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PREÂMBULO

A AMBIENTAR, elaborou o presente Estudo de Impacte Ambiental, relativo ao licenciamento
de uma exploração suinícola. Este estudo tem como proponente a ANEXORDEM, LDA.., tendo
sido desenvolvido em conformidade com a legislação atual em vigor, nomeadamente o
Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de
Novembro e Declaração de Retificação nº 2/2006, de 2 de Janeiro, bem como ainda com a
Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril.

O ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL, possui a seguinte estrutura:
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1

Enquadramento e Justificação do Projeto

Refere-se o presente documento ao Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) da ampliação da Exploração Suinícola da Anexordem, Lda..

A exploração suinícola da Anexordem, dedicada à produção suinícola, tem por atividade a
engorda de efetivos suínos destinados a abate, localiza-se na Herdade da Galega, freguesia da
Carregueira, concelho da Chamusca.

O proponente pretende a obtenção do licenciamento ambiental da ampliação da atual
exploração, pelo que o presente EIA se reporta à avaliação dos eventuais impactes desta
atividade no ambiente envolvente considerando uma ampliação da sua capacidade de
produção de 2802 para 6156 animais.

O presente EIA vem dar cumprimento ao exigido pela legislação em vigor, à obrigatoriedade de
elaboração de estudo de impacte ambiental para instalações de pecuária intensiva com
efetivos suínos igual ou superior a 3000, em acordo com o Regime Jurídico da Avaliação de
Impacte Ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos
significativos no ambiente. Pretende-se avaliar os impactes da ampliação proposta, bem como
a sugestão de medidas minimizadoras / mitigadores dos eventuais impactes decorrentes das
alterações propostas para esta exploração.

Como entidade licenciadora surge a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e
Vale do Tejo (DRAP-LVT), e como autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região de Lisboa e Vale do Tejo
(CCDR-LVT), nos termos do ponto 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei nº 69/200, de 3 de Maio com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro.

2
2.1

Caracterização da Exploração
Localização

A Anexordem Lda., localiza-se na freguesia da Carregueira, município da Chamusca,
distanciando cerca de 12 Km da sede de concelho e a cerca de 7 km da localidade
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Carregueira. Na figura seguinte apresenta-se a localização da exploração face ao
enquadramento concelhio e da envolvente imediata. (ver Planta de Localização em Anexo)

Enquadramento geográfico e administrativo da Exploração Suinícola - Anexordem Lda.

2.2

Caracterização da Exploração Suinícola

A exploração encontra-se numa zona rural isolada, inserida na Herdade da Galega, ladeada
apenas por terrenos de cultivo e com a localização a SE face ao ponto mais interior da
propriedade. A Herdade da Galega apresenta uma área total aproximada dos 1000 ha.
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Localização da exploração face à propriedade da Herdade da Galega

A exploração - Anexordem, Lda. ocupa uma parcela agrícola com a área de 17,12 ha sendo o
acesso à exploração feito a partir do caminho municipal (EM 1375) que liga a Carregueira à
localidade de Semideiro, passando pelo Ecoparque do Relvão. A nível interno da propriedade a
ligação é feita através de uma estrada não asfaltada, exclusiva para trabalhadores e outras
entidades devidamente autorizadas para o efeito.

No decurso da atividade da exploração predomina a circulação de veículos pesados.
São estimados cerca de 7 veículos pesados por semana e um veículo ligeiro/dia para
transporte dos funcionários. As vias utilizadas pelos veículos são as descritas no
parágrafo anterior.
O local selecionado para efetuar a ampliação e implantação de três novos pavilhões
corresponde a uma área atualmente afeta a eucaliptal, não se verificando quaisquer
infraestruturas ou ocupações. O terreno proposto para a ampliação apresenta um declive
orientação e declive favorável para a implantação proposta, bem como para a ligação das
infraestruturas necessárias ao funcionamento dos novos pavilhões. A ampliação proposta da
Exploração será executada a NO da exploração já existente, conforme figura que se segue.
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Localização da exploração e área de ampliação na parcela agrícola

A área de implantação da exploração corresponde atualmente a uma área composta por três
pavilhões e uma lagoa, verificando-se ainda uma balança de pesagem dos veículos
carregados. A figura seguinte apresenta o exemplo de um dos três pavilhões existentes.

Interior do Pavilhão de Engorda

Com a ampliação, prevê-se uma expansão da produção com a implantação de mais três
pavilhões

e mais uma lagoa de tratamento, bem

como a instalação de novos

balneários/sanitários e anexo para armazenamento de raços (ver Figura seguinte).

Pág. │6│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO LICENCIAMENTO DA EXPLORAÇÃO
SUINÍCOLA - ANEXORDEM LDA.

VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

Apresentam-se no quadro abaixo discriminadas as áreas propostas para a ampliação da
exploração da Anexordem: Pretende-se desta forma proceder à ampliação dos pavilhões de
engorda.

Tipologia de construção
Pavilhões de engorda (3)
Balneários/Sanitários
Anexo - Armazenamento de Rações

Área Proposta
2
884,10 m x 3
2
72 m
2
91 m

Área Total
2
2652,3 m
2
72 m
2
91 m

A figura abaixo demonstra o posicionamento da ampliação a executar face ao edificado já
existente e respectivas infraestruturas.

Tipologia de construção
Existente
Proposta
Pavilhões de engorda (3)
Sistema de lagunagem
Anexo - Armazenamento de Rações /Enfermaria
Planta de Implantação e área de ampliação da Anexordem Lda.

A exploração dispõe de medidas de segurança e higiene no acesso à mesma, de modo a não
haver contaminação por agentes patogénicos, um rodolúvio para desinfeção das viaturas,
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quando efetuam o acesso ao interior da exploração. Para um melhor controlo da carga, os
veículos pesados que dão entrada na exploração passam primeiramente por uma balança , de
modo a verificar o peso do conjunto.

Rodolúvio

Balança

A drenagem dos efluentes pecuários nos pavilhões é feita por um sistema que garante o
encaminhamento dos mesmos até a uma fossa, não havendo desta maneira infiltração no solo.
Posteriormente, o efluente passa por um separador sólido/liquido sendo descarregado em
lagoa de retenção.
O efluente proveniente da exploração é tratado em ETAR, sendo o seu resultado - chorume e
tamisado (líquido e sólido) utilizado para espalhamento em parcelas agrícolas como forma de
melhorar a qualidade do solo. O quadro abaixo apresenta as áreas propostas e atuais para
espalhamento. A ampliação proposta contempla a instalação de uma lagoa complementar para
melhor encaminhamento e retenção das águas residuais.
De acordo com o novo Plano de Gestão de Efluentes Pecuários e Plano de Produção que
contabilizam a ampliação da Anexordem propõem-se seguintes alterações na exploração:

ANEXORDEM LDA.

PRODUÇÃO ATUAL

PRODUÇÃO AMPLIAÇÃO

Porcos
Cabeças Normais (CN)
Produção Média Diária de Efluente
Produção Média Anual de Chorume*
Quantidade de Efluente Tratado
Quantidade de Tamisados
Área Disponibilizada para Espalhamento

2802
420,3
3
9,86 m
3
4483,2 m
3
3645,77 m
2,5 toneladas/dia
67,05 ha

6156
923,4
3
40,72 m
3
9849,6 m
3
14864,64 m
2,7 toneladas/dia
274,47 ha
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O abastecimento de água na exploração é efetuado através de um furo existente na
propriedade envolvente, sendo encaminhado para depósitos junto dos pavilhões da
exploração. Para a ampliação prevista será realizado novo furo, de forma a suportar as
necessidades futuras da Anexordem Lda.

A área de implantação da exploração da Anexordem e proposta de ampliação não se localizam
em áreas consideradas sensíveis, não se verificando interferências com condicionalismos
legais.

3

Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto

De acordo com a classificação climática de Koppen, a zona em estudo

CARACTERIZAÇÃO

encontra-se inserida na categoria Csa - Clima temperado com Inverno

CLIMÁTICA

chuvoso e Verão seco e quente. O clima da região em estudo é do tipo
C (Clima temperado) com temperatura média do ar dos 3 meses mais
frios entre 10ºC e 14ºC Dezembro (11,5ºC) e a temperatura média do
mês mais quente foi superior a 10ºC em Agosto (28,7ºC). Assim é
possível afirmar que existe uma diferenciação entre as estações do
ano, Verão e Inverno.

A área em análise insere-se na Bacia Terciária do Tejo, numa extensa

GEOMORFOLOGIA,

superfície planáltica da margem esquerda do rio Tejo, delimitada por uma

GEOLOGIA E

considerável rede de linhas de água. No que diz respeito à rede

SISMICIDADE

hidrográfica do Tejo é possível constatar a ocorrência de depósitos de
terraços e de aluviões modernos.

O local em estudo localiza-se na região planáltica, estando aqui presentes
duas unidades de rochas, a mais moderna representada por Arenitos e
Conglomerados do Pliocénico (P) e a mais antiga, que forma a unidade
inferior, constituída pela Formação Argilo-Arenítica dos Vales de Ulme e
Bemposta do Miocénico Superior (MP).

A erosão registada é potenciada pela elevada afluência das águas de
escorrência, infiltradas nas cascalheiras superficiais, aos terrenos argilomargosos subjacentes, verificando-se que são facilmente erodíveis pela
ação das águas de escorrência, resultando a formação de ravinamentos.

Pág. │9│
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO LICENCIAMENTO DA EXPLORAÇÃO
SUINÍCOLA - ANEXORDEM LDA.

VOLUME 2/4 – RELATÓRIO

De acordo com as figuras seguintes, verifica-se que o município da
Chamusca, e toda a área de intervenção da exploração suinícola da
Anexordem, localiza-se em áreas de intensidade sísmica de classificação
7, numa escala que vai até 10.

A zona de intervenção localiza-se na bacia hidrográfica do Rio Tejo,

ÁGUAS

Margem Esquerda, sub-bacia Tejo Inferior.

SUPERFICIAIS E
SUBTERRÂNEAS

O local da exploração suinícola é drenado por duas linhas de água, ambas
sem designação, afluentes da Ribeira do Chicharro, que por sua vez
conflui com a Ribeira da Foz. As referidas linhas de água, localizam-se nos
Limites Norte e Sul da zona da exploração (existente e ampliação) e
caracterizam-se por ter regime torrencial de escoamento, com períodos de
seca no Verão e precipitação intensa no Inverno.

As massas de água da região hidrográfica onde se insere a suinicultura da
ANEXORDEM estão classificadas com estado ecológico Excelente, Baixo,
em acordo com plano de gestão de bacia hidrográfica do Tejo (RH5).

As águas subterrâneas no concelho da Chamusca, e de acordo com o
INAG (aquíferos - Bacia Tejo-Sado/Margem Esquerda e Aluviões do Tejo),
não apresentam qualidade aceitável para consumo humano. A exploração
da Anexordem recorre a um furo existente na envolvente.

Localização furo que abastece a ANEXORDEM

Para a ampliação será criado um novo furo que abastecerá a exploração.
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A sub-bacia Tejo Inferior, onde se inclui a zona de implantação da
Anexordem, apresenta como principal fonte de poluição difusa a atividade
pecuária, seguida pela agricultura. Na zona de intervenção identifica-se
como principal e potencial origem de contaminação de águas superficiais,
subterrâneas e solos os efluentes pecuários, uma vez que o efluente
resultante da atividade pecuária será aplicado no solo e espalhado em
parcelas destinadas à produção agrícola.
A área de estudo insere-se na Bacia Terciária do Baixo Tejo (Margem

SOLOS E

Esquerda), constituída maioritariamente pelos sedimentos terciários e

CAPACIDADE DE

quaternários, constituídos maioritariamente por areias com presença de

USO DO SOLO

grés argilosos, seixos, calhaus rolados e cascalheiras, que preenchem a
zona de afundamento que se identifica com o Baixo Tejo.

De salientar que os solos da zona em estudo apresentam-se como sendo
solos de textura ligeira, pobres em matéria orgânica e suscitáveis à erosão.
Estes solos não possuem disponibilidades nutricionais e hídricas.

No que diz respeito à capacidade de uso do solo os solos na área de
intervenção não apresentam aptidão para o uso agrícola. Podem ocorrer
pastagens, exploração de matos ou florestal. Estes solos caracterizam-se,
ainda, por riscos de erosão elevados a muito elevados. O uso atual do solo
caracteriza-se principalmente por espaços florestais, onde predomina o
Eucalipto e na envolvente a existência de montado de sobro e azinho.

A área em estudo apresenta características rurais e os potenciais recetores

QUALIDADE DO

resumem-se às habitações presentes na propriedade da Herdade da

AR

Galega e os trabalhadores que desempenham funções na exploração. As
habitações distam cerca de 2 km da Anexordem Lda.. É possível constatar
que as estradas de acesso são em “terra batida”, tal como mencionado
acima, pelo que a passagem dos veículos de transporte de gado vai gerar
a dispersão de partículas. A direção predominante do vento, é de
quadrante NW, N e E, direção que não interfere com recetores sensíveis.

A qualidade de ar registada na estação de qualidade do ar da Chamusca,
no período de 2008-2011 revela-se de uma forma geral de qualidade boa,
apresentando pontualmente, níveis elevados de Ozono e Partículas com
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dimensão inferior a 10 µm.

Desta forma pode considerar-se que existem fontes de poluição difusa na
exploração, sendo o sistema de lagunagem dos efluentes pecuários e o
próprio solo onde se procede à aplicação dos referidos efluentes.

A área de localização da Anexordem e envolvente apresenta como

RUÍDO

principais fontes emissoras a maquinaria de funcionamento da exploração
e veículos pesados para carga e descarga de animais. Abaixo apresentase imagem demonstrativa da via que liga a exploração à via pública,
itinerário feito pelos veículos pesados.

Os recetores sensíveis são reduzidos, reportando-se às habitações
existentes na Herdade da Galega. Considera-se que para considerar uma
atividade se apresenta como ruidosa permanente é necessário que esta
seja audível nos recetores sensíveis identificados. Atendendo às
características e localização dos recetores mais próximos (a cerca de 2 km
de distância), ao enquadramento biofísico da envolvente da exploração e
às atividades ruidosas da mesma, considerou-se não se justificar a
realização de medições acústicas para avaliação do cumprimento dos
requisitos acústicos. Consideram-se estes recetores pouco relevantes
dada a distância entre estes e a exploração da Anexordem Lda..

Verifica-se que a área em estudo encontra-se no Superdistrito

COMPONENTE

Ribatagano e é caracterizado pelas lezírias do Tejo e do Sorraia

ECOLÓGICA
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onde dominam os terraços aluvionares, isto é, os solos de aluvião,
verificando-se ainda areias podzolizadas e arenitos.

Em termos ecológicos não se identificam espécies consideradas como
ameaçadas.

Apresenta-se uma ocupação maioritariamente florestal, com presença de
zonas de Eucaliptal e pontualmente montado composto por Sobreiros e
Azinheira. Também é possível constatar-se a presença de pinheiros em
pequeno número. No que toca ao sub-coberto, é constituído por matos e
formações herbáceas ocorrentes, apresentando uma taxa de cobertura
associada a matos. Apresentam-se abaixo imagens representativas dos
principais povoamentos na área em estudo.

A unidade de paisagem presente na zona em estudo enquadra-se

PAISAGEM

regionalmente no Grupo O do Ribatejo, sendo marcada por um uso
agroflorestal. Em termos ecológicos a área em estudo insere-se numa zona
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submediterrânica, do tipo fitoclimática (basal), classificando-se a paisagem
como sendo do tipo campina (sequeiro estreme).

Como campos de visão, a partir da exploração podem-se ver os
povoamentos de eucalipto na envolvente, bem como um campo a oeste da
exploração, por onde se efetua a entrada, que se destina ao pastoreio e
onde se identificam algumas espécies de sobro e azinho. Esta área
apresenta-se sem grande relevância florística ou visual.

Existem na envolvente algumas áreas de cultura de regadio, em zonas mais
planas e cotas mais baixas, onde a disponibilidade hídrica se torna
favorável.
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As linhas de água existentes na envolvente, embora tenham pouca
expressão fisiográfica, ainda que de forma sazonal, surgem como elemento
marcante de drenagem natural.

O município da Chamusca, localizado na margem esquerda do rio Tejo,

COMPONENTE

apresenta uma área e 746 km e com uma população de cerca de 10 000

SOCIAL E

residentes, distribuídos por sete freguesias (Carregueira, Chamusca,

ECONÓMICA

Chouto, Parreira, Pinheiro Grande, Ulme e Vale de Cavalos.)

O povoamento no concelho surge com fortes tendências de dispersão ou
de concentração em pequenos aglomerados urbanos. A sede de concelho
surge como o principal centro urbano, onde se concentram as principais
atividades económicas, serviços e equipamentos, surgindo como polo
complementar de 1º nível o núcleo da Carregueira pelos habitantes que
concentra, e como polo complementar de 2º nível as restantes sedes de
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freguesia, no entanto, com uma dimensão demográfica que raramente
ultrapassa os 800 habitantes, sendo fortemente dependentes da atividade
agrícola.

Em termos sociais verifica-se uma perda populacional generalizada no
concelho da Chamusca entre 2001 e 2011, percentagem que na freguesia
da Carregueira, onde se localiza a exploração da ANEXORDEM,
correspondeu a uma perda aproximada de 12% da sua população
residente.

O envelhecimento dos residentes é uma preocupação, apresentando o
concelho uma estrutura etária maioritariamente adulta e com clara
tendência para o envelhecimento, com um índice de envelhecimento de
232 em 2011, valor que na Carregueira correspondia a um índice de 202.

A Chamusca regista 44,2% da sua população empregada em 2011, no
entanto, valor inferior à taxa nacional (47,6 %), sendo que na freguesia da
Carregueira esta é de 43,02%. Relativamente à população empregada por
sector de atividade a Chamusca apresenta uma forte componente do
emprego no setor primário. Analisando a população empregada por
freguesia, verifica-se grandes diferenças territoriais.

A freguesia da Carregueira surge com maior peso no setor secundário
(36,9%). O setor terciário surge aqui com 55,4% da população empregada
nesta freguesia. Analisando a produção de gado por exploração, verificase que Almeirim e Chamusca apresentam os menores números de suínos
por exploração, 1,8 e 2,6 por exploração respetivamente na sub-região da
Lezíria do Tejo. Neste concelho verifica-se o predomínio das vacas leiteiras
por exploração (397,7 por exploração), seguidamente a produção de gado
bovino (201 por exploração) e em terceiro lugar, o gado ovino (169 por
exploração).

Na envolvente imediata da exploração da Anexordem não foram
identificadas explorações agropecuárias em funcionamento. Considera-se
existir uma fraca concentração de atividades do género, no concelho.

Quanto a infraestruturas básicas, o sistema de saneamento de águas
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residuais no concelho é da responsabilidade das Águas do Ribatejo. Em
2008 iniciaram-se obras para a instalação da rede de esgotos com estação
de tratamento para o sistema Carregueira – Pinheiro Grande. Atualmente a
rede serve cerca de 3.500 habitantes num traçado com cerca de 35km. A
estação de tratamento situa-se na Freguesia do Pinheiro Grande.

A Chamusca registava em 2009, cerca de 52% da sua população servida
por sistemas de drenagem de águas residuais.

A empresa responsável pelo sistema de gestão de resíduos no concelho
da Chamusca é a RESITEJO, apresentando este território em 2011 cerca
de 490kg de resíduos urbanos recolhidos por habitante, e surge entre os
concelhos da sub-região com melhores resultados na recolha seletiva, com
8% do total dos resíduos recolhidos de forma seletiva.

Na exploração da Anexordem os resíduos sólidos produzidos distribuem-se
por resíduos domésticos, provenientes das instalações existentes e áreas
sociais/escritórios existentes, os resíduos hospitalares e os resíduos
resultantes da morte de animais na exploração.

No que toca a acessibilidades, o concelho da Chamusca localiza-se num
enquadramento favorável em termos de acessibilidades de importância
nacional, dada a proximidade importantes eixos como:


Autoestrada A1, que liga Lisboa ao Norte do País;



Estrada nacional 118, que liga a região do Ribatejo até ao Alto
Alentejo;



A13, que faz a ligação entre Torres Novas e Coimbra (autoestrada
do Pinhal Interior)



A23, que faz ligação entre Torres Novas e a Guarda (autoestrada
da Beira Interior);

A exploração da Anexordem é alcançada a partir do caminho municipal
que liga a Carregueira à localidade do Semideiro, com passagem pelo
Ecoparque do Relvão, como se pode ver na Figura seguinte.
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Acesso da Anexordem, Lda à via pública

Estima-se a circulação média de 7 veículos pesados/semana e um veículo
ligeiro/dia para transporte dos funcionários. Os veículos utilizam os
caminhos apresentados anteriormente.

Consideram-se como principais Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)

PLANEAMENTO

com interferência direta na área do projeto o Plano Regional de

E

Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) e o Plano

ORDENAMENTO

Diretor Municipal da Chamusca (PDMC).

DO TERRITÓRIO

De acordo com o PROT-OVT para as atividades de pecuária intensiva
devem ser definidas condições e identificar as áreas para a implantação de
novas unidades sectoriais produtivas e para a deslocalização de unidades
que estejam em conflito com outros sectores, bem como salvaguardar a
permanência em solo rural das áreas com unidades produtivas pecuárias,
e requalificar os territórios com elevada carga primária intensiva sem
tratamento coletivo de efluentes.

De acordo com o PDM da Chamusca, a parcela agrícola onde se insere a
exploração suinícola da Anexordem insere-se na quase sua totalidade em
Espaços Naturais e Culturais, (REN), uma pequena parte insere-se em
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Espaços Florestais (Montado de Sobro), e no limite Oeste são espaços
agrícolas (RAN). No entanto a zona de implantação da exploração e a
proposta de ampliação não afetam áreas de condicionantes legais,
nomeadamente áreas de REN, RAN ou de montado de sobro.

Refere-se apenas na envolvente da exploração a existência de duas linhas
de água, sem afetação direta pelo projeto, mas que deverão ser
acauteladas uma vez que integram o regime jurídico da Reserva Ecológica
Nacional.

Localização das linhas de água existentes na envolvente da exploração.

Na envolvente da exploração são identificadas algumas espécies de
montado de sobro e/ou de azinho. Estas espécies estão sujeitas a um
regime especial de proteção. No presente caso, as áreas onde se
identificam sobreiros ou azinheiras, ou áreas de montado de sobro e
azinho não apresentam qualquer interferência com a área da exploração
da Anexordem, nem com a área proposta para ampliação, onde se
identificaram povoamentos de eucaliptos.

O concelho da Chamusca integra realidades e paisagens muito

PATRIMÓNIO

diversificadas. Profundamente ligada ao trabalho da terra e à criação de

ARQUITETÓNICO

gado, a Chamusca tem na “Semana da Ascensão” e na festa brava, duas

E
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das mais significativas e mais belas expressões da sua identidade rural.

ARQUEOLÓGICO

De acordo com a sabedoria popular, no lugar onde existe atualmente a
Carregueira, haveria uma estrada com início no Castelo de Almourol, que
passava na ponte das Ferrarias (sobre a Ribeira do Arripiado) e no alto da
Carregueira. A esse lugar da Carregueira os romanos vieram "carregar"
algo, como produtos agrícolas ou os produtos das olarias existentes junto à
ponte das Ferrarias. Com o decorrer dos tempos, as pessoas abreviaram o
"vou carregar ao lugar..." por "vou à Carregueira".
Apresenta-se no quadro seguinte o património classificado no concelho da
Chamusca.
N.
º

Designaç
ão

Tipo de
sítio

Cronolog
ia

Localização
administrativa

Proteção/
Inventariação

1

Igreja de
São Pedro

Arquitetu
ra
Religiosa
/ Igreja

Século
XVI

Santarém/Chamu
sca/Chamusca

IM - Interesse
Municipal Decreto n.º
67/97, DR, I Série-B,
n.º 301, de 31-12-1997

2

Antiga
Igreja dos
Terceiros
de São
Francisco

Arquitetu
ra
Religiosa
/ Igreja

Século
XVIII

Santarém/Chamu
sca/Chamusca

IM - Interesse
Municipal Decreto n.º
95/78, DR, I Série, n.º
210, de 12-09-1978

Apresenta-se no quadro seguinte o património arqueológico na envolvente
da área em estudo.
N.
º

Designaç
ão

1

Galega
Nova

2

Galega
Nova/Vale
de Moinho

3

Lagoa da
Murta

4

Lagoa
Grande

Tipo de
sítio
Vestígio
s
Diversos
Estação
de Ar
Livre
Mancha
de
Ocupaç
ão
Vestígio
s
Diversos

Cronologia

Localização
administrativa

Proteção/
Inventariação

Romano

Santarém/Chamu
sca/Carregueira

CNS 873

Paleolítico e
Indetermina
do (Préhistória
recente)

Santarém/Chamu
sca/Carregueira

CNS 20717

Paleolítico
Superior e
Mesolítico

Santarém/Chamu
sca/Ulme

CNS 32992

Romano

Santarém/Chamu
sca/Ulme

CNS 30082

Visto não terem sido identificados elementos patrimoniais para a área
implementação do projeto no decorrer da pesquisa bibliográfica e
documental e trabalhos de campo, não existem elementos passíveis de
serem avaliados.
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4

Identificação e Avaliação dos Potenciais Impactes

Para a identificação e avaliação dos impactes ambientais causados pelo projecto em estudo, a
metodologia utilizada basear-se-á fundamentalmente no seu carácter espacial, bem como à
enorme variabilidade de factores ambientais associados ao meio e a toda a prossecução do
projecto na envolvente. Neste capítulo, tenta-se organizar de forma estruturada a informação
precedente das fases de análise e predição de impactes de modo a permitir a interpretação e
visualização das principais ocorrências eventualmente impactantes da implantação da
exploração suinícola.

Ao nível da geomorfologia e geologia , surgem na fase de construção como principais
impactes atividades de terraplanagens com reflexos negativos na drenagem natural, o aumento
da impermeabilização e das áreas de aterro, que geram impactes negativos mas de baixa
magnitude e significância, permanentes e reversíveis. Na fase de exploração não se
perspetivam impactes ao nível da geologia e geomorfologia.

Relativamente a águas superficiais e subterrâneas, estimam-se impactes negativos na fase
de construção da ampliação da Anexordem, decorrentes de trabalhos de desmatação e
movimentos de terras, com potencial aumento de fenómenos de erosão do solo, que ao
alcançarem as águas superficiais por escoamento vai aumentar o teor de sólidos suspensos.
Adicionalmente refere-se a circulação e operação de veículos e maquinaria afeta à obra e
aumento de poluentes que poderão ser infiltrados no solo e alcançar as águas subterrâneas ou
por escoamento alcançar as águas superficiais e com isso aumentar a carga poluente.

Na fase de exploração da atividade suinícola, surgem impactes negativos associados ao
espalhamento de efluentes líquidos no solo para valorização agrícola, com potencial ocorrência
de infiltração ou escorrência do mesmo para as águas subterrâneas ou superficiais,
respetivamente. Consideram-se impactes negativos, mas na sua maioria de média a baixa
relevância e reversíveis.

Relativamente a solos e capacidade de uso do solo, surgem como impactes negativos em
fase de construção o eventual enfraquecimento do solo por ações de limpeza, desmatação e
de compactação do solo. Adicionalmente refere-se o potencial derrame acidental de
substâncias nocivas e com potencial de contaminação do solo. Estes impactes serão
negativos, diretos de magnitude reduzida, temporários e reversíveis.
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Em fase de exploração surgem como impactes negativos o aumento da área impermeabilizada,
e como impactes positivos a fertilização do solo pela aplicação de chorume e tamisado para
melhorar a atividade agrícola.

Analisando os impactes na qualidade do ar, na fase de construção prevê-se que os principais
impactes se relacionem com a movimentação de terras e transporte de materiais com emissão
ode partículas em suspensão, bem como emissões de poluentes da circulação de veículos e
funcionamento de maquinaria. Estes serão negativos de reduzida magnitude e significância,
temporários e reversíveis.

Na fase de exploração associam-se à circulação rodoviária de e para a exploração, de
transporte de animais e que causam o levantamento de poeiras, uma vez que os caminhos de
acesso não estão pavimentados. Contribui também para a deterioração da qualidade do ar os
gases emitidos decorrentes da atividade em exploração, no entanto, pouco significativo,
apresentando como recetores sensíveis os funcionários da exploração.

Quanto ao ruído, são esperados impactes negativos decorrentes da circulação automóvel nas
vias envolventes na fase de construção, mas sem afetação de recetores sensíveis, uma vez
que os identificados distam cerca de 2 km da exploração.

Na fase de exploração os impactes previstos relacionam-se com a maquinaria afeta à obra,
circulação de pesados para carga e descarga, no entanto, reduzidos, uma vez que não se
verificam recetores sensíveis na envolvente imediata.

Relativamente aos impactes ecológicos: durante a fase de construção relacionam-se com a
destruição direta da vegetação na área de ampliação e de instalação do estaleiro de obra.
Considera-se a eventual perturbação relacionada com o manuseamento de substância
poluentes, no entanto, estes impactes surgem com média a baixa magnitude e significância. Na
fase de exploração não se preveem impactes ao nível da ecologia.

Quanto à análise da paisagem, em fase de construção os impactes relacionam-se com a
desmatação e a própria implantação dos edifícios, que serão negativos, diretos e permanentes.
Não se perspetivam impactes decorrentes da fase de exploração, uma vez que não vão existir
intervenções de construção ou ampliação associadas.

Decorrente da ampliação do projeto em análise, resultam impactes positivos ao nível
socioeconómico, durante a fase de construção relacionados com a eventual contratação de
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mão-de-obra local. De forma negativa surgem impactes ao nível da eventual perturbação na
envolvente, pelo aumento de circulação de tráfego pesado na principal via de acesso à
exploração (EM 1375). Estes serão de reduzida magnitude e significância, temporários e
reversíveis, apresentando o presente estudo medidas e recomendações minimizadoras desses
mesmos impactes.

Na fase de exploração esperam-se maioritariamente impactes positivos pela eventual criação
de emprego local, o espalhamento do resultado do tratamento do efluente em solos agrícolas
com vista à melhoria da qualidade dos solos, o reforço da produção e economia local, que
traduzem efeitos positivos, diretos, de reduzida magnitude e significância. Negativamente
surgem impactes relacionados com o aumento de circulação de pesados na envolvente, no
entanto, a via de acesso utilizada é a que servem as instalações do ecoparque do Relvão, que
já de si é fortemente frequentada por pesados relacionados com a atividade de resíduos.

Ao nível das relações de vizinhança, não se preveem incompatibilidades nem tensões nas
relações entre os usos propostos e a população residente na envolvente da exploração. A
própria localização do empreendimento permite a distanciação suficiente das áreas urbanas
mais próximas, pelo que não se esperam conflitos de usos.

Relativamente ao planeamento e ordenamento do território e património, não são
expectáveis impactes, uma vez que não se preveem a afetação de áreas condicionadas, de
servidões ou restrições de utilidade pública, nem foram identificados elementos patrimoniais e
arqueológicos passíveis de avaliação na área de intervenção.

5

Medidas de Mitigação e Recomendações

A proposta de medidas de minimização tem como objetivo considerar soluções concretas para
minimizar os efeitos negativos da implementação do projeto, e avançar com propostas de
valorização dos elementos potencialmente afetados pelo mesmo.
FASE DE CONSTRUÇÃO
M1.

Relativamente à gestão de materiais para e de obra, deverá ser efetuado em fase de Projeto
de Execução, o respetivo PLANO

DE

PREVENÇÃO

E

GESTÃO

DE

RESÍDUOS

DE

CONSTRUÇÃO

E

DEMOLIÇÃO. Medida que deverá ser contemplada no Projeto de Execução, no âmbito das
diretrizes e orientações operacionais de GESTÃO AMBIENTAL DA OBRA, ou em Estudo
Complementar a apresentar.
M2.

As linhas de água identificadas deverão ser restabelecidas na totalidade, com secções
adequadas permitindo a continuidade do escoamento superficial.
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M3.

Deverá evitar-se o uso de acessos, embora temporários, que sejam paralelos às linhas de
água existentes na envolvente da área destinada à ampliação, devendo-se adotar acessos com
um traçado perpendicular a estas.

M4.

Os sistemas de drenagem natural devem ser acautelados durante os trabalhos, de forma a
evitar a retenção de águas em depressões ou a criação de barreiras, devendo igualmente
permitir o escoamento das escorrências superficiais para as linhas de água.

M5.

Durante a fase de construção as escorrências das águas superficiais deverão ser acauteladas
de forma a evitar a afetação de aquíferos de carácter local;

M6.

Os trabalhos de escavações decorrentes na fase de construção deverão acautelar os níveis de
água das águas subterrâneas de forma a evitar uma possível intersecção.

M7.

O projeto de drenagem deverá favorecer processos naturais de infiltração das águas de
escorrimento superficial, por forma a minimizar o efeito de impermeabilização dos solos.

M8.

Definir operações de armazenagem em locais específicos de todo o tipo de materiais residuais
produzidos na área afeta à obra e garantir o acondicionamento dos subprodutos das operações
de manutenção em recipientes estanques e envio para destino final adequado, assegurando
assim a não contaminação das águas superficiais e subterrâneas.

M9.

A armazenagem de combustíveis e de resíduos, nomeadamente os passíveis de contaminarem
as águas superficiais e subterrâneas, por lixiviação, deverá ser sempre efetuada em locais
devidamente impermeabilizados e afastados das linhas de água.

M10. Adoção de regras de funcionamento para os trabalhos relacionados com a operação de
máquinas e respetivo parqueamento, de modo a evitar derrames de óleos, combustíveis, etc.
Durante a execução dos trabalhos, definir zonas de estacionamento, que terão de ser
impermeabilizadas de forma a evitar a poluição das águas superficiais e subterrâneas.
M11. Todo o tipo de trabalhos de movimentação de terras e de preparação de terrenos deverão
limitar-se às zonas previamente demarcadas e decorrer, preferencialmente, durante um breve
período de tempo, de modo a minimizar a erosão do solo e o arraste de partículas para as linhas
de água.
M12. Durante as ações de modelação do terreno e mobilização do solo, deverão adotar-se
procedimentos que reduzam a escorrência superficial de materiais, em particular quando ocorra
precipitação. Neste sentido e sempre que possível estas ações deverão ser realizadas durante a
estação seca, de Junho a Setembro.
M13. Os depósitos temporários de terras devem ser efetuados em locais afastados de linhas de
água.
M14. Evitar a acumulação de solos desagregados e a armazenagem de resíduos e combustíveis nas
proximidades dos afluentes linhas de água que atravessam a área de implantação, bem como
regularizar e reduzir o processo de erosão junto às suas margens.
M15. As águas residuais domésticas geradas no estaleiro deverão ser conduzidas para coletor
municipal ou a fossas sépticas e estanques amovíveis, de forma a evitar possíveis derrames
acidentais que possam ocorrer e possível degradação das águas subterrâneas.
M16. Considera-se que as ações de preparação do terreno com ações preliminares de mobilização
do solo e respetiva limpeza e desmatação, deverão ser controladas e geridas com vista a não
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afetação de áreas quantitativamente desnecessárias, minimizando assim, este tipo de impacte
nos solos e uso do solo.
M17. As superfícies de solos sujeitas a movimentações e os caminhos não pavimentados deverão
ser previamente regadas, em especial as mais expostas ao vento, de modo a diminuir a emissão
de partículas e poeiras;
M18. Os materiais transportados por veículos pesados devem ser previamente humedecidos e
cobertos, de modo a evitar a sua dispersão ao longo de todo o percurso de transporte;
M19. A movimentação de maquinaria e veículos deverá ser a mínima possível, tanto na obra como
nos seus acessos;
M20. Os rodados dos camiões devem ser lavados antes de saírem da zona de obra, sempre que o
seu circuito preveja a circulação em estradas públicas pavimentadas;
M21. Todo o equipamento, máquinas e veículos afetos à obra com motor de combustão, devem ser
inspecionados e mantidos em boas condições de funcionamento, de modo a evitar má
carburação, com consequente emissão indesejável de poluentes atmosféricos;~
M22. Os resíduos provenientes da obra não poderão ser queimados a céu aberto;
M23. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o
menor ruído possível.
M24. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das
emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar
cumprimento às normas relativas à emissão de ruído (Medida 33, do documento “MEDIDAS DE
MINIMIZAÇÃO GERAIS DA FASE DE CONSTRUÇÃO” editado pela APA).
M25. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se
restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
M26. Os trabalhadores obra devem estar providos de equipamento de proteção individual de modo a
atenuar os efeitos da exposição ao ruido.
M27. Embora não se conheça nesta fase as necessidades do projeto de ampliação, em termos de
terras de empréstimo e/ou em áreas de vazadouro, considera-se que estas ações acarretam
sempre impactes paisagísticos, pelos respetivos locais, negativos e significativos, pelo que estas
medidas deverão integrar a gestão e o planeamento documental e técnico, sendo garantida a
minimização dos impactes negativos decorrentes deste tipo de ações.
M28. A degradação dos espaços que normalmente se verifica, num determinado local após um longo
período de obras, origina um cenário paisagístico empobrecido e muito impactante que deverá
ser minimizado. As ações de reposição da situação inicial e de recuperação do estado de
conservação quer de estruturas pré-existentes, como sejam, estradas, caminhos etc, ou
elementos e valores naturais, no caso de coberto vegetal etc, deverão aplicar-se de forma
criteriosa e cuidada, anulando os impactes paisagísticos daí decorrentes.
M29. Deverá ser implementado um enquadramento paisagístico, que contemple a revitalização
arbóreo-arbustiva das áreas sobrantes coletivas e de integração de toda a exploração na
paisagem.
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M30. Em caso algum, deverão ser instalados estaleiros ou outras estruturas e/ou equipamentos
acessórios à obra, junto às linhas de água presentes na área de implantação do projeto.
M31. Os estaleiros e todas as estruturas acessórias às obras deverão apenas instalar-se,
maioritariamente em zonas a afetar com as edificações definitivas do projeto, de modo a não
serem afetadas áreas adicionais, com impactes paisagísticos negativos desnecessários.
M32. Recomenda-se a existência de planos de segurança e de contingência, relativamente à
prevenção de acidentes no âmbito dos trabalhos a efetuar, e onde se refiram medidas
procedimentos a adotar na deteção de falhas das medidas de prevenção.
M33. Deverá ser implementado um Sistema de Gestão Ambiental e uma Política de Ambiente que
assente numa estratégia de redução dos consumos, poupança e racionalização de água,
promovendo o uso eficiente de água, adotando, sempre que possível, sistemas de limpeza com
produções mínimas de efluentes e baixos consumos.
M34. Controlar e maximizar a eficiência dos mecanismos de limpeza das instalações pecuárias com
o intuito de reduzir os caudais de água necessários, através de dispositivos de redução de
caudal a par de uma maior remoção mecânica dos resíduos, quando possível, sem recorrer a
lavagens, nomeadamente através da utilização de aparelho de alta pressão, após cada ciclo de
produção.
M35. Recomenda-se a regulação do fluxo nos bebedouros e a verificação visual dos mesmos, de
forma, a detetar atempadamente quaisquer fugas e derrames.
M36. Instalar contadores nas captações em utilização, para quantificação efetiva da redução do
consumo de água, que aconteça com a implementação de melhorias nos sistemas de
abeberamento e de lavagens.
M37. Garantir o correto funcionamento do sistema de recolha e drenagem de águas pluviais, através
da sua limpeza e manutenção de forma a minimizar o volume de águas contaminadas,
diminuindo o risco de infiltração destas águas nos solos e consequente contaminação das águas
superficiais e subterrâneas.
M38. Manter a drenagem de águas pluviais separada do sistema relativo às águas residuais,
particularmente, nos períodos de maior precipitação.
M39. A estanquicidade e limpeza de todo o sistema de drenagem de águas residuais deverá ser
garantida, desde a fossa à própria lagoa e dos locais de armazenamento de resíduos orgânicos.
M40. Todos os resíduos produzidos na exploração passíveis de difundir contaminações deverão ser
armazenados em locais devidamente impermeabilizados e sem possibilidade de transbordo em
caso de eventos de precipitação e potenciais escorrências, sendo encaminhados para os
destinos adequados, a fim de serem evitadas situações de produção de efluentes contaminados.
M41. Todos os produtos químicos utilizados na exploração deverão ser armazenados em locais
cobertos e impermeabilizados. Em caso de derrame, deverá fazer-se a recolha a seco (com
material absorvente, se necessário) evitando proceder à sua lavagem, diminuindo-se assim, o
volume de água contaminada.
M42. Recomenda-se a elaboração, implementação e seguimento de um programa de monitorização
e controlo de qualidade da água subterrânea, em particular para o furo que fornece água à
exploração (rega e atividades da exploração suinícola), e, ainda, o efluente tratado aplicado para
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valorização agrícola. Estas ações deverão ser complementadas com a monitorização anual da
qualidade do solo, nas áreas de deposição de efluentes, permitindo verificar eventuais cenários
de contaminação das águas subterrâneas aquando de eventos de precipitação mais intensa.
M43. Efetuar a aplicação dos efluentes pecuários no solo de modo controlado, em conformidade
com CBPA e com a Portaria n.º 631/2009, de 9 de Junho, de acordo com o Plano de Gestão de
Efluentes Pecuários (PGEP) aprovado, cumprindo os parâmetros exigidos relativos a: modo de
aplicação, periodicidade e quantidades utilizadas, tipo de solo, estação do ano, cultura condições
de drenagem, de forma a evitar contaminações do solo e das águas superficiais e subterrâneas.
M44. Respeitar as interdições enumeradas no n.º 3 do artigo 10.º da Portaria 631/2009, de 9 de
Junho relativa à valorização agrícola dos efluentes pecuários e outros fertilizantes.
M45. De forma a minimizar o risco de contaminação resultante do espalhamento de matéria
orgânica, deverá seguir-se o CBPA e garantir-se o cumprimento de todos os parâmetros
aplicáveis da legislação em vigor, incluindo os períodos mínimos de armazenamento dos
efluentes (estrumes/chorumes e lamas) antes da aplicação nos solos agrícolas. Deverá ser
evitada a sua deposição: em períodos de clima adversos (gelo, elevada precipitação, solo
saturado); na proximidade das linhas de água que atravessam a exploração; em campos com
declives acentuados.
M46. O espalhamento de efluentes deverá respeitar as distâncias de segurança em relação a linhas
e captações de água, habitações, entre outras restrições referidas na Portaria n.º 631/2009, de 9
de Junho, devendo ser efetuado o mais próximo possível da altura em que o crescimento das
culturas e a absorção de nutrientes estão prestes a atingir o seu máximo.
M47. O espalhamento deverá ser exclusivamente efetuado nas áreas apresentadas no presente EIA,
adotando sempre as medidas que acautelem a preservação da qualidade da água nas linhas de
água existentes no terreno, precavendo eventuais escorrências e, garantindo um afastamento
mínimo de segurança de 10m.
M48. Proceder à aplicação no solo dos efluentes em quantidades e periodicidade adequada, tendo
em consideração o tipo de solo na estação do ano, a cultura existente e as condições de
drenagem, cumprindo o estipulado na legislação em vigor, de forma a evitar contaminações do
solo e das águas superficiais e subterrâneas em cumprimento do Código de Boas Práticas
Agrícolas.
M49. Garantir a efetiva rotatividade das parcelas a beneficiar com o efluente, a fim de assegurar que
não se efetuam dotações em excesso e, deste modo, evitar a degradação física, química ou
biológica dos solos.
M50. Cumprir o PGEP com permanente atualização de acordo com o efetivo pecuário e atendendo
às culturas praticadas e nas parcelas que se prevê utilizar, para valorização agrícola dos
efluentes pecuários.
M51. Proceder à manutenção das infraestruturas de recolha e armazenamento dos estrumes e
chorumes, de forma a garantir a impermeabilidade e estanquicidade, de forma a evitar
escorrências a partir dos estrumes e o aumento do volume de chorumes armazenados.
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M52. De forma a garantir a operacionalidade do sistema de gestão de efluentes, recomenda-se a
realização da manutenção preventiva de todos os equipamentos eletromecânicos e viaturas do
mesmo.
M53. A manutenção e reparação de máquinas e equipamentos deverá ser efetuada em instalações
próprias, devidamente adequadas com as infraestruturas de drenagem, recolha e tratamento, de
forma a salvaguardar a contaminação das águas superficiais e subterrâneas, na eventualidade
de ocorrer um derrame.
M54. A circulação de veículos e máquinas existentes deverá ser restrita aos caminhos existentes na
exploração e apenas aos locais onde estes sejam necessários.
M55. Cumprimento das condições estabelecidas nas licenças de utilização do domínio hídrico
emitidas para as captações de água subterrânea.
M56. A formação de todos os trabalhadores é importante para atingir o correto funcionamento das
atividades capazes de produzir os impactes já enumerados. A formação deverá incidir nas
práticas que promovem a diminuição de desperdícios de água durante as limpezas, o correto
armazenamento de resíduos e a manutenção dos sistemas de drenagem (inclui lagunagem) e, a
preparação dos trabalhadores no caso de acidente, de forma a poderem responder
atempadamente a qualquer cenário de emergência.
M57. Como medida de prevenção contra a poluição das águas com nitratos, segundo o Código de
Boas Práticas Agrícolas, não deverão ser aplicadas anualmente em solos quantidades
superiores a 170 kg de azoto total por hectare.
M58. Garantir a rotatividade das parcelas a receber efluente de modo a assegurar que não existe
dotação de efluente em excesso e evitar a degradação física, química ou biológica dos solos e
também garantir uma distribuição uniforme do efluente na parcela a beneficiar;

FASE DE EXPLORAÇÃO
M59. O chorume ou o tamisado 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 e não deverão ser
aplicados a distancias inferiores a 10 metros de qualquer linha de água;
M60. Deverá ser implementado um Sistema de Gestão Ambiental e uma Política de Ambiente que
assente numa estratégia de redução dos consumos, poupança e racionalização de água,
promovendo o uso eficiente de água, adotando, sempre que possível, sistemas de limpeza com
produções mínimas de efluentes e baixos consumos.
M61. Controlar e maximizar a eficiência dos mecanismos de limpeza das instalações pecuárias com
o intuito de reduzir os caudais de água necessários, através de dispositivos de redução de
caudal a par de uma maior remoção mecânica dos resíduos, quando possível, sem recorrer a
lavagens, nomeadamente através da utilização de aparelho de alta pressão, após cada ciclo de
produção.
M62. Recomenda-se a regulação do fluxo nos bebedouros e a verificação visual dos mesmos, de
forma, a detetar atempadamente quaisquer fugas e derrames.
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M63. Instalar contadores nas captações em utilização, para quantificação efetiva da redução do
consumo de água, que aconteça com a implementação de melhorias nos sistemas de
abeberamento e de lavagens.
M64. Garantir o correto funcionamento do sistema de recolha e drenagem de águas pluviais, através
da sua limpeza e manutenção de forma a minimizar o volume de águas contaminadas,
diminuindo o risco de infiltração destas águas nos solos e consequente contaminação das águas
superficiais e subterrâneas.
M65. Manter a drenagem de águas pluviais separada do sistema relativo às águas residuais,
particularmente, nos períodos de maior precipitação.
M66. A estanquicidade e limpeza de todo o sistema de drenagem de águas residuais deverá ser
garantida, desde a fossa à própria lagoa e dos locais de armazenamento de resíduos orgânicos.
M67. Todos os resíduos produzidos na exploração passíveis de difundir contaminações deverão ser
armazenados em locais devidamente impermeabilizados e sem possibilidade de transbordo em
caso de eventos de precipitação e potenciais escorrências, sendo encaminhados para os
destinos adequados, a fim de serem evitadas situações de produção de efluentes contaminados.
M68. Todos os produtos químicos utilizados na exploração deverão ser armazenados em locais
cobertos e impermeabilizados. Em caso de derrame, deverá fazer-se a recolha a seco (com
material absorvente, se necessário) evitando proceder à sua lavagem, diminuindo-se assim, o
volume de água contaminada.
M69. Recomenda-se a elaboração, implementação e seguimento de um programa de monitorização
e controlo de qualidade da água subterrânea, em particular para o furo que fornece água à
exploração (rega e atividades da exploração suinícola), e, ainda, o efluente tratado aplicado para
valorização agrícola. Estas ações deverão ser complementadas com a monitorização anual da
qualidade do solo, nas áreas de deposição de efluentes, permitindo verificar eventuais cenários
de contaminação das águas subterrâneas aquando de eventos de precipitação mais intensa.
M70. Respeitar as interdições enumeradas no n.º 3 do artigo 10.º da Portaria 631/2009, de 9 de
Junho relativa à valorização agrícola dos efluentes pecuários e outros fertilizantes.
M71. De forma a minimizar o risco de contaminação resultante do espalhamento de matéria
orgânica, deverá seguir-se o CBPA e garantir-se o cumprimento de todos os parâmetros
aplicáveis da legislação em vigor, incluindo os períodos mínimos de armazenamento dos
efluentes (estrumes/chorumes e lamas) antes da aplicação nos solos agrícolas. Deverá ser
evitada a sua deposição: em períodos de clima adversos (gelo, elevada precipitação, solo
saturado); na proximidade das linhas de água que atravessam a exploração; em campos com
declives acentuados.
M72. O espalhamento deverá ser exclusivamente efetuado nas áreas apresentadas no presente EIA,
adotando sempre as medidas que acautelem a preservação da qualidade da água nas linhas de
água existentes no terreno, precavendo eventuais escorrências e, garantindo um afastamento
mínimo de segurança de 10m.
M73. Garantir a efetiva rotatividade das parcelas a beneficiar com o efluente, a fim de assegurar que
não se efetuam dotações em excesso e, deste modo, evitar a degradação física, química ou
biológica dos solos.
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M74. Cumprir o PGEP com permanente atualização de acordo com o efetivo pecuário e atendendo
às culturas praticadas e nas parcelas que se prevê utilizar, para valorização agrícola dos
efluentes pecuários.
M75. Proceder à manutenção das infraestruturas de recolha e armazenamento dos estrumes e
chorumes, de forma a garantir a impermeabilidade e estanquicidade, de forma a evitar
escorrências a partir dos estrumes e o aumento do volume de chorumes armazenados.
M76. De forma a garantir a operacionalidade do sistema de gestão de efluentes, recomenda-se a
realização da manutenção preventiva de todos os equipamentos eletromecânicos e viaturas do
mesmo.
M77. A manutenção e reparação de máquinas e equipamentos deverá ser efetuada em instalações
próprias, devidamente adequadas com as infraestruturas de drenagem, recolha e tratamento, de
forma a salvaguardar a contaminação das águas superficiais e subterrâneas, na eventualidade
de ocorrer um derrame.
M78. A circulação de veículos e máquinas existentes deverá ser restrita aos caminhos existentes na
exploração e apenas aos locais onde estes sejam necessários.
M79. Cumprimento das condições estabelecidas nas licenças de utilização do domínio hídrico
emitidas para as captações de água subterrânea.
M80. Garantir a não aplicação de efluente em solos encharcados.
M81. Deverá ser elaborado e seguido um Plano de Monitorização da Qualidade dos Solos, em locais
de deposição de matéria orgânica resultante dos efluentes de exploração. Este Plano deverá
objetivar a verificação de eventuais cenários de contaminação do solo e consequentemente de
águas subterrâneas.
M82. Nas infraestruturas devem ser mantidas as boas condições de limpeza e ventilação de modo a
evitar a propagação de odores;
M83. A incorporação dos efluentes no solo deve ser efetuada logo após a sua aplicação de modo a
evitar a libertação de odores;
M84. Utilização de coberturas adequadas aquando do transporte de efluente (chorume e tamisado)
de modo a evitar derrame e dispersão de odores.
M85. Sensibilização dos condutores de qualquer veiculo para que sejam cumpridos os limites de
velocidade;
M86. Revisão periódica dos veículos e maquinaria para que os níveis de potencia máxima sonora
admissíveis não sejam ultrapassados;
M87. Os trabalhadores da exploração devem estar providos de Equipamento de Proteção Individual
de modo a atenuar os efeitos da exposição ao ruido.
M88. Deverá ser garantida a formação contínua dos funcionários, no sentido de conhecerem os
meios e métodos de prevenção de riscos e de atuações face a situações de emergência.
M89. Adoção de medidas adequadas em termos de higiene e segurança no trabalho, bem como
formação contínua do pessoal;
M90. De modo a reduzir o impacte de uma possível contaminação dos trabalhadores por
microrganismos patogénicos, deverá ser fornecido a todos os trabalhadores equipamentos de
proteção individual (EPI’s) e assegurada formação sobre segurança, higiene e saúde no
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trabalho.
M91. Em termos de resíduos recomenda-se a promoção da separação dos resíduos, e sempre que
possível a sua reciclagem, sedo que todos os resíduos deverão encaminhados para operador
licenciado.
M92. Recomenda-se a elaboração de um plano de gestão de resíduos;
M93. Promover a formação adequada dos colaboradores e funcionários para as boas práticas de
gestão de resíduos;

O presente EIA vem recomendar a elaboração de um plano de gestão ambiental, dando
prioridade às boas práticas ambientais na exploração em termos de utilização ou afetação de
águas superficiais, subterrâneas e do efluente líquido tratado, da monitorização da qualidade
dos solos e da gestão dos resíduos produzidos.

6

Conclusões

O EIA que se apresenta foi desenvolvido em conformidade com a legislação atual em vigor em
matéria de avaliação de impacte ambiental, nomeadamente o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de
Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro e Declaração de Retificação nº
2/2006, de 2 de Janeiro, bem como ainda a Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril.

A metodologia definida permite identificar, definir e avaliar os impactes ambientais decorrentes
da implementação do projeto, assim como propor as respetivas medidas de minimização de
impactes adequadas. O presente EIA considerou na sua base de elaboração e estruturação
entre outros documentos legais e técnicos, o estabelecido pela APA, como critérios técnicos e
de observância de conteúdo da respetiva conformidade com a fase de Avaliação
(www.apambiente.pt).

O presente Estudo de Impacte Ambiental teve por objetivo caracterizar e identificar os impactes
ambientais para os descritores biofísicos e socioeconómicos, decorrentes da proposta de
ampliação da exploração da Anexordem Lda., no âmbito do seu processo de licenciamento.
Este EIA, insere-se na instrução documental necessária para o processo de licenciamento
ambiental da ampliação desta exploração agropecuária, que se encontra em funcionamento,
representando a ampliação proposta aproximadamente a duplicação dos efetivos animais.

Ao nível do impacte ambiental e no decurso do desenvolvimento do EIA, foram analisados os
fatores ambientais (biofísicos, de qualidade, socioeconómicos e de ordenamento do território),
à escala local e também regional, de modo a serem identificados, quer os cenários de
referência (situação atual), quer as eventuais situações mais significativas em termos de
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ocorrências impactantes para o ambiente, decorrentes do funcionamento da exploração Da
análise efetuada nos vários descritores ambientais, foram identificados os seguintes principais
impactes ambientais significativos:

FASE DE CONSTRUÇÃO


Trabalhos de desmatação e compactação do solo, com potencial aumento de movimento
de terras e de fenómenos de erosão do solo e aumento do escoamento superficial, com
impactes negativos ao nível dos solos, recursos hídricos e ecologia;



A circulação de veículos pesados e de maquinaria afetos à obra, com impactes negativos
ao nível das acessibilidades, ruído, qualidade do ar e de compactação de solos;



Produção de resíduos de construção e eventual derrame acidental de substâncias nocivas
ao ambiental, com potencial de contaminação de solos e recursos hídricos subterrâneos;



Eventual criação de postos de trabalho locais na fase de construção e reforço do
dinamismo económico local;

FASE DE EXPLORAÇÃO


a circulação viária de pesados para transporte de animais da exploração, com alguns
impactes e efeitos negativos ao nível de ruído e qualidade do ar, no entanto, de reduzida
magnitude e significância, dada a reduzida ou quase inexistência de recetores sensíveis
na envolvente imediata da exploração e dos caminhos utilizados para o efeito;



Destaca-se ainda a elevada produção de resíduos, no entanto, dadas as condições de
tratamento dos efluentes resultantes da atividade, este impacte é minimizado e contrariado
através do aproveitamento através espalhamento em parcelas destinadas à produção
agrícola, considerando-se que esta prática pode vir a surtir efeitos positivos na melhoria da
produtividade e capacidade dos solos;



Eventual criação de emprego local dado o aumento de produção proposta para a
exploração suinícola;

Face às situações de impacte ambiental negativo mais significativo, foram propostas as
devidas recomendações e medidas de minimização, com vista à redução das situações
identificadas para níveis aceitáveis e mais compatíveis entre o meio envolvente e a exploração
da unidade suinícola.

De entre essas medidas destacam-se aquelas que se direcionam para a necessidade de
elaboração de um Plano Geral de Monitorização para as componentes Recursos Hídricos,
Solos e Resíduos, com vista ao controlo e acompanhamento no tempo dos padrões qualitativos
das influências da exploração no tempo e no espaço.
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ANEXO I

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
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ANEXORDEM-EIA-00

FASE:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

LICENCIAMENTO

DATA:

ESCALA:
Sem escala

DEZEMBRO/2013

ANEXO II
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DA EXPLORAÇÃO

