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PROJETO AGRÍCOLA HM 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

VOLUME 1 – RESUMO NÃO TÉCNICO 
 

 

Nota de Apresentação 

 

A Rios e Aquíferos, Lda., apresenta o Resumo Não Técnico relativo ao Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do Projeto Agrícola HM da Cropinvest – Agrícola, Lda., em fase de 
Projeto de Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal e na união das freguesias de 
Alcácer do Sal - Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana, mais precisamente na 
propriedade do Monte Novo Sul. 

O presente EIA foi elaborado conforme a legislação atualmente em vigor, nomeadamente o 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, retificado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 
24 de março, que estabelece o novo Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental 
(RJAIA), e a Portaria nº 330/01, de 2 de abril. 

O EIA é composto pelas seguintes peças: 

 Volume 1/4 – Resumo Não Técnico; 

 Volume 2/4 – Relatório Síntese; 

 Volume 3/4 – Peças Desenhadas; 

 Volume 4/4 - Anexos Técnicos. 

 

Lisboa, junho de 2015 

Rios e Aquíferos, Lda. 

 

 

Eng.ª Ricardina Fialho               Eng.º Rui Agostinho 

       (Coordenação)                    (Coordenação) 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do Projeto Agrícola HM, que se encontra em fase de Projeto de 
Execução. 

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que integra o Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA), que visa facilitar a divulgação mais alargada do EIA, em particular durante a consulta 
pública. Assim, o RNT corresponde a um resumo, em linguagem corrente, dos aspetos mais 
relevantes do projeto e os efeitos no ambiente decorrentes da sua implementação.  

Para uma análise mais detalhada dos aspetos relativos ao Projeto Agrícola HM, deverá ser 
consultado o EIA, que estará disponível durante o período de consulta pública na Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo (CCDR Alentejo) e na Câmara Municipal de Alcácer do Sal. 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), elaborado pela empresa Rios e Aquíferos, Lda., entre 
outubro de 2014 e fevereiro de 2015, foi desenvolvido com o objetivo de responder aos 
requisitos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, retificado pelo 
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março que revogou o Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de 
maio, que estabelece o novo Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), 
aplicável aos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no 
ambiente. 

A tipologia do Projeto Agrícola HM, é enquadrável no artigo 1º, n.º3, alínea b) e subalíneas 
i) e/ou ii) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. Refere-se assim, no Anexo II 
do referido Decreto-Lei, no seu ponto 1 – Agricultura, silvicultura e aquicultura, na Alínea b) 
– a “Reconversão de terras não cultivadas há mais de cinco anos para agricultura intensiva”. 

Na elaboração do EIA foi ainda considerada a Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, com as 
retificações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 13-H/2001, de 31 de maio, que 
fixa as normas técnicas para a estrutura do EIA. 

O proponente do Projeto Agrícola HM é a Cropinvest – Agrícola, Lda.. A autoridade do 
processo de Avaliação de Impacte Ambiental é, neste caso, a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo). Pelo que, torna-se relevante que a 
autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) se pronuncie sobre o projeto de 
execução do plano de exploração e ordenamento do Projeto Agrícola HM. 

O licenciamento do projeto só poderá ser concedido após Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA), que pode ser favorável ou favorável condicionada, ou decorrido o prazo para a sua 
emissão. A DIA deve ter em conta a apreciação técnica do EIA realizada pela Comissão de 
Avaliação (CA) nomeada para o efeito, assim como os resultados do processo de consulta 
pública, pareceres técnicos recebidos e outros elementos de relevante interesse constantes 
do processo. 
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto Agrícola HM tem como objectivo a produção e comércio de frutos, legumes e 
cereais com destino ao mercado de produtos frescos e à indústria.  

Trata-se de uma agricultura de precisão agroecológica, com integração completa nas regras 
da Política Agrícola Comum 20-20 (PAC 20-20), cuja produção agrícola está orientada para 
as exportações para países do Norte da Europa e a fabricação própria e controlada, sem 
quebras ao longo do ano.  

Estas exigências determinam a necessidade de projetar uma exploração agrícola desde a 
aquisição do terreno. Desta forma foi necessário encontrar um terreno que agrupasse 
algumas caraterísticas específicas, nomeadamente: 

 Condições edafo-climáticas com baixa amplitude térmica; 

 Disponibilidade hídrica com água de rega com valores de nitrato abaixo do 30 mg/L NO3, 
condição necessária para o modo de produção biológica (MPB); 

 Zona com massas de água em bom estado quantitativo e qualitativo; 

 Dimensão necessária para instalar aproximadamente 700 hectares de regadio; 

 Bons acessos. 

Com estas caraterísticas identificou-se a Herdade do Monte Novo Sul, analisando-se a 
totalidade da área da Herdade considerou-se: 

 A existência de duas zonas classificadas da rede natura 2000, Zona de Proteção Especial 
(ZPE) e Sítio de Interesse Comunitário (SIC), situação que impôs à equipa de Projeto de 
Execução uma análise das condicionantes das duas zonas classificadas, realizada essa 
análise ponderou-se a favor da SIC; 

 Na SIC identificaram-se as alterações provocadas pelo incêndio de 2010, e em que parte da 
área já tinha a limpeza dos resíduos florestais efetuada; 

 O projeto agrícola foi desenvolvido para obter a certificação de modo de produção biológico 
(MPB) e certificação GlobalG.A.P., pelo que os processos tecnológicos inerentes ao processo 
agrícola nomeadamente: correção do solo, fertilização, rega, monitorização da exploração, 
recolha de resíduos em tudo se adaptam ao respeito pelo ambiente; 

 A escolha de rega mediante pivot permite obter 30% da área de intervenção do projeto 
disponível para respeitar a biodiversidade caraterística de uma SIC. 

Não foram consideradas alternativas de localização, dado que a disponibilidade de terreno 
na zona é única. Dentro da área da propriedade, foram realizados vários acertos ao desenho 
final dos pivots e infraestruturas associadas ao projeto. 

O Projeto Agrícola HM não tem antecedentes ao nível dos procedimentos de avaliação 
ambiental, pelo que não existem aspetos a enumerar decorrentes de anteriores 
procedimentos de AIA.  
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3. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

Administrativamente, o local de implementação do Projeto Agrícola HM pertencente ao 
distrito de Setúbal, insere-se na região do Alentejo e sub-região Alentejo Litoral, concelho 
de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal - Santa Maria do Castelo, 
Santiago e Santa Susana, na propriedade do Monte Novo Sul, aproximadamente a 15 Km 
de Alcácer do Sal (ver Desenho n.º 1a). 

A área de implantação da exploração agrícola tem 649 hectares e, contempla uma superfície 
irrigável de 528,5 ha com possível ampliação até 620 ha, e é abrangida pelas folha 475 e 
476 da carta militar de Portugal. 

O acesso à área de projeto é efetuado a partir da estrada nacional (EN) 253, com ligação 
por um caminho de terra batida aproximadamente ao quilómetro 10. A área em questão é 
ainda servida por outros caminhos de terra batida. 

O Projeto Agrícola HM localiza-se em área classificada no âmbito da Diretiva Habitats 
nomeadamente, Sítio de Importância Comunitária Comporta-Galé (SIC-Comporta Galé), 
pelo que é aplicável o regime jurídico da Rede Natura 2000.  

O Projeto não afeta nem se aproxima de qualquer área sensível associada a bens imóveis 
classificados ou em vias de classificação arqueológica ou patrimonial. 

Verifica-se que, o Plano Diretor Municipal (PDM) é o principal instrumento de planeamento e 
gestão do território com carácter regulamentar, de âmbito municipal, na área em estudo. O 
Projeto Agrícola HM insere-se em áreas não urbanizáveis, maioritariamente na classe de 
«Espaços Florestais de Produção» e residualmente em «Espaços Agrícolas de Sequeiro».  

Ao nível das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública que incidem sobre a 
área do projeto são as seguintes: o sítio da Rede Natura 2000 já referido, o traçado do 
Gasoduto Sines-Setúbal/Oleoduto Multiprodutos Sines-Aveiras de Cima, Sobreiros, e uma 
Zona de Caça. 

Importa referir que a área de inserção do projeto, que anteriormente era ocupada por uma 
área florestal, insere-se atualmente numa área de 516,5 ha do total dos 649 ha de 
implantação do projeto, que foi sujeita a um incêndio de grandes dimensões, no ano de 
2010, correspondendo agora a uma zona muito fragmentada de vegetação. 
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4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO 

O Projeto Agrícola HM assenta na agricultura de regadio de precisão agroecológica, 
orientada para a fabricação própria e controlada, sem quebras ao longo do ano, visando a 
exportação para países do Norte da Europa.  

A área de implantação do projeto tem 649 hectares e, contempla uma superfície irrigável de 
528,5 ha com possível ampliação até 620 ha e o projeto encontra-se em fase de projeto de 
execução. Nos Desenhos nº 2a e 3a apresenta-se a planta de implantação de evolução do 
Projeto Agrícola HM, bem como a planta de Infraestruturas associadas e acessos. 

O projeto baseia-se na instalação de culturas temporárias em regime de rotação com rega 
por pivot. As culturas a instalar (hortícolas) tomam como ano zero 2016, no entanto serão 
instaladas previamente duas culturas para promoção da correção do solo e adubação verde, 
nomeadamente: cobertura vegetal e milho convencional/milho biológico.  

A correção do solo será efetuada com calcário, argila bentonítica e matéria orgânica, 
seguindo-se da incorporação da cobertura vegetal, para controlo microbiológico do solo e, 
para criação de um ambiente em que a planta não precise de muita água, nem de muito 
adubo. Estima-se que para a recuperação deste solo sejam necessárias cinco toneladas de 
argila bentonítica, e a aplicar durante vários anos, em quantidades a determinar por 
monitorização de solo. 

O cálculo da fertilização azotada a aplicar às culturas dependerá das análises resultantes da 
implementação da certificação GlobalG.A.P. (“The Global Partnership for Safe & Sustainable 
Agriculture”). 

Os produtos fitossanitários e fertilizantes aplicados serão escolhidos em função dos 
normativos legais, as quantidades a aplicar e especificações serão registadas no sistema. 

Quanto à implementação da adubação de precisão, será promovida pelo controlo de 
máquinas com margens de erro de 1 cm no reposicionamento. 

Em termos das disponibilidades hídricas, assumindo uma precipitação média anual máxima 
que ocorre na área de projeto de 600 mm e uma taxa de recarga a partir da precipitação 
variável entre 25 e 80% (considerando uma elevada permeabilidade do solo existe) a 
recarga anual média toma valores entre 1,0 e 3,1 hm3/ano. Assim, conforme definido na 
Portaria nº 1115/2009, de 29 de setembro o valor disponível para extração na área de 
projeto pode tomar valores entre 0,9 a 2,79 hm3/ano. 

A estimativa das necessidades hídricas por pivot, e por ano, foi realizada com base em 
dotações por cultura, usadas pela Cropinvest – Agrícola, Lda. em explorações agrícolas 
localizadas no Porto Alto. 

O abastecimento de água para rega de milho, deve implicar volumes anuais médios da 
ordem dos 2,5 hm3/ano e 0,9 hm3/ano para culturas em regime de rotação. 

Este abastecimento de água (rega e lavagens) será assegurado na íntegra por 12 captações 
de água subterrânea. Não existe sistema de armazenamento de água e as captações de 
água serão localizadas no centro de cada pivot. 
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Entre os dispositivos dos sistemas de irrigação, o center pivot foi o escolhido para a 
aplicação de água às culturas no presente projeto agrícola. 

Todos os pivots terão tubagem com diâmetro sobredimensionado para garantir rega a baixa 
pressão, desta forma garantem-se menores perdas de carga, velocidades e bombas 
submersíveis com menor consumo de energia. 

O projeto das infraestruturas elétricas de fornecimento de energia aos sistemas de rega, 
contempla uma linha de distribuição de serviço público para alimentação da exploração 
agrícola, que irá ligar a um posto de seccionamento, a instalar à entrada da exploração, e 
uma linha de distribuição de energia elétrica subterrânea dentro da exploração que 
apresenta uma extensão de 3000 metros. 

O escritório e o armazenamento de adubos, máquinas agrícolas e resíduos serão 
desenvolvidos em dois armazéns agrícolas e um alpendre (com uma área de ocupação total 
de 2100 m2), cujos pavimentos serão impermeabilizados. 

Os acessos no interior da exploração agrícola serão de terra batida, definidos por quatro 
caminhos com uma extensão total de 7685 metros. 

Relativamente à recolha de resíduos, durante a instalação das várias infraestruturas, a 
responsabilidade de separação de resíduos é dos vários subcontratados e partilhada por 
todos os colaboradores que se encontrem em frente de obra. A expedição destes resíduos 
será assegurada pela empresa Valortejo e efetuada mediante guias de acompanhamento, 
com identificação do produtor, transportador e destinatário, e outras exigências 
estabelecidas nos normativos legais. 

O investimento financeiro estimado é de 9 milhões de euros, sendo que, destes, 3,5, são de 
capitais próprios, e o restante valor resulta de empréstimos bancários, sendo o mais longo 
com prazo de 20 anos. No segundo ano de projeto já se estima que 16% do valor das 
vendas constitua lucro.  

Em termos de empregabilidade atualmente a Cropinvest – Agrícola, Lda., emprega 4 
pessoas. Quando o projeto estiver em pleno, conta vir a empregar 4 Engenheiros, 2 
Técnicos Administrativos, 1 mecânico, 10 pessoas para trabalho especializado, e 63 pessoas 
para trabalhos de colheita e manutenção, deste último grupo serão integrados 2 a 4 adultos 
com deficiência. Para o efeito será desenvolvido protocolo de cooperação com IPSS-
Instituições Particulares de Solidariedade Social locais para promover a preparação 
específica dessas pessoas para o trabalho. 

Relativamente à fase de desativação do Projeto Agrícola HM, dada a natureza do projeto, 
não se prevê à priori a sua desativação, dependendo esta sempre de uma evolução dos 
mercados, encontrando-se o plano de operação garantido para um período de 20 anos. 

No entanto, na eventualidade de esta vir a acontecer, em situação alguma ocorrerá o 
abandono da exploração agrícola, responsabilizando-se sempre a Cropinvest – Agrícola, Lda. 
pela remoção/demolição de todas as infraestruturas que compõem o Projeto Agrícola HM. 
Esta área será ainda sujeita a uma requalificação física e ambiental permitindo a sua 
renaturalização, através da promoção do desenvolvimento dos habitats existentes e de 
sementeiras das espécies que existiam. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS ASPETOS DO AMBIENTE 
AFETADO PELO PROJETO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A caracterização do ambiente afetado pelo projeto e avaliação de impactes baseou-se numa 
metodologia que visou e privilegiou amplos contactos com a realidade local e diálogo com os 
responsáveis pelo projeto nas várias especialidades, procedimento que permitiu dispor de 
uma base de dados e informações, designadamente em relação às principais condicionantes 
ambientais e socioeconómicas existentes na área em estudo, que serviram de ponto de 
partida, tendo sido atualizadas e complementadas com o desenvolvimento do EIA. 

Face à tipologia do Projeto Agrícola HM, nomeadamente em termos da sua localização, 
dimensão e intervenções previstas para a zona, considerou-se que os fatores ambientais 
com maior relevância na avaliação ambiental, e neste caso importantes para a decisão da 
viabilidade ambiental do projeto, seriam os seguintes: Recursos Hídricos, 
Ecologia/Biodiversidade, Ordenamento do Território, Condicionantes, Servidões e Restrições 
de Utilidade Pública, Socio-economia, Solos e Uso do Solo, Paisagem e Património. 

Os restantes descritores ambientais são igualmente analisados e desenvolvidos no EIA, 
embora se considere que estes não serão fundamentais para uma tomada de decisão na 
AIA, face às características do presente projeto. Assim, seguidamente apresenta-se uma 
síntese da análise efetuada no EIA. 

Em termos de Clima, a área do projeto insere-se numa zona cuja temperatura média anual 
ronda os 16ºC, sendo, geralmente, agosto o mês mais quente e janeiro o mês mais frio. O 
período mais húmido verifica-se entre outubro e março, sendo dezembro, geralmente, o 
mês mais pluvioso. Os valores mínimos de precipitação registam-se nos meses de julho e 
agosto. Os ventos de noroeste são os mais frequentes na área. 

Não se prevê a ocorrência de impactes particulares no descritor Clima. 

Quanto à Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, a área do projeto insere-se em 
terrenos, no essencial, arenosos. A rede hidrográfica encontra-se pouco desenvolvida em 
toda a zona em estudo O local em apreço apresenta uma topografia suave e aplanada. 
Apesar de a área estar incluída na categoria de maior risco sísmico, não se identifica, na 
proximidade, qualquer falha sísmica certa ou provável. Não se identificou qualquer 
ocorrência geológica de particular interesse económico ou conservacionista. 

Os principais impactes identificados no meio geológico relacionam-se com a fase de 
construção e decorrem das escavações das fundações para implantação dos dois armazéns 
agrícolas, aberturas de valas subterrâneas para instalação de infraestruturas (cabos 
elétricos) e por movimentações de terras para modelação do terreno unicamente para a 
criação de caminhos agrícolas (acessos). 

Trata-se em qualquer um dos casos de impactes de magnitude e significância reduzidas, 
quer pela reduzida dimensão das áreas afetadas (2,4 ha), quer pelo reduzido volume de 
material a escavar (8900 m3), esta intervenção representa apenas cerca de 0,4 % da área 
agrícola total que apresenta 649 ha, ao qual se associa uma formação geológica que está 
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largamente representada na região e sem valor patrimonial, científico e onde as alterações 
na morfologia são pontuais e muito reduzidas. 

Ao nível dos Recursos Hídricos, refere-se que o projeto em análise localiza-se 
geograficamente na Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6). A área de inserção do 
projeto é abrangida por três bacias de massas de água superficiais, 2 da categoria rios e 1 
da categoria águas de transição. Trata-se de linhas de escoamento que apresentam regime 
hidrológico temporário e são afluentes aos açudes da Murta e da Carrasqueira, não 
apresentam leito definido, são pouco visíveis no terreno e portanto sem substrato e, sem 
estrutura da zona ripícola.  

Quando ocorrem algumas zonas húmidas estas não têm continuidade, tratando-se de zonas 
pequenas e localizadas, sendo estas alimentadas artificialmente pela drenagem de uma de 
enxugo existente numa propriedade agrícola contígua à área em estudo. 

Ao nível dos recursos subterrâneos a área de projeto localiza-se na massa de água da Bacia 
Tejo-Sado/Margem Esquerda (T3). Esta massa de água tem características de sistema 
aquífero poroso, e desenvolve-se ao longo de duas regiões hidrográficas (RH), segundo uma 
área de 6875 km2, sendo a sua maior representatividade na RH do Tejo (5356 km2).  

Quanto aos recursos renováveis não existe consenso para um valor concreto, no âmbito do 
Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Tejo (PGRH-Tejo) foi avaliada uma recarga de 
1006 hm3/ano, e consumos avaliados em 230 hm3/ano, o que corresponde a uma taxa de 
exploração de 23%, valor muito inferior ao máximo admissível de 90% definido pela 
Portaria nº 1115/2009, de 29 de setembro para que o aquífero não entre em sobre-
exploração. 

Na zona do projeto a evolução dos níveis piezométricos é monitorizada por 2 piezómetros, 
revelando um deles com artesianismo repuxante. Os registos de qualidade da água revelam 
valores de nitrato e azoto amoniacal, com tendência de subida, muito inferior à norma de 
qualidade da água. 

Em termo de impactes considera-se que na fase de construção e desativação os impactes 
são maioritariamente temporários, e pouco significativos. Na fase de exploração o estado 
qualitativo e quantitativo das massas de água carece de maior atenção. Assim na fase de 
exploração: 

 Em termos quantitativos o principal impacte ocorre nos recursos hídricos subterrâneos, onde 
se assiste a um eventual rebaixamento local da superfície piezométrica da massa de água. 
Como esta descida não é mesurável previamente à exploração considera-se que esta deve 
ser acompanhada mediante um programa de monitorização do nível freático da massa de 
água subterrânea. 

 Qualitativamente os principais impactes ocorrem na qualidade das massas de água 
superficiais e subterrânea. A sua salvaguardada está associada às práticas adotadas no 
projeto agrícola, estando a sua implementação garantida por auditoria em processo de 
certificação GlobalG.A.P..  

Relativamente à Qualidade do Ar, na área de estudo verifica-se que esta é globalmente 
boa. Constata-se que na zona imediata de implantação do Projeto Agrícola HM não existem 
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recetores sensíveis em matéria de qualidade do ar, nem foram identificadas fontes de 
emissões de poluentes atmosféricos de importância considerável. 

Os principais impactes na fase de construção/implantação do projeto estão essencialmente 
relacionados com as emissões resultantes das atividades, correspondentes unicamente à 
mobilização do solo/lavoura do terreno para preparação das sementeiras e implantação das 
restantes infraestruturas (criação de acessos, abertura de valas de instalação dos cabos 
elétricos e das fundações do armazém agrícola), as quais têm uma duração e abrangência 
muito reduzida. 

Como no interior da área de estudo e na envolvente próxima não existem recetores 
sensíveis à poluição atmosférica, não se prevê a afetação de quaisquer recetores sensíveis. 
Deste modo, para a fase de construção e de exploração classificam-se os impactes 
negativos, de reduzida magnitude e pouco significativos. 

Em termos de Ambiente Sonoro, verifica-se que a área de inserção do projeto apresenta 
um ambiente acústico pouco perturbado, cumprindo os limites regulamentares aplicáveis. 

Na avaliação de impactes, localizando-se os recetores sensíveis a mais de 2,7 km do 
projeto, conclui-se como muito provável que o ambiente sonoro dos recetores existentes 
não venha a ser afetado pelo ruído gerado pelo projeto. 

Relativamente à Ecologia – Fauna, Flora, Vegetação e Biodiversidade, refere-se que a 
área de implantação do projeto que anteriormente era ocupada por uma área florestal de 
pinheiro-bravo e pinheiro-manso, insere-se atualmente numa área de 516,5 ha que foi 
sujeita a um incêndio de grandes dimensões, no ano de 2010. Após o incêndio e ao longo 
dos 4 anos seguintes, a vegetação arbustiva encontrava-se em franca recuperação, 
evoluindo no sentido de atingir a etapa madura da série de vegetação, que face às 
condições edafoclimáticas do local, corresponde à associação Daphno gnidii-Juniperetum 
navicularis. 

Em novembro de 2014, as operações de desmatação do solo realizadas pelo proponente no 
âmbito da implementação deste projeto, promoveram novamente a destruição da vegetação 
natural que estava em recuperação. Tendo em consideração os fatores edafoclimáticos, bem 
como o tipo de comunidades vegetais que se desenvolvem na sua envolvente, seria 
espetável que até à data desta intervenção ocorresse nesta área o habitat 2260, ainda que 
num estádio precoce de desenvolvimento, representado pela dominância de Halimium 
halimifolium (Sargaça), acompanhado de, Stauracanthus genistoidis, Helichrysum italicum 
subsp. picardi, Halimium comutatum e Thymus capitellatus, e por pequenos núcleos 
dispersos de Armeria rouyana, Santolina impressa e Juniperus navicularis . 

Nos locais que não sofreram degradação, nomeadamente numa área de 20,5 ha, 
designadamente no extremo poente da área em estudo e, que não esteve sujeita ao 
incêndio, ainda permanecem algumas formações sub-arbustivas-Matos e que configuram o 
Habitat 2260. 

De qualquer modo, a área de inserção do Projeto Agrícola HM está totalmente integrada em 
área de Rede Natura 2000, designadamente no Sítio de Interesse Comunitário da 
Comporta/Galé (PTCON0034). 
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Relativamente à biodiversidade, refere-se que na área de implantação do projeto foram 
identificados com base no reconhecimento de campo 4 biótopos/habitats naturais: 

 Área Intervencionada - Das espécies inventariadas, salientam-se pela maior abundância 
Halimium halimifolium (Sargaça), tendo-se também registado a presença muito residual de 
Lavandula sampaioana subsp. lusitanica, Stauracanthus lusitanicus e Genista triacanthos; 

 Matos - Nos locais que não sofreram degradação, designadamente no extremo poente da 
área em estudo que não esteve sujeita ao incêndio, ainda permanecem as formações sub-
arbustivas. Estes matos configuram o habitat 2260 - Dunas com vegetação esclerofila da 
Cisto-Lavenduletalia e assumem particular importância por albergarem espécies com alto 
valor para conservação nomeadamente, a Armeria rouyana, Santolina impressa e Thymus 
capitellatus. 

 Povoamento de Pinheiro-manso - Os povoamentos de pinheiro-manso (Pinus pinea) ainda 
que ocupem uma superfície extensa no território envolvente, na área de inserção do projeto 
são muito residuais, subsistindo apenas uma pequena mancha na extremidade leste. Pelas 
suas caraterísticas fitocenóticas, o subcoberto arbustivo é classificado na associação Thymo 
capitellati-Stauracanthetum genistoidis, e a sua composição florística enquadra-se no habitat 
2260 - Dunas com vegetação esclerofila da Cisto-Lavenduletalia.  

 Zona Húmida Artificial - Na área de inserção do projeto agrícola existe uma zona húmida 
artificial onde se acumula, sazonalmente, água doce à superfície. Esta zona é alimentada por 
uma vala de drenagem de águas provenientes do enxugo dos terrenos agrícolas de uma 
propriedade contígua. As condições edáficas da área, aliadas à presença sazonal de água 
doce à superfície que ocorre artificialmente, criam condições que permitem o 
desenvolvimento de espécies florísticas que poderão enquadrar-se no Habitat 2190 – 
Depressões húmidas intradunares mediterrânicas temporariamente encharcadas com água 
doce. As espécies identificadas foram: Fuirena pubescens, Juncus rugosus, Myrica gale, 
Lobelia urens, Molinea caerulea e Anagallis tenella. 

Na área de inserção do projeto não se identificam biótopos importantes para a comunidade 
de mamíferos. Em termos de importância da área de inserção do projeto para a comunidade 
avifaunística, salienta-se que o grau de alteração apresentado é um forte condicionante à 
presença de espécies. No entanto, os biótopos/habitats da área envolvente ao projeto 
(designadamente o Açude da Murta, as áreas de montado de sobro e de pinhal-manso ou 
bravo) albergam um elevado número total de espécies.  

A principal ação geradora de impactes na flora e vegetação ocorre durante a fase de 
construção/implantação, quando se assiste à afetação direta da vegetação. É o efeito mais 
óbvio e significativo para a flora e a vegetação e verifica-se numa área de 524,66 ha de 
inserção do projeto, que envolve 20,52 ha de matos (habitat 2260) em bom estado de 
conservação e 504,14 ha de uma área que foi intervencionada no âmbito deste projeto e 
onde existia o habitat 2260 em franca recuperação após o incêndio de 2010. 

O impacte sobre as formações vegetais existentes gerado pela afetação do coberto vegetal 
é, assim, considerado negativo, direto, permanente, imediato, de magnitude moderada a 
elevada, local e apresenta sensibilidade elevada. 
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No que se refere à afetação da vegetação arbustiva, nomeadamente de formações vegetais 
com interesse conservacionista (habitats dunas com vegetação esclerófila da Cisto - 
Lavenduletalia habitat 2260), tendo em consideração a área que poderá ser afetada e a que 
já foi afetada no âmbito deste projeto, considera-se que o impacte é: impacte negativo, 
direto, permanente, imediato, de magnitude média a elevada, local e apresenta 
sensibilidade elevada.  

Face à localização do projeto e no âmbito de o tornar o menos lesivo possível para os 
valores ecológicos locais, foram indicadas uma série de medidas de minimização e de 
compensação no EIA e, especificamente para as espécies com maior interesse de 
conservação, de forma a salvaguardar o património ecológico natural da área em questão. 

Neste âmbito, prevê-se como uma das medidas de compensação a sementeira com 
sementes das espécies com interesse conservacionista (Santolina impressa, Armeria 
rouyana e Thymus capitellatus), nos limites norte e sul da zona de intervenção numa área 
de aproximadamente 30,4 ha. 

De forma, complementar e reforçando a minimização dos impactes sobre a flora e 
vegetação, propõe-se ainda a implementação de medidas que valorizem uma zona de 
zimbral de Juniperus navicularis, que corresponde ao Habitat prioritário 2250, com 
ocorrência na Herdade do Monte Novo do Sul, mais precisamente situada a norte da área de 
implantação do Projeto Agrícola HM. 

Durante a fase de exploração, a entrada em funcionamento do sistema de regadio por pivot, 
representará um impacte significativo, em virtude do valor e sensibilidade ambiental do 
fator afetado e da magnitude moderada determinada. 

Os Solos da área são característicos de terrenos arenosos, com elevado risco de erosão e 
sem potencial para uso agrícola. Não estão presentes solos integrados na Reserva Agrícola 
Nacional (RAN). Em termos de Uso do Solo verifica-se que atualmente, a generalidade da 
área encontra-se desprovida de vegetação, em resultado de incêndio de grandes dimensões 
que ocorreu em 2010. 

Os principais impactes no solo associados à construção e exploração do projeto em estudo, 
encontram-se associados, portanto às ações de desmatação, embora numa área reduzida 
(aproximadamente 20,5 ha), provocam desnudamento do solo, tornando-o mais vulnerável 
aos processos erosivos, podendo este risco ser minorado pela adoção de medidas 
adequadas. 

A aplicação de corretivos no solo da área agrícola desde que adequadamente desenvolvida 
(com o cuidado de evitar correções excessivas), traduz um impacte positivo significativo, na 
medida que corroboram para a sua conservação e minimização de processos erosivos, 
melhoria e valorização do recurso solo, ficando este apto para o uso que lhe estava 
atribuído, florestal e também agrícola. 

Em termos de Ordenamento do Território e Condicionantes, verifica-se que, o Plano 
Diretor Municipal (PDM) é o principal instrumento de planeamento e gestão do território 
com carácter regulamentar, de âmbito municipal, na área em estudo. O Projeto Agrícola HM 
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insere-se em áreas não urbanizáveis, maioritariamente na classe de «Espaços Florestais de 
Produção» e residualmente em «Espaços Agrícolas de Sequeiro». 

As servidões e restrições de utilidade pública que incidem sobre a área do projeto são as 
seguintes: Domínio hídrico, Sobreiros, Rede Natura 2000 (Sítio de Importância Comunitária 
Comporta-Galé (SIC-Comporta Galé)), Gasoduto Sines-Setúbal e Oleoduto Sines-Aveiras de 
Cima e Zonas de Caça. 

Considera-se que nas áreas classificadas como “espaços agrícolas de sequeiro” e “espaços 
florestais de produção”, estes últimos correspondentes àqueles que predominam na área de 
implantação do projeto, o impacte embora negativo e permanente, não será significativo, 
uma vez que a área a retirar aos espaços referidos, é pouco significativa e não tem 
expressão no contexto das áreas totais com esta classificação no concelho de Alcácer do 
Sal, além de que esta área não apresenta atualmente qualquer uso florestal, devido a 
incêndio que ocorreu em 2010. 

Ao nível das Condicionantes e Servidões, verifica-se que os impactes na fase de construção 
são negativos mas pouco significativos, enquanto na fase de exploração os impactes são 
maioritariamente positivos, sobretudo no que se refere ao contributo do projeto para a 
concretização das políticas e objetivos de desenvolvimento territorial. 

Refere-se que a implantação do Projeto Agrícola HM obriga a intervencionar uma pequena 
linha de escoamento, situada no limite noroeste da zona de implantação do projeto. No 
entanto na visita de campo efetuada verificou-se que esta linha de água não tem expressão 
no terreno. Importa ainda acrescentar que a nova delimitação da REN de Alcácer do Sal, 
recentemente aprovada, não considera esta linha de água como REN. 

De qualquer modo, tanto o desenho dos pivots 3, 6 e 9, como do traçado das 
infraestruturas (caminhos e vala de instalação da rede elétrica), ajustam-se ao percurso das 
linhas de água existentes e respetivas margens, minimizando tanto quanto possível as 
interferências.  

A implantação do Projeto Agrícola HM sobre a Zona de Caça Turística (ZCT) do Monte Novo 
(Processo n.º 5725) irá representar a ocupação de cerca de 1/3 da área total desta Zona de 
Caça o que julga-se permitir a continuidade desta atividade na restante área não 
inviabilizando esta zona de caça. 

Prevê-se o abate de 3 exemplares isolados de sobreiro, identificados no âmbito da situação 
de referência.  

A área em estudo abrange um troço de 1860 m, da Rede Nacional de Transporte de Gás 
Natural (RNTGN), mais precisamente, entre o PK 35+000 e PK 55+000 na linha 12000 do 
Gasoduto Sines/Setúbal e Oleoduto Sines-Aveiras de Cima. Verifica-se que a localização dos 
pivots 5, 8 e 9, já tem em conta a faixa de servidão de 10 m centrada no eixo longitudinal 
do gasoduto, no interior da qual são proibidas as mobilizações de solo e as plantações. 

Quanto aos Aspetos Socioeconómicos, este empreendimento localiza-se numa zona rural 
do concelho de Alcácer do Sal, que é um dos concelhos com mais baixa densidade 
populacional no país e que continua a perder população. 
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O emprego local é sobretudo na área dos serviços (setor terciário), mas verifica-se ainda 
uma importância grande das atividades agrícolas e uma fraca presença da indústria. 

Apesar desta sub-região apresentar uma ocupação de solo predominantemente florestal, 
fundamentalmente constituída por um povoamento de pinheiro bravo e manso, a 
importância da atividade agrícola é significativa, tal como o é para toda a região do 
Alentejo. 

Os impactes negativos estão associados à fase de construção, são de significado muito 
reduzido, serão, sobretudo, os decorrentes do aumento de tráfego nas vias envolventes e 
nas circulações locais. 

Na fase de exploração de um modo geral estão previstos impactes positivos, estes sentir-
se-ão, ainda que com significado moderado, na criação de emprego e no estímulo das 
atividades económicas a montante e a jusante do empreendimento agrícola. 

De fato quando o projeto estiver em pleno, conta vir a empregar 4 Engenheiros, 2 Técnicos 
Administrativos, 1 mecânico, 10 pessoas para trabalho especializado, e 63 pessoas para 
trabalhos de colheita e manutenção, deste último grupo serão integrados 2 a 4 adultos com 
deficiência. Para o efeito será desenvolvido protocolo de cooperação com IPSS-Instituições 
Particulares de Solidariedade Social locais para promover a preparação específica dessas 
pessoas para o trabalho. 

A Cropinvest – Agrícola, Lda. tem também previsto realizar ações de educação ambiental 
através de visitas de estudo das escolas locais, a realizar 2/3 vezes por ano à área de 
implantação do empreendimento agrícola. 

Os impactes socio-económicos deste projeto na fase de exploração irão sentir-se sobretudo 
a nível local (freguesia de Santa Maria do Castelo e concelho de Alcácer do Sal) e com 
menos incidência a um nível mais regional. 

Em relação ao Património Cultural, na área prospetada não foram identificados quaisquer 
elementos de interesse patrimonial. Em termos gerais a fase de construção é genericamente 
considerada a mais lesiva para o fator ambiental património, não havendo registo de 
património nesta área, não são expectáveis impactes. 

No que se refere à Paisagem, a área de projeto integra-se num vasto conjunto de unidades 
designado como “Terras do Sado”, inserindo-se a zona em estudo na unidade de paisagem 
designada como “Pinhais do Alentejo Litoral”. Os aspetos mais marcantes da paisagem onde 
se irá implantar o Projeto Agrícola HM são a planura e a ausência de coberto vegetal em 
grande parte da área. 

A fase de instalação é aquela onde se registam alguns dos impactes negativos mais 
relevantes, dado tratar-se sobretudo de uma fase de desorganização espacial e funcional do 
espaço onde se irá implantar o Projeto Agrícola HM, com alterações importantes nos 
componentes biofísicos e na estrutura visual da paisagem. Na fase de exploração, ocorrerá 
o processo de adaptação da paisagem à nova realidade, resultante da introdução dos novos 
elementos construídos na paisagem, nomeadamente, a presença dos pivots e armazéns 
agrícolas. 
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Em relação à Gestão de Resíduos, no concelho de Alcácer do Sal, a gestão dos resíduos 
sólidos urbanos é assegurada pela Ambilital – Investimentos Ambientais no Alentejo. 

Na área de inserção do projeto não se identificaram manchas de resíduos nem foram 
identificados vestígios de contaminação ou presença de substâncias perigosas. A área de 
estudo, que anteriormente era ocupada por uma área florestal foi sujeita a um incêndio de 
grandes dimensões, encontra-se atualmente praticamente toda desmatada e sem 
vegetação.  

A produção de resíduos, tanto na fase de construção, como na fase de exploração é 
considerada como impacte negativo, na medida que irá consumir recursos para a sua 
gestão. De qualquer modo, estes impactes são pouco significativos caso se venham a 
implementar todas as medidas de minimização propostas no EIA e implementado o Plano de 
Gestão de Resíduos previsto no âmbito projeto. 

No âmbito do EIA, além dos impactes referidos para os diferentes descritores, foram ainda 
analisados os impactes cumulativos do Projeto Agrícola HM com outros projetos hortícolas 
existentes e em exploração, localizados na Herdade da Comporta- designadamente com o 
Projeto Hortícola da Herdade da Comporta. Refere-se como potenciais impactes cumulativos 
os relacionados com a componentes dos recursos hídricos e da ecologia – flora e vegetação, 
designadamente com o consumo de água utilizada para rega e a eventual contaminação dos 
recursos hídricos, afetação do estado de conservação dos habitats e das espécies vegetais 
protegidas presentes no sítio Comporta/Galé. 
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6. PRINCIPAIS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSACÃO DE 
IMPACTES  

No EIA propõe-se um conjunto de medidas a aplicar nas fases de desenvolvimento do 
projeto, de construção e de exploração, para evitar, minimizar ou compensar os efeitos 
negativos decorrentes da implantação do Projeto Agrícola HM e potenciar os seus efeitos 
positivos. De entre estas medidas destacam-se as seguintes: 

Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras 

 Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar 
impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e 
cuidados a ter no decurso dos trabalhos; 

 Antes do início dos trabalhos, salienta-se que todos os trabalhos a desenvolver na área 
agrícola devem ser planificados e os principais intervenientes alertados para alguns cuidados 
a observar durante os trabalhos, com o objetivo de minimizar os impactes negativos sobre as 
comunidades vegetais, populações de espécies com interesse para conservação e respetivo 
habitat de ocorrência. Em complemento ao inventário florístico realizado no EIA, deverá 
nesta fase ser realizado um levantamento de campo nas áreas onde ainda ocorrem 
formações sub-arbustivas (extremo poente da propriedade que não esteve sujeita ao 
incêndio), no período de primavera e/ou inicio do verão, que permita identificar claramente 
novas áreas de ocorrência das espécies RELAPE (espécies Raras, Endémicas, 
Localizadas,Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), nomeadamente: Santolina impressa, 
Armeria rouyana e Thymus capitellatus, e delimitar individualmente os respetivos núcleos; 

 Antes da fase do início dos trabalhos refere-se que todas as áreas de maior sensibilidade 
ecológica deverão ser devidamente sinalizadas por um técnico responsável, que deverá 
manter uma área de segurança (buffer) para proteção das espécies prioritárias. 
Especificamente, na área de implantação dos pivots onde seja identificada a ocorrência da 
espécie prioritária Armeria rouyana e das espécies Santolina impressa, recomenda-se como 
medida de compensação a sementeira destas espécies nas áreas de reserva, com 
aproximadamente 30,4 ha existentes nos limites da área de intervenção da propriedade 
agrícola; 

 Antes do início dos trabalhos, deverá ser solicitado por parte do proponente, pedido de 
comunicação prévia/licenciamento junto da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) para 
intervenção na linha de água incluída no domínio público hídrico; 

 Pedido ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para abate dos 3 
exemplares de sobreiro que foram identificados na área agrícola; 

Fase de Construção 

 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja 
necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos 
existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na 
ocupação do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso; 
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 As intervenções (mobilização do solo e/ou lavoura) que tenham lugar na proximidade de 
linhas de escoamento que atravessam a área agrícola deverão ser reduzidas ao mínimo, de 
forma a permitir a continuidade dos escoamentos, tendo em vista a prevenção de eventuais 
situações de alagamento de terrenos adjacentes e desorganização da rede de drenagem 
natural existente; 

 Recomenda-se ainda em relação à vala de drenagem, identificada a nascente da área de 
inserção do Projeto Agrícola HM, a qual encaminha indevidamente as águas da vala de 
enxugo dos terrenos agrícolas de uma propriedade contígua para a propriedade agrícola do 
Monte Novo Sul, que a drenagem seja realizada para a bacia hidrográfica onde se insere a 
vala de enxugo, ou seja, para as linhas de água (afluentes do açude da Carrasqueira) que 
apresentam um desenvolvimento marginal à propriedade agrícola do Monte Novo Sul. A 
responsabilidade da execução desta medida de minimização não será da Cropinvest – 
Agrícola, Lda mas do proprietário da área agrícola contígua à propriedade do Monte Sul 
Novo; 

 A circulação da maquinaria agrícola e de outros equipamentos deve ser efetuada sempre nos 
caminhos estabelecidos no projeto e em zonas já intervencionadas, encontrando-se esta 
circulação condicionada às áreas adjacentes à propriedade agrícola; 

 Na área de influência do pivot nº 10, onde ocorrem comunidades e espécies florísticas com 
elevado interesse para a conservação, nomeadamente onde é conhecida a presença de três 
espécies de flora RELAPE (Santolina impressa, Armeria rouyana e Thymus capitellatus), e 
que ocorrem numa área total de aproximadamente 9,52 ha, recomenda-se como medida de 
compensação a sementeira com sementes destas espécies, nos limites norte e sul da zona 
de intervenção, numa área total de aproximadamente 30,4 ha. As sementes a utilizar nesta 
sementeira serão colhidas in situ na herdade do Monte Novo do Sul e envolvente imediata 
durante a época mais favorável, e durante um período de 4 anos.  

 Propõe-se no âmbito do que é exposto na Diretiva Habitat valorizar e potenciar o 
desenvolvimento de outras espécies existentes na zona definidas como habitats protegidos. 
Assim, será intenção da Cropinvest – Agrícola, Lda. proceder à valorização na área de estudo 
do zimbral de Juniperus navicularis, classificado como Habitat prioritário 2250. Ainda que na 
área de inserção do projeto agrícola não tenha sido identificada esta espécie, e 
consequentemente o habitat por ela caraterizado, ocorre dentro da propriedade da Herdade 
do Monte Novo do Sul, mais precisamente a norte da área de implantação do Projeto 
Agrícola HM. Assim, de forma complementar à medida definida no ponto anterior, propõe-se 
a implementação de medidas que visem a valorização deste habitat prioritário dentro da 
propriedade do Monte Novo do Sul. A metodologia a adotar na definição e concretização 
destas medidas será posteriormente desenvolvida em plano próprio e seguirá as orientações 
sugeridas pelo ICNF. 

 Em complemento a Cropinvest – Agrícola, Lda, propõe-se ainda de forma a fundamentar este 
reconhecimento dos eventuais valores ecológicos existentes dentro da Herdade do Monte 
Novo do Sul, proceder à realização da cartografia da Flora, Vegetação e Habitat, não apenas 
na área de afetação do Projeto Agrícola HM, mas em toda a área da Herdade do Monte Novo 
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do Sul, de forma a contribuir assim para a uma correta gestão do valores naturais existentes 
na propriedade. 

 Em alternativa, e apenas caso não seja concretizada a medida de compensação referente à 
valorização do Habitat prioritário 2250 pt2, propõe-se relativamente à área de influência do 
pivot n.º 2, onde inicialmente estava previsto uma área de irrigação com 49,7 ha (área 
completa de irrigação de um pivot), a sua redução para uma área efetiva de rega de 37,26 
ha, atendendo à presença do Habitat Natural – Matos. Desta forma a área deste habitat que 
seria afetada numa área total de 25,5 ha pela implantação do pivot n.º 2, só será 
efetivamente afetada numa área de aproximadamente 8,21 ha. 

 Plantação de novos exemplares de sobreiro nos limites da área de intervenção, em locais 
fora da influência dos pivots, como medida de compensação ao abate dos 3 exemplares; 

 Deverá proceder-se à correta delimitação e sinalização do acesso à propriedade agrícola, no 
sentido de evitar a ocorrência de acidentes, sobretudo no cruzamento da Estrada Nacional 
253 com o acesso à propriedade do Monte Novo Sul; 

 Deverá promover-se o recurso a mão-de-obra/serviços de empresas locais, tendo em vista o 
aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias e o consequente aumento do 
poder de compra e incremento da economia local, o que contribuirá também para a saliência 
dos benefícios associados ao projeto; recomenda-se que seja dada particular atenção aos 
jovens, mulheres e desempregados de longa duração; 

 Define-se a medida genérica de acompanhamento arqueológico de obra. 

 Implementação do Plano de Gestão de Resíduos, incluído no Plano de Exploração e 
Ordenamento do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM - Projeto de Execução, no qual se 
procede à caracterização sumária da obra e à identificação, classificação e gestão dos 
resíduos em conformidade com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 

Fase de Exploração 

 Implementação de um sistema de gestão e controlo de rega, baseado num posto 
meteorológico e de sondas de medição do teor de humidade e de lixiviação no solo. Este 
sistema permite realizar o ajuste da rega às condições climatéricas existentes, promovendo 
uma distribuição mais equilibrada da água, acautelando-se desta forma a formação e 
individualização de zonas preferenciais de encharcamento na propriedade, condição que, a 
verificar-se inviabiliza o desenvolvimento das plantações; 

 A quantidade de fertilizantes a aplicar na área agrícola será definida em função das 
características físico-químicas dos solos e da água de rega, encontrando-se previsto a 
realização de análises foliares, dos solos e à concentração de iões presentes nas águas de 
rega. Deste modo, as dotações necessárias de fertilizantes a utilizar nas diferentes culturas 
hortícolas serão controladas e apoiadas em sistemas computorizados, que permitem calcular 
e definir, rigorosamente as necessidades de nutrientes a aplicar em cada momento e período 
temporal; 

 Será efetuada uma seleção de pesticidas, dentro dos autorizados para a certificação 
GlobalG.A.P., com reduzida mobilidade e persistência no solo e na água, sendo estes 
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adaptados ao tipo de culturas hortícolas previstas e ao tipo de pragas/doenças mais comuns 
a essas culturas. A utilização de pesticidas ocorrerá apenas em situações muito pontuais e 
críticas, recorrendo-se para o efeito a um software específico de previsão do tipo de pragas; 

 Serão acauteladas as eventuais alterações da qualidade da água, devido a escorrências 
contaminadas com pesticidas e adubos. A aplicação de boas práticas agrícolas e a 
monitorização da qualidade da água, permitirá evitar a eventual afetação de espécies mais 
sensíveis de fauna piscícola ou anfíbios nas linhas de água mais próximas a jusante, ou 
mesmo no Açude da Murta, localizado a menos de 500m a Sul da área de inserção do 
projeto, conforme previsto no âmbito do plano de monitorização dos recursos hídricos; 

 Plantação de pinheiro-manso, espécie característica da flora local, em toda a área que tenha 
sido objeto de desmatação e cujos solos não sejam agricultados, nomeadamente nos 
espaços intersticiais entre as áreas regadas pelos pivots; 

 Após o licenciamento do Projeto Agrícola HM, no âmbito da revisão do PDM de Alcácer do Sal 
deverá proceder-se à alteração da classificação do uso do solo para a zona em estudo 

 Recomenda-se também no EIA que o promotor do projeto, assuma a preocupação e a 
intenção de solicitar e estimular a comunidade empresarial local para o fornecimento de bens 
e serviços necessários à exploração do projeto; 

 O promotor do Projeto Agrícola HM assumirá uma política de responsabilidade social que 
constitua um programa de mitigação dos potenciais impactes negativos, como seja a 
divulgação de informações que incuta, nos trabalhadores, a adoção de comportamentos 
civilizados e ambientalmente sustentáveis, assegurando uma proteção efetiva do ambiente 
(sensibilização para a educação ambiental); 

 Recomenda-se que, quer na fase de construção quer na fase de exploração seja dada 
prioridade ao mercado local de emprego, no recrutamento de trabalhadores. 

 Conforme definido no Plano de Gestão de Resíduos, incluído no Plano de Exploração e 
Ordenamento do Projeto de Desenvolvimento Agrícola HM - Projeto de Execução será 
garantido a triagem, acondicionamento, e encaminhamento dos resíduos produzidos a 
destino final licenciado, de acordo com a sua classificação. A recolha, armazenagem, 
transporte e destino final dos resíduos realiza-se, de acordo com a legislação em vigor, em 
matéria de gestão de resíduos, nomeadamente Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de junho. 

 Realização de Programas de Monitorização no âmbito dos recursos hídricos (superficiais e 
subterrâneos – qualidade da água e piezometria), dos solos e da Flora, Vegetação e 
Avifauna. Ao nível dos recursos hídricos a monitorização proposta permitirá registar a 
evolução da superfície piezométrica e a evolução da qualidade da água. Como a 
monitorização da Flora e Vegetação pretende-se avaliar a regeneração das espécies de flora 
a plantar/semear nas áreas definidas no limite da propriedade agrícola e controlar a eficácia 
das medidas compensatórias preconizadas no EIA. 
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7. SÍNTESE CONCLUSIVA 

Da avaliação efetuada no EIA sobre o Projeto Agrícola HM, refere-se que na generalidade 
dos descritores ambientais, os impactes negativos resultantes da construção e da 
exploração do projeto são pouco significativos a significativos. 

No caso em estudo, o Projeto Agrícola HM mostrou uma preocupação com o meio ambiente, 
tendo definido logo diversas soluções otimizadas do ponto de vista de projeto (desenho dos 
pivots, diretriz dos caminhos, tipologia das culturas e práticas agrícolas), que tendem a 
melhorar a integração do projeto com o meio envolvente e permitem reduzir eventuais 
impactes negativos mais significativos, decorrentes da implantação deste tipo de projetos. 

Estas preocupações com as questões de cariz ambiental, foram logo assumidas pelo 
promotor, desde a fase inicial de desenvolvimento do projeto, tornando este projeto impar 
na região, onde é valorizada a natureza envolvente e a sustentabilidade ambiental. 

Conforme foi identificado ao longo do EIA, o presente projeto será responsável por alguns 
impactes positivos, com especial destaque para os resultantes da mais-valia a nível 
socioeconómico, uma vez que o impacte que o empreendimento originará, a nível local e 
concelhio, será bastante positivo sobretudo num dos sectores tradicionais e estratégicos do 
Alentejo que é a agricultura. Estes impactes estão associados, especialmente à criação de 
emprego e valorização de mão-de-obra local, mas também à possibilidade de promover 
uma dinamização da economia local, não só por via da atividade que desenvolverá, como na 
potenciação e estímulo de outras atividades económicas indiretas existentes na região. 

De fato, este projeto implica um volume de investimento significativo, na ordem dos 9M€, e 
assegura a criação de um número máximo de 80 postos de trabalho (com integração de 
adultos com deficiência). Acresce que o projeto de investimento tem a participação do grupo 
francês Larrère, que é uma referência de qualidade e excelência na agricultura biológica e 
um exemplo de vanguarda na agricultura verde e amiga do ambiente. 

No entanto, um projeto agrícola desta tipologia é inevitavelmente indutor de alguns 
impactes negativos (mesmo que pouco significativos) durante as fases de construção e 
exploração do mesmo. Apesar dos impactes negativos identificados, considera-se que os 
mesmos não serão suscetíveis de comprometer a implementação do projeto agrícola em 
apreço, dada a pouca relevância que os impactes apresentam. 

De forma complementar, e reforçando ainda as disposições previstas no âmbito do projeto 
de execução do Projeto Agrícola HM, o EIA propõe medidas de mitigação de impactes 
negativos para as fases de implantação/construção e de exploração, medidas de 
compensação de impactes negativos (em especial sobre os impactes ao nível dos sistemas 
ecológicos – flora e vegetação), medidas de potenciação de impactes positivos e a 
realização de programas de monitorização no âmbito dos recursos hídricos (qualidade da 
água e piezometria), dos solos e da biodiversidade (flora e vegetação e avifauna). 

Em suma, considerando todos os descritores ambientais analisados no EIA, considera-se 
que o Projeto Agrícola HM é ambientalmente viável, apresentando-se mesmo como uma 
mais-valia em diversos níveis para o concelho de Alcácer do Sal.  


