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O presente relatório é a resposta ao pedido de elementos adicionais da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (ofício com a
referência S03790-201404-VP, de abril de 2014), no âmbito do procedimento de AIA
1093/2013 – fase de conformidade, referente ao projeto da Ampliação da Exploração
Suinícola Quinta da Achada.

1.

Ordenamento do Território

1.1.

Descrição do Projeto
a) Deverá ser apresentada uma planta síntese numa única peça desenhada com
todos os edifícios, instalações ou equipamentos incluindo muros, acessos,
estacionamentos e arranjos exteriores existentes na totalidade da propriedade
(30 ha), legendada, na escala 1:1.000 e um quadro síntese (valores parciais por
edifício e totais) com a indicação dos Usos previstos, da Área total da parcela, das
Áreas de Impermeabilização, Áreas de construção, Áreas de implantação, Alturas de
Fachada e de Cumeeira, Volumetrias e Estacionamentos (ligeiros e pesados).
A planta síntese solicitada encontra-se no Anexo I do presente documento. De
seguida apresenta-se o quadro síntese (Quadro 1) e a indicação das áreas
impermeabilizadas (Quadro 2). A informação agora apresentada, dado se tratar de
um levantamento recente com base no existente, completa e substitui a informação
apresentada no relatório do EIA, nomeadamente a informação do Quadro 3.3 da
página 3-10.
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Quadro 1 – Quadro síntese.
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Quadro 2 – Áreas impermeabilizadas.

b) Deverá ser definido o existente, o previsto e o objeto do presente EIA que
descreva e justifique o projeto congruentemente com a planta síntese, referida no
ponto anterior.
Neste âmbito importa esclarecer inequivocamente (considerando o edifício 22 necrotério na entrada da quinta), se o projeto é referente a toda a quinta ou apenas
aos 3,7 ha da exploração.
Tal como referido o EIA, designadamente na Carta 4, o existente corresponde aos
edifícios 1 a 19 e 22, o previsto corresponde aos edifícios 20 (engorda). À data da
elaboração do relatório do EIA ainda não se encontrava construída a fossa nitreira
(21), tendo no entanto o promotor procedido à sua construção no período que
mediou entre a entrega do EIA e a entrega do presente Aditamento.
Considera-se que a área de projeto corresponde à área da Quinta da Achada, a qual
corresponde à propriedade da proponente designada Quinta da Achada.
No Anexo I apresenta-se uma nova versão da Carta 4, devidamente retificada.
d) Apresentar cópias de todas as licenças (construção/utilização) ou autorizações
que tenham sido emitidas para o projeto.
Esclarecer se a produção de rações se destinam somente à exploração suinícola.
No Anexo II do presente documento apresenta-se cópia de todas as licenças de
construção e utilização associadas aos vários processos de licenciamento e
ampliação.
A produção de rações destina-se à exploração da Quinta da Achada e a outra
exploração também da D. Nazaré, sita no Lobo Morto - Rio Maior.
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1.2.

Avaliação dos potenciais impactes do projeto
a) Apresentar enquadramento do projeto relativamente ao PROT OVT, o que deverá
se efetuado para a Unidade Territorial, Modelo Territorial e Riscos.
Sublinha-se em particular a necessidade do enquadramento do projeto face aos
Riscos sísmicos e de incêndio.
O PROT-OVT aplica-se apenas à Administração Pública, não vinculando diretamente
os particulares. Daquele plano extraem-se orientações estratégicas, diretrizes e
normas programáticas vinculativas da atuação da Administração Central e Local,
sem aplicabilidade direta sobre projetos de iniciativa privada, como é o caso da
Exploração Suinícola da Quinta da Achada. O PROT-OVT só se aplica às entidades
privadas se e na medida em que for transposto para os planos municipais e especiais
de ordenamento do território, estes sim diretamente vinculativos dos particulares.
Ainda assim, de acordo com o modelo territorial proposto PROT-OVT (Figura 1),
verifica-se que a área do projeto situa-se em “Área de desenvolvimento agrícola e
florestal – Floresta de produção e olivicultura”.

Figura 1 - PROT-OVT – modelo territorial.
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Em relação aos riscos identificados no PROT-OVT, a área do projeto parece inserirse numa zona de perigosidade sísmica moderada e, eventualmente, em zona de
perigo de incêndio moderado (Figura 2).

Figura 2 – PROT-OVT – perigosidade.

b) Apresentar no âmbito do PDM de Rio Maior a seguinte informação adicional:
1- Evidenciar que o projeto cumpre as disposições do Regulamento do PDM
demonstrando o seguinte:
1.1- Se a fábrica de rações, inserida no projeto (edifício 16) e a habitação
(edifício 17) estão devidamente licenciadas. Caso contrário demonstrar se é
possível legalizar de acordo com o PDM de Rio Maior em vigor.
1.2- Se a altura máxima das construções, com exceção de silos, depósitos de água
ou instalações especiais, cumprem o Regulamento do PDM (6,5 m).
1.3- Que o índice máximo de construção é de 0,04, verificando-se preliminarmente
que se a área de construção for de 9.894,91 m2, resulta um índice de
9.894,91 m2/37.000 m=0,26.
Os edifícios 16 e 17 estão devidamente licenciados, de acordo com os documentos
apresentados no Anexo II.
De acordo com a planta apresentada no Anexo I do presente documento e o
Quadro 1, a altura máxima das construções é inferior a 6,5 m, com exceção da
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Fabrica de Ração (14,64 m), que é constituída por instalações especiais, que contêm
silos, e que se encontram devidamente licenciadas (ver Anexo II).
Atendendo a que:
-

Os índices do PDM se aplicam a propriedades ou parcelas legalmente
constituídas, ou seja à área da quinta, que apresenta 258.000 m2.

-

A área de construção corresponde a 8.437,45 m2.

-

Não existem outros edifícios na quinta para além dos afetos ao projeto, de
acordo com o levantamento apresentado no Anexo I.

-

O índice de construção e de 0,033 (8.437,45 m2/258.000 m2),

c) Apresentar planta de localização, 1:25.000, a emitir pela CM de Rio Maior, com o
projeto rigorosamente assinalado sobre a Carta de Ordenamento.
Neste âmbito deverá também ser indicada a área da propriedade afeta a cada uma
das duas classes de espaços (Florestal e Agrícola), abrangidas pelo projeto.
Foi solicitado à Câmara Municipal de Rio Maior a informação pedida pela CA (ver
cópia no Anexo III). No entanto à data da edição do presente relatório não foi
recebida a referida informação. Logo que rececionada esta informação será enviada
à CA.
De acordo com os elementos cartográficos (SIG) fornecidos pela Câmara Municipal
de Rio Maior, realizou-se o cálculo da área afeta a cada uma das classes de espaço
previstas na planta de ordenamento (Quadro 3).
Quadro 3 – Classes de espaço previstas na planta de ordenamento do PDM de Rio Maior.
Classes de espaço

Área (ha)

Espaços agrícolas

19,7

- Áreas com aptidão para sistemas agrícolas intensivos

19,7

Espaços florestais

6,1

- Áreas de floresta de proteção incluídas na REN, florestadas com espécies de
crescimento rápido e resinosas, a reconverter

1,2

- Áreas de floresta de produção

1,7

- Áreas florestais com espécies de crescimento rápido e resinosas, a reconverter para
sistemas de floresta de proteção / recuperação ou silvo-pastoris

3,2
Total
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2.

Solos

2.1.

Avaliação de impactes ambientais
a) Deverá ser aprofundado no que concerne à avaliação dos efeitos resultantes da
implementação do projeto, na sua área de implementação e respetiva envolvente,
em termos dos descritores atuais usos agrícolas dos solos e ocupações culturais dos
mesmos.
A caracterização dos usos do solo na área do projeto e na sua envolvente foi
realizada tendo como base o ortofotomapas do Google Earth de 2012. Verificando-se
que na envolvente do projeto o uso é predominantemente florestal, tal como na
área do projeto. Parte da área do projeto apresenta também uma vinha e uma área
de pastagens (Figura 3).
A noroeste existe um pequeno aglomerado (Casais do Brejo), junto ao qual existe
uma exploração avícola. A pedreira existente a oeste, encontra-se em parte
recuperada e convertida em área de uso florestal.

Figura 3 - Uso do solo (Google Earth, 2012).
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b) Deverá incluir também uma avaliação dos impactes cumulativos resultantes das
diversas atividades, ou usos de solos, existentes no envolvente do projeto (e não só
os previstos como mencionado no ponto 6.2 do relatório), conjuntamente com os
decorrentes do próprio projeto objeto deste Estudo, e no que respeita aos
descritores tipos de solos, respetivos capacidades de uso, ocupações culturais e usos
atuais dos mesmos
O projeto em análise corresponde a uma ampliação de uma exploração existente,
traduzindo-se apenas na construção de mais um edifício. Por este motivo, considerase pelo que os impactes associados à atividade pecuária, no solo, capacidade de uso
e no uso do solo são os identificados e descritos no capítulo 5 do EIA (alínea 5.6 e
5.11), não sendo esperados impactes cumulativos.
2.2.

Medidas de minimização e de monitorização
Deverão ser reavaliadas de forma a eventualmente incorporarem as conclusões do
aprofundamento do Estudo sugerido nos pontos anteriores, e no que diz respeito aos
descritores atuais usos agrícolas dos solos no envolvente do projeto e ocupações
culturais dos mesmos.
De acordo com a análise realizada, não existem alterações às medidas propostas no
relatório do EIA.

3.

Património
Apresentar cartografia das condições de visibilidade do solo.
No âmbito do relatório “Caracterização da Atual Situação de Referência para EIA da
Ampliação da Exploração Suinícola da Quinta da Achada, Marmeleira, Assentiz, São
João da Ribeira e Ribeira de São João, Rio Maior, Santarém - Caracterização da
Situação de Referência - Descritor Património”, elaborado pela arqueológica Sandra
Nogueira, em outubro de 2013, foi apresentada a seguinte figura com a
apresentação das condições de visibilidade do terreno. É de notar que à data de
realização do trabalho de campo ainda não tinha sido construída a fossa nitreira.

Exploração Suinícola Quinta da Achada  05/08/2014

Aditamento

8

Espaço onde vai ser construído o edifício de engorda - Visibilidade reduzida.
Espaço onde vai ser construída uma fossa nitreira - Visibilidade muito boa.
Figura 4 - Áreas de prospeção.

4.

Ambiente Sonoro
Apresentar o comprovativo de acreditação referente aos métodos de ensaios
acústicos.
Os elementos solicitados encontram-se no Anexo IV do presente documento.

5.

Domínio Hídrico

5.1.

Descrição do Projeto
a) Esclarecer se a nitreira e o edifício de engorda já foram construídos ou para
quando está prevista a sua concretização.
A nitreira já se encontra construída, tendo a sua construção ocorrido no período que
mediou a entrega do relatório do EIA e a elaboração do presente Aditamento.
Relativamente ao edifício de engorda, o proponente aguarda a emissão da DIA para
proceder à sua construção.
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b) Apresentar justificação devidamente fundamentada do valor da estimativa de
águas de lavagem, uma vez que, de acordo com o indicado, foi utilizado o valor de
0,76 m3/CN/ano, ou seja, cerca de 2 l/CN/dia.
No Anexo V do relatório do EIA apresenta-se um extrato do PGEP onde é
apresentado o valor das águas de lavagem e escorrências de 438 m3. Sendo uma
exploração em ciclo fechado com 858,2 CN, o valor considerado é de
0,51 m3/CN/ano. Assim, não se entende a referência ao valor de 0,76 m3/CN/ano.
Para o cálculo das águas de lavagem e escorrência, de acordo com as indicações da
Norma Técnica para a elaboração do PGEP, deve-se recorrer aos registos próprios da
exploração. Uma vez que nesta exploração não existem contadores, foram usados os
valores teóricos, validados pelo proponente, que são considerados como indicativos,
uma vez que a quantidade pode variar bastante consoante o equipamento usado na
exploração e as estações do ano. Como recomendação é sugerido um plano de
monitorização dos recursos hídricos subterrâneos com a medição dos caudais
captados, por forma a ser possível aferir os consumos estimados.
c) Referir a altura útil de armazenamento de estrumes na nitreira a construir.
Cerca de 2,5 m.
d) Apresentar planta com a rede de drenagem das escorrências da nitreira a
construir, indicando o tipo de construção prevista e as caraterísticas e
dimensionamento do órgão de armazenamento.
No Anexo V apresenta-se os elementos solicitados.
e) Referir onde se processa o armazenamento do estrume atualmente.
Atualmente o estrume é armazenado na nitreira uma vez que, conforme foi já
anteriormente referido, esta estrutura já se encontra construída.
f) Apresentar uma descrição das características construtivas das lagoas existentes
(designadamente materiais de construção, tipo de impermeabilização, existência de
bordo livre e de rede de drenagem de águas pluviais circundante às lagoas).
As lagoas foram construídas parcialmente em aterro/escavação ou sobrelevadas.
Toda a terra escavada foi posteriormente aproveitada na construção dos taludes.
Foram sendo colocadas camadas que não excederam os 20 cm, sendo devidamente
compactadas e regularizadas. A aplicação de cada camada de terra só aconteceu
após verificação da real compactação da anterior e regularização desta. Os taludes
foram regados afim de não se degradarem.
Os materiais destinados ao aterro na construção dos taludes estavam limpos de
ramos, troncos, detritos orgânicos, tendo sido aprovados pelo dono da obra.
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As primeiras lagoas estão impermeabilizadas com argila (tendo sido colocada uma
camada uniforme de cerca de 10 cm de argila compactada nos taludes e fundo:
cerca de 1 m3 de argila para 10 m2 de área de fundo) e as duas últimas com tela de
PEAD de 1,5 mm.
As tubagens de ligação entre lagoas foram colocadas a cerca de 0,5 m da crista do
talude, por forma a permitir sempre um bordo livre de líquido superior a 0,5 m,
como era exigência do Ministério do Ambiente.
As lagoas encontram-se sobrelevadas na sua quase totalidade, existindo no entanto
valas/cortes no terreno circundante, que desviam as águas pluviais e as encaminham
para os terrenos envolventes.
g) Relativamente às áreas propostas para espalhamento de efluentes pecuários:
• Identificar cada parcela indicada na Carta 6 - Áreas disponíveis para valorização e
indicação da respetiva área.
• Localizar as parcelas acima identificadas de acordo com a mesma legenda, em
planta à escala 1:25.000, 1:10.000 ou 1:5.000, conforme mais adequado.
• Identificar as interdições e condicionantes decorrentes do domínio hídrico à
valorização agrícola dos efluentes, dispostas na Portaria n.º 631/2009, de 9 de
junho, bem como tipologias REN intercetadas. Deverão ser apresentadas peças
desenhadas em número e escala adequada identificando as interdições e
condicionantes.
• Identificar as massas de água e o respetivo estado ecológico, em conformidade
com a classificação do estado efetuada no âmbito do PGRH Tejo de acordo com
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo, aprovado pela Resolução de
Conselho de Ministros nº 16-F/2013, de 22 de março, onde se integrem todas as
manchas propostas para espalhamento.
No Anexo VI apresenta-se a cartografia que dá resposta ao solicitado. Para a
simplificação da informação cartográfica, dada a grande dispersão territorial das
parcelas onde é pretendido efetuar o espalhamento, optou-se por agregar as
parcelas em 7 núcleos.
Em relação aos sistemas de REN na cartografia disponibilizada no SNIT, dos
concelhos onde ocorrem parcelas de espalhamento, apenas o concelho do Cartaxo
tem a carta da REN por sistemas. Por este motivo foram consultadas diretamente as
restantes Câmaras Municipais, nomeadamente a de Rio Maior, Azambuja, Santarém
e Torres Novas (ver ofícios no Anexo III). Dos contactos realizados a CM de Santarém
e da Azambuja, referiram que não têm a REN por sistemas publicada. Por este
motivo na cartografia apresentada optou-se por apresentar apenas as áreas de REN.
As massas de água onde se inserem as áreas de espalhamento encontram-se
identificadas na Figura 10 do Anexo VI. No Quadro 4 identificam-se as massas de
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água abrangidas pelos núcleos definidos para as áreas de espalhamento, de acordo
com os dados disponibilizados no sítio do Intersig (INAG), do PGRH do Tejo

1

(fichas

de diagnóstico) e o respetivo estado ecológico.
Quadro 4 – Massas de água nas áreas de VAEP.
Núcleos das áreas
de espalhamento

Massas de água (Intersig)

Massas de água

Estado ecológico

(PGRH do Tejo)

(PGRH do Tejo)

Núcleo 1

Vala da Azambuja

Rio Maior

Medíocre

Núcleo 2

Vala da Azambuja

Rio Maior

Medíocre

Núcleo 3

Vala da Azambuja

Rio Maior

Medíocre

Núcleo 4

Vala da Azambuja

Rio Maior

Medíocre

Vala da Azambuja

Rio Maior

Medíocre

Tejo Inferior

Razoável

Núcleo 5

Rio Tejo (HMWB - Jusante Bs.
Castelo do Bode e Belver)

Núcleo 6

Ribeiro de Cabanas

Tejo Inferior

Indeterminado

Núcleo 7

Rio Almonda

Rio Almonda

Mau

Tal como referido em APA / ARH-Tejo (2012) “No que concerne à articulação entre
o ordenamento e o planeamento dos recursos hídricos, o art. 17.º da Lei da Água
prevê que “Os instrumentos de planeamento das águas referidos nos artigos 23.º a
26.º vinculam a Administração Pública, devendo as medidas preconizadas nos
instrumentos de gestão territorial, designadamente nos planos especiais

de

ordenamento do território e nos planos municipais de ordenamento do território,
ser com eles articuladas e

compatibilizadas, bem como com as medidas de

proteção e valorização previstos no artigo 32.º”.
Acresce ainda que os PGRH, no âmbito do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial definido no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na
redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, são
classificados como planos sectoriais de ordenamento do território.
Os planos sectoriais são instrumentos de programação ou de concretização das
diversas políticas com incidência na organização do território que, de acordo com o
art. 3.º daquele Decreto-Lei, vinculam entidades públicas. A concretização das
políticas definidas nos planos sectoriais por parte dos privados acontece quando as
mesmas são transpostas para os planos municipais ou para os planos especiais de
ordenamento do território (únicas tipologias de instrumentos de gestão territorial
que vinculam direta e imediatamente os particulares)”.
h) Indicar na Carta n.º 5 todas as fossas existentes na exploração suinícola.
Só as casas de habitação dispõem de fossas (que são despejadas na caixa de
receção, localizada junto da lagunagem). O escoamento de efluentes de todos os
pavilhões e balneários é encaminhado por gravidade, através de tubagens e das
caixas de visita, para a caixa de receção.

1

APA / ARH-Tejo (2012) - Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo – Relatório Técnico e Fichas de Diagnóstico.
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No Quadro 3.2 (página 3-5 do relatório do EIA) onde se lê “fossa” deve-se ler “caixas
de visita” que se encontram assinaladas na Carta 5 no Anexo II do relatório do EIA.
i) Apesar de não ser esclarecida a origem da água utilizada nas instalações sociais, é
referida a utilização da água subterrânea captada nas instalações sanitárias. Deste
modo, os pedidos de regularização entregues devem contemplar a finalidade
"consumo humano", sendo necessária a entrega de declaração da entidade gestora
respetiva da impossibilidade de integração na rede pública de água.
A água de abastecimento da exploração (animais, lavagens e balneários) é
proveniente do furo. É ainda comprada água engarrafada para consumo dos
trabalhadores.
No Anexo VII do presente documento apresenta-se a declaração da Câmara Municipal
de Rio Maior.
5.2.

Caracterização da Situação de Referência
Recursos Hídricos Superficiais
j) Rever a qualidade da água superficial, capítulo 4.3.3, os dados deverão ser
comparados e analisados de acordo com o Anexo XXI — qualidade mínima para as
águas superficiais, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
No Quadro 5 apresenta-se a comparação dos dados de qualidade da água superficial
disponíveis para as estações de monitorização consideradas no relatório do EIA com
o Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, que estabelece os objetivos
ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais.
Quadro 5 – Dados de qualidade das estações de monitorização da qualidade da água superficial.
DL n.º 236/98

Arrouquelas

Ponte Freiria

Anexo XXI

(18D/50)

(18E/01)

(19D/07)

(VMA)

08-10-2010

27-12-2011

27-12-2011

Azoto amoniacal (mg/l)

1

0,074

7,2

0,27

CBO5 (mg/l)

5

18,3

8,6

(<) 3,0

Cloreto (mg/l)

Cais Palácio

250

-

62

61

Coliformes Fecais (UFC/100ml)

-

-

9.900

1.700

Coliformes Totais (UFC/100ml)

-

-

24.000

6.800

690

510

Condutividade a 20ºC (μS/cm)

-

Dureza total (mg/l)

-

928
(a 25ºC)
484

0,22

(21-11-2011)

(21-11-2011)

Fósforo total (mg/l)

1

Nitrato Total (mg/l)

-

(<) 2,0

27

10

Nitrito Total (mg/l)

-

(<) 0,040

0,5

0,053

Ortofosfato Total (mg/l)

-

0,084

1,1

0,53

-

85,7

77

50

84

91

Oxidabilidade ao
Permanganato (mg/l)
Oxigénio dissolvido (%)

50
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pH (Escala de Sorensen)
Sólidos suspensos totais (mg/l)

DL n.º 236/98

Arrouquelas

Ponte Freiria

Anexo XXI

(18D/50)

(18E/01)

(19D/07)

(VMA)

08-10-2010

27-12-2011

27-12-2011

7,9

7,8

9,3

20

5,0-9,0
-

7,9
(17-11-2009)
29,8

Cais Palácio

Legenda: VMA – valores máximos admissíveis. Fonte: SNIRH (consultado em 2013).

Estes dados mostram que apenas a estação de Cais Palácio (mais afastada da área do
projeto) cumpre os objetivos de qualidade mínima estabelecidos legalmente.
A estação de Arrouquelas, a montante da área do projeto, não cumpre os objetivos
de qualidade mínima para o parâmetro CBO5 (carência bioquímica de oxigénio). A
estação de Ponte Freiria, a jusante da área do projeto, também não cumpre os
objetivos de qualidade mínima para o parâmetro CBO5 e para o parâmetro azoto
amoniacal.
k) Identificar possíveis usos associados às linhas de água, na zona envolvente da
exploração.
Na envolvente da área do projeto predomina o uso florestal, área de inculto e
pastagens (ver Figura 3). Tratam-se de usos com poucas necessidades de água, pelo
que se considera que na envolvente da área do projeto não ocorrem usos associados
às linhas de água.
I) Apresentar cartografia, a escala adequada, a comprovar a que distâncias se
localizam as linhas de água a este e oeste, afluentes da Ribeira do Juncal, dos
pavilhões da exploração suinícola.
Na Figura 5 apresenta-se as distâncias a que se localizam as linhas de água dos
pavilhões da exploração suinícola, de acordo com a cartografia da Carta Militar.
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Figura 5 - Distâncias dos pavilhões da exploração suinícola às linhas de água a este e a oeste, ambas
afluentes da ribeira do Juncal.

m) Apresentar caracterização das linhas de água, nomeadamente vegetação
ribeirinha e estado de conservação.
De acordo com o ortofotomapa de 2012 (Google earth), verifica-se que a linha de
água principal, a ribeira do Juncal, apresenta uma galeria ripícola bem
desenvolvida, com estrato arbóreo e herbáceo, composto por espécies com
características deste meio e aparentemente em bom estado de conservação.
Recursos Hídricos Subterrâneos
n) Rever a caracterização da qualidade da água subterrânea (capítulo 4.3.2), de
acordo com dados obtidos a partir de análise físico-química e bacteriológica da água
captada no furo mais próximo do sistema de lagunagem, e com base no Anexo I do
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.
Esta análise deve incluir a determinação analítica dos seguintes parâmetros: pH,
Condutividade, Azoto amoniacal, Nitratos, Fosfatos, Sulfatos, Cloretos, Carbono
Orgânico total, E-coli e Enterococos intestinais.
No Quadro 6 apresentam-se os dados de qualidade da água subterrânea do furo de
captação mais próximo do sistema de lagunagem, que corresponde à captação de
água usada na exploração (ver boletim analítico no Anexo VIII do presente
documento). Estes dados foram comparados com os valores máximos recomendados
(VMR) para águas destinadas à produção de água para consumo humano,
estabelecidos pelo Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. No Anexo VIII
apresenta-se o respetivo boletim de análise.
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Quadro 6 – Dados de qualidade da água subterrânea do furo de captação.

Quantidade de Bactérias Coliformes (UFC/100ml)
Quantidade de Enterococos Intestinais (UFC/100ml)
pH (Escala de Sorensen)

DL n.º 236/98

Amostra de

Anexo I (classe A1)

20/05/2014

20*

0

-

0

6,5-8,5

7,1

Condutividade elétrica (μS/cm a 20ºC)

1.000

530

Azoto amoniacal (mg/l)

0,05

<0,05

Nitrato (mg/l)

25

94

Fosfatos (mg/l)

0,4

<0,20

Sulfatos (mg/l)

150

20

Cloretos (mg/l)

200

44

-

<2,0

Carbono orgânico total (mg/l)
Nota: (*) VMR para o parâmetro Coliformes Fecais.

A análise promovida à água captada no furo mais próximo do sistema de lagunagem
mostra que a concentração de nitratos é superior ao VMR para águas destinadas à
produção de água para consumo humano. A concentração detetada de nitratos é
mesmo superior ao VMR para a classe A3 (menos exigente do que a classe A1),
estabelecida em 50 mg/l.
Os restantes parâmetros analisados encontram-se em conformidade com os valores
máximos recomendados para águas destinadas à produção de água para consumo
humano.
o) Apresentar o inventário das captações de água subterrânea de abastecimento
público, identificando a eventual existência de áreas de proteção definidas pela
Câmara Municipal de Rio Maior.
De acordo com a informação fornecida pela Câmara Municipal de Rio Maior
(Engº Hugo Santos) não existem captações nem perímetros de proteção num raio de
5 km em relação à área do projeto.
p) Identificar as captações assinaladas na Carta 4 do Anexo II do EIA e corrigir a
localização apresentada na página 4-9 do EIA, dado que são apresentadas as mesmas
coordenadas para ambos os furos.
Efetivamente as duas captações estão muito próximas, como se pode verificar nas
licenças de captação apresentadas no Anexo IV do EIA. Na prática apenas uma das
captações se encontra em funcionamento, a segunda captação apenas funciona em
caso da avaria da captação principal.
5.3.

Avaliação de Impactes
q) A avaliação dos impactes deve ser revista, tendo em conta:
• Os elementos solicitados relativos à caracterização do projeto e à caraterização da
situação de referência.
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• Identificação e avaliação dos impactes resultantes valorização agrícola dos
efluentes pecuários, no escoamento superficial e degradação dos recursos
hídricos subterrâneos.
• Identificar e avaliar na qualidade da água, nomeadamente em caso de derrame
acidental no sistema de lagunagem ou em caso de pluviosidade elevada.


Os elementos solicitados relativos à caracterização do projeto e à
caraterização da situação de referência.

Da análise efetuada aos elementos solicitados e apresentados ao longo do presente
documento, não existe alteração à avaliação de impactes realizada.


Identificação e avaliação dos impactes resultantes valorização agrícola dos
efluentes pecuários, no escoamento superficial e degradação dos recursos
hídricos subterrâneos.

Os impactes resultantes valorização agrícola dos efluentes pecuários, no escoamento
superficial e degradação dos recursos hídricos subterrâneos foram realizados no EIA,
na subalínea 5.5, referente à analise dos impacte da Qualidade da água, na ação do
projeto “Produção e gestão de efluentes pecuários” (página 5-9), nada existindo
nesta fase a acrescentar à análise realizada.


Identificar e avaliar na qualidade da água, nomeadamente em caso de
derrame acidental no sistema de lagunagem ou em caso de pluviosidade
elevada.

Não se prevê a ocorrência deste tipo de situações uma vez que a gestão do sistema
de tratamento é realizada por forma a que não ocorram derrames. Para além dos
possíveis efeitos ao nível do solo e qualidade da água superficial decorrente de
derrames acidentais, com possível afetação da qualidade da água e do solo, poderia
ainda ser colocado em risco a própria estabilidade do sistema de lagunagem. No
entanto, este tipo de situação são de difícil avaliação sendo os efeitos bastante
imprevisíveis, pois dependem em grande medida da magnitude do derrame.
5.4.

Medidas de Minimização
r) Reformular as medidas mitigadoras/recomendações tendo em conta os resultados
da avaliação de impactes.
Decorrente das análises efetuadas não são propostas nesta fase medidas
mitigadoras/recomendações adicionais.
Em relação à VAEP, mantêm-se as medidas de minimização apresentadas no EIA,
para a Valorização agrícola de efluentes pecuários, apresentadas no Quadro 7.2 do
EIA (página 7-3).
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5.5.

Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos
s) Reformular o Plano de Monitorização da qualidade das águas subterrâneas, tendo
em conta a avaliação anterior.
Decorrente das análises efetuadas não são propostas nesta alterações ao plano de
monitorização.
t) Justificar a inexistência de proposta de Plano de Monitorização para a qualidade
das águas superficiais.
Não está prevista a rejeição de efluentes nas linhas de água. A atividade de
espalhamento será realizada em áreas onde ocorrem atividades agrícolas, tanto
promovidas pelo proponente como por outros agricultores, cumprindo as distâncias
de proteção às linhas de água, pelo que não são apresentados planos de
monitorização para a qualidade das águas superficiais.

6.

Paisagem
Integrar, de acordo com o disposto no estudo "Contributos para a Identificação e
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental" (DGOTDU, 2004), que advém
da Convenção Europeia da Paisagem, a verificação da conformidade do projeto com
eventual regulamentação específica no âmbito da componente paisagem, existente
nos Instrumentos de Gestão Territoriais aplicáveis ao local, e caso existam avaliar os
impactes do projeto face às mesmas e respetivas medidas de minimização.
De acordo com DGOTDU (2004), as orientações de gestão para a UP “69 – Colina Rio
Maior - Ota” é que “deverão privilegiar-se as ações de ordenamento florestal, com
uma imprescindível diversificação das áreas produtivas nomeadamente introduzindo
descontinuidades nas áreas de eucaliptal. Também nos centros urbanos deveria
apostar-se numa requalificação no sentido de reconstrução da sua identidade”.
Deste modo verifica-se que o projeto não se encontra abrangido por estas
orientações de gestão, pelo que os impactes são nulos e não se propõe novas
medidas de minimização.

7.

Socioeconomia

7.1.

Descrição do Projeto
Confirmar os valores relativos à capacidade instalada atual (sem ampliação) e de
produção da exploração e os relativos ao acréscimo gerado com a ampliação.
Conforme têm conhecimento a exploração já se encontrava a funcionar com um
efetivo reprodutor próximo do anterior limite AIA, ou seja, cerca das 400 porcas em
ciclo fechado.
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Pretende-se licenciar a exploração para as 576 porcas reprodutoras em ciclo
fechado.
A ampliação é mais evidente no setor de engorda com a construção de um novo
pavilhão (mais 1.463 m2), dado que a restante ampliação é efetuada no interior dos
pavilhões existentes, com a transformação destas estruturas.
7.2.

Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto
a) Esclarecer se as habitações localizadas a NW e referenciadas a cerca de 275 m e
495 m se referem a uma mesma habitação, confirmando a respetiva distância a que
se encontram da exploração. Acresce que as distâncias do conjunto das habitações
(ou recetores) indicado apresentam diferentes valores relativamente às distâncias a
que se encontram da exploração consoante o descritor em que se encontram
referenciadas, pelo que devem ser confirmadas todas as situações de proximidade
(habitações, indústrias, equipamentos, etc.).
Deve-se considerar a habitação mais próxima a localizada a cerca de 495 m a NW,
correspondente ao ponto onde foi avaliado o ambiente sonoro.
b) Indicar os valores de tráfego verificados na situação de referência (sem a
ampliação), diferenciando a tipologia, as origens e destinos, a frequência ou
periodicidade, os percursos adotados e eventuais situações de conflito (usos,
proximidades e atravessamentos).
Devem ainda ser referidos os níveis de tráfego das vias utilizadas.
Conforme referido no ponto 3.3.3 do EIA relativo à descrição do projeto, este gera
um tráfego de apenas 0,3 uvl/h. Este valor é insuscetível de alterar as condições de
circulação e níveis de serviço das vias de acesso, designadamente da EN114.
Os únicos dados oficiais publicados são os da EP de 2001 e 2005 (Quadros 7 e 8).
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Quadro 7 – Tráfego Médio Diário (TMD) no posto 538 da EN114 em 2001

Fonte: EP, 2001

Quadro 8- Tráfego Médio Diário (TMD) no posto 538 da EN114 em 2005

Fonte: EP, 2005

De acordo com os valores do TMDA Diurno, o volume de tráfego no Posto 538 (ao
km 53,1 da EN114) diminuiu de 469 uvl/h em 2001 para 240 uvl/h em 2005,
essencialmente devido à redução de veículos pesados que passaram a circular no
IP6/A15. Admitindo uma manutenção destas condições em 2014, verifica-se que a
capacidade teórica da EN114, estimada em 1.500 uvl/h (DGTT, HMSO), está
bastante longe de ser atingida, não existindo constrangimentos de circulação.
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7.3.

Avaliação dos Potenciais Impactes do Projeto
Indicar os valores de tráfego verificados segundo os efeitos gerados com a
ampliação, igualmente diferenciando a tipologia, as origens e destinos, a frequência
ou periodicidade, os percursos adotados e eventuais situações de conflito (usos,
proximidades e atravessamentos).
O tráfego gerado pelo projeto será de 0,3 uvl/h corresponderá a 0,1% do tráfego em
circulação na EN114, tendo por isso um efeito negligenciável.

8.

Impactes
Quantificar os impactes esperados/verificados, suportando a sua análise global e
conclusões finais num índice de avaliação ponderado de impactes, especificando a
metodologia adotada.
Ver Anexo IX.

9.

Resumo Não Técnico
Deverá ser reformulado de acordo com os elementos solicitados.
Junto é apresentado o novo RNT conforme solicitado.
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I.

Planta síntese (levantamento topográfico 2014)

II.

Licenças

III. Pedido de informação às entidades
IV. Ruído
V.
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VI. Áreas de VAEP – cartografia
VII. Ofício da Câmara Municipal de Rio Maior
VIII. Boletim da análise da água do furo
IX. Matriz de impactes
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