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Elementos Adicionais ao EIA 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Ponto 1- No âmbito do PROTAML 

a) De que forma o projecto contribui para a implementação do PROTAML 

 

Da versão escrita do PROTAML (versão Abril 2002) que apresenta fundamentação em 

quatro prioridades essenciais, retirámos o ponto referente a sustentabilidade 

ambiental. 

 

                                                        

O projecto representa uma valorização ambiental do sistema territorial, por desenvolver 

uma actividade que convive muito bem com as várias espécies da fauna quer sejam 

sedentárias quer sejam migratórias, pois os animais em pastoreio não perturbam a 

estadia das espécies. 

O projecto também representa uma revitalização do meio rural pois coloca a área de 

implantação em actividade produtiva (pastagens e produção de animais) sendo um 

elemento de equilíbrio metropolitano. 

b) O projecto abrange a UT “Transição entre Espaço de transição Nascente/Área Agro-

Florestal. Deve ser reformulado de forma a incluir as seguintes Áreas Abrangidas, UT 

1,9 e 15. 

UT 1 – Estuário do Tejo 

O Estuário do Tejo constitui o espaço central da AML, sendo em torno das suas 

margens que se iniciou o desenvolvimento do sistema urbano, em ligação com os 

modos de vida ribeirinhos que a sua presença proporciona, e sendo através dele que se 

fazem as ligações entre a margem norte e a margem sul da área urbana mais densa da 

AML. 

Em termos naturais, o Estuário é uma área de importância estratégica ao nível 

metropolitano e nacional. Os seus valores naturais decorrem, em particular, da sua 

dimensão diversidade, riqueza florística e faunística e, de um modo geral, da variedade 



2 
 

de ecossistemas que nele ocorrem, estando classificado como Reserva Natural e Zona 

de Protecção Especial para a avifauna. 

 

UT 9 – Espaço de Transição Nascente 

O Espaço de Transição Nascente abrange uma extensa faixa de território plano que se 

estende entre Alcochete, Pinhal Novo e Palmela. Nesta faixa, configura-se uma área 

agrícola relativamente diversificada em termos de dimensão das parcelas- desde as 

herdades aos foros – mas sistematicamente marcada por ocorrências de habitação 

dispersa pouco densa, que culminam nos foros do concelho de Palmela, a par da 

existência de pequenos núcleos rurais. 

Esta unidade desempenha um papel importante, quer a nível da exploração agrícola, 

pelo elevado potencial dos seus solos, quer a nível do equilíbrio do aquífero. 

O concelho de Alcochete usufrui de uma posição privilegiada pela extensão do território 

que detém em contacto com o Estuário do Tejo que lhe dá uma especial apetência ao 

nível do turismo, recreio e lazer, principalmente relacionado com a natureza e os 

desportos náuticos, tendo sofrido nos últimos anos um grande incremento habitacional e 

populacional decorrente da nova travessia do Tejo. 

 

UT 15 – Nascente Agro-Florestal 

A unidade Nascente Agro-florestal apresenta uma ocupação extensiva relativamente 

homogénea, assente na exploração agro-florestal ligada ao montado de sobro, 

apresentando já algumas intrusões significativas de áreas de exploração agrícola 

intensiva de regadio. 

Parcialmente integrada na Reserva Natural do Estuário do Tejo, esta unidade possui um 

importante valor agrícola e ecológico, derivado do interesse económico da exploração 

do montado, da protecção que proporciona ao aquífero, das condições que oferece à 

avifauna em termos de habitat e do interesse paisagístico que, de um modo geral, 

possui. É através desta unidade que se estabelece a ligação ecológica dos Estuários do 

Tejo e do Sado, uma das ligações estruturantes da Rede Ecológica Metropolitana. 

Verificam-se, no entanto, pressões que se não forem devidamente equacionadas e 

regradas, podem por em causa o seu equilíbrio, designadamente a agricultura de 

regadio, que tem vindo a expandir a sua área de exploração á custa do montado e ainda 

ocupações urbanas extensivas muito específicas. 

Analisadas as características e as pressões a que estão sujeitas as UT’s abrangidas pelo 

projecto, podemos verificar o cumprimento das condições principais que definem cada 

uma delas e das suas importâncias ambientais. (anexo 0), 
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UT 1 - Os seus valores naturais decorrem, em particular, da sua dimensão 

diversidade, riqueza florística e faunística  

O projecto não altera a condição de referência quer ao nível da flora quer ao nível da 

fauna nas áreas que ocupa. 

 

UT 9 -Esta unidade desempenha um papel importante, quer a nível da exploração 

agrícola, pelo elevado potencial dos seus solos, quer a nível do equilíbrio do 

aquífero. 

O projecto pratica uma exploração do tipo extensivo e não utiliza recursos do aquífero, 

apenas águas superficiais. 

 

UT 15 - agricultura de regadio, que tem vindo a expandir a sua área de exploração á 

custa do montado 

O projecto pratica uma exploração do tipo extensivo e não inutilizou qualquer área de 

montado. 

 

c) Em termos de ERPVA o projecto está á beira de um corredor estruturante principal, 

pelo que deverá referir e enquadrar o seguinte: Ligação – Corredor estruturante 

primário // Ligação – Corredor Vital // Ligação – Corredor Secundário // Área 

estruturante secundária. 

 

No sistema ecológico metropolitano destacam-se como elementos fundamentais as 

áreas estruturantes primárias e os corredores/ligações estruturantes primários, em 

articulação e complemento das áreas agro-florestais estruturantes e ainda dominantes 

na AML, com vista a demonstrar simultaneamente a compatibilidade do modelo 

territorial proposto com aquele sistema á escala regional e  o papel que aqueles espaços 

devem desempenhar na execução das opções estratégicas da AML. (anexo 0), 

 

A estrutura do modelo territorial proposto, compreende, Um centro da AML constituído 

por Lisboa e por Almada-Seixal-Barreiro, Um Primeiro Anel envolvente do centro da 

AML, Um segundo Anel envolvente como pólos vocacionados para equipamentos e 

serviços. 

Em localizações não inseridas neste segundo anel, prevêem-se três pólos de valência 

turística e ambiental com especificidades bem diferenciadas. 

Um destes pólos é a área do concelho de Alcochete, caracterizada no documento 

consultado. 

ALCHOCHETE – funcionalmente articulado com o arco ribeirinho, assume-se como 

pólo de valência para apoio ao turismo, recreio e lazer de muito baixa densidade, com 
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uma forte componente ambiental, assim como área de vocação para a instalação de 

actividades de investigação e desenvolvimento ligadas ao meio estuarino. 

O modelo territorial proposto assente numa poli-nucleação implica uma 

descontinuidade de áreas urbanas, contrariando fenómenos de expansão difusa e 

fragmentada, com vista à melhoria do sistema urbano, à salvaguarda e valorização da 

rede ecológica metropolitana e, de um modo geral, à valorização paisagística à 

sustentabilidade ambiental da AML. 

 

Ponto 2- No âmbito do PDM   

Demonstrar o enquadramento do projecto no PDM e a sua compatibilidade nos termos do 

respectivo Regulamento, considerando que a actividade de exploração de bovinos não está 

expressamente prevista, especialmente em Espaço Natural. 

O projecto em termos de enquadramento no PDM pode ser considerado compatível por respeitar 

todas as condicionantes enumeradas no Artigo 22º do PDM. 

A actividade – Exploração Pecuária de Bovinos em pastoreio – não se encontra listada em 

nenhuma das actividades ou actos interditos nos Espaços Naturais. 

A actividade de criação de bovinos em pastoreio não pode ser considerada uma instalação 

pecuária, porque não recorre a instalações fixas e/ou áreas cobertas para desenvolver a sua 

actividade. (definição do Decreto-Lei nº 81/2013-NREAP) 

O projecto respeita o âmbito e contribui para os objectivos que presidiram á criação dos Espaços 

Naturais, conforme Artigo 21º do PDM. Por não recorrer a qualquer estrutura fixa e/ou 

construção e por respeitar e contribuir para a preservação da qualidade do ambiente, para a 

qualidade dos sistemas naturais e da paisagem. 

 

Ponto 3- Na medida em que o concelho de Alcochete ainda não foi objecto de delimitação da 

REN, e estão em causa áreas identificadas no anexo III do D.L 166/2008 na redacção do D.L. 

nº 239/2012 – Faixa de Protecção ao Estuário e Zona húmida adjacente. Deverá ser 

esclarecido se estão em causa usos e acções previstos no nº 1 do artº 20 daquele diploma. 

Não estão previstas nenhuma das acções referidas no nº 1 do artº 20 do D.L. 166/2008 - Regime 

das áreas integradas em REN. 

O projecto não comtempla nenhuma das seguintes acções: 

a) Operações de loteamento; 

b) Obras de urbanização, construção e ampliação; 

c) Vias de comunicação; 

d) Escavações e aterros; 

e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as acções necessárias ao normal e regular 

desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações 

correntes de condução e exploração dos espaços florestais. 

 

Salienta-se que para a instalação da exploração (1998) nos terrenos não foi realizada nenhuma 

destruição de revestimento vegetal e/ou florestal. 
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As pastagens naturais foram melhoradas com recurso a rotação dos animais pelas diversas áreas 

de pastoreio, sendo realizado o melhoramento das pastagens, com recurso a sementeira de 

espécies florísticas adequadas. 

 

Ponto 4- Em caso afirmativo, deverão estes usos e acções ser identificados e caracterizados, 

e devidamente avaliados os seus impactes, justificando que não são colocados em causa as 

funções das respectivas áreas. 

Conforme justificado no ponto 3, não se aplica. 

 

AMBIENTE SONORO 

 

Ponto 5- Mapa de Ruído Municipal – Complementar a informação qualitativa com 

informação quantitativa acerca dos níveis sonoros característicos da área envolvente ao 

projecto. 

Realizado contacto com os serviços da Câmara Municipal de Alcochete, (anexo1), não foi 

possível ter acesso a um mapa de ruído para o concelho. 

 

Ponto 6- Esclarecer se o ambiente sonoro é ou não relevante e fundamentar a posição 

relativa á abordagem que vier a ser adoptada. 

O ambiente sonoro não é relevante. 

Vacas não emitem ruído contínuo, apenas poderá existir ruído esporádico, resultante de veículos 

de transporte de alimentos e/ou dos animais na altura da distribuição de alimento (4 meses por 

ano).  

 

SOCIOECONOMIA 

 

Ponto 7- Referir se os terrenos usados no pastoreio são usados também para 

aproveitamento agrícola. 

A área de implantação do projecto está dividida em parques – dois parques, um para cada grupo 

de animais (Grupo norte – Grupo Sul). Realiza-se a rotação dos animais pelos parques para 

poder proceder a sementeira e decorrer o posterior crescimento das forragens que irão ser 

consumidas pelos bovinos quando voltarem a entrar para o parque que foi semeado. 

Entende-se por parque uma área vedada e composta por terrenos de pastagem natural (herbáceas 

anuais) e por terrenos de pastagem melhorada, semeada e fertilizada pelos animais 

exclusivamente. 
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Ponto 8- Identificar e referir as respectivas distâncias das edificações existentes na 

envolvente da área da exploração.  

Tal como se pode verificar no (anexo 2),  – Na Área Envolvente (escala 1/25 000) situam-se 

instalações industriais e armazéns pertencentes á Zona Industrial do Passil, esta zona industrial 

desenvolve-se a Oeste dos terrenos ocupados pelo projecto. A zona industrial é vizinha dos 

terrenos de pastoreio, apenas separada pela E N 118. 

A Este das áreas ocupadas pelo projecto não existem construções, os terrenos são afectos a 

utilização agrícola. Ainda a Este existe uma zona de edificações pertencentes á Herdade da 

Barroca d’Alva, (Espaço Cultual no PDM) que fica situada a distância superior a 200 metros 

dos limites do projecto (vedação sanitária). 

 

Ponto 9- Indicar o número de trabalhadores na situação actual de funcionamento da 

exploração, especificando o nº que é comum a outros núcleos da exploração. 

A actividade não possui trabalhadores exclusivamente afectos a exploração pecuária Monte das 

Rilvas, partilha com outra exploração de bovinos os trabalhadores necessários e meios de 

produção (máquinas agrícolas). 

Para funcionamento normal da exploração de bovinos são utilizados 2 trabalhadores, numa 

percentagem de 60/70% do horário de trabalho. Na época de sementeira dos terrenos de 

pastoreio dos parques a ocupação destes dois trabalhadores é de 100%  do tempo laboral. 

 

Ponto 10 - Apresentar os valores de transito associados actualmente ao funcionamento da 

exploração e os percursos utilizados. Apresentar a periodicidade e características das vias 

utilizadas. 

Para funcionamento da exploração o transito de veículos faz-se todo entre o local e a exploração 

de bovinos com a qual esta partilha meios de produção e trabalhadores, que fica situada no 

limite do concelho de Palmela com o concelho de Alcochete.  

Esta circulação faz-se pela EN 4, numa extensão entre o Km 19 e o Km 23 e por Estrada situada 

na margem esquerda da EN 4 que liga esta EN a Malhadas de Meias (Fonte: carta militar nº432 

e 433)  

Apresenta-se de seguida um quadro com os volumes de tráfego estimado, para o funcionamento 

regular da instalação, á sua capacidade pretendida. 

Tipo de Veículos Número de Percursos 

 4 meses 8 meses 

Tractor Agrícola c/reboque  1) 5x125 dias =625 0 

Tractor com Alfaia 2) 0 25 

Veículos pesados 5 10 
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1) Serão necessárias cerca de 1600 tons de forragens nos quatro meses de reforço de 

alimentação. »»»» cerca de 400 tons por mês »»»»» 100 tons por semana »»»» 16/17 

tons por dia.  O reboque forrageiro possui capacidade para 4 a 5 tons, logo serão 

necessárias 4 a 5 cargas diárias. 

2) Para realizar as operações de lavra e sementeira dos terrenos de pastagens semeadas. 

3) Conforme previsto serão produzidos 300/320 vitelos por ano, são transportados em 

veículo pesado com capacidade para 20 vitelos. 

 

Ponto 11- Referir e avaliar se relativamente aos terrenos usados para pastoreio e 

eventualmente também com uso agrícola existe potencial afectação das águas subterrâneas 

ou superficiais respectivamente, ou eventuais objectivos de fertilização. 

O projecto utiliza os terrenos para pastoreio dos bovinos. Não existe captação de água 

subterrânea para o abeberamento, nem para irrigação/fertilização de terrenos.  

Os bovinos bebem água nas valas que percorrem os vários parques, consumindo caudais 

disponíveis de águas superficiais. No entanto visto que as águas superficiais e as do aquífero 

livre (pouco profundo) não garantem o abastecimento em termos de qualidade e quantidade 

necessárias, foi solicitada autorização para execução de captação subterrânea junto da ARH 

Tejo. (anexo 3) 

 

Ponto 12- Avaliar a situação relativa ás edificações existentes na envolvente da área da 

exploração. 

A resposta a esta questão já foi dada quando neste documento se respondeu ao ponto 8 do 

descritor Socioeconómica. 

 

Ponto 13 – Indicar e avaliar o efeito associado ao número de trabalhadores relativo ao 

projecto conforme objectivos do licenciamento.  

A resposta a esta questão já foi dada quando neste documento se respondeu ao ponto 9 do 

descritor Socioeconómica. 

 

Ponto 14- Apresentar e avaliar os valores de tráfego. Referir se existe ponto de conflito com 

o tráfego relacionado com a área industrial do Passil e nas principais vias presentes na 

envolvente.  

Toda a circulação faz-se pela EN 4 e por Estrada não classificada, situada no limite do concelho 

de Alcochete com o concelho de Palmela (ver ponto 10 do descritor Socio Economia). 

Foi já apresentado um quadro com os volumes de tráfego estimado, para o funcionamento 

regular da instalação, á sua capacidade pretendida. 
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Tipo de Veículos Número de Percursos 

 4 meses 8 meses 

Tractor Agrícola c/reboque  1) 5x125 dias =625 0 

Tractor com Alfaia 2) 0 25 

Veículos pesados 5 10 

 

1) Serão necessárias cerca de 1600 tons de forragens nos quatro meses de reforço de 

alimentação. »»»» cerca de 400 tons por mês »»»»» 100 tons por semana »»»» 16/17 

tons por dia.  O reboque forrageiro possui capacidade para 4 a 5 tons, logo serão 

necessárias 4 a 5 cargas diárias. 

2) Para realizar as operações de lavra e sementeira dos terrenos de pastagens semeadas. 

3) Conforme previsto serão produzidos 300/320 vitelos por ano, são transportados em 

veículo pesado com capacidade para 20 vitelos. 

Não é utlizada a circulação pela EN 118, pelo que não existe qualquer ponto de conflito com a 

área industrial do Passil. 

 

ECOLOGIA 

 

Ponto 15 – Referir a dimensão da propriedade e o número de parcelas em que o projecto se 

vai desenvolver.  

De acordo com os elementos constantes no iE relativo ao Ano de 2014 (anexo 4),  em nome do 

requerente João Miguel Almeida Correia o projecto desenvolve-se numa propriedade com 

137,53 hectares. 

Ainda de acordo com o mesmo documento aquela área diz respeito a um conjunto de 14 

parcelas individuais, que totalizam uma área de 138,53 hectares, todas em Rilvas (anexo 5). 

 

 

Ponto 16 – Clarificar como é instalado o gado em regime intensivo, uma vez que não é 

referido a existência de construções nem é feita referência a espaços com 

impermeabilização de solo.  

Transcrevemos do Relatório Síntese do AIA. 

“3.3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A actividade pecuária desenvolve-se em sistema extensivo e intensivo ao Ar Livre 

pelo que não existem estruturas fixas nem edificações construídas para funcionamento 

da actividade pecuária” 

Esclarecemos que a exploração não funciona em qualquer período em regime intensivo de 

acordo com a definição do Decreto- Lei nº 81/2013 e da Portaria 638/2009. 
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O termo Produção intensiva ao Ar livre – está definido no artº 3 da Portaria nº 638/2009, 

Classificação da actividade pecuária – sendo o sistema desenvolvido sobre o solo, em espaço 

aberto, com reduzido recurso a instalações fixas. 

Visto que durante um período de cerca de 4 meses os animais são alimentados com silagem e 

esta é fornecida em estruturas fixas e ainda como existem viteleiros espalhados pelos dois 

parques foi entendido que durante aquele período o tipo de produção seria intensivo ao Ar livre. 

Não se efectua qualquer produção em regime intensivo. 

 

Ponto 17 – Devem ser mencionados quais os tipos de resíduos produzidos, a fim de clarificar 

se há recolha de estrume e chorume e de que forma será efectuada. 

Não existe recolha de estrumes e de chorumes produzidos pelos animais em exploração. 

Os resíduos produzidos na exploração são apenas os cadáveres de animais, que são recolhidos 

por empresa especializada para esse fim. 

Os resíduos de medicamentos e vacinas são geridos pela outra exploração pecuária onde se 

realiza a engorda dos vitelos. 

 

Ponto 18 – Demonstrar a conformidade do projecto com o Plano de Gestão de PTZPE0010. 

Fazer o mesmo exercício ao nível do PSRN 2000 (rede natura 2000). 

A Zona de Protecção Especial (ZPE) foi criada pelo D.L. nº 280/94 de 5 de Novembro, 

remetendo para legislação posterior a elaboração do Plano de Gestão em articulação com outra 

legislação. 

Nesta Lei foram no entanto enumeradas acções desde logo interditas e condicionadas na ZPE. 

O projecto não prevê executar nenhuma das acções referidas no artº 7 do Decreto - Lei nº 

280/94 – Interdições e Condicionantes. 

 

Sendo a entidade gestora do Plano o ICNB foi retirado do documento oficial desta entidade os 

elementos para análise de conformidade. 

Dados do Documento: 

ZPE – Estuário do Tejo Código – PTZPE0010 Data do Diploma de Classificação – D.L. 280/94 

de 5 de Novembro 

Área – 44772 ha   Códigos NUT – PT132-Grande Lisboa 45% PT133-Peninsula de Setúbal 

25% PT135-Lezíria do Tejo 30% 

Concelho de Alcochete possui 8% de área incluída na ZPE 

 

O documento aponta como principais factores de ameaça; A sua localização, nas proximidades 

de zonas urbanas e industriais em expansão, levanta uma série de problemas relativos a 

edificações e vias de comunicação bem como a pressão turística e urbana. É de referir também a 

poluição industrial, doméstica e de origem agrícola ou ainda resultante de dragagens, águas de 

lastro ou lavagem de tanques de embarcações; práticas de gestão agro -silvo -pastoril e 

actividades complementares desajustadas à conservação de espécies protegidas; caça furtiva. 

A actividade de criação de bovinos em regime extensivo com forte recurso a pastagens naturais 

e permanente não se enquadra em nenhum dos factores de ameaça descritos.  

Também não são praticadas actividades complementares desajustadas. 
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O mesmo documento aponta orientações de gestão específicas para os sectores de Agricultura e 

Pastorícia. 

1-Monitorizar, manter/melhorar qualidade da água (Limitar o uso de pesticidas e adubos e 

implementar um sistema adequado de tratamento de águas residuais) 

2 - Adoptar práticas de pastoreio específicas 

3 - Assegurar mosaico de habitats 

4 - Conservar/promover sebes, bosquetes e arbustos 

5 - Manter/melhorar ou promover manchas de montado aberto 

6 - Manter práticas de pastoreio extensivo 

7 - Promover a manutenção de prados húmidos 

A gestão do projecto irá adoptar todas estas práticas de gestão sendo as acções executadas 

devidamente reportadas quando tal estiver estabelecido. 

A natureza do projecto condiciona a intensificação agrícola, condiciona a mobilização do solo, 

não prevê cultivo de lenhosas e assegura a manutenção de usos agrícolas extensivos. 

Consultado o PSRN 2000 (Resolução do Concelho de Ministros nº 115-A/2008) verificamos 

que são apontadas as mesmas linhas de orientação, já referidas e analisadas, para uma gestão 

correcta da ZPE. 

 

Ponto 19 – Demonstrar o cumprimento do Plano Municipal de Defesa da Floresta (PDMFCI), 

zona de intervenção Florestal. O projecto está localizado numa área classificada e num 

corredor ecológico. Deverá ser completada a análise do projecto face a este instrumento 

sectorial de gestão (PROFAML) e fazer referência aos normativos de matéria relacionada 

com as florestas. 

Consultado o Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – dos concelhos de 

Montijo e de Alcochete (2008). 

O documento define eixos estratégicos de actuação, que a seguir serão abordados de acordo com 

as características do projecto. 

1 - Aumento de Resiliência do Território aos Incêndios Florestais 

Tendo em conta o tipo de florestação (sobreiros, herbáceas, …) as faixas de gestão de 

combustível previstas no projecto são suficientes para combater um eventual incêndio e a sua 

propagação. 

A rede viária (interna) permite fácil acesso aos meios de combate contra incêndios. 

Por último a existência das valas garante a disponibilidade de meios (água) de combate a 

incêndios. 

2 – Reduzir a Incidência dos Incêndios Florestais 

Os trabalhadores da exploração estão sensibilizados para não adoptarem práticas de risco de 

incêndio. 
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3 – Melhoria da Eficácia do ataque e da gestão dos incêndios 

Os trabalhadores estão preparados para tomar as medidas adequadas após a detecção de foco de 

incêndio (chamar bombeiros, alertar GNR, tomar medidas imediatas). 

4 – Recuperar e Reabilitar os Ecosistemas 

Em caso de incêndios as áreas afectadas serão reflorestadas, implantando a espécies existentes 

antes da ocorrência, para garantir uma adequada recuperação do ecossistema e retenção da água 

subterrânea. 

5 – Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 

Conforme o documento presente no Município de Alcochete encontra-se constituída a Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, que deve coordenar a nível local, as acções 

de defesa da floresta contra incêndios e promover a sua execução.  

 

Ponto 20 – Indicar quais as espécies realmente existentes no local. Deve ser efectuada 

análise detalhada dos sistemas acológicos da área de intervenção. (Plano de gestão da ZPE 

PTZPE 0010 – estuário do Tejo) 

Conforme solicitado foi reformulado todo o ponto 4.8 SISTEMAS ECOLÓGICOS do Relatório 

Síntese, que se apresenta de seguida.  

4.8. SISTEMAS ECOLÓGICOS 
A área a intervir situa-se na Freguesia e Concelho de Alcochete, Distrito de Setúbal, perto 

da Península de Setúbal. O concelho é abrangido pelo Estuário do Tejo e está inserido na 

Reserva Natural do Estuário do Tejo. 

A flora e a fauna existentes na área em estudo serão representativas de uma zona de 

transição entre o estuário do rio Tejo e a área continental, de água doce. 

O estuário do Tejo é um dos maiores da Europa Ocidental. Devido às suas condições únicas 

foi criada, na zona superior deste estuário, a Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET), 

através do Decreto-lei n.º 565/76, de 19 de Julho. Em 1991, foi criada a Zona de Proteção 

Especial (ZPE) do Estuário do Tejo, um local privilegiado para a ocorrência de espécies de 

aves em número considerável aquando da sua migração entre África e o Norte da Europa, e 

que engloba a Reserva Natural.  

Consultado como documento base o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), 

publicado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008 que estabelece um 

estatuto para as áreas classificadas como sítios da Lista Nacional (atribuído na fase 

intermédia do processo de inclusão na Rede Natura 2000) e para as Zona de Protecção 

Especial (ZPE). 
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Foi consultado ainda da fonte ICNB a ficha relativa à ZPE com o código PTZPE0010, por o 

concelho de Alcochete possuir 3670,919ha e 8% do concelho estar na ZPE do Estuário do 

Tejo, bem como o Livro Vermelho dos Vertebrados em Portugal (Peixes Dulciaquícolas e 

Migradores, Anfíbios, Repteis, Aves e Mamíferos) do Instituto de Conservação da Natureza, 

para se obterem informações complementares que permitiram verificar a ocorrência e 

categorias atribuídas às espécies que residem, nidificam ou migram na região em estudo. 

4.8.1. Fauna 

A Reserva Natural do Estuário do Tejo é um local de nidificação e passagem para aves 

aquáticas migradoras, destacando-se o alfaiate (Recurvirostra avosetta), efectivo desta 

espécie representa mais de metade da população invernante europeia, sendo por isso 

símbolo desta reserva; o flamingo-comum (Phoenicopterus ruber), espécie localizada a 

nível da Europa, com um tipo de ocorrência invernante, a águia-sapeira ou tartaranhão-

ruivo-dos-paúis (Circus aeruginosus), a Garça-vermelha (Ardea purpúrea), o Pernilongo 

(Himantopus himantopus), rouxinol-dos-caniços (Acrocephalus scirpaceus e Acrocephalus 

arundinaceus), cigarrinha-ruiva (Locustella luscinioides) e as cegonhas-brancas (Ciconia 

ciconia). Encontram-se ainda espécies migradoras como o Sisão (Tetrax tetrax), espécies 

invernantes como o Ganso-bravo (Anser anser) e Pilrito-de-peito-preto (Calidris alpina); e 

espécies residentes como o Pato-trombeteiro (Anas clypeata). 

Na tabela seguinte apresentam-se as ocorrências e as categorias para cada uma das espécies 

Espécie (Nome científico) Nome comum Ocorrência Categoria 

Recurvirostra avosetta Alfaiate Nidificante NT  

Phoenicopterus ruber Flamingo-comum Invernante VU 

Circus aeruginosus Águia-sapeira Residente e 

Invernante 
VU 

Ardea purpúrea Garça-vermelha Nidificante EN 

Himantopus himantopus Pernilongo Residente e 

Nidificante 
LC 

Acrocephalus scirpaceus Rouxinol-dos-caniços Nidificante NT 

Locustella luscinioides Cigarrinha-ruiva Nidificante VU 

Ciconia ciconia Cegonhas-brancas Residente e 

Invernante 
LC 

Tetrax tetrax Sisão Residente VU 

Anser anser Ganso-bravo Invernante NT 

Calidris alpina Pilrito-de-peito-preto Invernante e 

Migrador 
LC 

Anas clypeata Pato-trombeteiro Residente LC 
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Legenda Categorias com base no Livro Vermelho dos Vertebrados: 

NT – Quase ameaçado   VU – Vulnerável   EN – Em perigo  LC – Pouco preocupante 

Após análise da tabela verifica-se que algumas espécies se encontram quase ameaçadas: o 

Alfaiate (Recurvirostra avosetta), Rouxinol-dos-caniços (Acrocephalus scirpaceus) e Ganso-

bravo (Anser anser); outras são espécies vulneráveis, como o caso do Flamingo-comum 

(Phoenicopterus ruber), Águia-sapeira (Circus aeruginosus), Cigarrinha-ruiva (Locustella 

luscinioides) e Sisão (Tetrax tetrax);  

A Garça-vermelha (Ardea purpúrea) é uma espécie considerada em perigo; 

Espécies como o Pernilongo (Himantopus himantopus), as Cegonhas-brancas (Ciconia 

ciconia), o Pilrito-de-peito-preto (Calidris alpina) e o Pato-trombeteiro (Anas clypeata) 

são consideradas espécies pouco preocupantes. 

Detalhe das orientações de gestão com referência aos valores naturais: Plano Sectorial da 

Rede Natura 2000 – ZPE no que diz respeito à agricultura e pastorícia, áreas de actividade 

ligadas ao projecto. 

 Monitorizar, manter/melhorar qualidade da água (Limitar o uso de pesticidas e 

adubos e implementar um sistema adequado de tratamento de águas residuais): 

Na exploração de bovinos em pastoreio não se utilizam pesticidas nem 

adubos. Não são produzidas águas residuais. 

 Assegurar mosaico de habitats, condicionar a intensificação agrícola, 

condicionar o cultivo de lenhosas, manter práticas de pastoreio extensivo, 

promover cercalicultura extensiva e retardar a ceifa em campos agrícolas: 

A exploração pratica o pastoreio extensivo 

 Incrementar sustentabilidade económica de actividades com interesse para a 

conservação: 

 Restringir uso de agro-químicos /adoptar técnicas alternativas: 

Não são utilizados agro-químicos 

Nos mamíferos destacam-se a Lontra (Lutra lutra) e o Rato de Cabrera (Mitrotus cabrerae), 

espécies classificadas com estatuto de ameaçadas. 

O estuário  é um local de maternidade para peixes e crustáceos, migradores ou sedentários, 

nomeadamente o Linguado (Solea sp.), o Robalo (Dicentrarchus labrex), o Caboz-de-areia 

(Rhinogobiops), o Camarão-mouro (Cangron cangron), a Lampreia (Petromyzon 

marinus), a Savelha (Alosa fallax), o Sável (Alosa alosa) e a Enguia (Anguilla anguilla).  

http://www.planetazul.pt/edicoes1/planetazul/dicionario.aspx?id=16949
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O Charroco (Halobatrachus didactylus), uma espécie quase desaparecida, voltou a 

repovoar as águas do estuário do Tejo. 

Podemos dizer que a generalidade dos habitats de valor para a conservação da fauna e flora da 

região do PROF se encontram em áreas com algum regime de protecção já declarado. 

 

Sítios da Lista Nacional de Sítios e Zonas de Protecção Especiais (ZPE). 
 

A carta das zonas sensíveis para a conservação, é obtida pelo cruzamento entre a cartografia das 

ZEC e ZPE, com as áreas ocupadas com as séries de vegetação com potencial para albergar 

habitats que se encontram fora das áreas classificadas, mas que devido ao seu estado de 

conservação, raridade ou importância ecológica justifiquem a sua inserção. 

 

 

 Zonas sensíveis para a conservação 

4.8.2. Flora 

A unidade de paisagem tem como principais valores florísticos, uma flora marinha 

muito diversificada onde a vegetação de Sapal tem uma importante função, enquanto 

produtor primário.  

Nas zonas húmidas ribeirinhas de sapais e salgados, onde as marés e os níveis de 

salinidade são determinantes, verifica-se a predominância de espécies halófitas 

(adaptadas ao sal). Na área que fica submersa na preia-mar, é frequente encontrar a 

Spartina marítima (morraça) e nas áreas sob influência de água salobra e água doce, 

podem desenvolver-se caniçais (Phragmites sp.), cujas raízes contribuem para a 

http://www.planetazul.pt/edicoes1/planetazul/dicionario.aspx?id=16949
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remoção de poluentes de águas e solos, bem como as canas (Arundo donax), ainda 

que mais próximo da água doce.  

Mais distante da frente ribeirinha predominam a salgadeira (Atriplex halimus); as 

gramatas Salicornea radicans, Sarcocornia sp., Suaeda vera e Halimione 

portucaloides.  

Nas zonas húmidas interiores (vales), surgem como espécies arbóreas dominantes os 

freixos (Fraxinus angustifolia), salgueiros (Salix sp.), amieiros (Alnus glutinosa), 

choupos (Populus sp.) e como espécies arbustivas e herbáceas mais frequentes o 

sabugueiro (Sambucus nigra), os juncos (Juncus sp.), o loendro (Nerium oleander), as 

silvas (Rubus sp.).  

Como espécies de exploração silvícola, e como floresta de produção de maior peso, 

surgem, o pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e de sobreiro (Quercus suber), surgindo 

pontualmente grupos de pinheiro-manso (Pinus pinea), sendo na área em estudo o de 

maior densidade o sobreiro.  

No coberto arbustivo, dominam espécies como as estevas (Cistus sp.), as urzes 

(Calluna sp.), os tojos (Ulex sp.), o rosmaninho (Lavandula sp.), o pilriteiro (Crataegus 

monogyna), o sanguinho (Rhamnus sp.), a aroeira (Pistacia lenticus) e as santolinas 

(Santolina sp.). 

Na área de implantação do projecto e nos terrenos onde se desenvolve a actividade objecto deste 

estudo existe apenas um povoamento ordenado de sobreiros numa pequena área dos terrenos. 

 

Ponto 21 – Tratando-se de uma área Agro-florestal com povoamento de Sobreiros, o EIA tem 

de demonstrar a compatibilidade com o D.L . nº 169/2001 alterado pelo D.L. 155/2004 , 

nomeadamente os artigos 16º e 17º. 

As acções previstas na condução/maneio/sementeira respeitam as restrições ás práticas culturais 

impostas no artº 16 do D.Lei nº 169/2001. 

No povoamento de sobreiros incluído nos terrenos do projecto não serão executadas - 

Mobilizações de solo profundas que afectem o sistema radicular das árvores ou aquelas que 

provoquem destruição de regeneração natural; - Mobilizações mecânicas em declives superiores 

a 25% Mobilizações não efectuadas segundo as curvas de nível, em declives compreendidos 

entre 10% e 25%; Por não existirem declives desse tipo. -Intervenções que desloquem ou 

removam a camada superficial do solo, por não se realizarem nem preverem acções de 

nivelamento de terrenos. 

 

A entidade promotora do projecto realiza a manutenção em boas condições vegetativas das 

áreas de montado, através de uma gestão activa e de uma correcta exploração. 
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Também não são executadas nenhuma das acções enumeradas no nº 4 do Artº 17º do D. Lei nº 

169/2001. 

 

 

SOLO E USOS DO SOLO 

 

Ponto 22 – Instalações e Acções previstas 

a) Caracterizar as edificações existentes na exploração e especificar se está prevista a 

sua utilização através da sua reconstrução ou alteração, respectivos usos.  

 

As edificações existentes na exploração (edifícios cobertos em alvenaria) pertenciam a um 

antigo complexo agrícola do Pereiro que seria composto por barracões agrícolas, actualmente 

todos desactivados e bastante degradados. 

Não está prevista a sua utilização para funcionamento regular da exploração pecuária. Nem será 

executada nenhuma obra de ampliação. 

No entanto será realizada a manutenção e conservação das coberturas de modo a impedir 

degradação mais acentuada. 

 

 

b) Esclarecer se o projecto contempla áreas edificadas e/ou áreas impermeabilizadas, 

indicando as respectivas áreas detalhadas. 

Não comtempla áreas edificadas, nem áreas impermeabilizadas. 

 

c) Apresentar uma planta do projecto da exploração. Mangas, vedações e cercas.  

Visto que a exploração já funciona no local em data anterior a 1998, e para a respectiva 

instalação no local não foi necessário qualquer projecto de arquitectura para licenciamento por 

não existirem áreas cobertas, não foi executado qualquer desenho técnico que comporte os 

equipamentos. Apresentamos planta elaborada na cartografia fornecida pela C.M. de Alcochete. 

(anexo 6). 

Ponto 23 – Caracterização da área no que diz respeito ao descritor “capacidade de uso dos 

solos” deverá incluir para além das classes de solos, as suas subclasses, e essa caracterização 

deverá ser complementada por cartografia. 

Segundo a Carta da Capacidade de Uso do Solo, a designação da capacidade de uso do solo na 

área do projecto corresponde às seguintes classes (figura seguinte):  

Ch (na área dos aluviões) 

Cs (só na parte situada no norte da área em estudo) 

Dh (só na parte situada no norte da área em estudo) 

Ds (no terraço) 
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Segundo o quadro seguinte, a classe C é atribuída a solos com limitações acentuadas, riscos de 

erosão no máximo elevados e susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva. Estes solos 

ocorrem na área de origem aluvionar (antigos arrozais). 

 

A classe D apresenta limitações severas e riscos de erosão no máximo elevados a muito 

elevados. Os solos desta classe não são susceptíveis de utilização agrícola, salvo casos 

especiais. Têm poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e 

exploração florestal. Os solos da classe D encontram-se na área do terraço. 

 

As subclasses e, h e s significam: 

h – excesso de água 

s – limitações do solo na zona radicular 

 

A subclasse “s” pode ser encontrada essencialmente na área do terraço, enquanto a subclasse h 

ocorre principalmente na zona aluvionar. 

 

Os solos existentes na área do projecto apresentam características bastante modestas, sendo as 

suas capacidades para uso agrícola acentuadamente ou severamente limitadas. 

 

 

Classes e subclasses de capacidade de uso do solo. De: www.dgadr.pt. 

 

Classe Características principais 

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

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

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

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

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

Subclasses: 
- e – erosão e escoamento superficial 
- h – excesso de água 
- s – limitações do solo na zona radicular 
 

 

 

 

Capacidade de uso de solos na área do projecto. Fontes: Carta complementar da capacidade de uso 

do solo, folha 434; carta militar de Portugal, folha 434. 

 

 

Ponto 24- Caracterização adequada da envolvente da área do projecto no que respeita aos 

diversos usos agrícolas dos solos, devidamente suportada por cartografia.  

Fonte de Informação – Planta de Ordenamento do PDM de Alcochete (anexo 7). 



19 
 

Pela Carta de Ordenamento podemos verificar que as áreas do projecto possuem a Este e a Sul 

terrenos pertencentes a Espaços Naturais I incluídos em áreas onde é praticada agricultura. Uma 

parte significativa destas áreas foi ocupada por orizicultura, actualmente predomina a cultura de 

cereais. Na mesma direcção e mais afastadas das áreas do projecto ocorrem áreas de Espaço 

Agro-Florestal e faixas de Áreas classificadas como Espaço Natural II. 

A menos de 1000 metros dos limites do projecto também a Este existe uma área de espaço 

cultural classificada – Barroca d’Alva. 

A Oeste dos terrenos de implantação do projecto situa-se a Zona Industrial do Passil e Áreas 

classificadas de Espaços Urbanos não consolidados – UN – PASSIL. Nestes espaços podemos 

verificar que existem Espaços Urbanos a Restruturar – UR 1 e UR 2, respectivamente Núcleo 

Antigo do Passil e Macãs e Terroal. 

A Oeste dos terrenos do projecto também existem áreas de Espaços Rurais pertencentes á classe 

I  - Espaço Agrícola.  

Nestas áreas é praticada agricultura em áreas irrigadas.  

A Norte do projecto ocorrem áreas predominantemente classificadas como Espaços Naturais I e 

Espaços Naturais II. Estas áreas não apresentam sinais de exploração agrícola continuada pois 

são zonas inundáveis confinantes com áreas de águas salinas. 

A caracterização descrita foi igualmente suportada em imagem de ortofotomapas (P3(anexo 5).) 

pertencentes ao cadastro da exploração agrícola, onde estão referidas as ocupações culturais. 

 

Ponto 25 – Reavaliar e reformular os impactes resultantes da implementação do projecto. 

Decorrentes da fase de exploração e de desactivação para os descritores “tipo de solos” 

“capacidade de uso dos solos” “ocupação cultural dos solos”, tendo em conta ponto 22. 

Fase de Exploração 

Tendo em conta as respostas dadas nas alíneas a) e b) do Ponto 22, onde se refere que não estão 

previstas quaisquer intervenções urbanísticas, nem se utilizam edifícios no regular 

funcionamento da exploração, não se reformula a avaliação do descritor “solos e uso dos solos” 

(ponto 5.1.1 do RS do EIA). 

Fase de Desactivação 

Esta fase (não prevista) poderá ter como consequência uma regeneração /recuperação da 

cobertura arbustiva nos terrenos onde se praticam as pastagens melhoradas. 

 

Ponto 26 – Incluir uma abordagem quanto á avaliação dos impactes resultantes da 

implementação do projecto em conjugação com os usos agrícolas dos solos, cuja 

caracterização foi solicitada no anterior ponto 24 em termos dos descritores referidos no 

ponto 25. 
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A implementação do projecto não induz impactes nos usos agrícolas dos solos, nas áreas 

ocupadas pela exploração, por praticar um tipo de produção extensiva em pastoreio. Também 

não induz impactes nos terrenos adjacentes. As Este predominam arrozais abandonados e a 

Oeste desenvolve-se uma zona industrial com o uso do solo já alterado. 

 

 

 

Ponto 27 – Reavaliar as medidas de mitigação dos impactes e do programa de 

monitorização, de forma a incorporar a reponderação dos impactes conforme os pontos 25 e 

26.  

Face ao exposto nos pontos 25 e 26 não se considera medida de mitigação a MM 3.US, visto 

não estar prevista qualquer construção de vias de comunicação e/ou edifícios.  

 

Ponto 28 – Demonstrar o cumprimento dos dispositivos Legais 

a) Programa de Acção para Zona Vulnerável do Tejo 

Foi consultada a Portaria nº 83/2010 de 10 de Fevereiro, que aprova o Programa de Acção para 

as Zonas Vulneráveis, nas quais se inclui a Zona Vulnerável nº 5 (TEJO) (anexo 8). 

O Programa de Acção tem como objectivo reduzir a poluição das águas causada ou induzida por 

nitratos de origem agrícola, bem como impedir a propagação desta poluição nas zonas 

vulneráveis. 

As práticas culturais desta exploração não incluem a utilização de “Adubo químico azotado” 

nem a aplicação de “fertilizantes orgânicos”. 

Os terrenos recebem “fertilizantes orgânicos” na forma de “chorume” por deposição directa nas 

parcelas dos terrenos onde as vacas praticam o pastoreio. Visto que no encabeçamento se 

respeita o valor limite para que o tipo de produção esteja incluído na produção extensiva, não 

será ultrapassada a carga de Azoto por unidade de área. 

b) Regime Jurídico da RAN, parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola, caso o 

projecto comtemple inutilização se solos da RAN 

Não se prevendo instalações edificadas, o projecto não comtempla qualquer inutilização de 

solos. As acções decorrentes do funcionamento da exploração integram-se nas condições 

previstas no artºs 27 e 28 do Regulamento do PDM de Alcochete. 
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RECURSOS HIDRÍCOS 

 

A) Objectivos do Projecto 

Ponto 1 -Esclarecer a razão pela qual a ampliação pretendida não é realizada na outra 

exploração do proponente, situada em Palmela, como uma alternativa ao projecto em 

avaliação. 

Reportando-se ao Relatório Síntese do EIA – Introdução – pág.1  

“Trata-se de um Núcleo de Produção de Bovinos (vacas aleitantes e descendência até idade de seis 

meses) para produção de bezerros em regime extensivo e intensivo ao Ar Livre, destinados ás fases de 

recria e acabamento, que decorrem noutros núcleos de produção.” 

A exploração funciona e tem funcionado em regime exclusivamente EXTENSIVO, neste local desde data 

anterior a 1998. Os bezerros são destinados a comercialização para recria e acabamento noutros NP, Estes 

núcleos de produção não são propriedade exclusiva de João Miguel Almeida Correia. 

Reportando-se ao Relatório Síntese do EIA – Introdução – pág.7  

“No presente caso a exploração justifica-se visto que o proponente possui acordo e também é co-

detentor de um núcleo de recria e engorda de bovinos que funciona no concelho de Palmela.” 

Tratando-se de uma produção que necessita de regular escoamento dos vitelos, o proponente comercializa 

parte da produção, mas como garantia de escoamento possui participação num núcleo de produção 

situado no concelho de Palmela, não sendo opção deste NP possuir vacas aleitantes. 

 

B) Descrição do Projecto 

Ponto 2 – Indicar a área de implantação do projecto.  

De acordo com os elementos constantes no iE relativo ao Ano de 2014 (anexo 4). em nome do 

requerente João Miguel Almeida Correia o projecto desenvolve-se numa propriedade com 

138,53 hectares. 

A referência no RNT de 115,33 hectares tratou-se de um lapso. 

 

Ponto 3 – A actividade pecuária desenvolve-se em regime extensivo e intensivo ao Ar Livre. 

Esclarecer com base no encabeçamento qual o regime de produção (se extensivo, se 

intensivo). Ter em conta a alínea a) do nº 3 do artº 5º do D.L. 280/94. 

À data de Fevereiro de 2014 (conforme Livro de bovinos) a exploração possuía 307 Vacas 

aleitantes e 8 Touros.  
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A exploração obtêm uma produtividade média de 65% de descendência, e selecciona nesta 

descendência os efectivos (vacas) para substituição, mantendo este valor em 20% das vacas em 

produção. 

Referencia Fevereiro 2014 

Vacas Aleitantes  307 

Touros 8 

Substituição Novilhas (subst./venda) 61 

Descendência (vitelos < 6 meses) 139 

Número de Animais  515 

CN* 288,6 

 

* - Não incluindo na carga animal em CN, a descendência (vitelos desmamados), visto não 

utilizarem as pastagens, sendo retirados para recria e acabamento noutro NP de Bovinos. 

Com este dado o encabeçamento era de 2,09 CN /hectare.  

Para uma exploração ser considerada em Regime Extensivo pode utilizar o pastoreio em dois 

terços das suas necessidades alimentares e pode existir uma carga animal até 2,8 CN/hectare. 

(Fonte: nº1 do artº 3 da Portaria 638/2009) 

O Plano de Gestão da ZPE deve apresentar medidas que permitam: 

 

O projecto ao utilizar as pastagens naturais e algumas melhoradas com espécies leguminosas de 

ciclo anual e mantem a ocupação agrícola original. Por manter também as áreas de montado  

não altera o padrão agro-florestal. 

Também se pratica o pastoreio em regime extensivo. Estão instaladas igualmente áreas de 

culturas anuais (pastagens). 

Quando é referido que o tipo de produção pode vir a ser classificada de Intensiva ao Ar livre 

pretendemos ter em conta que na situação actual e também na situação futura os animais não são 

alimentados exclusivamente por pastoreio. Será necessário fornecer durante quatro meses 

alimento suplementar. 

 

 Ponto 4 – Indicar o efectivo pecuário pretendido descriminado     

Referencia Futuro (ampliação) 

Vacas Aleitantes  390 

Touros 11 

SubstituiçãoNovilhas (subst./venda) 78 
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Descendência (vitelos < 6 meses) 176 

Número de Animais  655 

CN* 367,6 

 

* - Não incluindo na carga animal em CN, a descendência (vitelos desmamados), visto não 

utilizarem as pastagens, sendo retirados para recria e acabamento noutro NP de Bovinos. 

 

Ponto 5 – Encabeçamento total da exploração e Encabeçamento dos parques 

O método de cálculo dos quadros seguintes foi realizado para as mesmas condições referidas no 

ponto 4. 

Após ampliação 

Referencia Encabec Total Parque Norte Parque Sul 

Vacas Aleitantes 390 128 262 

Touros 11 4 7 

SubstituiçãoNovilhas  (subst./venda) 78 26 52 

Descendência (vitelos < 6 meses) 176 58 118 

CN  367,6 121,2 246,4 

Hectares 138,53 46,3 92,3 

VALOR 2,67 2,67 2,67 

 

Ponto 6 – Indicar se as pastagens são naturais, melhoradas ou semeadas e neste caso qual a 

composição florística, indicando as áreas ocupadas pelas diferentes culturas. 

Existem áreas de pastagens naturais. No entanto para garantir que dois terços da alimentação do 

efectivo é proveniente dos terrenos onde se realiza o pastoreio é necessário praticar a sementeira 

de determinadas áreas de pastagem. 

No melhoramento das pastagens de sequeiro as espécies a serem semeadas devem ser indígenas 

à área ou localmente adaptadas e saborosas para os animais. As sementes devem ser lançadas ao 

solo ou semeadas com máquinas específicas, após um mínimo de preparação da sementeira.  

As espécies espontâneas mais importantes destas pastagens são o Trifolium (trevos), o 

Medicago (luzernas) e o Ornithopus (serradelas), os trabalhos de melhoramento de pastagens 

pelas leguminosas tem decorrido maioritariamente em torno destas espécies anuais. 

As leguminosas melhoram o valor da alimentação da pastagem e enriquecem o solo com o azoto 

biológico, o que ajuda também as ervas a crescerem mais rapidamente. 

As pastagens melhoradas decorrem em áreas que vão sendo rodadas, para que a totalidade dos 

terrenos de pastoreio dos animais estejam muito próximo do seu rendimento máximo. 
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Ponto 7 – Indicar em planta os locais de pernoita e de parqueamento do gado assim como o 

respectivo encabeçamento nos parques. As valas de abeberamento nos parques deverão 

também ser assinaladas. 

A planta anexa, (anexo 9). escala 1/2000 foi obtida da C.M. de Alcochete, por não existir 

qualquer levantamento topográfico nem desenho de implantação da origem do licenciamento 

desta exploração, em 1989. 

No anexo planta 1/2000 estão delimitados os dois parques, Norte e Sul, onde cada grupo de 

animais permanece em pastoreio. Não estão delimitados locais de pernoita para os animais. 

O encabeçamento encontra-se já apresentado no ponto 5. 

 

Ponto 8 – Localizar os poços da exploração e caracterizar as captações de água existentes 

e/ou previstas para utilização na exploração. 

Os animais bebem água nas valas que ocorrem nos terrenos dos parques. Não existem poços nos 

terrenos do projecto, foi entretanto solicitada autorização para realização de uma captação 

(POÇO) para funcionar com reserva para situações de seca prolongada. (anexo 3). 

Pretende-se executar um poço com uma profundidade de 8,0 metros para colocar uma bomba de 

extracção. Caracterização no requerimento. 

 

Ponto 9 – Localizar os silos e indicar o modo de recolha e o encaminhamento das 

escorrências. 

Não existem silos para actividades ligadas ao maneio desta exploração. Não se realiza 

encaminhamento de escorrências. 

 

Ponto 10 – Descrever os órgãos de armazenamento do estrume (localização dimensões, 

impermeabilização, recolha e encaminhamento de escorrências) relativamente aos locais de 

eventual produção intensiva. 

Não está prevista produção em regime intensivo. Também não se realiza nem está previsto 

qualquer armazenamento de estrume. 

 

Ponto 11 – Apresentar as peças desenhadas e escritas relativas á eventual utilização dos 

edifícios abandonados ou outros, devidamente localizados na exploração, assim como a 

descrição de eventuais alterações a efectuar. 

O maneio dos animais não utiliza qualquer edifício abandonado, nem está prevista utilização de 

edifícios. 
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Ponto 12 – Disponibilizar a delimitação da área de implantação do projecto, em formato 

“Shapefile” (ERSI) no sistema de coordenadas  oficial de Portugal Continental. 

Não existe levantamento topográfico nem meios para apresentar neste formato. 

C) Caracterização da Situação de Referência 

Ponto 13 – Caracterizar as actividades a desenvolver na faixa do domínio hídrico associada 

ao estuário e valas afluentes e avaliar a eventual inundabilidade desta faixa. 

As actividades a desenvolver na faixa do domínio hídrico são o pastoreio livre dos animais e a 

sementeira dos prados, para melhoria da produção forrageira nessa faixa. 

Devido á baixa altitude do fundo do vale ocupada com os antigos arrozais (+ 4,0 metros) nesta 

área pode existir risco de inundação.  

 

Ponto 14 – Apresentar em planta á escala adequada (1/2000) todas as linhas de água 

existentes e cartografadas no local, bem como uma caracterização das mesmas. 

Foi solicitada a planta 1/2000 onde existem assinaladas as linhas de água principais e 

secundárias existentes na área da exploração (anexo 9). 

        

 Ponto 15 – Identificar, igualmente, as linhas de drenagem das águas pluviais e as valas para 

onde estas são encaminhadas. 

As linhas de drenagem das águas pluviais correspondem á rede das linhas de água naturais e ás 

valas de drenagem dos antigos arrozais. (anexo 9). 

        

 Ponto 16 – Apresentar, no que respeita às águas subterrâneas, uma superfície piezométrica 

com base nos dados das captações locais (vizinhas) e, tendo por base essa superfície, obter 

as direcções e os sentidos preferenciais do escoamento subterrâneos. 

As cotas dos níveis piezométricos dos furos à volta da área do projecto permitem efectuar uma 

estimativa da direcção e do sentido do fluxo da água subterrânea.  

Os dados apresentados na figura seguinte apontam para uma direcção do fluxo para noroeste, da 

água contida no aquífero cativo. 
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Pontos de água da rede piezométrica, o local do projecto e cotas do nível piezométrico do aquífero 

profundo. 

 

Não foi possível obter dados sobre o nível freático do aquífero livre. Segundo Almeida et al. 

(2000), o fluxo da água subterrânea dos aquíferos livres acompanha a topografia do terreno e é 

dirigido para as ribeiras e rios. Isso significa que na área do projecto, o fluxo da água 

subterrânea livre é dirigido para oeste. 

 

          

Ponto 17 – Caracterizar, a qualidade das águas subterrâneas, tendo como base os 

resultados da análise efectuada á água do poço existente na propriedade. 

Dado que não existe um poço em exploração na propriedade, foram pedidos, à Câmara 

Municipal de Alcochete, os resultados de análises à água subterrânea na área do projecto, 

efectuados em 2014, os quais se apresentam em seguida (anexo 10). Os furos analisados 

exploram a água subterrânea proveniente dos aquíferos cativos, profundos. 
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Ponto 18 – Recalcular o índice de vulnerabilidade, tendo em conta que o aquífero onde se 

insere a área de projecto não é Aluviões do Tejo, mas sim Bacia do Tejo-Sado/Margem 

Esquerda. Refere-se que o cálculo deverá ter em conta o aquífero Bacia do Tejo-

Sado/Margem Esquerda e que as formações aflorantes na área de projecto são Areias 

aluviais e Arenitos. 

Vulnerabilidade do aquífero livre do sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda 

 Os valores de G-O-D são: 

G (confinamento hidráulico da água subterrânea no aquífero) – corresponde ao descritor “livre”, 

com o valor de 1,0. 

 

 

 

O (estratos de cobertura) – corresponde a formações de areias aluviais e arenitos, com o valor 

estimado de 0,75. 

 

 

 

D (profundidade ou distância do nível da água subterrânea) – estima-se que corresponda a <5 

metros, com o valor de 0,9. 
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Multiplicam-se os três descritores G  O  D, ou seja, 1,0  0,75  0,9 = 0,675, o que 

corresponde a um alto grau de vulnerabilidade da água subterrânea no aquífero livre. 

  

 

(Fonte: L. Cardoso, 2010, Estudo comparativo dos métodos DRASTIC e GOD na avaliação da 

vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição da bacia hidrográfica do Rio Cabril – Vila 

Real; Tese de Mestrado, UTAD.) 

A água subterrânea do aquífero livre não é explorada para abastecimento. 

 

Ponto 19 – Enquadrar o projecto no regime jurídico da REN, tendo em conta as disposições 

constantes do D.L. 239/2012 de 2 de Novembro e Portaria nº 419/2012 de 20 de Dezembro. 

O enquadramento do projecto no Regime Jurídico da REN já foi apresentado no ponto 3 do 

Capítulo – Ordenamento do Território. 

Ponto 20 – Indicar quais as áreas do projecto que se inserem em zonas de máxima 

infiltração/áreas estratégicas de protecção e recarga de aquífero e em zona de protecção do 

estuário. 

Consultado o PDM verifica-se que no artº 26 se refere que o Espaço Rural de categoria I Espaço 

Agrícola que pode ou não ser RAN. Quase sempre estes espaços correspondem a áreas de 

recarga de aquíferos. 

A Portaria nº 589/93 aprovou a carta da RAN de Alcochete. Obtivemos da Camara Municipal 

extracto dessa carta para a área em estudo (escala 1/25000). Em anexo (anexo 11).  juntamos 

extracto dessa carta onde se assinala a área de implantação da exploração. 

Anexamos copia da planta da ZPE, que faz parte integrante do D.L. 280/94, onde se assinala a 

área de ocupação da exploração pecuária. (anexo 8).   

 

D) Avaliação de Impactes 

Ponto 21 – Demonstrar que o encabeçamento previsto é adequado face ás práticas 

agrícolas desenvolvidas na exploração e o cumprimento do Programa de Acção para a Zona 

Vulnerável do Tejo (Portaria nº 259/2012 de 28 de Agosto). 

Conforme reportado, o encabeçamento respeita a condições de carga animal para ser 

classificada em regime extensivo. 
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A Portaria nº 259/2012 “tem como objectivos reduzir a poluição das águas causada ou induzida 

por nitratos de origem agrícola e impedir a propagação desta poluição nas zonas vulneráveis” 

Nas acções de sementeira das pastagens melhoradas não são utilizados nem adubos compostos 

nem adubos químicos azotados. As fertilizações são realizadas exclusivamente com o chorume 

produzido pelos animais. Não se procede a qualquer aplicação de fertilizantes. 

 

Ponto 22 – Avaliar os impactes induzidos pelo projecto tendo em conta os elementos acima 

solicitados, e nomeadamente os indicados nos pontos nº4 e nº13. 

Os animais em pastoreio também ocupam áreas do domínio hídrico para abeberamento e 

pastagem. Esta ocupação é esporádica porque as áreas de melhores pastos (naturais e 

melhorados) situam-se na zona mais elevada dos terrenos. 

Aquela ocupação esporádica pode provocar impactes directos resultantes dos actos de defecação 

dos animais (chorumes). 

As mesmas zonas do Domínio Hídrico podem sofrer impactes indirectos decorrentes da 

drenagem natural das águas pluviais que arrastam matéria orgânica resultante do metabolismo 

animal. 

Ambos os impactes são negativos, respectivamente directo e indirecto, permanentes (animais 

sempre em exploração), magnitudes moderadas, reversíveis e pouco significativos. 

 

Ponto 23 – Avaliar os impactes do projecto na qualidade das águas superficiais, tendo em 

conta que o projecto intercepta a massa de água PT05TEJ111, cujo estado ecológico está 

classificado como Medíocre e as massas de água PT05TEJ1121 e PT051114, ambas com 

estado ecológico classificado como Mau. 

Os impactes previsíveis na qualidade das águas superficiais das massas de água referidas, 

traduzem-se por um aumento de Nitratos, baixo e por contaminação de sólidos em suspensão, 

decorrentes do arrastamento de materiais. 

Tendo em conta o estado ecológico destas massas de água classificado como medíocre e mau, 

consideramos que este impacte é negativo, indirecto, permanente (animais sempre em 

exploração), magnitude moderada, reversível e pouco significativos. 

 

Ponto 24 – Fundamentar a frase “No entanto o resíduo que apresenta maior 

potencial de contaminação dos recursos hídricos é o decorrente da produção de 

dejectos dos animais, e que é correctamente produzido e gerido,” Esta afirmação 

deve fundamentar-se designadamente nas quantidades de efluentes e estrumes depositados 

por ha, e nas quantidades de azoto por hectare que são incorporados no solo como 

resultado dessa deposição. 
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Com base na resposta ao ponto 5 o encabeçamento nos parques apresenta um valor de 2,67 

CN/hectare. A consulta á folha de caracterização dos núcleos de produção de bovinos que faz 

parte integrante do formulário do PGEP, conduz-nos ao valor de 11 m3/ano de chorume 

(definição da Portaria 83/2010) por vaca aleitante = 0,8 CN, contendo uma quantidade de Azoto 

disponível de 29,7 kg. 

Azoto incorporado = (2,67 CN/hec X29,7kg)/0,8 CN = 99 kg Ndisp/hectare 

Afirmamos que o “resíduo” chorume é correctamente gerido com base nos dados disponíveis na 

mesma portaria. No seu artº 7 – Balanço de Fertilização – é indicado que podemos incorporar 

até 170 kg de N/hectare. 

Ainda na mesma portaria consultado o seu Anexo V, retirámos que uma cultura forrageira com 

base em gramíneas consome cerca de 100 kg de N/hectare. 

 

Ponto 25 – Com base nos resultados do ponto anterior e nas áreas do projecto que se 

inserem em áreas estratégicas de protecção e recarga de aquífero em zona de protecção 

contra a poluição por nitratos de origem agrícola, reformular a avaliação de impactes, se 

assim se justificar.    

Ainda na mesma portaria consultado o seu Anexo V, retirámos que uma cultura forrageira com 

base em gramíneas consome cerca de 100 kg de N/hectare.  

Tendo em conta o que se apresentou, consideramos que este impacte é negativo, directo, 

permanente (animais sempre em exploração), magnitude reduzida, reversível e muito pouco 

significativos; visto que a distribuição do chorume por unidade de área não será uniforme, pois 

é resultante da acção dos animais em pastoreio não é gerida. 

 

 

Ponto 26 – Avaliar os impactes gerados pelo arrastamento de materiais orgânicos 

(excrementos e urina) pelas águas pluviais na qualidade das águas nas valas adjacentes ao 

estuário do Tejo, tendo em conta as características da área de implantação do projecto e o 

tipo de actividade.  

 A avaliação destes impactes foi avaliada quando se respondeu ao ponto 22. 

 

 

Ponto 27 – Demonstrar que o projecto não coloca em causa as funções ecológicas da REN. 

O enquadramento do projecto no Regime Jurídico da REN foi apresentado no ponto 3 do 

Capítulo – Ordenamento do Território. 
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Por não prever qualquer acção interdita em espaços REN e por utilizar um tipo de produção 

pecuária em regime extensivo com recurso a pastoreio o projecto não coloca em causa as 

funções ecológicas da REN. 

 

Ponto 28 – Avaliar os impactes do projecto na qualidade das águas subterrâneas destinadas 

a outros usos situados na vizinhança da área do projecto, nomeadamente as captações para 

consumo humano, localizadas a cerca de 1 Km da Propriedade. 

Como foi referido no RS e também com base nos elementos recebidos dessa ARH, o projecto 

não interfere com os perímetros de protecção dos pólos de extracção de Alcochete e da Fonte da 

Senhora – Passil. 

As Águas extraídas para consumo humano são provenientes de aquíferos cativos profundos, 

protegidos de contaminação por camadas de argila. Um aquífero livre a menor profundidade 

está sujeito a contaminação por várias fontes, sendo a água de má qualidade.    

Os impactes possíveis do nosso projecto serão induzidos neste aquífero menos profundo, onde á 

água é de má qualidade, logo o impacte será: negativo, directo, permanente (animais sempre em 

exploração), magnitude reduzida, reversível e pouco significativo. 

 

E) Medidas de Minimização 

 

Ponto 29 – Atendendo à análise dos impactes do projecto face aos elementos solicitados 

nos pontos anteriores, indicar quais as medidas que serão adotadas, incluindo as medidas a 

implementar por forma a dar cumprimento ao estipulado na Portaria nº 259/2012 de 28 de 

Agosto. 

A medida mais significativa para minimização dos impactes, será o cumprimento do limite para 

o encabeçamento, sempre inferior a 2,8 CN/hectare. 

A outra medida que pode ser adoptada será a rotação dos animais por diferentes zonas de 

pastagem, dentro dos parques. 

Visto que se realiza a sementeira de pastos, deve-se privilegiar a introdução de espécies com 

elevadas necessidades de Azoto. 

 

 

Ponto 30 – Esclarecer a que tipos de resíduos se referem as medidas mitigadoras MM1 RH, 

MM3 RH e MM6 RH. 

          M M 1.RH Garantir o destino adequado dos resíduos produzidos 

Esta medida diz respeito a todos os resíduos gerados pela actividade, e para os quais devem ser 

encontrados os respectivos destinatários devidamente licenciados. 
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         M M 3.RH Elaborar e manter em funcionamento o sistema de gestão de resíduos que permita o 

correcto encaminhamento dos resíduos para destino final, evitando a contaminação de solos e recursos 

hídricos. 

Esta medida diz respeito especialmente aos cadáveres de animais e embalagens de medicamentos e 

vacinas. 

 

Ponto 31 – Esclarecer o que é entendido por “Manutenção regular das linhas de drenagem 

das águas pluviais para as valas”  

 A manutenção consistirá em desobstruir as linhas de drenagem, remover vegetação espontânea 

e detritos acumulados; operações realizadas especialmente no início do Outono e durante todo o 

período de chuvas. 

 

F)  Plano de Monitorização 

Ponto 32 – Apresentar um plano de monitorização da qualidade das águas superficiais e da 

qualidade das águas subterrâneas, face à avaliação revista dos impactes conforme solicitado. 

Relativamente às águas superficiais: Uma recolha durante o Verão outra recolha durante o 

Inverno para análises na Vala a Jusante da área. 

Relativamente às águas subterrâneas, a amostragem do aquífero pouco profundo será feita no 

poço, de que pedimos licença. 

A monitorização dos aquíferos cativos profundos poderá ser efectuada no âmbito do auto-

controlo que é realizado pela C.M. de Alcochete, nos pólos de extracção de águas.  

Esta monitorização pode estar incluída num protocolo a celebrar entre a C M Alcochete e o 

proponente.   

 


