem sobre as comunidades vegetais 
que se localizam na envolvente da área de estudo. 

Ao nível da fauna e relativamente aos anfíbios, a perda, degradação e fragmentação do 
habitat por acção do Homem são consideradas as maiores ameaças para várias espécies 
devido, entre outras, à poluição dos cursos de água por efluentes industriais e agrícolas, à 
destruição dos habitats circundantes dos rios e ribeiros, em particular da vegetação 
ribeirinha e à agricultura intensiva. Uma vez que este projecto vai ser implementado numa 
área pouco interessante para este grupo faunístico e considerando que, do normal 
funcionamento da exploração não irá ocorrer a contaminação das linhas de água da 
envolvente, considera-se que os impactes sobre este grupo são negativos, 
directos/indirectos, pouco significativos e de reduzida magnitude. 

Os factores de ameaça normalmente associados aos répteis estão também muito ligados à 
perda e degradação do habitat disponível. Para além disso, a mortalidade acidental e a 
perseguição directa são também factores a considerar. Tal como para os anfíbios, a 
inexistência de espécies com elevado estatuto de ameaça fazem antever impactes 
negativos pouco significativos, de ocorrência directa, reversíveis e de reduzida magnitude. 

Dada a dimensão da área de intervenção e a natureza dos habitats que irão ser 
intervencionados (essencialmente prados), não é expectável que a implementação deste 
projecto acarrete impactes negativos significativos sobre a avifauna. Aliás, a instalação das 
lagoas associadas à exploração funcionam até como atractivo para várias indivíduos 
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associados a massas de água, como por exemplo patos, garças e corvos-marinhos.  Assim, 
a perda de habitats é considerada um impacte negativo, directo, pouco significativo e de 
magnitude reduzida. Por outro lado, a criação de novos habitats considera-se um impacte 
nulo/ positivo, directo, significativo e de magnitude reduzida. 

Em relação à mamofauna regista-se a degradação/perturbação do habitat e o aumento do 
risco de atropelamento. O baixo estatuto de conservação das espécies consideradas como 
possivelmente afectadas e a pobreza dos habitats a alterar tornam estes impactes pouco 
significativos, de ocorrência indirecta, reversíveis/irreversíveis e de reduzida magnitude. 

1.11.4. FASE DE DESACTIVAÇÃO  

Na fase de desactivação, as actividades associadas às operações de demolição 
(movimento de máquinas e pessoas, demolição propriamente dita, transporte de materiais, 
entre outras) poderão provocar alguma perturbação ao nível da fauna e da flora local. No 
entanto, por ser uma acção tão pontual, o impacte causado, apesar de negativo é 
temporário e pouco significativo. 

A remoção das infra-estuturas da suinicultura permitirá a reocupação destas áreas pela 
flora o que constitui um impacte positivo e permanente apesar de pouco significativo. Em 
relação à fauna, o que se prevê é que possa haver uma ligeira alteração do elenco 
faunístico local, com o possível afastamento de espécies que beneficiavam da presença 
humana, em detrimento de outras. 

1.12. PAISAGEM  

1.12.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

O impacte visual associado à construção das infra-estruturas de apoio à actividade 
agropecuária, é avaliado considerando a caracterização da situação de referência em 
termos paisagísticos (nomeadamente, as características da paisagem interceptadas), e as 
características visuais mais relevantes da exploração em apreciação.  

As características visuais das Unidades de Paisagem (UP) em que se insere o projecto, 
num âmbito geral, apresentam um elevado grau de sensibilidade.  

Neste sentido, visto tratar-se de um espaço onde a presença de elementos artificiais não é 
notória, constata-se que qualquer intervenção que envolva a construção de infra-estruturas, 
contribua para a artificialização da paisagem actual, devendo por isso mesmo apresentar 
impactes bastante maiores do que o que aconteceria se localizada em áreas com índices 
de construção maiores.  
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Tendo em consideração as características do projecto pode-se considerar que estes não 
serão muito significativos, uma vez que a dimensão da área afectada e volumetria das 
construções, é muito reduzida comparativamente com a área total da propriedade, não 
apresentando expressão significativa. No cômputo geral, as alterações em causa serão 
pouco perceptíveis para um observador externo. 

1.12.2. FASE DE CONSTRUÇÃO  

Sob o ponto de vista paisagístico, em consequência das acções inerentes à fase de 
construção, verificar-se-ão efeitos negativos na percepção sensorial da estética e carácter 
do local, relacionados com o aspecto “inacabado” das zonas onde decorre a obra, 
movimento de veículos e materiais e homens. 

Considera-se que os impactes gerados por este conjunto de operações são de natureza 
negativa, pela desorganização espacial e degradação visual que provocam, de fraca 
magnitude, certos e temporários, no entanto pouco significativos tendo em conta a restrita 
área onde se encontram. 

1.12.3. FASE DE EXPLORAÇÃO  

Da análise efectuada, destaca-se que toda a área de intervenção do projecto se enquadra 
em zonas de qualidade paisagística média (pastagens). Dadas as características de 
ocupação do solo presentes na área, que conferem a toda esta zona um forte carácter 
rural, próprio da paisagem da Campina de Idanha, e as condições de visibilidade do local, 
considerou-se que a área em estudo apresenta uma sensibilidade paisagística e visual 
média a elevada. 

Assim, durante a fase de exploração, prevê-se que os impactes visuais sejam elevados, no 
entanto pouco significativos tendo em conta que os edifícios e infra-estruturas de apoio ao 
funcionamento da suinicultura apresentam uma estrutura e volumetria reduzidas e afectem 
uma área bastante restrita da propriedade, onde preexistem edificações de habitação e de 
arrumos, prevendo-se que a sua actividade não afecte o normal funcionamento da 
paisagem local.  

1.12.4. FASE DE DESACTIVAÇÃO  

Durante a fase de desactivação da suinicultura prevê-se que se proceda à demolição de 
todos edifícios e desmantelamento das infraestruturas implantadas no terreno e das lagoas 
da ETAR e, após o devido encaminhamento de todos os resíduos para destino final 
apropriado, deverá efectuar-se a recuperação paisagística de toda a área afectada, através 
do espalhamento de uma camada de terra vegetal e posterior implantação de vegetação 
apropriada à situação. Estas medidas constituirão um impacte moderadamente benéfico 
sobre os recursos paisagísticos existentes na envolvente. 
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1.13. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A análise do ordenamento do território a nível local baseou-se no Plano Director Municipal 
(PDM) de Castelo Branco, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 66/94, de 
16 de Junho, e alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 30-A/2002, de 11 de 
Fevereiro e pelo Aviso n.º 26194/2008, de 31 de Outubro, com especial incidência nas 
Plantas de Ordenamento e Condicionantes e no respectivo regulamento. 

No que respeita às condicionantes ao uso do solo e ao ordenamento previsto no PDM de 
Castelo Branco, verificou-se que a área onde serão realizadas intervenções (construção de 
edifícios e instalações de apoio) não abrange quaisquer áreas de RAN, REN, Montado de 
Sobro e Azinho e Olival, estando classificada apenas como “Espaços Agrícolas ou 
Agro-Pastorís”. 

De acordo com o Artigo 52º do Regulamento do PDM, na sua redacção dada pelo Aviso n.º 
26194/2008, de 31 de Outubro, nos Espaços Rurais, onde se incluem os “Espaços 
Agrícolas ou Agro-Pastorís”, “(...) serão admitidos edifícios de habitação e apoio destinados 
exclusivamente a residências dos agricultores e respectivas famílias, assim como dos 
trabalhadores permanentes da exploração agrícola, equipamentos turísticos, instalações de 
apoio às actividades agrícola, pecuária e florestal e outras edificações de reconhecido 
interesse público, nomeadamente de carácter industrial, nos termos da lei em vigor. (...)”. 

Relativamente à edificabilidade, o Artigo 57º do PDM (Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 30-A/2002, de 11 de Fevereiro) refere na alínea b) do ponto 1 que o coeficiente máximo 
de ocupação do solo máximo será de 0,10 m2 ou 2000 m2, caso da aplicação do índice se 
obtenham valores inferiores para edificações de carácter não habitacional é de 0,10, o que 
no caso em estudo não é excedido.  

No entanto, o Aviso n.º 26194/2008, de 31 de Outubro, altera o artigo 57º do PDM 
permitindo a compatibilização do projecto uma vez que afirma que “(…) Exceptua-se do 
disposto no número anterior a instalação de edificações industriais e de edificações de 
apoio às actividades agrícolas e florestais, bem como equipamentos de utilização colectiva 
ou infra-estruturas de iniciativa da administração central ou local, se cumulativamente se 
verificarem as seguintes condições: 

b) Se trate de indústrias que explorem recursos locais ou que visem a valorização dos 
recursos existentes ou de edificações de apoio às actividades agrícolas, pecuárias e 
florestais que, por razões técnicas e socioeconómicas justificadas, não seja viável a sua 
instalação em local afastado da fonte de matéria-prima ou da exploração agrícola, pecuária 
ou florestal.” 

Pelo exposto, conclui-se que não existe qualquer incompatibilidade entre os planos de 
ordenamento em vigor para a área em estudo e a pretensão da Sociedade Agrícola do 
Monte Grande. 
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1.14. SOCIO-ECONOMIA 

1.14.1. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Os impactes no sistema sócio-económico, associados a uma dada actividade ou projecto, 
revestem-se de duas características que os distinguem, no geral, das restantes categorias 
de impactes: a sua considerável incerteza e a sua extensão temporal de influência. 

Relativamente à incerteza, ela decorre em boa parte do crescente fenómeno de 
globalização dos mercados e liberalização das economias, bem como de aspectos 
associados à resposta social e institucional a essas realidades. No que se refere ao 
emprego, esses aspectos traduzem-se, a nível europeu, em modelos mais baseados na 
flexibilidade e na mobilidade dos recursos humanos do que na especialização e localização 
desses recursos. As respostas dos agentes locais de desenvolvimento são hoje em dia 
cada vez mais horizontais dependendo, por um lado, dos recursos e forças endógenas de 
cada espaço, mas por outro, também de factores exógenos. 

A actividade agro-pecuária representa, do ponto de vista da sócio-economia, um factor de 
desenvolvimento importante, sendo um pólo de dinamização económica, gerador de 
emprego directo e indirecto e polarizador de diversidade das actividades económicas locais 
e regionais. Neste sentido, os impactes resultantes desta actividade são evidentemente 
positivos. 

Os eventuais impactes negativos prendem-se, sobretudo, com problemas de carácter 
ambiental, tratados com maior profundidade nos descritores correspondentes. Porém, não 
deixam de ser importantes do ponto de vista sócio-económico se influírem de forma 
negativa na qualidade de vida das populações. 

1.14.2. FASE DE CONSTRUÇÃO  

Na fase de construção, os potenciais impactes estarão associados às acções de 
construção, envolvendo: 

• Movimentação de terras; 

• Abertura de valas; 

• Construção de edifícios; 

• Instalação de pequeno parque de materiais e de estaleiro; 

• Transporte de pessoas e equipamentos. 
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Prevê-se que as acções referidas gerem impactes negativos pouco significativos dado o 
afastamento da área de construção face a aglomerados urbanos (potencial afectação de 
pessoas e edificações face a poeiras e ruídos). 

A nível demográfico as acções associadas ao processo de construção dos edifícios não 
deverão gerar impactes significativos, sendo que o eventual acréscimo temporário de 
trabalhadores não tenha consequências na estrutura demográfica do concelho de Castelo 
Branco e da freguesia de Malpica do Tejo. 

Contudo, a procura de mão-de-obra para a fase de construção poderá significar impactes 
socio-económicos positivos se se traduzir na criação de emprego para mão-de-obra local e, 
indirectamente, relativa dinamização da economia local, através da procura adicional, ainda 
que limitada, de bens de primeira necessidade.  

Nesta fase poderão ainda ocorrer reflexos ao nível da circulação rodoviária na EN 240 
associada à fase de obra. Contudo, quer pelo reduzido volume de tráfego previsto quer pelo 
perfil e intensidade que a referida via actualmente apresenta, estima-se que os eventuais 
impactes sejam negativos, pouco significativos e limitados no tempo. 

1.14.3. FASE DE EXPLORAÇÃO  

Na fase de exploração estão associados impactes positivos na fixação da população, que 
se podem considerar muito significativos dada a reduzida taxa de emprego a nível da 
freguesia de Malpica do Tejo. Os 50 postos de trabalho directos que serão criados pela 
exploração  suinícola “Herdade do Monte Grande” contribuirão para inverter a tendência de 
decréscimo populacional da freguesia de Malpica do Tejo.  

Directamente ligado à laboração da exploração da “Herdade do Monte Grande” estima-se a 
criação de 50 postos de trabalho, que correspondem a uma massa salarial anual estimada 
de € 455.000,00 (admitindo um valor médio mensal por trabalhador de cerca de € 650,00).  

Deverá ainda acrescentar-se o emprego especializado associado aos trabalhos de 
manutenção e gestão da exploração. O funcionamento da exploração irá promover também 
o aumento das trocas comerciais com prestadores de serviços e indústrias localizadas na 
envolvente. 

O licenciamento da exploração suinícola “Herdade do Monte Grande” irá contribuir para a 
criação de uma actividade que terá um papel de relevo no desempenho económico do 
concelho de Castelo Branco, quer através dos postos de trabalho criados, quer mediante a 
distribuição dos efeitos positivos dos mesmos através da massa salarial, assim como do 
pagamento de impostos e taxas municipais, quer da dinamização da economia através das 
relações económicas com diversos agentes fornecedores de bens e serviços.  
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Com efeito, o empreendimento em análise contribuirá para o reforço do sector da produção 
animal a nível local e regional, impacte importante em termos da estrutura produtiva local, 
onde a agro-pecuária detém um papel ainda pouco significativo. 

1.14.4. FASE DE DESACTIVAÇÃO  

Nesta fase, os principais impactes socio-económicos estarão associados ao incremento de 
postos de trabalho decorrentes das acções de desmantelamento de equipamentos e 
tubagens, demolição de edifícios e transporte de materiais e escombros. Tem, assim, 
impactes similares aos da fase de construção. Os impactes mencionados assumiram um 
carácter positivo, directo, local, temporário e reduzida magnitude e significância, tendo em 
conta as actividades a realizar.  
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2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Após a identificação dos principais impactes, associados à laboração da exploração 
suinícola “Herdade do Monte Grande”, torna-se necessário definir medidas correctivas e 
minimizadoras que garantam o adequado equilíbrio do ambiente na área de intervenção e 
na sua envolvente. 

Neste capítulo são apresentadas as medidas e acções a adoptar durante as várias fases do 
projecto (construção, exploração e desactivação) com vista à minimização das 
perturbações previstas.  

Estas medidas referem-se às soluções técnicas e ambientalmente mais adequadas, de 
forma a garantir que o projecto constitua uma referência no domínio da integração e 
protecção ambiental. 

Destaca-se, assim, a existência de algumas regras e procedimentos comuns a 
praticamente todos os descritores, que permitirão atenuar de uma forma eficaz os impactes 
perspectivados, em especial na fase de desactivação. Estas acções passam pela correcta 
gestão da exploração e das acções conducentes ao seu desmantelamento, já que será 
nestas fases que os impactes negativos mais significativos irão ocorrer.  

Assim, e com o objectivo de evitar excessivas repetições, sintetizam-se seguidamente as 
medidas de carácter geral a implementar, após o que se descrevem as medidas 
minimizadoras dos impactes ambientais detectados, específicas para cada um dos 
descritores ambientais. 

2.2. MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL  

• Na fase de demolição das estruturas existentes deverá ser efectuada a remoção e 
limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas (lagoas da ETAR e 
de maturação, resíduos de medicamentos, etc.), garantindo o seu adequado 
encaminhamento para destino final de acordo com o especificado pelo INR; 

• Na fase de desactivação deverá ser efectuado o desmantelamento e remoção das 
instalações e equipamentos, procedendo às necessárias diligências de forma a garantir 
que, sempre que possível, este será reutilizado ou reciclado ou, na sua impossibilidade, 
enviado para destino final adequado; 
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• Deverá ser garantido que todas as áreas afectadas pelas actividades associadas à 
exploração são devidamente recuperadas de forma a que exista, no mais curto espaço 
de tempo, uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente. 

2.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS  

A implementação das anteriores medidas de minimização trará benefícios, directos e 
indirectos, sobre a generalidade dos descritores ambientais, pelo que seguidamente só se 
procede à sua descrição quando existem acções concretas com influência sobre os 
domínios de análise em causa. 

2.3.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

Conforme referido no capítulo da avaliação de impactes, não se prevê que as actividades a 
desenvolver no âmbito deste projecto venham a induzir impactes nestes descritores. Deste 
modo, não se justifica a implementação de medidas de minimização específicas para estes 
descritores. 

2.3.2. SOLOS E OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO  

Tal como foi mencionado no Capítulo 1.3 não são expectáveis impactes sobre os solos no 
decurso da fase de construção , ainda assim, poderão ser adoptadas algumas medidas, 
nomeadamente: 

• Limitar a circulação de maquinaria fora os acessos e áreas impermeabilizadas 
existentes no local, a fim de evitar a desnecessária compactação dos solos na 
envolvente à área das obras; 

• No decurso das obras de construção, todos os materiais poluentes (combustíveis, 
lubrificantes, etc.) deverão ser instalados e manuseados em local impermeável, a fim 
de prevenir a eventual contaminação dos solos na envolvente; 

• Após o final das obras de construção, todas áreas afectadas deverão ser 
devidamente limpas e deverá proceder-se à descompactação dos solos, a fim de 
reconstituir, na medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio. 

Relativamente à fase de exploração , e a fim de garantir a efectiva protecção e 
melhoramento dos solos no caso de ser efectuado o espalhamento dos sólidos tamisados, 
recomenda-se que: 

• Não aplicar anualmente mais de 170 kg por hectare de azoto de origem orgânica; 
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• Efectuar um registo rigoroso, por parcela, das quantidades de fertilizantes aplicados 
anualmente e dos materiais fertilizantes utilizados, conjuntamente com os resultados 
das análises laboratoriais efectuados; 

• Garantir a efectiva rotatividade das parcelas a beneficiar com o efluente, a fim de 
assegurar que não se efectuam dotações em excesso e, deste modo, evitar a 
degradação física, química ou biológica dos solos; 

• Distribuir uniformemente os sólidos na parcela a beneficiar; 

• A instalação da cultura deve ser efectuada no período de tempo mais curto possível 
após a aplicação dos sólidos da pecuária. Deste modo, existe uma maior garantia de 
que a cultura irá realmente beneficiar dos nutrientes dotados; 

• Aplicar os sólidos à superfície do solo com recurso a equipamentos que funcionem a 
baixa pressão, a fim de reduzir as perdas de azoto por volatilização, e a libertação de 
maus cheiros; 

• Os sólidos deverão ser aplicados a uma distância de pelo menos 50 metros de 
qualquer fonte, poço ou captação de água que se destine a consumo humano; 

• Os sólidos não deverão ser aplicados a distâncias inferiores a 10 metros de qualquer 
linha de água; 

• Não aplicar os sólidos em solos encharcados, devendo aguardar-se que o solo 
retome o seu estado de humidade normal para proceder à aplicação. 

Na fase de desactivação  deverá ser garantido o efectivo desmantelamento, limpeza e 
recuperação paisagística de todas as áreas afectas à exploração suinícola. 

2.3.3. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

De forma a minimizar os impactes previstos para os Recursos Hídricos Superficiais deverão 
ser adoptadas as seguintes medidas de minimização: 

• Aplicação no solo dos sólidos tamisados em quantidades e periodicidade adequada, 
tendo em consideração o tipo de solo, estação do ano, cultura existente e condições de 
drenagem, cumprindo o estipulado na legislação em vigor de forma a evitar 
contaminações do solo e das águas superficiais e subterrâneas; 

• O espalhamento dos sólidos tamisados não deve ser realizado sob condições de chuva 
intensa, uma vez que a precipitação potencia o seu arrastamento para as linhas de 
água mais próximas.  
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2.3.4. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS  

Tendo em vista a protecção dos Recursos Hídricos Subterrâneos deverá ser evitado o 
espalhamento dos sólidos em fases de precipitação mais elevada, potenciando a lixiviação 
(percolação) dos nutrientes para a zona saturada. 

2.3.5. QUALIDADE DAS ÁGUAS  

As medidas propostas para a protecção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 
terão também eficácia na protecção da qualidade das águas. Assim, considera-se que não 
existe necessidade de propor medidas adicionais. 

2.3.6. QUALIDADE DO AR  

As acções a desenvolver na fase de construção  são de reduzida dimensão e bastante 
limitadas no tempo. Considera-se por isso, que não existe necessidade de propor quaisquer 
medidas de minimização dos impactes ao nível da qualidade do ar, para esta fase. 

Na fase de exploração , as acções geradoras de impactes devem-se essencialmente à 
circulação de viaturas pesadas no acesso à exploração (não asfaltado) – partículas em 
suspensão -, ao processo de produção e tratamento dos efluentes - odores. As medidas 
minimizadoras destes impactes a adoptar serão as seguintes: 

• O caminho não asfaltado deverá ser regado, regularizado com tout-venant das zonas 
mais problemáticas ou em último caso deverá ser asfaltado; 

• Os pavilhões deverão ser devidamente ventilados de forma a reduzir os níveis de 
amoníaco e H2S, evitando a formação de odores; 

Na fase de desactivação  deverão ser adoptadas medidas no sentido de minimizar a 
geração de poluentes, em especial de partículas. Nesta fase, deverá ser reforçada a rega 
dos caminhos. 

2.3.7. AMBIENTE SONORO 

Da análise efectuada no capítulo de avaliação de impactes não se prevê a ocorrência de 
quaisquer situações de violação dos limites impostos pela legislação em vigor. Esta 
situação resulta da reduzida importância das fontes ruidosas associadas ao projecto. 
Assim, considera-se que não existe necessidade de adoptar medidas de minimização 
específicas para este descritor. 
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2.3.8. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITECTÓNICO 

A execução do Projecto deve ter como referência as medidas gerais definidas no 
Quadro IV.5. 

Os impactes negativos decorrentes da construção e exploração do Projecto, identificados 
no capítulo precedente, podem ser minimizados com a aplicação das medidas gerais e das 
medidas específicas (reportáveis à ocorrências) que se descrevem seguidamente e que 
estão identificadas no Quadro IV.4. 

Fase de elaboração do Projecto de Execução 

1) Prospectar os locais de implantação de partes do Projecto ou de áreas funcionais da 
obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo) que se situem fora da AI 
prospectada no âmbito do presente Relatório; esta medida é extensiva à fase de 
construção, antes do início da obra; 

2) Especificar o projecto de recuperação da ocorrência 6, destinado à instalação de 
escritórios, o qual deve reflectir a manutenção das características estruturais, actuais, 
daquele imóvel; 

Fase de construção (ou antes desta) 

3) Antes da obra. Incluir as ocorrências situadas na AI e ZE do Projecto em planta de 
condicionantes do caderno de encargos da obra;  

4) Em obra. Executar o acompanhamento arqueológico integral de todas acções que 
envolvam decapagem e remoção de solo ou escavação no subsolo, tendo em vista a 
minimização de eventuais impactes negativos sobre Património arqueológico incógnito e a 
aplicação das medidas de salvaguarda previstas neste relatório sobre ocorrências 
conhecidas; 

5) Em obra. Executar o registo documental para memória futura das construções rurais a 
demolir (ocorrências 1, 2, 3 e 5; eira, casa, malhada e estrutura); 

Fase de exploração  

6) Incluir as ocorrências 6 (casa) e 7 (sítio arqueológico de tipologia indeterminada) em 
planta de condicionantes do Projecto com efeito preventivo face a obras de manutenção, 
reparação ou a alteração do Projecto agora avaliado. 
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Quadro IV.4 Medidas de Minimização do Descritor Património 

INCIDÊNCIA 
(geral e específica) 

FASE La 
Aj 

PC Pr Ac So
Es 

Co Si Rg Vi
Mo 

Va Ou NM 

 

Geral Projecto   Pr          
 Construção    Ac         
 Exploração            NM 
 

Ocorrências  Projecto            NM 
1, 2, 3 e 5 Construção    Ac    Rg     
 Exploração            NM 
 

Ocorrência Projecto            NM 
4 Construção    Ac         
 Exploração            NM 
 

Ocorrência Projecto  Pc           
6 Construção  PC  Ac  Co       
 Exploração  PC    Co       
 

Ocorrência Projecto  PC           
7 Construção  PC           
 Exploração  PC           
 
 

Legenda 
 
Projecto = Projecto de execução; La = localização alternativa; Aj = ajustamento do Projecto; PC = inclusão 
em planta de condicionantes; Pr = Prospecção; Ac = acompanhamento da obra por arqueólogo; So = 
sondagens arqueológicas; Es = escavações arqueológicas; Co = conservação in situ; Si = sinalização em 
obra; Rg = registo documental; Vi = vigilância; Mo = Monitorização; Va = valorização; Ou = outras medidas; 
NM = não se propõem medidas de minimização. 
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Quadro IV.5 Medidas de Minimização (conceitos) 

MEDIDA FASE DEFINIÇÃO 

Ajustamento do 
Projecto 

Projecto de 
execução 

Alteração da posição de partes do Projecto com o 
objectivo de anular um impacte negativo, certo ou 

previsível, sobre uma ocorrência. 

Planta de 
condicionantes da 

obra e projecto 

Concurso, 

exploração 

Inclusão das ocorrências de interesse patrimonial, 
identificadas na Situação de Referência, em planta de 

condicionantes do caderno de encargos da obra, 
impondo restrição total à afectação, ocupação ou 
atravessamento desses locais. Aplicável à fase de 

exploração. 

Prospecção 
(arqueológica) 

Projecto de 
execução, 
construção 

Devem ser prospectadas antes do início da obra as 
partes do Projecto ou áreas funcionais da obra 

(estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo, 
outras áreas) que se localizarem fora das zonas 

prospectadas no decurso desta avaliação. 

Escavações e 
sondagens 

arqueológicas 

Projecto de 
execução, 
construção 

Execução de sondagens e/ou escavações 
arqueológicas ou outros estudos destinadas a obter 

informação que permita determinar o estado de 
conservação, a funcionalidade e o interesse científico 

dos sítios e monumentos em causa. Os resultados 
dessas pesquisas aconselharão, ou não, a valorização 

dos respectivos sítios e a publicação dos resultados 
sob a forma de monografia devidamente ilustrada.  

Acompanhamento 
(arqueológico) 

Construção Observação, por arqueólogo, das operações que 
impliquem a remoção e o revolvimento de solo 

(desmatação e decapagens superficiais em acções de 
preparação ou regularização do terreno) e a escavação 

(fundações, caboucos e valas) no solo e subsolo. Os 
resultados deste acompanhamento podem determinar a 

adopção de medidas de minimização específicas 
(registo, sondagens, escavações arqueológicas, etc). 

Os achados móveis efectuados no decurso desta 
medida deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do património 
cultural. 

Conservação Construção, 
exploração 

As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste 
estudo ou que sejam reconhecidas durante o 

acompanhamento da obra devem, tanto quanto 
possível e em função do seu valor patrimonial, ser 
conservadas (mesmo que de forma passiva) de tal 

forma que não se degrade o seu estado de 
conservação actual. Durante a obra esta medida pode 

concretizar-se na delimitação e sinalização de áreas de 
protecção às ocorrências a conservar. 
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MEDIDA FASE DEFINIÇÃO 

Registo 
(documental) 

Construção Esta acção consiste na representação gráfica e 
fotográfica e na elaboração de memória descritiva (para 

memória futura) das ocorrências de interesse 
patrimonial que possam ser destruídas em 

consequência da execução do projecto ou sofrer danos 
decorrentes da proximidade em relação à frente obra. 

Sinalização Construção Nas proximidades da frente obra deverão ser 
sinalizadas todas as ocorrências de interesse 

patrimonial, passíveis de afectação, mesmo que 
indirecta, na fase de construção (nomeadamente 

devido à circulação de máquinas, à instalação de áreas 
de depósito ou outras). Pretende-se, desta forma, 
minorar ou evitar danos involuntários e garantir a 

conservação dessas ocorrências. 

Valorização Exploração A valorização patrimonial abrange um conjunto de 
medidas relacionadas com o estudo, a fruição pública 

(turístico-didáctica) e a conservação activa, in situ, das 
ocorrências de maior interesse patrimonial.  

Vigilância Exploração Vigilância regular do estado de conservação dos 
elementos de maior interesse patrimonial identificados 
na AI do projecto. A execução desta medida compete 

ao dono-da-obra, com obrigatoriedade de comunicação 
às entidades competentes dos efeitos negativos 

detectados. 

Monitorização Exploração Monitorização periódica do estado de conservação das 
principais ocorrências patrimoniais situadas na AI do 
projecto ou nos principais acessos. Esta medida deve 

ser executada por especialista independente 
(arqueólogo) contratado pelo dono-da-obra e obriga à 

apresentação de relatórios de visita à entidade de 
tutela sobre o património arqueológico. 

2.3.9. FLORA E FAUNA 

Na fase de exploração,  todas as medidas que contribuam para a não contaminação 
dos solos, nomeadamente no que se refere à compactação dos solos e da rede 
hídrica são benéficas para a minimização dos eventuais impactes que possam ocorrer 
sobre a flora e a fauna. 

As medidas de minimização a implementar na fase de construção passam pelas 
seguintes actuações: 

• optar, sempre que possível, pela recuperação de acessos já existentes em 
detrimento da construção e abertura de novos acessos; 
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• confinar as acções de remoção da vegetação e decapagem ao menor espaço 
possível, limitando as áreas de intervenção para que estas não extravasem e 
afectem, desnecessariamente, as zonas limítrofes; 

• evitar as acções de remoção da vegetação e decapagem durante a época de 
reprodução da maioria das espécies de aves (essencialmente de Março a 
Junho); 

• definir um faseamento adequado da remoção da vegetação, decapagem, 
movimentação de terras e sua deposição, de modo a evitar que algumas destas 
acções tenham que ser repetidas; 

• depositar os materiais e instalar eventuais infra-estruturas de apoio em áreas já 
degradadas ou de pouco interesse para a flora; 

• garantir que o coberto vegetal de zonas intervencionadas que possam ser 
recuperadas, o sejam no mais curto espaço de tempo possível; 

• implementar uma correcta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes 
produzidos nas acções associadas ao projecto, através da sua recolha e 
condução a depósito/destino final apropriado (devidamente credenciado pelo 
Instituto Nacional de Resíduos - INR), reduzindo, assim, a possibilidade de 
ocorrência de acidentes e contaminações; 

• recorrer a equipamentos que respeitem as normas legais em vigor, relativas às 
emissões gasosas e ruído, minimizando os efeitos da sua presença; 

• garantir que o transporte de materiais se efectua de forma acondicionada 
limitando-se a emissão de poeiras ao longo do seu percurso; 

• não efectuar qualquer intervenção que degrade a área de montado (habitats 
constantes na Directiva 79/409/CEE). 

As linhas de água constituem um tipo de habitats de importância fulcral para os 
ecossistemas. Tratam-se de unidades morfológicas e biológicas transversais, que na 
área de estudo atravessam ou delimitam diversos habitats. 

Na Herdade do Monte Grande não existe nenhuma linha de água considerável, 
observando-se apenas linhas afluentes da ribeira do Vidigal. Assim sendo, apenas se 
recomenda a realização de uma exploração sustentável e a prevenção de qualquer 
derramamento de materiais das lagoas de sedimentação para os solos e para as 
linhas de drenagem. 

A linha de água de maior caudal deveria usufruir de uma pequena requalificação, 
através da plantação de cortinas de salgueiros (Salix salvifolia Brot.) e de freixos 
(Fraxinus angustifolia Vahl).  
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Recomenda-se ainda que não sejam utilizados venenos no controlo de roedores para 
evitar o potencial envenenamento de espécies ameaçadas, através da cadeia 
alimentar. 

Na fase de desactivação , a demolição dos edifícios e a remoção das infra-estruturas 
de apoio deverá ser realizada de modo a afectar a menor área possível, reduzindo 
assim o impacte sobre a flora envolvente. As acções de desactivação deverão ocorrer 
fora do período da Primavera, uma vez que, quer para a flora, quer para a fauna este 
é o período mais sensível (principal período de floração para a flora e reprodução 
para a fauna). 

2.3.10. SOCIO-ECONOMIA 

Como medida de maximização dos impactes positivos ao nível da socio-economia 
deverá ser dada preferência à população local nos futuros empregos a criar na fase 
de construção e/ou de exploração, com o objectivo de reduzir os níveis de 
desemprego.  
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3. LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

Na elaboração deste EIA não se registaram lacunas técnicas ou de conhecimento 
susceptíveis de comprometer a avaliação do projecto. No entanto, destacam-se aqui 
os aspectos incontornáveis que foram detectados nas avaliações dos descritores 
ambiente sonoro, recursos hídricos subterrâneos, qualidade das águas e qualidade do 
ar: 

• Em relação ao descritor ambiente sonoro destaca-se a ausência de delimitação 
das zonas previstas na legislação como “sensíveis” ou “mistas”, do ponto de 
vista do ruído ambiente; 

• em relação à qualidade do ar, destaca-se a ausência de dados com resoluções 
espacial e temporal adequadas à caracterização local; 

• Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos e à qualidade das águas 
destaca-se a ausência de dados adequados à caracterização local. 
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1. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

1.1. INTRODUÇÃO 

Neste plano de monitorização definem-se os procedimentos para o controlo da 
evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da 
previsão de impactes efectuada anteriormente. 

Na sua concepção considerou-se a caracterização da situação de referência, as 
acções decorrentes do funcionamento e desactivação da exploração suinícola da 
“Herdade do Monte Grande”, o quadro de impactes previsto, bem como as medidas 
de minimização propostas.  

Considerou-se ainda que, enquanto instrumento pericial, deveria ser capaz de: 

• Avaliar a eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes 
previstos; 

• Detectar impactes diferentes, na tipologia ou na magnitude, daqueles que 
haviam sido previstos; 

• Permitir a distinção entre as consequências das acções do projecto e a 
variabilidade natural do meio ambiente; 

• Definir técnicas de amostragem e de leitura e unidades de medida 
padronizadas, de forma a ser possível estabelecer comparações entre dados, 
incluindo o seu enquadramento legal, e definir padrões de evolução dos 
parâmetros monitorizados, ao longo do tempo; 

• Incluir ferramentas de análise expeditas que permitam uma intervenção pronta 
capaz de minimizar os desvios verificados, em tempo útil. 

Importa, ainda, referir que, com a implementação deste plano de monitorização, será 
constituída uma base de dados sobre a evolução das várias vertentes ambientais 
perante esta actividade, gerando uma experiência notável num sector onde persiste 
uma tradição de fraco desempenho ao nível da preservação da qualidade ambiental. 
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1.2. METODOLOGIA 

O descritor ambiental considerado crítico para integrar este plano de monitorização foi 
a qualidade das águas. Para este descritor foram estabelecidas acções de 
monitorização parcelares, recorrendo-se à seguinte metodologia: 

Estabelecimento dos objectivos da monitorização  

Para cada descritor foi estabelecido um quadro de objectivos a cumprir e que, 
genericamente, perspectivam confrontar, sempre que possível, o desempenho 
ambiental previsto neste EIA e aquele que irá ocorrer no terreno, em fase de 
execução do projecto (incluindo as fases de exploração e de desactivação). 

Discriminação das actividades de monitorização  

Para cada descritor são apresentadas especificações técnicas de execução das 
acções de monitorização, incluindo: parâmetros a monitorizar; locais de amostragem, 
leitura ou observação; técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários 
(quando aplicável); frequência de amostragem, leitura ou observação; duração do 
programa. 

Definição de critérios de avaliação de desempenho  

Foi necessário estabelecer critérios de avaliação de desempenho, que especifiquem 
os níveis de mudança ou de tendência que o programa de monitorização deverá estar 
habilitado a detectar, a partir dos quais será necessário intervir com a introdução de 
medidas de gestão ambiental. 

Os critérios de avaliação de desempenho, por comparação com as observações 
efectuadas, irão determinar uma das seguintes avaliações: 

• Excede o desempenho previsto; 

• Cumpre o desempenho previsto; 

• Não cumpre o desempenho previsto. 

Contudo, para alguns dos descritores considerados não existe um registo histórico 
que permita projectar quantitativamente o desempenho esperado. Esta situação 
decorre, normalmente, da ausência de informação para a área estudada ou do fraco 
nível de confiança dos dados disponíveis. Para estes casos, a avaliação de 
desempenho far-se-á por confrontação dos valores observados com aqueles que 
foram obtidos na caracterização da situação actual ou de referência, muito embora a 
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determinação das causas dos desvios e a consequente implementação de medidas 
de gestão ambiental apenas possa ser efectuada na sequência de trabalhos periciais 
a realizar no âmbito do próprio programa de monitorização. 

Determinação das causas do desvio ao desempenho pre visto  

Perante a hipótese de desvio ao desempenho ambiental previsto, preconizou-se a 
imediata implementação de trabalhos periciais tendentes a identificar as causas que 
lhe estão subjacentes e que se considera poderem ter quatro formatos distintos: 

ii) Não conformidade na implementação do projecto; 

iii) Ineficácia ou desadequação das medidas de gestão ambiental 
preconizadas no projecto; 

iv) Acidente; 

v) Causa exterior ao projecto. 

Apesar da determinação das causas do desvio ao desempenho previsto exigirem a 
realização dos já referidos trabalhos de investigação, considerou-se útil incluir neste 
plano de monitorização um conjunto de causas que, face à tipologia de projecto em 
análise, se afiguram como mais prováveis. 

Medidas de gestão ambiental a adoptar em caso de de svio ao desempenho 
previsto  

No caso de serem detectados desvios ao desempenho previsto e estabelecido o nexo 
de causalidade, enunciaram-se as acções de resposta a implementar e que poderão 
ser de três tipologias distintas: 

• Medidas correctivas: destinadas a corrigir situações de não conformidade entre 
as acções de prevenção ou de mitigação de impactes previstos e sua 
implementação efectiva (Causa do tipo A ); 

• Redefinição dos objectivos de desempenho ambiental do projecto e/ou de 
acções do projecto: nos casos em que se verificar a ineficácia ou a 
desadequação das medidas de prevenção ou de minimização de impactes 
propostas ou ainda, devido a uma alteração significativa dos pressupostos de 
base que presidiram à sua elaboração (Causa do tipo B ); 

• Planos de contingência: destinados a corrigir danos decorrentes de impactes 
não previstos (Causa do tipo C ). 
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• Redefinição do Plano de Monitorização para incorporar as alterações existentes 
no meio envolvente à área da exploração suinícola (causa do tipo D ). 

1.3. QUALIDADE DAS ÁGUAS  

1.3.1. JUSTIFICAÇÃO  

A exploração suinícola “Herdade do Monte Grande” possuirá uma Estação de 
Tratamento de Águas Residuais, sendo o efluente tratado descarregado na linha de 
água mais próxima (Ribeiro do Vidigal). Assim, considera-se que a monitorização da 
qualidade das águas superficiais deverá incidir sobre o efluentes tratado que será 
descarregado na linha de água e sobre as águas de escorrência dessa linha. 

Considera-se ainda que deverá ser monitorizada a qualidade das águas superficiais 
utilizadas no abeberamento dos animais. 

1.3.2. OBJECTIVOS  

• Avaliação da qualidade das águas superficiais no ribeiro do Vidigal e na 
barragem utilizada para abeberamento dos animais e do efluente a descarregar 
na linha de água; 

1.3.3. PARÂMETROS A MONITORIZAR  

• O programa de monitorização da qualidade das águas superficiais do ribeiro do 
Vidigal e da barragem deverá incluir os seguintes parâmetros: 

PARÂMETRO  UNIDADES 

pH - 

Nitratos  mg/l 

Nitritos mg/l 

Azoto Amoniacal mg/l 

Fósforo Total mg/l 
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• A monitorização da qualidade do efluente que será descarregado no ribeiro do 
Vidigal  deverá incluir os seguintes parâmetros: 

PARÂMETRO  UNIDADES 

pH - 

Sólidos Suspensos Totais mg/l 

Fósforo total mg/l 

Azoto amoniacal mg/l 

1.3.4. LOCAIS DE AMOSTRAGEM , LEITURA OU OBSERVAÇÃO  

• Para a monitorização da qualidade das águas superficiais deverão ser 
efectuadas colheitas na captação da barragem e em dois pontos do ribeiro do 
Vidigal, sendo um a montante da descarga da ETAR e outro a jusante dessa 
descarga; 

• Para a monitorização da qualidade do efluente da ETAR deverá ser efectuada 
uma colheita na caixa de visita à saída da última lagoa de maturação. 

1.3.5. TÉCNICAS, MÉTODOS ANALÍTICOS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS 

• A colheita das amostras deve obedecer às normas técnicas e cuidados 
específicos de manuseamento e acondicionamento usuais neste tipo de 
procedimentos; 

• No caso das amostras para a análise dos parâmetros microbiológicos deverá 
ser dada especial atenção aos cuidados na recolha de forma a evitar a 
contaminação das amostras; 

• As análises físico-químicas deverão ser efectuadas por um laboratório 
certificado pelo IPQ para os parâmetros seleccionados. 

1.3.6. FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM , LEITURA OU OBSERVAÇÃO  

• Deverão ser efectuadas campanhas semestrais de caracterização da qualidade 
das águas superficiais; 
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1.3.7. DURAÇÃO DO PROGRAMA  

• Durante a fase de exploração do projecto. 

1.3.8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

• Ultrapassagem dos valores dos parâmetros de qualidade constantes do 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

1.3.9. CAUSAS PROVÁVEIS DO DESVIO  

• (A) (B) (C) Deficiente funcionamento do sistema de tratamento. 

1.3.10. MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL A ADOPTAR EM CASO DE 
DESVIO  

• Revisão do sistema de tratamento. 

1.4. SÍNTESE DA MONITORIZAÇÃO  

1.4.1. RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO  

No sentido de aumentar a eficácia da comunicação dos resultados das acções de 
monitorização, preconiza-se a existência de dois tipologias de relatórios, distintos no 
âmbito e nos objectivos a atingir: 

• Relatórios de monitorização de rotina; 

• Relatórios de monitorização extraordinário. 

Os relatórios de monitorização de rotina  deverão apresentar, feito o 
enquadramento do projecto, a descrição das acções desenvolvidas, a descrição dos 
resultados obtidos e a sua interpretação e confrontação com as previsões efectuadas 
no EIA. Serão elaborados a partir da informação de base fornecida pelos relatórios 
parcelares e deverão reportar-se, pelo menos, a um ciclo completo do programa de 
monitorização, pelo que se preconiza que sejam realizados e enviados para a 
entidade licenciadora, com uma periodicidade anual. 

Os relatórios de monitorização extraordinários  deverão ser elaborados e enviados 
para a entidade licenciadora na sequência da detecção de qualquer desvio relevante 
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para os objectivos ambientais estabelecidos no EIA. Estes relatórios deverão detalhar 
as medidas correctivas ou os planos de contingência que deverão ser implementados 
ou, em alternativa, uma proposta justificada de redefinição dos objectivos do plano de 
monitorização. 

1.4.2. REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO  

Este plano de monitorização deverá apresentar a agilidade necessária para se 
adaptar a um quadro de referência sempre renovado pelo conhecimento carreado por 
sucessivas campanhas de amostragem e pela interpretação de novos dados. Essa 
capacidade de auto-regulação será fundamental para garantir a continuação da sua 
eficácia, principalmente se se considerar a extensão temporal da execução do 
projecto. 

Neste âmbito, a revisão do plano de monitorização poderá decorrer da necessidade 
da sua adequação à evolução, a médio e a longo prazos, das condições que 
determinaram a sua elaboração, nomeadamente: 

• Da alteração dos pressupostos que sustentaram a elaboração do projecto e 
que, consequentemente, possam alterar a avaliação de impactes ambientais; 

• Da detecção de impactes negativos com natureza ou magnitude distintas 
daqueles que foram previstos neste Estudo de Impacte Ambiental; 

• Da constatação do desajustamento entre as acções de monitorização e os 
objectivos estabelecidos; 

• Da alteração do quadro legal aplicável; 

• Da obsoletização dos meios técnicos preconizados; 

As eventuais propostas de revisão do programa de monitorização deverão ser 
devidamente fundamentadas e incluídas nos relatórios de monitorização a apresentar 
à entidade licenciadora. 
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1. CONCLUSÕES 

A Sociedade Agrícola do Monte Grande, S.A. foi adquirida, em 2007, pelo grupo MRS 
com sede em Salamanca. A MRS é um dos maiores grupos empresariais da região de 
Salamanca tendo iniciado sector agro-alimentar, em 1982, através da constituição da 
empresa Agropecuaria Turra a que se seguiu a Jamón Salamanca que se dedica à 
transformação dos produtos alimentares. 

A Herdade do Monte Grande, em Monforte da Beira, tem sido utilizada ao longo de 
vários anos como exploração agrícola, havendo referências à produção agrícola e 
agroflorestal no ano de constituição da empresa (1920). 

A empresa Jamón Salamanca dedica-se à produção e transformação de produtos 
alimentares baseados no porco de raça ibérica (vulgarmente conhecido como porco 
preto). Assim, a sua gama de produtos caracteriza-se por uma elevada qualidade e 
valor acrescentado o que leva à existência e elevados padrões de exigência para com 
os fornecedores de matérias-primas. Neste âmbito, o Grupo MRS decidiu que a 
melhor forma de controlar a qualidade dos produtos seria controlando toda a cadeia 
produtiva com início na produção animal. 

Neste sentido, decidiu investir em Portugal na construção de uma exploração 
suinícola que permitirá abastecer a fábrica de transformação com produtos de 
elevadíssima qualidade. No caso em análise, a exploração da Sociedade Agrícola do 
Monte Grande, S.A. permite o cumprimento dos elevados padrões de qualidade da 
Jamón Salamanca uma vez que a propriedade “Herdade do Monte Grande” se 
encontra num local afastado de outras explorações suinícolas o que permite uma 
elevada segurança sanitária. 

De acordo com a avaliação da equipa técnica que executou este EIA, não é previsível 
que o projecto da exploração suinícola “Herdade do Monte Grande” venha a induzir 
impactes ambientais negativos que o possam inviabilizar nem colide com qualquer 
condicionante em termos de ordenamento do território.  

Os principais impactes negativos identificados sobre os sistemas biofísico, ecológico, 
cultural e sócio-económico terão, quase exclusivamente, incidência local e carácter 
temporário uma vez que só se farão sentir durante a fase de exploração. Ao invés, os 
impactes positivos associados à exploração “Herdade do Monte Grande” 
relacionam-se sobretudo com a componente sócio-económica, sendo significativos à 
escala local, pela criação de emprego directo e indirecto podendo inclusivamente 
contribuir para a fixação de população, reduzindo a tendência de desertificação das 
zonas rurais do concelho de Castelo Branco. 
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Actualmente, a envolvente da área de intervenção do projecto da exploração suinícola 
da “Herdade do Monte Grande” é dominada por agro-sistemas (culturas de sequeiro e 
pastagens) e pela presença de montados de sobreiro e/ou azinho. 

No que respeita às condicionantes ao uso do solo e ao ordenamento previsto no PDM 
de Castelo Branco, verificou-se que a área onde serão realizadas intervenções 
(construção de edifícios e instalações de apoio) não abrange quaisquer áreas de 
RAN, REN, Montado de Sobro e Azinho e Olival, estando classificada apenas como 
“Espaços Agrícolas ou Agro-Pastorís”. 

No concelho de Castelo Branco a agricultura possui uma reduzida expressão, no 
entanto a actividade suinícola da Sociedade Agrícola do Monte Grande, pelo valor e 
os empregos que cria e por todos os efeitos indirectos induzidos sobre a economia 
local, pode ter uma importância fundamental na promoção do desenvolvimento local, 
aproveitando os recursos existentes endogenamente. 

No plano biofísico, as intervenções do projecto não terão incidência sobre áreas 
integradas na REN. Desta forma, pode-se afirmar que a sua implementação não irá 
criar ou aumentar os riscos de erosão nos locais a intervencionar, pelo que não se 
configura qualquer tipo de impacte. 

Foram estabelecidos procedimentos para o controlo da evolução das vertentes 
ambientais apuradas como mais sensíveis na avaliação de impactes efectuada neste 
estudo. A correcta gestão ambiental da exploração suinícola “Herdade do Monte 
Grande”, nomeadamente no que se refere à gestão dos efluentes, permitirá a redução 
significativa dos impactes nomeadamente no que se refere à qualidade das águas, à 
qualidade dos solos e à qualidade do ar (odores). 
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