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INTRODUÇÃO
No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto da Exploração
de Bovinos da Herdade da Infanta, a Comissão de Avaliação (CA) efetuou uma
apreciação técnica da documentação recebida tendo, nos termos do n.º 8 do artigo 14º
do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, considerado necessária a
apresentação de elementos adicionais para efeitos de conformidade do Estudo de
Impacte Ambiental (EIA).
Essa solicitação consta do ofício com a referência 368-DSA/DAAMB/2014 enviado pela
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo ao proponente.
Nesse âmbito, a PROEGRAM – PROJECTO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA E AMBIENTE,
LDA., na qualidade de empresa responsável pela elaboração do EIA produziu o presente
documento em formato de Aditamento ao EIA, tendo por objetivo dar resposta às
questões suscitadas pela CA.
Na elaboração deste Aditamento manteve-se a estrutura criada pela CA no pedido de
elementos adicionais. Assim, as questões foram transcritas na íntegra tendo-se
procedido aos esclarecimentos solicitados.
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LISTA DE ELEMENTOS ADICIONAIS
Relatório Síntese
Área da herdade da Infanta
1. Esclarecer:
1.1 o perímetro efetivo da herdade: o constante em várias figuras ao longo
do Relatório do EIA ou o representado no Desenho 1 do mesmo relatório;
Apresenta-se em anexo o perímetro efetivo da Herdade da Infanta.
1.2 a área de implementação do projeto sujeito a AIA, indicando a mesma em
cartografia;
Apresenta-se em anexo a área de implementação do projeto sujeito a AIA.
1.3 na figura III.16. relativa aos usos atuais do solo, através de uma
representação gráfica clara, distinguir a área afeta à industria extrativa e
às edificações.
Na Figura 1 apresentam-se os usos do solo na área de intervenção e na sua envolvente.
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Figura 1 - Uso do Solo na área de exploração e envolvente.
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Áreas de espalhamento
2. Entregar o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários, o qual deverá integrar as
informações prestadas por V. Ex.ª na reunião de apresentação do EIA.
Apresenta-se em anexo, o comprovativo de entrega do aditamento ao Plano de Gestão
de Efluentes Pecuários.
3. Apresentar, no que respeita às parcelas propostas para valorização agrícola
dos efluentes:
3.1 as declarações de autorização, devidamente assinadas por todos os
proprietários.
Apresenta-se em anexo a Declaração de autorização assinada pelo proprietário.
3.2 cartografia, a escala adequada, relativa a: localização (nível de
freguesia); solos; classes de uso do solo; uso atual do solo (agrícola,
agro-florestal e montado); recursos hídricos (linhas de água, charcas e
barragens, sob carta militar, série M888, versão de 2005, edição 3);
condicionantes e ordenamento (PDM).
Na Figura 1 apresentam-se os usos do solo; na Figura 2 apresentam-se as tipologias de
solos; na Figura 3 as Classes de capacidade de uso dos solos; na Figura 4 apresenta-se
o Extrato da Carta de Condicionantes e na Figura 5 o Extrato da Carta de Ordenamento
do PDM de Montemor-o-Novo; e na Figura 6 a localização das linhas de água, charcas e
barragens.
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Figura 2 - Tipos de solos na área de exploração.
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Figura 3 - Classes de capacidade de uso dos solos na área de exploração.
No que diz respeito ao uso atual do solo, verificar a Figura 1 no Ponto 1.3 do presente
aditamento.
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Figura 4 - Extrato da Carta de Condicionantes do PDM de Montemor-o-Novo.
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Figura 5 - Extrato da Carta de Ordenamento do PDM de Montemor-o-Novo.
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Figura 6 - Localização das linhas de água, charcas e barragens.
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3.3 a quantificação das ocupações (hectares e em percentagem) dos vários
tipos de: solos; classes de uso do solo; uso atual do solo
(nomeadamente agrícola, agro-florestal e montado); RAN e REN (por
tipologia de sistema envolvido).
Quantificação do tipo de solos na área da Herdade da Infanta:
2

Tipo de Solos

Área (m )

%

Atl

37.930

1,4

Pgm + Pmg

292.257

11,1

Pgm + Pg

50.717

1,9

Pgm

332.096

12,6

Pmg

1.162.865

44,2

Pmg + Pgm

61.031

2,3

Pmg + Pmg + Vmg

659.641

25,1

Sbl

31.973

1,2

Quantificação do tipo de solos na área de espalhamento da Casa Branca:
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2

Tipo de Solos

Área (m )

%

Pgm + Pmg

419.791

58,3

A (h) + Ca

23.408

3,3

Pgm

27.034

3,8

Pmg

62.011

8,6

Pmg + Pgm

187.219

26,0
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Quantificação das classes de capacidade de uso do solo na Herdade da Infanta:
2

Capacidade de Uso

Área (m )

%

A

36.124

1,4

Bs

32.067

1,2

Ce+Cs

131.824

5,0

Ce+Ee

105.556

4,0

Cs+Ce

106.192

4,0

Cs+Ce+De

22.129

0,8

Cs+De

792.699

30,2

De+Ds+Cs

46.255

1,8

De+Ee

342.304

13,0

Ee

747.857

28,5

Ee+Ce

265.025

10,1

Quantificação das classes de capacidade de uso na área de espalhamento da Casa
Branca:

setembro de 2014

2

Capacidade de Uso

Área (m )

%

Ce+Cs

27.482

3,8

Ce+Cs+Ee

419.305

58,2

Ce+De

112.635

15,6

Ch+Bh

23.641

3,3

Cs+Ce

79.122

11,0

Cs+Ds

58.649

8,1
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Quantificação dos espaços de uso atual do solo na Herdade da Infanta:
2

Uso Atual

Área (m )

%

Agrícola

870.500

33,1

Edificações

79.100

3,0

Agro-florestal

1.678.800

63,9

Quantificação dos espaços de uso atual do solo na área de espalhamento da Casa
Branca:
2

Uso Atual

Área (m )

%

Agro-florestal

232.700

32,3

Montado

488.300

67,7

Quantificação das áreas de REN por tipologia de sistema envolvido na Herdade da
Infanta:
2

Tipologia de sistema (REN)

Área (m )

%

AGU

25.832

1,0

AGU+AMI

168.621

6,4

AGU+AMI+ERO

63.899

2,4

AGU+CAB

3.384

0,1

AGU+CAB+AMI+ERO

4.541

0,2

AMI

991.345

37,7

AMI+ERO

635.344

24,2

CAB

52.265

2,0

CAB+AMI

80.786

3,1

CAB+AMI+ERO

218.470

8,3

CAB+ERO

128.045

4,9

ERO

6.292

0,2

Espaços não abrangidos pela REN

249.686

9,5
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Quantificação das áreas de REN por tipologia de sistema envolvido na área de
espalhamento da Casa Branca:
2

Tipologia de sistema (REN)

Área (m )

%

AGU

65

0,01

AGU+AMI

287.042

39,8

AGU+CHE+AMI

19.825

2,7

AMI

337.189

46,8

CAB+AMI

76.894

10,7

Notação:
AMI - Áreas de máxima infiltração

AGU - Leitos de Cheia

ERO - Áreas com riscos de erosão

CAB - Cabeceiras de Linhas de água

Quantificação das áreas de RAN na Herdade da Infanta:
2

Tipologia de sistema

Área (m )

%

RAN

71.700

2,7

Quantificação das áreas de RAN na área de espalhamento da Casa Branca:
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Tipologia de sistema

Área (m )

%

RAN

30.200

4,2

Pág.13

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA
EXPLORAÇÃO DE BOVINOS
DA HERDADE DA I NFANTA

INFANTA,
LDA.

3.4 os códigos das linhas de água e as respetivas caraterizações, incluindo
a classificação do estado ecológico, em conformidade com o PGRH do
Tejo em vigor.
Considerando três núcleos distintos, tem-se:
Núcleo da Infanta e
Casa Branca
(Montemor-o-Novo)

Núcleo da Cortiçadas
(a drenar para N)

Núcleo da Cortiçadas
(a drenar para S)

FID

3059

2945

2970

EU_CD

PT05TEJ1125

PT05TEJ1073

PT05TEJ1083

Name

Ribeira de Canha

Ribeiro do Vale de
Poços

Ribeira de Lavre

Region_CD

AT

AT

AT

System

B

B

B

Modified

N

N

N

Artificial

N

N

N

Continua

N

N

N

Flowdir

W

W

W

Type_Name

Rios do Sul de MédiaGrande Dimensão

Risk_Total

At Risk

Not At Risk

At Risk

Env_Object

Estado ecológico

-

Estado ecológico

River_Name

Ribeira de Canha

Ribeiro do Vale de
Poços

Afluente da Ribeira de
Lavre

Category

RWB

RWB

RWB

SEG_CD

PTRIVSEG3143

PTRIVSEG3029

PTRIVSEG3054

Depósitos
Depósitos
sedimentares do Tejo e sedimentares do Tejo e
Sado
Sado

No que respeita ao estado ecológico, e da consulta efetuada em
http://intersig.apambiente.pt/intersig/mapas.aspx, apenas a linha de água PT05TEJ1125
exibe a seguinte classificação:
- ECO_CONFID: high confidence; ECO_EXEMPT: Article4(4) -Technical feasibility;
ECO_STATUS: poor; STATUSDate: 20111130; SWB_NAME: Ribeira de Canha.
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3.5 a caracterização de charcas e barragens (tipo, capacidade, altura, área de
bacia drenante, finalidade, etc.), bem como os respetivos alvarás de
licença.
Na proximidade (e diretamente relacionadas) ou incluídas nas áreas de espalhamento
identificaram-se nove charcas e/ou barragens. Na Tabela 1 caracterizam-se essas
infraestruturas hidráulicas com os elementos disponíveis. A projeção cartográfica destas
massas de água encontra-se na Figura 7.
Tabela 1 - Algumas características de charcas e barragens
2

REF

Área de espelho de água (ha)

Área de bacia drenante (km )

AgSup01

0,1

0,05

AgSup02

0,6

1,2

AgSup03

1,0

5,3

AgSup04

1,5

0,9

AgSup05

0,4

0,4

AgSup06

0,9

0,09

AgSup07

0,3

0,06

AgSup08

0,5

0,5

AgSup09

0,07

0,2

Nota: Área de espelho de água calculado com base em imagens recentes de
satélite, disponibilizadas em GoogleEarth. Área de bacia drenante calculada com
base nas curvas de nível constantes em cartografia à escala 1:25.000.
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Figura 7 - Localização das charcas e barragens caracterizadas.
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3.6 os códigos das massas de águas subterrâneas e as respetivas
caracterizações, incluindo a classificação do estado químico.
Considerando dois núcleos distintos (o de Montemor-o-Novo e o das Cortiçadas), tem-se:
Núcleo da Infanta e
Casa Branca
(Montemor-o-Novo)

Núcleo da Cortiçadas

FID

33

43

EU_CD

PTA0x1RH5

PTT3

Name

Macico Antigo
Indiferenciado da
Bacia do Tejo

Bacia do Tejo-Sado /
Margem Esquerda

Risk_Total

Not at Risk

Yet to be Determined

Em termos quantitativos tem-se:
 Para a massa de água “PTA0x1RH5” (GWB_NAME: Maciço Antigo Indiferenciado
da Bacia do Tejo), uma “QUA_STATUS” igual a “good”, reportando-se esta
classificação à data 30/11/2011;
 Para a massa de água “PTT3” (GWB_NAME: Bacia do Tejo-Sado / Margem
Esquerda), uma “QUA_STATUS” igual a “good”, reportando-se esta classificação,
igualmente à data 30/11/2011.
A informação disponibilizada em http://intersig.apambiente.pt/intersig/mapas.aspx é
corroborada no volume “Fichas de Diagnóstico”, parte integrante do Plano de Gestão da
Região Hidrográfica do Tejo, datado de agosto de 2012, onde para qualquer uma das
massas de água a classificação do estado quantitativo e do estado químico é igual a
“Bom”.
3.7 a caracterização da situação de referência, no que respeita ao fator
Património Cultural.
Apresenta-se em anexo a caracterização da situação de referência no que respeita o
fator Património Cultural.
3.8 a demonstração de que o espalhamento cumpre as regras impostas no
Código de Boas Práticas Agrícolas.
O proponente compromete-se a respeitar o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários
(PGEP) (em análise na DRAP-ALT), elaborado em cumprimento do Código de Boas
Práticas Agrícolas.
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Destacam-se algumas das regras a cumprir:
 Não aplicação de estrumes e chorumes nos terrenos de valorização agrícola, no
período compreendido entre 1 de novembro e 15 de fevereiro;
 Não aplicação de estrumes e chorumes nos terrenos de valorização agrícola em
períodos de fortes chuvadas;
 Não serão aplicados fertilizantes ao solo sempre que, ocorram situações de
excesso de água no solo;
 Serão respeitadas todas as distâncias mínimas de segurança quer a cursos de
água quer a captações e albufeiras.

4. Fundamentar, para as parcelas situadas em REN, que o espalhamento não
coloca em causa:
4.1 a renovação, a manutenção e o aproveitamento sustentável dos recursos
hídricos existentes.
O espalhamento de efluentes pecuários nas parcelas situadas em REN, não compromete
a renovação dos recursos hídricos, uma vez que nem estão impermeabilizados os solos
(situação que poderia diminuir a taxa de recarga das águas subterrâneas) nem constitui
barreira ao normal escoamento de águas superficiais.
Considera-se ainda que, cumpridas as regras constantes no Código de Boas Práticas
Agrícolas e, as dotações previstas no PGEP, não existirá migração significativa de
compostos azotados e outros associados a efluentes pecuários, que comprometam a
manutenção e o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos.
4.2 a proteção da qualidade das águas subterrâneas e superficiais.
As áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos são, de acordo com o
Decreto-Lei nº 166/2008 de 22 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 239/2012 de 2 de
Novembro (o qual estabelece o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional - REN),
áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre.
De acordo com a legislação estas são entendidas como as “áreas geográficas que,
devido à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e subjacentes e à
morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e
recarga natural dos aquíferos e se revestem de particular interesse na salvaguarda da
quantidade e qualidade da água a fim de prevenir ou evitar a sua escassez ou
deterioração”.
Com uma área de espalhamento de 306,0 ha, a qual permite que a quantidade de azoto
produzido na exploração corresponda a apenas 64% da quantidade limite
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permitida/recomendada, sendo esta percentagem de 79% no caso do fósforo,
considera-se que a qualidade das águas subterrâneas e superficiais não será
comprometida, pelo menos, de forma significativa.
Salienta-se ainda o facto de se prever medidas de minimização específicas, caso os
resultados do Plano de Monitorização de Qualidade das Águas contrariem esta
expectativa.
4.3 a sustentabilidade da biodiversidade e dos ecossistemas aquáticos, em
particular no estio.
O espalhamento de efluentes não poem em causa a sustentabilidade da biodiversidade e
dos ecossistemas aquáticos porque:
 não se prevê a ocorrência de quaisquer descargas de águas residuais, efluentes
pecuários, ou de qualquer outro tipo na ribeira de Canha.
 para além da ribeira de Canha, as restantes linhas de água presentes são apenas
de carater temporário ou de escorrência;
 no espalhamento é garantida uma faixa de 5m em redor da ribeira de Canha;
 o espalhamento é realizado de acordo com os critérios definidos no Código das
Boas Práticas Agrícolas, em quantidades e periodicidade adequada, consoante o
tipo de solo, estação do ano, cultura existente e condições de drenagem.
 o espalhamento não é efetuado durante os períodos de chuva, evitando o seu
arrastamento para as linhas de água mais próximas.

4.4 a prevenção e a redução dos efeitos dos riscos de cheia, de inundação,
de seca extrema, de contaminação e de exploração dos aquíferos.
As parcelas incluídas nas áreas de espalhamento possuem bacias drenantes de áreas
bastante modestas (< 6 km2) e com áreas de impermeabilização mínimas. Acresce o
facto de, em largos períodos de tempo, estes terrenos se encontrarem lavrados,
fomentando assim a infiltração das águas em detrimento do escoamento superficial.
Deste modo, não é de todo expectável que a atividade de espalhamento incremente o
risco de cheia e/ou de inundação nestas áreas ou áreas imediatamente a jusante.
A atividade de espalhamento de efluentes pecuários, per si, não possui qualquer relação
relevante e direta com o consumo de água. Não é assim expectável que o espalhamento
possa originar ou potenciar fenómenos de seca extrema e/ou sobre-exploração de
aquíferos.
As medidas a tomar para a redução da contaminação dos aquíferos encontram-se
explanadas na resposta do Ponto 11 do presente documento.
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5. Avaliar os impactes expectáveis do espalhamento de efluentes nos fatores
Solos, Recursos hídricos, Qualidade do ar e Fauna e flora.
Os impactes expectáveis do espalhamento de efluentes na nova parcela são em tudo
semelhantes aos impactes identificados na área do projeto já estudada no Relatório
Síntese (RS) do EIA.
Recursos Hídricos
6. Entregar, no que respeita aos recursos superficiais da herdade da Infanta:
6.1 a carta representativa das linhas de água, das charcas e das barragens
existentes, tendo como base a carta militar n.º 447, série M888, versão de
2005, edição 3.
A carta representativa das linhas de água, charcas e das barragens existentes,
encontra-se na resposta ao Ponto 3.5.
A não sobreposição à carta topográfica, edição de 2005, é compensada com o facto de
os elementos solicitados terem como origem imagens de satélite mais recentes, ou seja,
dos anos 2006 e 2011. Não se entendendo necessário a apresentação da carta militar
n.º447, série M888, versão de 2005, edição 3, por esta se encontrar mais desatualizada
do que a informação constante da cartografia apresentada no Ponto 3.5 do presente
documento.
6.2 os códigos das linhas de água e as respetivas caraterizações, incluindo a
classificação do estado ecológico, em conformidade com o PGRH do Tejo
em vigor.
A informação solicitada encontra-se no Ponto 3.4 do presente documento.
6.3 a caracterização das charcas e das barragens (tipo, capacidade, altura,
área da bacia drenante, finalidade, etc.), bem como indicar os respetivos
alvarás de licença.
A informação solicitada encontra-se no Ponto 3.5 do presente documento. Não existem
alvarás de licença das charcas e das barragens porque não é utilizada água superficial
para abastecimento da presente exploração de bovinos de leite.
7. Entregar, no que respeita aos recursos subterrâneos da Herdade da Infanta:
7.1 a carta de localização dos furos, bem como as respetivas caraterísticas
técnicas, os volumes, os caudais, bem como indicar os respetivos
alvarás de licença.
Com vista ao licenciamento, foram instruídos em 2010 os pedidos de utilização de
recursos hídricos (RH) das 15 captações existentes na Herdade da Infanta. Devido à
escassez de informação principalmente sobre as características dos furos, foi solicitado
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pela ARH-LVT em 2012, a instrução de novos pedidos de utilização dos RH no sentido de
regularizar a situação existente. Nesse sentido, o proponente encontra-se a reunir a
informação necessária e em falta para instruir novamente os pedidos de Títulos de
Utilização de Recursos Hídricos (TURH). Assim que emitidos os TURH (ou alvarás de
licença), será dado conhecimento à CCDR-Alentejo.
Na Figura 8, projetam-se as localizações dos furos e na Tabela 2 as suas características
técnicas.
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Figura 8 - Furos de captação da Herdade da Infanta.
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Tabela 2 - Características dos furos de captação da Herdade da Infanta
Referência

Características conhecidas

N.º de processo
(TURH)

SUBT1

Furo presentemente não equipado, com
aproximadamente 75m de profundidade.

Em análise

SUBT2

Furo equipado mas presentemente sem qualquer
utilização.

Em análise

SUBT3

Furo presentemente não equipado.

Em análise

SUBT4

Furo presentemente não equipado, com
aproximadamente 25m de profundidade.

Em análise

SUBT5

Furo equipado mas presentemente sem qualquer
utilização.

Em análise

SUBT6

Furo equipado, com 16m de profundidade,
considerado como um dos mais produtivos da
propriedade.

Em análise

SUBT7

Furo equipado mas presentemente sem qualquer
utilização.

Em análise

SUBT8

Furo equipado mas presentemente sem qualquer
utilização.

Em análise

SUBT9

Furo equipado presentemente em uso (água para
consumo doméstico).

Em análise

SUBT10

Furo normalmente utilizado para rega mas
presentemente parado.

Em análise

SUBT11

Furo equipado. Água para consumo doméstico.

Em análise

SUBT12

Furo equipado e em uso. Água contribui para
depósito que alimenta mais do que uma exploração
pecuária.

Em análise

SUBT13

Furo desativado há algum tempo por insuficiente
produtividade.

Em análise

SUBT14

Furo equipado e presentemente em extração. Em
conjunto com o furo SUBT 12, contribui com água
para depósito que alimenta mais do que uma
exploração pecuária.

Em análise

SUBT15

Furo equipado mas presentemente parado por
motivo de avaria. Abastece a vacaria contígua.

Em análise

7.2 o código das massas de água e as respetivas caracterizações, incluindo
a classificação do estado químico.
A informação solicitada encontra-se na resposta ao Ponto 3.6 do presente documento.
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7.3 a reformulação a caracterização a situação de referência da qualidade da
água subterrânea, através de análises a efetuar no furo 6 ou 12 bem como
noutros existentes a montante e a jusante do projeto e na direção e
sentido preferencial do escoamento, nos seguintes parâmetros: pH;
condutividade; nitratos; azoto amoniacal; manganês; oxigénio
dissolvido; carência bioquímica de oxigénio/5; carência química de
oxigénio; estreptococos fecais; coliformes fecais e totais.
No dia 17 de julho de 2014 realizaram-se amostragens às águas: do furo que abastece a
exploração; de uma captação de água subterrânea a montante da exploração e, de uma
captação a jusante, no Monte da Basbaia. Os resultados analíticos encontram-se na
Tabela 3.
Tabela 3 - Resultados analíticos de águas subterrâneas amostradas em três furos
verticais.
Captação a
jusante
“Monte da
Basbaia”

CLASSE A1
DO ANEXO I
(DL 236/98)
[VMR/VMA]

Parâmetro

Unidades

Furo 12

Captação a
montante
“Carregais”

pH

-

6,7

7,3

6,9

6,5-8,5/-

Condutividade (20ºC)

S/cm

993

680

761

1000/-

Nitratos

mg(NO3)/L

29,9

1,55

4,03

25/50

Azoto Amoniacal

mg(NH4)/L

< 0,05

1,51

< 0,05

0,05/-

Manganês

g(Mn)/L

< 50

5900

< 50

50/-

Oxigénio dissolvido

%

89,3

58,9

70,7

70/-

CBO5

mg(O2)/L

4

3

3

3/-

CQO

mg(O2)/L

< 10

< 10

< 10

-/-

Coliformes totais

NMP/100mL

44,4

<1

4,0

50/-

Coliformes fecais

NMP/100mL

13,0

<1

2,0

20/-

Enterococos

ufc/100mL

10,0

<1

<1

-/-

Os resultados analíticos desta campanha de amostragem permitem concluir que: no furo
12 (localizado na exploração) os nitratos e a carência bioquímica de oxigénio
encontram-se com valores acima do VMR; no furo a montante da exploração o manganês
exibe concentração superior ao VMR.

7.4 a fundamentação do sentido de escoamento para WNW (página III.34).
No EIA escreveu-se que: “Em termos de sentido principal de escoamento subterrâneo,
preconiza-se neste Estudo que o fluxo se dá para WNW”.
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As fundamentações para tal pressuposto baseiam-se no facto:
 De o aquífero subjacente ser um aquífero livre e, como tal, com fluxo de água
subterrânea muito condicionado pela topografia, a qual decresce globalmente de
cota no sentido WNW, acompanhando o encaixe do rio Almansor;
 De as profundidades dos níveis freáticos, medidas em agosto de 2010, em sete
furos localizados na área de Projeto e envolvente próxima, não originarem uma
única e uniforme superfície freática.
Adicionalmente, os recentes dados analíticos resultantes de análises às águas de três
furos (um na propriedade, um a montante e outro a jusante), corroboram este
pressuposto, nomeadamente no que respeita aos parâmetros nitratos e condutividade
elétrica.
7.5 o complemento da figura III.22 com as captações constantes da figura
III.21.
Na Figura 9 apresenta-se a figura III.22 do EIA com as legendas em falta, referentes a
algumas captações apresentadas na figura III.21 do EIA.

setembro de 2014

Pág.25

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA
EXPLORAÇÃO DE BOVINOS
DA HERDADE DA I NFANTA

setembro de 2014

INFANTA,
LDA.

Pág.26

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO DE BOVINOS
DA HERDADE DA I NFANTA

INFANTA,
LDA.

Figura 9 - Captações de água subterrâneas inventariadas no ano de 2010.
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Figura 10 - Níveis piezométricos aproximados, medidos em agosto de 2010.
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7.6 o complemento da figura III.21 com os dados obtidos nos furos
existentes (volumes, caudais e níveis captados), de forma a estabelecer
uma superfície piezométrica que fundamente a direção e o sentido
preferencial de escoamento.
Com a informação disponível, o complemento possível é o apresentado na Figura 10.
Contudo, como já referido, da projeção destes ternos X/Y/Z (longitude/latitude/nível
piezométrico) não resulta uma superfície piezométrica que dê garantias de conexão
hidráulica entre os vários pontos de água subterrânea considerados. A título de exemplo,
refira-se o gradiente hidráulico (muito pouco provável) de 5,2% entre os furos SUBT2 e
SUBT3
7.7 a avaliação dos impactes expectáveis do projeto na qualidade da água
do aquífero local, tendo em atenção as características das lagoas, a
qualidade da água do polo Cavaleiros – Almansor, o sentido preferencial
do escoamento e as possíveis ligações hidráulicas do aquífero com o rio
Almansor.
De acordo com os resultados analíticos a amostras de água subterrânea quer de furos da
Herdade da Infanta quer de furos da vizinhança, confirma-se a existência de migração de
azoto para a zona saturada, ainda que a mesma se encontre confinada à área da
Herdade.
Para tal poderão estar a contribuir quer eventuais fugas das lagoas de efluentes (por
insuficiente impermeabilização) quer o espalhamento de efluente nos solos.
Sobre a qualidade da água do polo Cavaleiros – Almansor apenas dispomos de
elementos datados do ano de 2010. Nesta altura, em resposta a um pedido de elementos
relativos à qualidade das águas subterrâneas captadas nos furos FT1 Ferro da Agulha,
JFF5 Capela, JFF4 Capela, JFF2 Carregais e JFF3 Carregais, informou a Divisão
responsável da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo “não se ter verificado até ao
momento, nenhum incumprimento do valor paramétrico dos nitratos em água tratada
proveniente destas captações e de outras localizadas neste subsistema”.
Esclareceu ainda a mesma entidade não efetuar colheitas de água junto das “bocas “ das
captações, ou seja, não se realiza(va), à data, controlo analítico de água “bruta”.
Considerando o sentido preferencial de escoamento subterrâneo para WNW e a
localização dos furos do polo Cavaleiros – Almansor, não é expectável que a atividade
pecuária da Herdade da Infante provoque impactes significativos na qualidade da água
captada neste polo de captações municipais.
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7.8 a avaliação dos impactes expectáveis do projeto na quantidade de água
subterrânea, nos furos da herdade e nas captações envolventes,
principalmente do polo de extração Cavaleiros – Almansor.
Considerando um consumo de água de origem subterrânea de 64,4 m3/d1, as
necessidades em termos de caudal cifram-se em 0,75L/s (com extração 24h/24h).
Atendendo a que a exploração dispõe de vários furos, sendo que se encontram sempre
dois em funcionamento simultâneo, constata-se que a extração de caudais da ordem dos
0,4 L/s por furo é perfeitamente compatível com os valores presentes na bibliografia para
este tipo de formações geológicas, não se antevendo fenómenos de sobre-exploração.
A influência dos rebaixamentos observados nas captações que abastecem
presentemente a exploração (furos referenciados na Caracterização da Situação de
Referência como “SUBT6” e “SUBT12”) em captações de água subterrânea vizinhas
(privadas e públicas) é considerada como mínima, ainda que possua elevado grau de
incerteza na sua estimativa. A captação privada mais próxima (447/215) encontra-se a
aproximadamente 285m, junto ao limite Este da área de valorização agrícola localizada
na herdade, e a captação para abastecimento público mais próxima encontra-se a 380m
do furo “SUBT6”. A heterogeneidade do meio geológico, com permeabilidade e conexão
hidráulica reduzida assim como a inexistência de reclamações por parte dos proprietários
destas captações, sugerem a inexistência de impactes significativos.
Como previamente escrito no EIA, a diminuição da incerteza deste impacte só seria
possível com a realização de um ensaio de bombeamento com o furo “SUBT6” em
extração e as captações imediatamente a Nascente do rio Almansor em repouso, durante
um período de pelo menos 24h. De salientar contudo que a logística para a realização de
um ensaio desta natureza com rigor técnico-científico é complexa e implicaria: 1)
Verificação da possibilidade de introdução de sondas de nível em todas as captações a
monitorizar; 2) Possibilidade de cessação de extração durante 24h de três furos para
abastecimento público (FT1 Ferro da Agulha; JFF5 Capela e, JFF4 Capela) da Câmara
Municipal de Montemor-o-Novo.
8. Indicar, no que respeita às águas pluviais limpas e contaminadas, às águas
brancas e efluentes (chorumes e estrumes) e aos silos, utilizando as
referências do desenho n° 2:
8.1 os circuitos de drenagem e as respetivas plantas de implantação das
redes de drenagem.
As águas pluviais limpas e não contaminadas são recolhidas pelas caleiras e drenam
para as zonas limpas (sem passagem de animais), infiltrando-se naturalmente no solo.

1

Assumindo-se um consumo diário de 70L por cada vaca com mais de 24 meses; 50L por cada touro; 50L
por cada bovino com idade compreendida entre os 6 e os 24 meses e, 25L por cada vitelo (até seis meses
de idade).
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As águas pluviais contaminadas, normalmente com reduzida carga orgânica, são
recolhidas nos parques e zonas de passagem de animais, infiltrando-se naturalmente no
solo.
Em dias de elevada pluviosidade, a quantidade de águas pluviais limpas e contaminadas
que não se infiltra no solo é encaminhada para a rede de drenagem natural da
propriedade até às lagoas de armazenamento AA e AF, que se encontram a uma cota
mais baixa relativamente aos parques dos animais.
As águas provenientes das escorrências dos silos, de reduzida quantidade, são
recolhidas pelo pavimento em betão na boca do silo. Em dias de elevada pluviosidade,
estas escorrências são diluídas pelas águas pluviais e seguem o mesmo circuito natural
das águas pluviais contaminadas.
As águas brancas e os chorumes, produzidas em grande quantidade são conduzidas por
uma rede de tubagens fechada até às lagoas de armazenamento AA e posteriormente
para a lagoa AF.
Apresenta-se em anexo, planta com a identificação do circuito de drenagem das águas
pluviais contaminadas (a vermelho), dos silos (a verde) das águas brancas e do chorume
(a azul).
8.2 os órgão de armazenamento e os respetivos destinos finais.
Os órgãos de armazenamento do chorume e do estrume da presente exploração são:
 Três lagoas de armazenamento, denominadas por AA e AF. De futuro prevê-se a
construção de mais uma lagoa de armazenamento (AE);
 Uma placa de retenção de estrume, denominada por AD.
O destino final do chorume e do estrume é a valorização agrícola na própria exploração
para produção de alimento para os animais.
9. Entregar a memória descritiva (tipo de estrutura e materiais de construção,
impermeabilização e cobertura, rede de drenagem e órgão de
armazenamento, vedação e altura do bordo livre, etc.), de cada estrutura
destinada a armazenar:
9.1 as águas pluviais limpas e contaminadas;
As águas pluviais limpas não possuem estrutura de armazenamento, infiltram-se nos
solos da envolvente da exploração.
As águas pluviais contaminadas não possuem estrutura específica de armazenamento,
infiltram-se naturalmente no solo. Apenas em dias de elevada pluviosidade, são
encaminhadas através da rede de drenagem natural do próprio terreno até às lagoas de
armazenamento AA.
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As lagoas de armazenamento AA, encontram-se impermeabilizadas com betão, possuem
uma altura de bordo livre de cerca de 0,5 m, e não se encontram cobertas. A lagoa AF
encontra-se impermeabilizada com argila, com um bordo livre de 0,5 m, com inclinação
do talude que garante estabilidade da estrutura, também não possui cobertura. De futuro
e de acordo com a Planta de Implantação prevê-se a construção de mais uma lagoa de
armazenamento (AE) em betão.
9.2 as águas brancas e efluentes (chorumes e estrumes);
As águas brancas e efluentes (chorumes) produzidas na exploração são encaminhadas
para as três lagoas de armazenamento existentes, AA e AF. As suas características
encontram-se descritas na alínea 9.1.
9.3 as silagens.
As águas da silagem são armazenadas nas três lagoas de armazenamento existentes,
AA e AF. As suas características encontram-se descritas na alínea 9.1.
Apresenta-se em anexo, plantas de implantação e cortes das estruturas existentes, as
lagoas AA e AF, a futura lagoa de armazenamento AE e a Placa de estrume AD.
10. Indicar, fundamentando, o valor médio do caudal de águas brancas, por
animal/dia, e compara-lo com os valores de referência publicados no
Anexo X da Portaria n° 259/2012, de 28 de agosto.
Os valores de referência publicados na Portaria n.º259/2012, de 28 de agosto, não se
referem exclusivamente a águas brancas, mas sim a todas as águas utilizadas nas
limpezas dos estábulos e locais de tratamento de animais, por isso se entende que não
são adequados para determinar a quantidade de águas brancas produzidas na presente
exploração.
Para a exploração em concreto, foi utilizado o valor de 3m3/dia/vaca, por lactação, que
corresponde à média de 305 dias/ano.
Este valor foi obtido através do valor de referência do Decreto-Lei 202/2005, com a
devida adaptação decorrente das características da exploração e dos novos
procedimentos de limpeza implementados, que reduzem significativamente a quantidade
de águas utilizadas na exploração. Tais como:
 A limpeza dos parques de espera já não é efetuado diariamente;
 As salas de ordenha e dos tanques de leite, com equipamentos mais modernos,
possuem sistemas de canalização e encaminhamento do leite que não requerem
muita água na limpeza dos mesmos;
 Os úberes das vacas não são lavados com água mas com toalhetes húmidos.
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11. Reformular as medidas de minimização, tendo em conta os resultados da
avaliação de impactes solicitada em 5, 7.7 e 7.8.
No EIA preconizava-se como medidas de minimização, reduzir quantitativos da
fertirrigação e/ou aumentar área de valorização agrícola se resultados do Plano de
Monitorização proposto assim o sugerirem.
Efetivamente, com o recente aditamento ao PGEP, e ainda antes da implementação do
referido Plano de Monitorização, confirma-se a intenção de aumentar a área de
espalhamento de 240,5 ha para 306,0 ha, ou seja, um incremento de 27% em área
disponível para espalhamento.
Com esta nova área total a quantidade de azoto produzido na exploração corresponde a
apenas 64% da quantidade limite permitida/recomendada, sendo que esta percentagem
passa a 79% no caso do fósforo.
Adicionalmente, não sendo nenhuma reformulação das medidas de minimização uma vez
que já havia sido contemplada, confirma-se a intenção de, caso necessário, proceder à
impermeabilização faseada das lagoas, assim se confirme a reduzida estanquicidade das
mesmas.
12. Reformular o Plano de Monitorização da quantidade e da qualidade das
águas subterrâneas, tendo em conta o resultado da avaliação solicitada.
Plano de Monitorização das águas subterrâneas (aspetos quantitativos)
Justificação: O facto de existirem formações aquíferas produtivas, fornecedoras de água
para abastecimento público, na envolvente próxima da área de Projeto, atribui relevância
a todos os trabalhos que visem a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos.
Objetivos: Monitorizar a evolução do nível freático ao longo do ano hidrológico e detetar
eventuais anomalias no padrão hidrodinâmico.
Parâmetros a monitorizar: Nível freático.
Locais de amostragem, leitura ou observação:
referenciados neste EIA como “SUBT6” e “SUBT12”.

Furos

de captação produtivos

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários: Os níveis hidrostáticos do
furo de captação produtivo deverão ser medidos após repouso de exploração de 12 horas
com recurso a sonda de medição de níveis. Esta última, deverá ser introduzida em tubo
guia (exclusivo para esta função) preso à coluna de impulsão da água.
Frequência de amostragem, leitura ou observação: Deverão ser efetuadas medições
semestrais.
Duração do programa: Durante a fase de exploração do projeto.
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Critérios de avaliação de desempenho: O rebaixamento do nível hidrostático.
Causas prováveis do desvio: Para a descida do nível freático:
i. (A) (B) Modificação das condições hidrodinâmicas da zona, por eventual sobreexploração do aquífero;
ii.

(D) Resposta à diminuição da pluviosidade.

Medidas de gestão ambiental a adotar em caso de desvio: Implementação ou revisão do
projeto consoante a tipologia de causa detetada (ex. procura de nova origem de água
para a exploração).
Plano de Monitorização das águas subterrâneas (qualidade das águas)
Justificação: O facto de: 1) existirem formações aquíferas produtivas de importância local
subjacentes à área de Projeto; 2) a qualidade da água fornecida aos animais ser um fator
crítico do bem-estar animal; 3) a atividade em apreço produzir efluentes potencialmente
contaminantes das águas subterrâneas, justificam a monitorização da qualidade das
águas subterrâneas.
Objetivos: Monitorizar a qualidade das águas subterrâneas subjacentes à área de
Projeto.
Parâmetros a monitorizar: Condutividade elétrica; pH, nitratos, azoto amoniacal, fósforo
total ou ortofosfatos, CBO5, CQO, coliformes totais e coliformes fecais.
Locais de amostragem, leitura ou observação: Furo da propriedade referenciado no EIA
como “SUBT6”; Furo da propriedade referenciado no EIA como “SUBT12”; Furo
referenciado nesta reposta ao Pedido de Elementos Adicionais como “Captação a jusante
- Monte da Basbaia”.
Frequência de amostragem, leitura ou observação: Semestral.
Duração do programa: Durante a fase de exploração do Projeto.
Critérios de avaliação de desempenho: Condutividade elétrica inferior a 1000 µS/cm; pH
compreendido entre 5,5 e 8,0; concentração de nitratos inferior a 50 mg/L; concentração
em azoto amoniacal inferior a 0,05 mg/L; concentração de fosfatos inferior a 0,7 mg/L;
carência bioquímica de oxigénio inferior a 5 mg/L; carência química de oxigénio inferior a
20 mg/L; coliformes totais inferior a 50 NMP (ou UFC)/100mL e coliformes fecais inferior
a 20 NMP (ou UFC)/100mL.
Causas prováveis do desvio:
i.

(A) (B) Alteração das condições de equilíbrio hidrogeoquímico por
incorporação de substâncias indesejáveis e alheias ao meio geológico
intervencionado;
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ii.

(A) (B) Acondicionamento dos efluentes em condições deficientes;

iii.

(D) Resposta a uma pluviosidade anormalmente elevada e concentrada no
tempo.

Medidas de gestão ambiental a adotar em caso de desvio: Implementação ou revisão do
projeto consoante a tipologia de causa detetada.
Qualidade do Ar
13. Apresentar, tendo em conta a capacidade máxima de efetivos, as estimativas
das emissões cumulativas de Gases com Efeito de Estufa (GEE), em
resultado das emissões difusas relativamente aos poluentes NH3
(Amoníaco), N20 (Óxido Nitroso), CO2 (Dióxido de Carbono) e CH4 (Metano),
de acordo com a metodologia de cálculo indicada pelo Inventário Nacional
de GEE - NIR 2011, provenientes da fermentação entérica e da gestão do
estrume.
Na ausência de informação sobre as características dos outros projetos programados ou
implementados na área de influência do projeto, informação solicitada à DRAP-ALT (ofício
em anexo), não é possível apresentar as emissões cumulativas de GEE da capacidade
máxima de efetivos. Assim, mantêm-se os já avaliados no RS do EIA do projeto.
Resíduos
14. Indicar os tipos e quantidades de resíduos produzidos (tendo por base o
histórico
da
exploração),
as
condições
de
armazenagem,
de
acondicionamento, de recolha e dos vários destinos finais.
A indicação do tipo e quantidade de resíduos produzidos, foi efetuado tendo em
consideração o histórico da empresa.
Quadro 1 - Lista de resíduos gerados na exploração.
RESÍDUO

Resíduos hospitalares
(uso veterinário)

CÓDIGO LER

18.02 02

QUANTIDADES (TON)

DESTINO FINAL

0,001

O fornecedor
devolvia resíduos à
Valormed.
Pretende-se assinar
protocolo com
associação para a
recolha de resíduos

Pneus

16 01 03

10 unidades

Reutilização na
exploração para
estabilizar a lona
dos silos

Resíduos sólidos
urbanos e equiparados

20 03 01

0,080

Contentores da
Câmara Municipal de
Montemor-o-Novo
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15. Complementar o quadro II.4 com os tipos de resíduos hospitalares gerados
na exploração, bem como identificá-los com o respetivo código indicado no
capítulo 18 da Lista Europeia de Resíduos (LER).
Apresenta-se a informação solicitada no ponto anterior.
16. Esclarecer as condições de armazenagem dos cadáveres de animais na
exploração, até serem recolhidos e encaminhados para destino final.
Os cadáveres dos animais são recolhidos e armazenados num parque isolado,
coberto e impermeabilizado dentro da exploração até à recolha por empresa
certificada para o efeito. A recolha é efetuada preferencialmente num período
inferior a 24 horas.

Ordenamento
17. Demonstrar, no que respeita à ocupação de solos da servidão REN, que as
instalações da exploração são anteriores à publicação da mesma no
concelho de Montemor-o-Novo.
Apresenta-se em anexo, o extrato de um ortofotomapa do ano de 1995 fornecido
pela CM de Montemor-o-Novo, com a localização da exploração de bovinos da
Herdade da Infanta.
Apesar da publicação da carta da REN ter ocorrido no dia 7/05/1994, anterior ao
ano do ortofotomapa, pela proximidade temporal, entende-se que poderá
comprovar a existência da exploração aquando a publicação da REN.
Mais se acrescenta que, como é intensão do proponente efetuar obras de
melhoria das estruturas de retenção das águas residuais e pluviais da exploração,
solicitou em 2009, um pedido de desafetação de REN de 16ha da Herdade da
Infanta, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo.
18. Identificar (em carta) e quantificar (em texto) as servidões REN, por tipologia
de sistema envolvido, na herdade da Infanta, com indicação do uso atual do
solo (pavilhões, estábulos, armazéns, habitações, anexos, lagoas,
espalhamento, etc.).
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AGU - Leitos de Cheia
CAB - Cabeceiras de Linhas de água

Figura 11 - Servidões REN por tipologia de sistema envolvido na área de exploração.
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Quadro 2 - Quantificação das servidões de REN por tipologia do sistema envolvido, com
uso atual do solo, na Herdade da Infanta.
2

Classe de REN

Uso do Solo

Área (m )

Áreas de máxima infiltração

Pavilhões

1.300

Áreas de máxima infiltração

Estábulos

11.500

Áreas de máxima infiltração

Armazéns

1.300

Áreas de máxima infiltração

Habitações

650

Áreas de máxima infiltração

Anexos

1.000

Áreas de máxima infiltração

Lagoas

35.000

Áreas de máxima infiltração

Áreas de espalhamento

2.240.000

Áreas de máxima infiltração

Parques e infraestruturas de apoio

300

Áreas de máxima infiltração +
Áreas com riscos de erosão

Armazéns

400

Áreas de máxima infiltração +
Áreas com riscos de erosão

Parques e infraestruturas de apoio

1.000

19. Apresentar a avaliação de impactes expetáveis na ocupação atual do solo,
pelas várias infira-estruturas do projeto, principalmente sobre as servidões
REN.
Considerando que as infraestruturas do projeto já se encontram implantadas no local,
entende-se que não existem impactes expectáveis na ocupação atual do solo do
presente projeto de licenciamento da exploração de bovinos, nomeadamente sobre as
servidões REN.
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Sócio-economia
20. Apresentar toda a componente Sócio-economia, no que respeita à
caracterização de referência, utilizando dados estatísticos recentes,
considerando que os utilizados estão desatualizados (censos de 2001,
recenseamento geral agrícola de 1999 e anuários estatísticos de 2005 a
2007).

Considerações Prévias
A caracterização da situação de referência respeitante aos aspetos socioeconómicos da
área em estudo é aqui desenvolvida a três níveis distintos de análise: num primeiro nível
procede-se a uma descrição genérica do seu enquadramento regional, tendo por base as
unidades territoriais administrativas em que se insere a região em estudo, analisando
alguns dos principais indicadores de caracterização sociodemográfica e económica. Esta
caracterização assenta sobretudo na análise de dados estatísticos oficiais publicados
pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Segue-se, num segundo nível, uma análise
da situação atual do sector leiteiro em Portugal, que pretende descrever com maior
detalhe o ambiente económico do sector económico em que se insere a unidade
empresarial em estudo. Por fim, faz-se um aprofundamento da descrição de diversos
aspetos de âmbito socioeconómico, dirigida especificamente para a exploração agrícola
em estudo, a qual se apoia sobretudo em elementos recolhidos junto dos responsáveis
pela mesma.

Enquadramento regional
A caracterização socioeconómica da área de influência do projeto aqui desenvolvida,
assenta essencialmente na análise dos indicadores estatísticos relativos às unidades
territoriais administrativas em que ela se insere.
Como se referiu anteriormente, a exploração em estudo localiza-se na freguesia de
Nossa Senhora do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo, sendo portanto estas as
unidades territoriais que estarão na base da análise a seguir desenvolvida.
Complementarmente, e sempre que justificável, apresenta-se também a mesma
informação mas reportada à região do Alentejo Central (NUT III), de forma a facilitar a
leitura do enquadramento regional da zona em estudo.

Evolução demográfica
No Quadro 3 apresentam-se os dados estatísticos relativos à evolução da população
residente na freguesia de Nossa Senhora do Bispo e no concelho de Montemor-o-Novo,
entre 1981 e 2001. Da sua leitura retira-se que a população residente no concelho de
Montemor-o-Novo se situava, em 2001, em 18 578 habitantes. A freguesia de Nossa
Senhora do Bispo, apresentava uma população residente de 5243 habitantes, ou seja,
cerca de 28% da população residente do concelho.
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Quadro 3 - Evolução da população residente no concelho de Montemor-o-Novo e
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, entre 1981 e 2001
Ano

Concelho de
Montemor-o-Novo

Freguesia de Nossa
Senhora do Bispo

1981

20.210

6226

1991

18.632

4994

2001

18.578

5243

Fonte: INE, Recenseamentos da População (vários)

A variação da população residente nos dois últimos recenseamentos (1991 e 2001) no
concelho de Montemor-o-Novo foi de -0,3% e na freguesia de Nossa Senhora do Bispo
foi de 4,9%, ou seja, com um crescimento efetivo positivo, ao contrário do verificado ao
nível do concelho. O mesmo indicador para a NUT III do Alentejo Central foi de 0,1%.
Conclui-se, portanto, que nos últimos anos se tem verificado uma tendência de
diminuição populacional nesta região, cuja expressão foi mais acentuada no concelho do
que na região (NUT III), mas menor na freguesia do que no concelho.
Tendo em conta a população residente no concelho de Montemor-o-Novo e na NUT III do
Alentejo Central em 2001, bem como a extensão das áreas totais destes territórios –
respetivamente cerca de 1232,9 km2 e 7228,0 km2 – conclui-se que a densidade
populacional era, nesse ano, de 15,1 habitantes por km2 no concelho de
Montemor-o-Novo e 24,0 habitantes por km2 na NUT III do Alentejo Central. Em ambos
os casos, tratam-se de valores muito baixos comparativamente ao valor médio para
Portugal, que era de 112,4 hab./km2 em 2001.
No que se refere à estrutura etária da população residente, pode concluir-se, pela
observação do gráfico apresentado na Figura 12, que a situação encontrada no concelho
de Montemor-o-Novo é muito semelhante à verificada na NUT III do Alentejo Central. O
gráfico mostra claramente a existência de uma desproporção entre as classes etárias de
idades mais altas e mais baixas, que leva a que o índice de envelhecimento nestes
territórios seja de 177,7 e de 233,9 respetivamente para a NUT III do Alentejo Central e
para o concelho de Montemor-o-Novo (INE, 2008).

setembro de 2014

Pág. 40

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA
EXPLORAÇÃO DE BOVINOS
DA HERDADE DA I NFANTA

23,6%

27,3%

51,9%

50,7%

11,0%

10,3%

13,5%

11,7%

Alentejo Central (NUT III)
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15-24

25-64

>=65

Figura 12 - Comparação da estrutura etária da população residente no concelho de
Montemor-o-Novo e na NUT III do Alentejo Central, em 2008.
De acordo com os indicadores demográficos disponibilizados pelo Instituto Nacional de
Estatística relativos ao ano de 2008, as taxas de natalidade e de mortalidade no concelho
de Montemor-o-Novo apresentavam valores de 7,5‰ e 16,0‰ respetivamente.
Comparativamente com a situação encontrada ao nível da NUT III do Alentejo Central –
8,4‰ e 13,5‰, respetivamente – verifica-se que a situação é pior no concelho do que na
NUT III, já que a taxa de natalidade é inferior e a taxa de mortalidade superior.

Emprego e atividades económicas
Em relação às características de índole socioeconómica referentes à população da
região em estudo, pode dizer-se, com base em dados estatísticos do INE de 2008
relativos à distribuição dos trabalhadores por conta de outrem por sectores de atividade
económica, que a região em estudo (NUT III Alentejo Central) se caracteriza por uma
elevada percentagem de ativos no sector terciário (54,1%), uma reduzida percentagem
de ativos no sector primário (11,3%) e um peso relativamente importante de ativos no
sector secundário (34,6%). No concelho de Montemor-o-Novo verifica-se um peso maior
de ativos no sector primário (19,8%), à custa de um peso mais reduzido de ativos nos
sectores secundário (28,4%) terciário (41,5%). Em ambos os casos é de destacar o peso
reduzido dos trabalhadores por conta de outrem, empregados no sector primário,
especialmente na NUT III.
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51,8%

54,1%

28,4%
34,6%

19,8%

11,3%

Alentejo Central (NUT III)
Sector 1º

Concelho de Montemor-o-Novo

Sector 2º

Sector 3º

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2008

Figura 12 - Distribuição dos trabalhadores por conta de outrem por sectores de atividade
económica
Em 2008 a taxa de desemprego no Alentejo era de 9,0%, valor que é mais elevado do
que o verificado para a média nacional, que era de 7,6%. No que se refere à estrutura do
emprego segundo a dimensão das empresas, 50% dos trabalhadores por conta de
outrem do concelho de Montemor-o-Novo estavam empregados em empresas com
menos de 10 trabalhadores, enquanto apenas 1,3% se encontravam a trabalhar em
empresas com mais de 250 empregados. O valor médio do vencimento mensal dos
trabalhadores por conta de outrem no concelho de Montemor-o-Novo era, em 2008, de
790,35 euros. Este valor é inferior ao encontrado para a média do Alentejo Central
(832,29 euros), mas significativamente inferior ao registado para a média nacional
(963,28 euros).
Tendo por base os dados do Ficheiro Central de Empresas do INE relativos a 20062, as
2281 empresas que nesse ano existiam no concelho de Montemor-o-Novo distribuíam-se
por sectores de atividade da forma que se mostra no gráfico da Figura 13. Como se
conclui, mais de metade das empresas existentes no concelho pertenciam ao sector
terciário (57,3%), com 1308 empresas, cabendo ao sector secundário 482 empresas
(21,1%) e 491 ao sector primário (21,5%).

2

No Anuário Estatístico da Região Alentejo de 2008, a informação relativa à distribuição do número de
empresas por sectores de atividade não inclui a CAE A (Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura).
Por esta razão, e dada a importância desta CAE no contexto deste estudo, optou-se por recorrer ao
Anuário de 2006, onde esta informação está disponível.
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A situação encontrada na NUT III do Alentejo Central não é muito diferente da verificada
no concelho: das 19.965 empresas registadas nesta região, 11.871 pertencem ao sector
terciário (59,5%), 4 127 ao sector secundário (20,7%) e 3 967 ao sector primário (19,9%).
Em termos estruturais, conclui-se que a distribuição do número de empresas por sectores
de atividade económica é muito semelhante no concelho de Montemor-o-Novo e na NUT
III do Alentejo Central, como se pode observar pelos gráficos da Figura 13.

59,5%

57,3%

20,7%

21,1%

19,9%

21,5%

Alentejo Central (NUT III)

Concelho de Montemor-o-Novo

Sector 1º

Sector 2º

Sector 3º

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo – 2006

Figura 13 - Distribuição das empresas existentes no concelho de Montemor-o-Novo e na
NUT III Alentejo Central por sectores de atividade, em 2006.
Seguidamente analisa-se a composição da estrutura empresarial do concelho de
Montemor-o-Novo, por sectores de atividade.
Sector primário
As principais atividades do sector primário praticadas no concelho de Montemor-o-Novo
referem-se à agricultura, pecuária e floresta3. De acordo com o último Recenseamento
Geral da Agricultura (RGA), realizado pelo INE em 1999, existem no concelho de
Montemor-o-Novo 827 explorações agrícolas, as quais ocupam uma área total de
96 466 ha, ou seja, perto de 78% da área total do concelho. A área média das
explorações é de 117 ha.
Como se retira da observação da Figura 14, a maior parte da área das explorações
agrícolas do concelho de Montemor-o-Novo (94%) corresponde a superfície agrícola
utilizada (SAU) (90 380 ha). A área de matas e florestas das explorações ocupa cerca de
4% da área total das explorações (4 226 ha).
3

A indústria extrativa, embora seja geralmente considerada como uma atividade primária, é aqui analisada
dentro do sector secundário, seguindo a organização adotada pelo INE na apresentação das suas
estatísticas.
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Figura 14 – Principais usos do solo nas explorações do concelho de Montemor-o-Novo
A superfície agrícola irrigável no concelho de Montemor-o-Novo é de 6 364 ha,
distribuídos por 358 explorações (cerca de 43% do total de explorações do concelho), o
que resulta numa média de cerca de 18 ha de superfície irrigável por exploração, nas
explorações que fazem regadio.
Entre as atividades de produção animal, os suínos representam a principal espécie
explorada, com um efetivo total no concelho de 81 943 animais e presente em 18% das
explorações do concelho. Os ovinos são a segunda espécie, em termos de efetivos, com
77 663 animais, presentes em 52% das explorações. Os bovinos têm também expressão
significativa, com 31 989 animais e presentes em 29% das explorações, sendo
predominantes as raças de vocação para produção de carne (as vacas leiteiras são
apenas 12% dos efetivo bovino total). Os caprinos vêm em quarto lugar, com um efetivo
de 1 061 animais.
No Quadro 4 comparam-se alguns indicadores estruturais da atividade agrícola no
concelho de Montemor-o-Novo e na freguesia de Nossa Senhora do Bispo, onde se
localiza a exploração em estudo. A freguesia de Nossa Senhora do Bispo ocupa cerca de
18% da área do concelho de Montemor-o-Novo. Os indicadores de superfície
apresentados no Quadro 4 mostram que os principais usos do solo nas explorações
agrícolas da freguesia de Nossa Senhora do Bispo são semelhantes, em termos
relativos, aos que se encontram ao nível do concelho. De salientar, no entanto, a menor
dimensão média das explorações na freguesia de Nossa Senhora do Bispo,
comparativamente à média do concelho de Montemor-o-Novo.
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Quadro 4 - Indicadores de caracterização do sector agrícola no concelho e freguesia do
projeto.
Concelho de
Montemor-o-Novo

Freguesia de Nossa
Senhora do Bispo

827

169

Área total (ha)

96.466

12.544

Superfície agrícola utilizada – SAU (ha)

90.380

11.889

Matas e florestas sem cult. sob-coberto (ha)

4.226

404,5

Superfície agrícola não utilizada (ha)

196,93

40,65

1.662,32

209,62

109,3

70,4

1,6

1,2

Superfície irrigável (ha)

6.364

1.545

População agrícola (n.º)

2130

428

Explorações (n.º)

Outras formas de utilização das terras (ha)
SAU por exploração (ha)
Blocos com SAU por exploração (n.º)

Fonte: INE, RGA 1999

No que se refere à natureza jurídica das explorações, a grande maioria destas
correspondem a “produtores singulares autónomos”, no conceito do Instituto Nacional de
Estatística4. Quanto à forma, predomina a exploração por conta própria.
Na Figura 15 mostra-se a ocupação cultural das principais culturas na SAU das
explorações do concelho de Montemor-o-Novo e da freguesia de Nossa Senhora do
Bispo. Como se retira da sua observação, a distribuição da SAU por culturas é muito
semelhante nos dois territórios, com os prados e pastagens permanentes a predominar
com cerca de 50% da SAU, em segundo lugar os prados temporários e culturas
forrageiras, a representar perto de 15% da SAU. Os cereais são a terceira cultura e os
olivais são a quarta cultura. Parte significativa da SAU está ainda ocupada por outras
culturas diversas, sem grande expressão individualmente. Em todo o caso, ressalta
sobretudo em ambos os territórios a elevada percentagem da SAU dedicada às
atividades mais ligadas à produção pecuária. Isto revela uma especialização produtiva
das explorações desta região para as atividades de produção animal,
predominantemente de carácter extensivo.

4

INE, RGA, 99
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23826

3047
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42622

5698
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2627

592
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343

16

Culturas hortícolas extensivas

120

7

Culturas industriais

1012

65

Prados temp. e cult. forrageiras

12787

1856

Cereais para grão

7043

609

Fonte: INE, RGA 1999

Figura 15 - Ocupação cultural no concelho de Montemor-o-Novo e na freguesia de Nossa
Senhora do Bispo – valores da tabela em hectares

No Quadro 5 mostra-se a distribuição das explorações do concelho de Montemor-o-Novo
segundo as classes de dimensão económica (em unidades de dimensão económica UDE). Como se vê, a maior parte (39%) das exploração situam-se na classe de dimensão
mais baixa (<2 UDE). De notar também que cerca de 15% das explorações estão na
classe de 16 a 40 UDE. Apenas 5% das explorações estão na classe de >100 UDE.
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Quadro 5 - Distribuição das explorações do concelho de Montemor-o-Novo segundo as
classes de dimensão económica
CLASSES DE DIMENSÃO ECONÓMICA (UDE)
>0a<2

317

2a<4

89

4a<8

95

8 a < 16

78

16 a < 40

121

40 a < 100

79

> = 100

37

Fonte: INE, RGA 1999

No Quadro 6 mostra-se a distribuição das explorações agrícolas do concelho de
Montemor-o-Novo segundo a orientação técnico-económica (OTE) a que pertencem, com
base em dados do RGA de 1999. De notar, desde logo, que existem uma distribuição
relativamente dispersa das explorações por um número significativo de OTE. A OTE que
abrange um número maior de explorações é a dos “ovinos/caprinos/outros herbívoros”,
com cerca de 20% das explorações. As explorações especializadas em bovinos de leite
representam apenas 0,5% do total (4 explorações).
Quadro 6 - Distribuição das explorações do concelho de Montemor-o-Novo segundo a
orientação técnico-económica.
Cereais e plantas olea/proteaginosas

33

Culturas agrícolas diversas

37

Horticultura

17

Viticultura

10

Fruticultura

10

Olivicultura

97

Culturas permanentes diversas

21

Bovinos de leite

4

Bovinos para gado/carne
Bovinos para leite/gado/carne

103
5

Ovinos/caprinos/outros herbívoros

169

Granívoros

26

Policultura

63

Polipecuária-herbívoros

37

Polipecuária-granívoros

29

Agricultura geral e herbívoros

45

Culturas diversas e gado

110

Não classificadas

11

Fonte: INE, RGA 1999
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Quanto aos indicadores de mecanização agrícola, no concelho de Montemor-o-Novo
existiam, de acordo com dados do RGA de 1999, 366 tratores agrícolas, distribuídos por
623 explorações. Tendo em conta a SAU total do concelho, conclui-se que em média
existe 1 trator para cada 247 hectares.
Passando a uma análise do que tem sido a evolução recente do sector agrícola na área
em estudo, comparando dados do RGA de 1989 com os de 1999, verifica-se que neste
período o número de explorações do concelho de Montemor-o-Novo sofre uma forte
redução de cerca de 27%. A SAU, no entanto, registou uma ligeira subida de 1,5%.
Como consequência destes dois efeitos, a dimensão média das explorações do concelho
subiu significativamente, passando de 83 para 117 ha.
No mesmo período a superfície irrigável passou de 4290 ha em 1989 para os 6364 ha em
1999, ou seja, um crescimento de cerca de 48%.
Em relação à ocupação cultural, os cereais para grão tiveram uma redução de 28% da
área, enquanto os prados e as pastagens permanentes registaram uma subida de 556%
(passaram de 1521 ha em 1989 para 9985 ha em 1999).
Nos efetivos pecuários, é de destacar sobretudo o aumento de 53% do efetivo de bovinos
ao longo da década de 90. Os suínos também cresceram 28%. Os ovinos e os caprinos
mantiveram-se sem alterações significativas.
Sector secundário
De acordo com os dados apresentados no Quadro 7, a maioria das empresas do sector
secundário existentes no concelho de Montemor-o-Novo incluíam-se no ramo da
Construção (70,5%), cabendo às Indústrias Transformadoras (29,0%) praticamente a
totalidade das restantes empresas deste sector.
Na NUT III do Alentejo Central verifica-se uma situação relativamente semelhante à
encontrada no concelho, com as empresas ligadas à Construção a apresentarem um
peso de 59,8% e as Indústrias Transformadoras cerca de 38,3%.
Quadro 7 - Número de empresas do sector secundário com sede no concelho de
Montemor-o-Novo e na NUT III Alentejo Central
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE CONCELHO DE M ONTEMOR-O-NOVO
(CAE. - REV. 2)
N.º
%
Indústrias Extrativas

ALENTEJO CENTRAL (NUT III)
N.º

%

2

0,4%

75

1,8%

140

29,0%

1.580

38,3%

0

0,0%

5

0,1%

Construção

340

70,5%

2.467

59,8%

TOTAL

482

100%

4.127

100%

Indústrias
Transformadoras
Eletricidade, Gás e Água

Fonte: INE, 2006
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Analisando a composição das unidades transformadoras segundo o ramo de atividade no
concelho de Montemor-o-Novo (Quadro 8), verifica-se que o sector mais representado
em termos do número de unidades é o das Indústrias Alimentares, das Bebidas e do
Tabaco, com 42 unidades, representando cerca de 30% das unidades da indústria
transformadora do concelho. As Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos
têm também, expressão significativa, representando cerca de 25,7% das unidades.
No mesmo Quadro é também possível observar a distribuição das unidades
transformadoras da NUT III do Alentejo Central por ramos de atividade, verificando-se
aqui uma maior distribuição das empresas por ramos de atividade, embora continuem a
ser as Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco que apresentam uma maior
percentagem (29,2%), seguidas das Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos
Metálicos que inclui 21,5% das unidades. As indústrias de Fabricação de Outros
Produtos Minerais Não Metálicos representam 13,7% e as Indústrias da Madeira e da
Cortiça e suas Obras representam também cerca de 12,2% das unidades empresariais
da indústria transformadora do concelho.

Quadro 8 - Número de empresas da Indústria Transformadora com sede no concelho de
Montemor-o-Novo e na NUT III do Alentejo Central.
CONCELHO DE
ALENTEJO CENTRAL
M ONTEMOR-O-NOVO
(NUT III)

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE
(CAE-REV.2)

N.º

%

N.º

%

Indústrias Alimentares, das Bebidas e do Tabaco

42

30,0%

462

29,2%

Indústria Têxtil

10

7,1%

85

5,4%

Indústria do Couro e dos Produtos do Couro

1

0,7%

13

0,8%

Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras

15

10,7%

193

12,2%

Indústrias de Pasta de Papel e Cartão e Seus Artigos, Edição
e Impressão

7

5,0%

54

3,4%

Fabricação de Coque, Produtos Petrolíferos Refinados e
Combustíveis Nucleares; Fabricação de Produtos Químicos e
de Fibras Sintéticas ou Artificiais

2

1,4%

10

0,6%

Fabricação de Artigos de Borracha e de Matérias Plásticas

0

0,0%

8

0,5%

Fabricação de Outros Produtos Minerais Não Metálicos

8

5,7%

216

13,7%

36

25,7%

340

21,5%

4

2,9%

58

3,7%

0

0,0%

31

2,0%

Indústrias Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos
Fabricação de
Especificadas

Máquinas

e

de

Equipamentos

Fabricação de Equipamento Elétrico e de Ótica

Não

Fabricação de Material de Transporte

0

0,0%

12

0,8%

Indústrias Transformadoras Não Especificadas

15

10,7%

98

6,2%

140

100%

1.580

100%

TOTAL
Fonte: INE, 2006
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Sector terciário
No Quadro 9 apresenta-se a distribuição das 1308 empresas do sector terciário
existentes no concelho de Montemor-o-Novo por ramos de atividade, segundo a
CAE-Rev.2, podendo verificar-se que a maior parte correspondem a empresas do
Comércio por Grosso e a Retalho, Reparação de Veículos Automóveis e Motociclos e
Bens de Uso Pessoal e Doméstico, que representam cerca de 44% do total de empresas
do terciário. Ainda com expressão significativa encontram-se as unidades ligadas ao
Alojamento e Restauração, com 247 unidades (19%) no concelho, e as ligadas às
Atividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas, com 198 unidades
(15%).
Também no Quadro 9 se mostra a repartição das 11.871 empresas do sector terciário
existentes na NUT III do Alentejo Central por ramos de atividade, a qual se verifica ser
relativamente próxima da encontrada no concelho.
Quadro 9 - Número de empresas do sector terciário com sede no concelho de Montemoro-Novo e na NUT III Alentejo Central.
DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE
(CAE. - REV. 2)

ALENTEJO CENTRAL
CONCELHO DE
M ONTEMOR-O-NOVO
(NUT III)
N.º

%

N.º

%

Comércio por grosso e a retalho; Reparação de Veículos
Automóveis, Motociclos e Bens de Uso Pessoal e Doméstico

576

44,0%

5.842

49,2%

Alojamento e Restauração (restaurantes e similares)

247

18,9%

2 273

19,1%

Transportes, Armazenagem e Comunicações

38

2,9%

449

3,8%

Atividades Financeiras

63

4,8%

584

4,9%

Atividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às
Empresas

198

15,1%

1 462

12,3%

Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória;
Educação; Saúde e Ação Social; Outras Atividades de Serviços
Coletivos, Sociais e Pessoais; Organismos Internacionais e outras
Instituições extraterritoriais

186

14,2%

1 261

10,6%

1.308

100%

11.871

100%

TOTAL

Fonte: INE, 2006

O sector leiteiro em Portugal
Neste ponto apresenta-se uma breve caracterização geral do sector do leite em Portugal,
numa ótica de enquadramento global da atividade económica desenvolvida pela
exploração em estudo. Os dados que se apresentam a seguir provêm no essencial de um
relatório do Ministério da Agricultura sobre a situação atual do sector do leite e lacticínios
em Portugal5.
Entre 2003 e 2005 o sector da produção animal representou, em média, cerca de 37% do
valor da produção agrícola nacional global. A produção de leite contribuiu com cerca de
28% para este número, representando atualmente cerca de 11,5% da produção agrícola
5

“
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nacional. Ao longo deste triénio o valor da produção leiteira cresceu cerca de 12%. De
facto, o sector do leite registou uma performance notável no período pós adesão à
Comunidade, traduzido por uma oferta crescente de leite e produtos lácteos e pela
melhoria global da qualidade da matéria-prima e dos produtos transformados. Neste
ponto, é de realçar o papel desempenhado pelas cooperativas.
No Quadro 10 mostra-se a evolução regional da produção leiteira desde a campanha de
2001/2002 à campanha de 2005/2006. Como se retira da sua observação, o Alentejo
destaca-se por ter sido a região do País com maior crescimento (28%). Apenas o EntreDouro-e-Minho (EDM) e a Região Autónoma dos Açores (RAA) registaram também
evoluções positivas. Em todas as outras regiões a evolução foi de sinal negativo.

Quadro 10 - Evolução da produção regional por comparação com a campanha de
2001/2002 (base 100).
REGIÃO

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

V ARIAÇÃO
(MIL T)
05/06-01/02

EDM

100

96

96

102

103

19

TM

100

101

96

97

96

-4

BL

100

104

100

98

96

-10

BI

100

101

92

84

79

-13

RO

100

103

99

98

98

-4

Alt

100

107

108

119

125

28

Alg

100

28

1

0,3

0,3

-2

RAA

100

103

100

102

104

22

Fonte: INGA, in GPP, 2006

Em termos estruturais, as explorações agrícolas que se dedicam à produção leiteira
registaram, entre 2003 e 2005, um aumento claro da sua dimensão física, em grande
parte como resultado de uma significativa saída de atividade de muitas explorações de
menor dimensão. Foi também evidente, neste período, uma tendência para a
concentração regional da produção em torno das áreas de localização das principais
indústrias transformadoras do sector.
As explorações com volumes de produção até 100 t representam cerca de 70% em
número, mas apenas 15% em volume de produção. Estes números demonstram bem o
contraste que ainda subsiste entre a estrutura do número de produtores e a da produção.
Em todo o caso, o número de produtores caiu 38% entre 2002 e 2007, sendo que na sua
maioria corresponderam a explorações com produções inferiores a 50 t.
O gráfico da Figura 16 mostra a evolução do número de explorações por classes de
dimensão do efetivo. O gráfico da Figura 17 mostra a distribuição do efetivo total por
classes de dimensão das explorações. Os dois gráficos permitem analisar a evolução
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estrutural da produção primária leiteira entre 1995 e 2005, deles se retirando que as
explorações com menos de 9 animais que representavam cerca de 90% do total de
explorações em 1995, caíram para menos de 60% em 2005. Todas as restantes classes
de dimensão registaram subidas. Por outro lado, conclui-se também que ao longo deste
período se registou um aumento significativo do efetivo concentrado em explorações de
maior dimensão, principalmente nas de 60 ou mais animais, à custa das explorações com
menos de 30 animais, com destaque para as de menos de 10 animais que registaram
uma redução de cerca de 85%.

Figura 16 – Distribuição das explorações por classes de dimensão do efetivo (% do total)

Figura 17 - Distribuição do efetivo por classe de dimensão (% total)
Conclui-se, portanto, que nos últimos anos a evolução do sector em Portugal tem sido no
sentido do aumento da dimensão média das explorações (crescimento do efetivo médio
das explorações de 50% em 5 anos) e da intensificação da atividade, já que a superfície
agrícola utilizada (SAU) na atividade permaneceu quase sem alterações. Esta
intensificação também se reflete no aumento dos encabeçamentos e do rácio consumos
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intermédios / SAU, que cresceu quase 30% no mesmo período. Em consequência, o
rendimento leiteiro por vaca cresceu também significativamente no mesmo período
(+9%), situando-se atualmente em níveis próximos da média da UE15, ou seja,
6500l/vaca.
Apesar desta evolução globalmente positiva do sector, persistem ainda diferenças
significativas para a média comunitária, conforme se pode retirar da observação dos
gráficos da Figura 18.

Fonte: Comissão Europeia, in GPP, 2007

Figura 18 - Evolução do efetivo e nível de entregas médio por exploração
Os dados apresentados no Quadro 11 mostram um comparativo da evolução estrutural
da produção primária no sector do leite, entre Portugal e a UE15. Como se vê, a
produção média por exploração em Portugal é inferior à da UE15. No entanto, a maior
parte do leite é recolhido em explorações com uma dimensão superior a 150 toneladas,
sendo de salientar que 50% da produção nacional é hoje assegurada por apenas 10%
das explorações (escalão de produção acima das 300 t.), estando estas vocacionadas
exclusivamente, ou quase, para a produção de leite ou seja, possuem uma orientação
económica especializada em bovinicultura de leite.
Efetivamente, as explorações especializadas em leite representam atualmente cerca de
90% do efetivo e da margem bruta total da atividade no Continente. A evolução verificada
na profissionalização dos produtores, com reflexos na melhoria do controlo sanitário,
alimentação e genética, permitiram nos últimos anos alcançar os padrões europeus ao
nível da produtividade das vacas bem como um aumento qualitativo do leite produzido,
sendo de destacar que, quer o aumento de dimensão quer a concentração regional das
explorações conduziram também a ganhos de eficiência através da otimização na
logística de recolha.

Quadro 11 – Evolução estrutural da produção primária em Portugal e na UE15
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Variação 2000/05
Indicador

2000

2001

2002

2003

2004

2005
PT

UE

Nº Vacas Leiteiras
(x1000)

355

338

341

328

338

330

-7%

-11%

Nº Explorações

23.869

20.588

19.174

17.461

16.027

14.700

-38%

-9%

Produção Total (Ton)

2.060

1.983

2.103

1.952

2.010

2.100

-

-

Pt

15

16

18

19

21

22

51%

-3%

Pt/UE15 %

38

40

51

53

57

59

-

-

Pt

5.787

5.723

6.196

5.837

6.036

6.287

9%

12%

Pt/UE15 %

100

96

101

93

95

97

-

-

Pt

79

89

102

106

119

126

59%

10%

Pt/UE15 %

36

38

50

50

53

53

-

-

Nº Vacas/
Exploração
Produção/
Vaca (Ton)
Entregas/
Expl. (Ton)

Fonte: Comissão Europeia, in GPP, 2006

No que se refere à indústria do leite e derivados, o sector representa atualmente cerca de
11% do VABpm total gerado pela indústria agroalimentar e bebidas, ou seja, perto de
1 200 M euros. É uma indústria transformadora essencialmente cooperativa na região
Norte e Centro Litoral do Continente, enquanto no Centro e Sul assumem também
importância algumas empresas multinacionais. No seu conjunto, o mercado nacional é
dominado por 4 grandes empresas, ao nível do volume de negócios. A crescente
integração vertical que se tem vindo a verificar nos últimos anos conduziu a uma forte
concentração da atividade de transformação, com destaque para a Lactogal que, através
das sua associadas, assegura a recolha de 2/3 do leite recolhido a nível do Continente.
O principal destino do leite recolhido é o leite líquido (UHT magro e meio gordo), do qual
resulta um excedente estrutural de manteiga. Ao nível da produção, é de salientar a
evolução nos leites fermentados que registaram um acréscimo de 20% ao longo do
último quinquénio, representando atualmente 23% do valor total das vendas,
assumindo-se como o principal produto ao nível do valor das vendas a retalho, onde a
quota de mercado dos produtos importados assume especial relevância.
Ao nível do consumo, Portugal apresenta capitações substancialmente inferiores à média
da UE na manteiga e nos queijos, e valores muito próximos nos produtos frescos (leites
fermentados) e leite líquido. O consumo tem evoluído positivamente nos produtos frescos
tendo, no que respeita ao leite e aos queijos, estagnado nos últimos anos. O diferencial
observado nas capitações de queijo e manteiga resulta essencialmente de hábitos
alimentares. No caso da manteiga, o diferencial justifica-se pela sua tradicional utilização
na confeção de alimentos (fritura), principalmente no Norte da Europa. Para além disso,
no caso particular da manteiga, tendo em conta o aumento das preferências dos
consumidores a favor dos produtos magros, bem como as recentes políticas de combate
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a obesidade, não é expectável registarem-se quaisquer aumentos relevantes no futuro,
sendo que nos queijos existe ainda alguma margem de progressão.
No que respeita ao nível de autoabastecimento, Portugal encontra-se atualmente muito
próximo do equilíbrio entre a produção e o consumo em equivalentes-leite (coeficiente
aplicado aos produtos lácteos de modo a poder comparar quantidades de produtos
distintos que são reduzidos à mesma unidade de medida).
No que se refere às medidas de política de regulação do mercado leiteiro, elas derivam
essencialmente das disposições que decorrem da Organização Comum de Mercado
(OCM) do Leite e Produtos Lácteos. O sector do leite foi um dos primeiros a ser regulado
no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC). A introdução da OCM do leite data de
1968. Desde então, sofreu importantes modificações, como sejam a introdução do regime
de quotas leiteiras, iniciado em 1984, ou das ajudas diretas aos produtores, em 2005.
O sector leiteiro tem um modelo de suporte da PAC baseado predominantemente num
regime muito restritivo de quotas de produção que suportam preços de mercado
sustentados. Os níveis de ajudas diretas são, em consequência, relativamente baixas
quando comparado com outros sectores, a que se juntam outros apoios decorrentes das
medidas de intervenção/regulação do mercado, em particular da manteiga e leite em pó
desnatado. Com efeito, a contenção da oferta exercida pelo regime de quotas e o efeito
conjugado das medidas de mercado elevam o preço comunitário muito acima do que
vigoraria na ausência de políticas.
Com a reforma da PAC de 2003, alterou-se substancialmente a lógica deste apoio,
verificando-se, a partir de 2005, uma transferência significativa do orçamento entre as
medidas de mercado e os pagamentos diretos ou seja, passou-se a privilegiar o apoio
direto ao produtor em detrimento das medidas de regulação de mercado. Esta
transferência acentuou-se nos anos subsequentes por via do aumento do valor unitário
dos pagamentos diretos e pela descida dos preços de intervenção, ficando concluída em
2007.
Efetivamente, o acordo alcançado em 2003 sobre a reforma da PAC introduziu uma
profunda alteração nos mecanismos de apoio e regulação do mercado comunitário do
leite e produtos lácteos. No entanto, este desfecho ficou aquém das propostas
inicialmente apresentadas pela Comissão Europeia, em especial no que respeita à
redução do preço de intervenção da manteiga. Recentemente a Comissão manifestou
publicamente a intenção de reabrir este dossier no âmbito do denominado “Health check
de 2008” (análise intercalar da reforma da PAC de 2003). Para a Comissão, os atuais
instrumentos de regulação do mercado são obsoletos à luz da mudança de paradigma
decorrente da nova PAC acordada em 2003. Desta forma, regimes de armazenagem e
quotas de produção serão inevitavelmente temas que irão ser postos à discussão num
futuro próximo, nomeadamente no contexto da discussão sobre a PAC pós-2013, sendo
previsível que a Comissão Europeia venha a propor o desmantelamento progressivo
destes mecanismos de apoio ao sector, tendo em conta também o cumprimento dos
acordos ao nível da Organização Mundial do Comércio e os efeitos dos alargamentos
recentes da UE.
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Tendo em conta o papel decisivo que todo o complexo mecanismo de gestão do mercado
tem desempenhado na dinamização da fileira nacional e comunitária, o seu
desmantelamento acarretará consigo um impacto significativo, quer em termos
económicos quer sociais, pela impossibilidade de muitas empresas e produtores de leite
sobreviverem num espaço de comércio liberalizado, seja a nível comunitário ou ao nível
do mercado mundial. Neste contexto, e independentemente do ritmo mais ou menos
célere que possa vir a ser imprimido ao nível das reformas a introduzir no sector do leite
e lacticínios, a reestruturação da fileira nacional deverá seguir uma lógica orientada para
a produção num mercado cada vez mais aberto e globalizado.

Caracterização da exploração em estudo
A exploração agrícola em estudo – Infanta I – tem uma área total de 269ha,
localizando-se no concelho de Montemor-o-Novo, freguesia de Nossa Senhora do Bispo.
É propriedade da Sociedade Agrícola «Infanta – SAG, Lda.».
A Infanta I é uma exploração dedicada à produção intensiva de leite de vaca. Pretende o
licenciamento da atividade para um efetivo de 1170 bovinos a que corresponde a
951,20 CN.
O sistema de produção praticado caracteriza-se pela manutenção dos animais em regime
de estabulação semipermanente (vacas leiteiras, novilhos e vitelos).
A superfície agrícola útil, onde serão valorizados os efluentes, é de 306 ha, pelo que o
encabeçamento correspondente é de 3.1 CN/ha.
A alimentação dos animais é proveniente da produção forrageira da própria exploração.
A exploração dispõe de diversas instalações e equipamentos de apoio à atividade
pecuária, que incluem estábulos para os animais adultos (vacas em produção), com
diversos pavilhões, viteleiro, maternidade, sala de ordenha mecânica, sala de
armazenagem de leite, armazéns para forragens e concentrados alimentares,
oficina/parque de máquinas, entre outros. A exploração tem também um conjunto de
edifícios de escritório, oficinas e de apoio ao pessoal da exploração. A água é
proveniente de furos de captação próprios.
A exploração dispõe de meios próprios para armazenamento de estrumes, chorumes e
efluentes. Para os efluentes líquidos, dispõe de uma capacidade total útil de
armazenamento de 16 259 m3 e uma capacidade máxima de armazenamento de
19 594 m3.
A exploração dispõe também de uma placa em betão para armazenamento do efluente
sólido produzido (estrume), com uma capacidade máxima de armazenamento de
3 125 m3 e uma capacidade útil total de 2 813 m3.
Estes efluentes são espalhados em 306 ha de áreas agrícolas, sendo 180 ha em área
própria e 126 ha em área exterior à exploração, com autorização do proprietário. Estas
áreas permitem absorver toda a produção de efluentes da exploração, cumprindo a
legislação em vigor sobre a matéria.
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A exploração dá emprego direto a 23 funcionários, dos quais 3 são dirigentes e 1
administrativo.
O volume de produção anual de leite situa-se próximo dos 3 350 060 litros. Para além do
leite, as receitas da exploração proveem também da venda de animais de refugo e de
vitelos (cerca de 463 animais/ano). O valor total das vendas de leite em 2010 foi de
2 208 251,22 euros.
No que respeita ao tráfego viário a área é servida por uma via de acesso em terra batida
que serve quer a área de implantação da exploração, quer os terrenos adjacentes.
O tráfego associado à exploração contempla as viaturas dos colaboradores e o
associado ao transporte de leite (5 por semana), transporte de alimentos para os animais
(2 por semana), dois transportes por semana relativo a fornecedores. As vias existentes
servem os propósitos do serviço à exploração, permitindo a circulação de trânsito pesado
e, na ligação mais abrangente, permite a passagem por vias principais inseridas no
sistema viário nacional e que permitem o escoamento dos animais retirados.

Projecção da situação de referência
Neste capítulo procede-se à análise e avaliação da evolução da situação atual no caso
da exploração de bovinos “Infanta I” não ser licenciada. Este exercício de projeção
define, uma evolução hipotética dos fatores ambientais considerados na situação de
referência, perante o atual quadro institucional aplicável ao projeto em avaliação. Na
ausência de licenciamento, a INFANTA SAG não poderá manter a exploração de bovinos
de leite em funcionamento nas condições atuais, sendo necessário considerar vários
cenários possíveis:
−

Cenário A - Manutenção da produção de leite com alteração do maneio para
regime extensivo

A manutenção da produção de leite, alterando-a para regime extensivo, implica um
retrocesso tecnológico, com a demolição dos vários estábulos e a perda de vários postos
de trabalho quer diretos quer indiretos. Neste cenário há que destacar, por um lado, a
diminuição significativa das condições de bem-estar animal (dado o nível de
infraestruturas instaladas nos estábulos) e consequente redução das produções diárias
de leite e da qualidade do produto final; e, por outro lado, a carga excessiva que o atual
efetivo bovino terá sobre os solos, já por si pobres.
−

Cenário B - Fim da atividade leiteira e transformação/adaptação para bovinicultura
de carne

O fim da atividade leiteira implica o desmantelamento de equipamentos específicos de
ordenha adquiridos, ao longo dos últimos anos, com recurso a fundos próprios (cujo valor
se estima em vários milhares de euros). Estes equipamentos permitem a aplicação das
mais avançadas tecnologias, permitindo um produto final de excelência, em quantidades
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relevantes no atual mercado nacional de leite. Refira-se ainda que o sector bovino de
produção de carne está atualmente em recessão.
−

Cenário C - Fim da atual atividade leiteira e abandono da exploração;

Este constitui-se certamente como o cenário mais desfavorável, uma vez que implicará o
encerramento da atividade agropecuária, o que terá reflexos importantes na comunidade
local/regional. Destaque-se o provável despedimento dos 23 funcionários da exploração,
o que, considerando uma dimensão média da família de 2,8 pessoas/família, poderá
afetar de forma direta cerca de 65 pessoas.
A não implementação do projeto, em qualquer um dos cenários indicados, terá reflexos
negativos muito significativos sobretudo nos fatores de ordem socioeconómica.
Efetivamente os três cenários apresentados contemplam a afetação do número total de
postos de trabalho diretos e indiretos.

21. Incluir, na análise da estrutura etária, os números absolutos da população
relativa a cada um dos grupos etários apresentados, de forma a ser possível
identificar o efetivo de residentes por grupo e analisar o saldo natural e
migratório, indicadores estes que condicionam a evolução demográfica.
A informação solicitada encontra-se disposta na reformulação da situação de referência
apresentada no ponto 20.
22. Indicar e caracterizar outras atividades económicas existentes na envolvente
ao projeto (industrias extrativas, explorações agrícolas e pecuárias, turismo
em espaço rural, etc.).
A informação solicitada encontra-se disposta na reformulação da situação de referência
apresentada no ponto 20.
23. Indicar o circuito rodoviário de acesso à herdade, no que respeita ao
transporte associado à laboração e produção agrícola e pecuária, bem como
indicar o número de veículos/mês.
A informação solicitada encontra-se disposta na reformulação da situação de referência
apresentada no ponto 20.
24. Reformular a avaliação dos impactes expectáveis do projeto na demografia
local e na economia local, regional e nacional, tendo em consideração o
anteriormente solicitado.
Embora a base da situação de referência tenha sido alterada, com inclusão de dados
mais recentes no que respeita aos dados estatísticos apresentados, a informação
constante da avaliação de impactes anteriormente submetida não irá sofrer alterações no
seu conteúdo.
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No entanto, e de acordo com os novos dados apresentados, nomeadamente no que
respeita à população local e aos saldos naturais e migratórios, reforça-se a importância
de um projeto desta natureza, que ao longo dos anos têm conseguido manter o número
dos seus postos de trabalho, assumindo-se como um fator de caráter positivo e
“contracorrente” da realidade local e regional ao nível de empregabilidade.
O licenciamento da exploração irá contribuir para o reforço de uma atividade que tem um
papel de relevo na economia do concelho, quer pelos postos de trabalho criados, quer
pelos efeitos positivos dos mesmos através da massa salarial, assim como do pagamento
de impostos ao Estado e taxas municipais, assim como da dinamização da economia
através das relações económicas com diversos agentes fornecedores de bens e serviços.
Com efeito, o empreendimento em análise contribuirá para o reforço do sector da
produção animal a nível local e regional, impacte importante em termos da estrutura
produtiva local, onde a agropecuária detém um papel de destaque.
Os principais impactes negativos continuam os que estão associados à fase de
desativação da exploração, principalmente pelos riscos associados ao desemprego que
daí advenham.
25. Reformular as medidas de minimização, tendo em conta os resultados da
avaliação de impactes solicitada.
Face ao exposto anteriormente, as medidas de minimização apresentadas não sofrem
alterações.

Impactes Cumulativos
26. Caracterizar as outras ocupações do território na envolvente próxima ao
projeto, tais como industrias extrativas e explorações pecuárias intensivas,
indicando as localizações, os acessos, o tráfego gerado, os recetores
sensíveis, as monitorizações realizadas, os locais de espalhamento, assim
como outros fatores relevantes na avaliação de impactes cumulativos com o
projeto em avaliação.
No que respeita à análise dos impactes cumulativos envolvendo outras ocupações do
território, não foi possível caracterizar as outras explorações pecuárias intensivas porque
não foi disponibilizada informação pela DRAP-ALT (ofício em anexo). Pelo que, na
ausência de informação sobre os outros projetos programados ou implementados na área
de influência do projeto, não é possível demonstrar a existência ou não de outros fatores
relevantes na avaliação de impactes cumulativos com o projeto em avaliação. Assim,
mantêm-se os já avaliados no RS do EIA do projeto.
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27. Avaliar os impactes cumulativos do projeto, tendo em consideração os
impactes já identificados, assim como o ainda solicitado no presente oficio,
para os fatores solos e uso do solo, recursos hídricos, qualidade do ar,
ruído, Sócio-economia, fauna e flora.
Relativamente aos impactes cumulativos resultantes do projeto para os fatores solos e uso
do solo, qualidade do ar, ruído, sócio-economia, fauna e flora, e considerando que a
informação contida no presente documento não resultou numa alteração significativa ao já
mencionado no RS do EIA do projeto, os mesmos mantêm-se.
No que respeita aos Recursos Hídricos, destaca-se o facto de, para além de várias
parcelas de agricultura de regadio (intensiva), se identificarem mais sete explorações
pecuárias na mesma sub-bacia hidrográfica e, a montante da área de Projeto.
O desconhecimento sobre o modo de funcionamento de cada uma dessas explorações,
assim como as localizações das eventuais áreas de valorização agrícola, dificulta em
muito a avaliação dos impactes cumulativos sobre os recursos hídricos, reconhecendo-se
contudo que os mesmos não serão negligenciáveis.
Na Figura 19 representa-se cartograficamente a localização destas explorações
pecuárias.
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Figura 19 - Outras explorações pecuárias localizadas na mesma sub-bacia hidrográfica.
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28. Apresentar as medidas de minimização, tendo em conta os resultados da
avaliação de impactes solicitada.
Tendo em conta que a avaliação de impactes solicitada não resultou numa alteração
significativa dos impactes expectáveis do projeto, mantêm-se as medidas de
minimização, exceto no que respeita ao fator dos recursos hídricos subterrâneos, já
analisado no Ponto 12.
Hierarquização de impactes
29. Descrever e hierarquizar os impactes ambientais significativos,
fundamentados numa análise quantitativa, a qual deve ser traduzida num
índice ponderado de avaliação de impactes para todos os fatores ambientais
presentes no EIA, conforme referido no ponto 6 do anexo V do Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n° 47/2014, de 24
de março.
De acordo com o Artigo 18º do Decreto-Lei 151-B/2013, de 31 de Outubro, “a DIA pode ser
favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num índice de
avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala numérica,
correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito
significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis.” Segundo o ponto 6 do
Anexo V do referido diploma, esse Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais
faz parte do conteúdo mínimo do EIA.
Neste âmbito, a PROEGRAM, Lda. desenvolveu um método interno com o objetivo de
responder à exigência do Decreto-Lei 151-B/2013, de 31 de Outubro, cujo procedimento
se passa a descrever.
Objetivo
Pretende-se com este documento assegurar as regras de atuação relativamente à
metodologia a seguir na construção de um Índice de Avaliação Ponderada de Impactes
Ambientais.
Âmbito
Este documento aplica-se a todos os Estudos de Impacte Ambiental realizados no âmbito
do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. O presente documento tem como
objetivo dar cumprimento ao ponto 6 do Anexo V do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro.
Descrição
A construção do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais é realizada
segundo o documento “Construção do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes
Ambientais”, seguindo os pontos seguintes:
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Identificação do Fator Ambiental
Esta seleção é efetuada tendo como base a análise realizada no Estudo de Impacte
Ambiental. Tipicamente, os descritores a considerar serão:
 Clima;
 Geologia e Geomorfologia;
 Recursos Hídricos Superficiais;
 Recursos Hídricos Subterrâneos;
 Qualidade das Águas;
 Qualidade do ar;
 Ambiente Sonoro;
 Flora, Vegetação e Habitats;
 Fauna;
 Património Arqueológico e Arquitetónico;
 Solos e Uso Atual do Solo;
 Paisagem;
 Socio-economia;
 Ordenamento do Território.

Ponderação do Fator Ambiental
A cada Fator Ambiental será atribuída uma ponderação que deverá refletir a relevância
do fator para o caso em estudo tendo em consideração as características do projeto, do
local de implantação e da sua envolvente.
Ponderação do fator ambiental

Nível

Fator pouco relevante (utilizado para caracterizar o aspeto ambiental)

1

Fator relevante para a tomada de decisão

2

Fator crítico para a tomada de decisão

3
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Identificação da ação de projeto que gera o impacte
Em cada fator ambiental deverá ser identificada a(s) ação(ões) de projeto que gera(m)
impacte(s).
Fase de desenvolvimento do projeto
Deverá ser identificada a fase de desenvolvimento do projeto em que ocorre a ação
impactante (fases de construção, exploração, desativação ou acidente).
Parâmetros da ação de projeto
Neste campo deverá ser caracterizada a ação do projeto, tendo por objetivo atribuir um
valor de Intensidade, determinado através da seguinte expressão:
Intensidade (I)

(FxQ)

Em que:
Frequência (F): Para determinar qual o valor a atribuir, tem que se analisar a atividade
que origina o aspeto considerado, o tipo de operação que se está a realizar assim como
a frequência da sua ocorrência.
Quantidade (Q): Atribuição da pontuação para a determinação da maior ou menor
emissão, descarga ou quantidade associadas a uma ação de projeto.
Frequência (F)

Nível

Ação de Projeto que se verifica (ou podem se verificar) pelo menos uma
vez por ano

1

Ação de Projeto que se verifica várias vezes por ano durante o
funcionamento

2

Ação de Projeto que se verifica de forma contínua.

3

Quantidade (Q)

Nível

Ação de Projeto que se caracteriza por uma quantidade presente ou
emitida muito reduzida

1

Ação de Projeto que se caracteriza por uma quantidade presente ou
emitida moderada

2

Ação de Projeto que se caracteriza por uma quantidade presente ou
emitida muito elevada

3
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Identificação dos Potenciais Impactes Ambientais associados às ações de projeto
identificadas
A cada ação de projeto deve corresponder pelo menos um impacte ambiental, ou seja,
uma alteração provocada no meio ambiente, independentemente de ser positivo ou
negativo.
Avaliação da significância dos Impactes Ambientais
Os impactes são avaliados quanto ao seu “Tipo”, como impactes negativos ou impactes
positivos, diretos ou indiretos.
Tipo
 Impacte Negativo – ação de projeto com incidência negativa no ambiente
 Impacte Positivo – ação de projeto com incidência positiva no ambiente
 Impacte Direto – impacte que resulta de forma direta da ação de projeto
 Impacte Indireto - impacte que resulta de forma indireta da ação de projeto
Caracterização
Probabilidade de Ocorrência (P)

Nível

Remota

1

Baixa (provável, mas nunca ocorreu no tempo de existência da empresa)

2

Moderada (provável, já ocorreu)

3

Elevada (já ocorreu várias vezes associado a aspetos que ocorrem de forma periódica))

4

Muito Elevada (ocorre frequentemente ligado a aspetos que se realizam de forma
contínua)

5

Magnitude (M)

Nível

Impacte negligenciável

1

Baixo impacte no ambiente

2

Impacte moderado para o ambiente

3

Elevado impacte para o ambiente e/ou alerta para a saúde (com incumprimento legal)

4

Impacte muito elevado para o ambiente e/ou para a saúde das populações

5
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Duração (D)

Nível

O impacte termina quando cessa a fonte emissora

1

A duração do efeito é da ordem de grandeza de dias

2

A duração do efeito é da ordem de grandeza de meses ou superior

3

Extensão da zona afetada (E)

Nível

Afeta a zona restrita à ocorrência

1

Local, com incidência num raio de 2 Km

2

Regional, com incidência ao nível da área do concelho

3

Global, com incidência ao nível nacional ou refletindo uma preocupação internacional

4

Cálculo da significância
A metodologia de avaliação dos Impactes Ambientais baseia-se numa análise matricial,
valorizando-se, por um lado, as características intrínsecas da ação de projeto impactante e
por outro a magnitude dos seus efeitos ou impactes.
Metodologia para cálculo da significância de aspetos e impactes:
i)

Determina-se o valor da matriz Frequência x Quantidade para o aspeto
considerado. Valor compreendido entre 1 e 9.
I=FxQ

ii)

Utilizando o valor de Intensidade obtido em i), determinam-se sucessivamente os
valores das matrizes de (Intensidade x Probabilidade de Ocorrência), (Intensidade x
Magnitude), (Intensidade x Duração) (Intensidade x Extensão da zona afetada).

iii)

Somam-se os 4 valores obtidos em ii) obtendo-se o valor associado ao impacte
ambiental.
(I x P) + (I x M) + (I x D) + (I x E)

iv). O valor final do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais enquadra-se
numa escala cujo mínimo é 0 e o máximo é 100. Para tal, o valor total obtido em
cada fator ambiental identificado será multiplicado pela Ponderação atribuída a esse
fator. O valor final do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais
resultará da soma dos valores parcelares de cada fator ambiental a dividir pela
diferença entre o valor máximo e o valor mínimo possíveis da avaliação da
significância.

setembro de 2014

Pág. 66

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA
EXPLORAÇÃO DE BOVINOS
DA HERDADE DA I NFANTA

INFANTA,
LDA.

Resultado
A aplicação da metodologia descrita anteriormente resulta no Índice apresentado no
quadro seguinte. Da análise desse quadro é possível verificar que os principais impactes
negativos ocorrem nos fatores Recursos Hídricos, Qualidade da água, Qualidade do Ar,
Ambiente Sonoro, Flora e Fauna, Património e que o principal impacte positivo ocorre
sobre o fator da Socio-economia. O valor final do Índice Ponderado de Avaliação de
Impactes Ambientais do Projeto da Exploração de Bovinos da Herdade da Infanta é de
23 % o que demonstra que o projeto poderá ser executado, não sendo prevista a
ocorrência de impactes significativos não minimizáveis.
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Quadro 12 - Índice ponderado de avaliação de impactes para todos os fatores ambientais presentes no EIA.
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Resumo Não Técnico (RNT)
Nos termos do artigo 14° do Decreto-Lei n° 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado
pelo Decreto-Lei n° 47/2014, de 24 de março, deverá o RNT ser reformulado de
acordo com os elementos adicionais/esclarecimentos acima mencionados, bem
como com o que a seguir se solicita:
1. Alterar uma das cores utilizadas, na figura 1, para representar as Áreas de
espalhamento de efluentes e os Sítios da Rede Natura 2000, por serem
idênticas.
2. Indicar as freguesias onde se localizam as áreas de espalhamento de
efluentes, bem como quantificar a área de espalhamento por freguesia.
3. Escrever por extenso todas as siglas apresentadas na primeira vez que
forem utilizadas.
4. Escrever em Português, ou explicar devidamente, a utilização de palavras ou
expressões em língua estrangeira, como por exemplo: cornadis, logettes,
iglôs, unifeed's.
5. Definir a expressão Cabeças Normais.
6. Rever e corrigir alguns lapsos ortográficos do texto.

O Resumo Não Técnico (RNT) do EIA é apresentado em anexo.
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