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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório Síntese (RS) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

Projecto de Ampliação da Exploração Suinícola da Herdade do Pessegueiro, em fase de projecto de 

execução.  

O proponente é a empresa Valorgado – Agricultura e Pecuária, Lda., constituída em 2006 e que se 

dedica à produção animal. 

A Suinicultura da Herdade do Pessegueiro localiza-se no concelho de Salvaterra de Magos, não 

abrangendo qualquer área sensível.  

A exploração dispõe de título de exploração válido para um efectivo base de 320 porcas 

reprodutoras. Com o Projecto, o proponente pretende aumentar o efectivo animal para 900 porcas 

reprodutoras e ampliar as instalações utilizadas na actividade de produção suinícola. 

O EIA foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos do Regime Jurídico da Avaliação 

de Impacte Ambiental (RJAIA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de Outubro, que 

através do nº 3 do artigo 1º e da alínea e) do ponto 1 do Anexo II, sujeita a procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), as instalações de pecuária intensiva. 

A avaliação do EIA é da responsabilidade da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), que intervirá no processo como Autoridade de AIA, em 

conformidade com o disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 8º do RJAIA. 

A entidade licenciadora é a Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

(DRAPLVT), em conformidade com o referido no nº 1 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 81/2013, de 14 

de Junho, com as alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação nº 31/2013, de 24 de julho, 

que estabelece o Novo Regime do Exercício da Actividade Pecuária (NREAP).   
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

O NREAP, através do disposto na alínea b), do nº 1, do artigo 29º, determina que as alterações 

efectuadas à actividade pecuária estão sujeitas a novo licenciamento quando delas resultar a 

ultrapassagem dos limiares estabelecidos no RJAIA ou a verificação de outras condições previstas no 

referido regime jurídico que determinem a necessidade de AIA. 

Considerando o efectivo pretendido de 900 porcas reprodutoras ou 1368 CN, o Projecto tem 

enquadramento na alínea e), do ponto 1, do anexo II do RJAIA: Outras tipologias: mediante 

ponderação de cabeças equivalentes (Caso geral).  

Para efeitos de enquadramento de cabeças equivalentes, recorreu-se à Nota Interpretativa Nº 

4/2014 da Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Dela extraiu-se que devem ser 

sujeitas a AIA as explorações intensivas com capacidade instalada igual ou superior a 520 CN, 

havendo por isso enquadramento para o Projecto. 

Nestes termos, por aplicação do NREAP e do RJAIA, o EIA que agora se apresenta configura-se como 

um requisito formal e um elemento instrutório a apresentar à entidade licenciadora no âmbito do 

novo processo de licenciamento da actividade a que o proponente é obrigado.   
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3. EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE EXECUÇÃO DO EIA 

O EIA do Projeto de Ampliação da Exploração Suinícola da Herdade do Pessegueiro foi elaborado pela 

empresa TTerra – Engenharia e Ambiente, Lda., com recurso à equipa técnica constante no Quadro 1. 

A elaboração do EIA decorreu durante o período compreendido entre setembro de 2014 e fevereiro 

de 2015. 

Quadro 1: Constituição da equipa técnica. 

Elementos Formação/Qualificação Participação 

Maria João 
Figueiredo 

Pós-graduações em Higiene e Segurança 
no Trabalho, Eng. Sanitária e Gestão 
Lic. em Eng. dos Recursos Hídricos 

Coordenação geral do EIA 
Controlo de Qualidade 

Descritores: Socioeconomia, Gestão de 
Resíduos, Qualidade do Ar e Ambiente 

Sonoro 

Maria Antónia 
Figueiredo 

Doutoranda em Alterações Climáticas e 
Políticas de Desenvolvimento Sustentável 

Mestre em Engenharia do Ambiente 
Pós-graduada em Hidráulica e Recursos 

Hídricos 
 Pós-graduada em Eng. Sanitária 
Lic. Eng. dos Recursos Hídricos 

Revisão do EIA 
Descritores: Clima, Geologia e 

Geomorfologia, Recursos Hídricos e 
Qualidade da Água  

Helena Abelha Lic. em Arquitectura Paisagista 
Descritores: Solos, Flora e Vegetação, 

Fauna, Ordenamento do Território, Uso 
Actual do Solo e Paisagem 

Paulo Ribeiro 

Licenciando em Eng.ª Informática e de 
Computadores 

Mestre em Ciência e Sistemas de 
Informação Geográfica 

Lic. em Ciências do Ambiente 

Produção cartográfica 

Componentes externas 

Carlos Chaves Arqueólogo Património Histórico e Arqueológico 

Joana Garcia Arqueóloga Património Histórico e Arqueológico 
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4. DESCRIÇÃO DE ANTECEDENTES 

O presente EIA não foi objeto de qualquer Proposta de Definição do Âmbito prevista no artigo 12º do 

RJAIA, pelo que não existem antecedentes a reportar em matéria de AIA. 

No que respeita a antecedentes administrativos, a Exploração foi sujeita a processo de regularização 

ao abrigo do Regime do Exercício da Actividade Pecuária (então constante do Decreto-Lei nº 

214/2008, de 10 de novembro) para a classe 1, submetido em janeiro de 2013, para um efectivo 

suinícola de 500,64 CN. Em outubro desse ano foi emitida a licença de exploração Nº 857/2013, com 

validade até 03 de outubro de 2018 (Documento 01, Anexo I). 

Relativamente às construções agora pretendidas, foi efectuado um pedido de informação prévia à 

Câmara Municipal de Salvaterra de Magos para aferição da sua viabilidade, o qual foi deferido 

favoravelmente a 04 fevereiro de 2013 (Documento 02, Anexo I). 

Foi ainda apresentado a 13 de agosto de 2014 junto da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos o 

pedido de licenciamento de utilização das construções existentes (Documento 03, Anexo I). 
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5. METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA 

De forma a que o EIA possa identificar, caracterizar e avaliar o conjunto de ocorrências susceptíveis 

de provocarem desequilíbrios benéficos ou adversos no ambiente decorrentes do Projeto, bem como 

apresentar as respectivas medidas capazes de os minorar ou majorar, aplicou-se a metodologia mais 

adequada e aceite nos meios nacionais e internacionais. Em síntese: 

• Descrição geral das principais características do Projeto, com particular incidência nos 

aspectos mais susceptíveis de provocar consequências ambientais durante a actividade, a 

sua localização e características funcionais, justificação e objectivos, antecedentes e 

enquadramento nos instrumentos de gestão territorial vigentes; 

• Identificação e caracterização do actual estado do ambiente na área afecta ao Projeto e 

sua envolvente, sendo que os descritores ambientais englobados nesta caracterização têm 

diferentes aprofundamentos de análise tendo em atenção a especificidade da instalação – foi 

dispensada maior atenção e detalhe aos aspectos onde se prevê que venham a detectar-se 

maiores repercussões. A metodologia geral aplicada nesta etapa consistiu, 

fundamentalmente, na recolha de informação, pesquisa bibliográfica e consulta a entidades 

e organismos com competências nestas matérias, consolidada e comprovada pela análise dos 

dados e informações recolhidas nos trabalhos de campo e visitas ao local realizados para 

todos os descritores definidos: Clima, Geologia e Geomorfologia, Solos, Flora e Vegetação, 

Fauna, Ordenamento do Território, Uso do Solo, Paisagem, Socioeconomia, Resíduos, 

Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Património Histórico e Arqueológico, Qualidade do 

Ar e Ambiente Sonoro; 

• Previsão da evolução ambiental do local com a presença do Projeto, identificando, 

antecipando e avaliando os impactes ambientais expectáveis durante a actividade. Os 

impactes identificados foram divididos considerando a fase temporal em que é estimada a 

sua ocorrência e o descritor afectado, onde este se manifesta. Foram igualmente 

considerados os impactes cumulativos; 

• Definição de medidas cautelares, minimizadoras e/ou compensatórias dos impactes 

avaliados, adequadas aos efeitos previstos de forma a garantir a manutenção de níveis 

aceitáveis de qualidade ambiental. Os impactes que se prevejam positivos são igualmente 

objecto de análise de forma a promover e expandir a sua magnitude; 
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• Proposta de acções de acompanhamento e de monitorização da qualidade ambiental do 

local, bem como da efectivação das respectivas medidas minimizadoras; 

• Identificação de lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na elaboração do 

presente estudo; 

• Compilação e elaboração, objectiva e sintética, da informação anteriormente explicitada sob 

a forma de um Relatório Síntese, que será acompanhado do Resumo Não Técnico (RNT), 

peça obrigatória do EIA. 

O EIA foi estruturado segundo as normas técnicas constantes do anexo II da Portaria nº 330/2001, de 

2 de abril, e integra os seguintes capítulos: 

• Capítulo 1 – Introdução: identificação, objectivos e justificação do Projeto; 

• Capítulo 2 – Enquadramento legal: identificação dos diplomas legais, das entidades 

intervenientes e da estrutura do EIA; 

• Capítulo 3 – Equipa técnica e período de execução do EIA: identificação dos responsáveis e 

colaboradores do EIA; 

• Capítulo 4 – Antecedentes: referência aos antecedentes do EIA; 

• Capítulo 5 – Metodologia e estrutura do EIA: referência ao plano geral; 

• Capítulo 6 – Objectivos e justificação do Projeto: descrição dos objectivos e da sua 

necessidade, e respectiva conformidade com os instrumentos de gestão territorial existentes 

e em vigor; 

• Capítulo 7 – Localização do Projeto: contexto nacional, regional e local; 

• Capítulo 8 – Descrição do Projeto: descrição das principais características e alternativas, 

infra-estruturas, equipamentos e procedimentos associados, e projectos complementares; 

• Capítulo 9 – Caracterização da Situação de Referência: descrição do estado actual do 

ambiente na zona de implantação do Projeto; 

• Capítulo 10 – Evolução previsível do estado do ambiente na ausência do Projeto; 
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• Capítulo 11 – Identificação, Avaliação dos Impacte Ambientais e Medidas de Minimização: 

descrição, análise e classificação dos impactes ambientais identificados e metodologia de 

avaliação. Apresentação das acções e técnicas previstas para evitar, minorar ou compensar 

os impactes negativos, e para potenciar os eventuais impactes positivos; 

• Capítulo 12 – Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental: apresentação das acções 

previstas de acompanhamento, verificação e manutenção da qualidade ambiental e de 

aplicabilidade e eficácia das medidas de minimização; 

• Capítulo 13 – Lacunas técnicas e de Conhecimento: identificação de constrangimentos 

técnicos ou de conhecimento, ocorridos durante a elaboração do EIA; 

• Capítulo 14 – Conclusões: principais conclusões do EIA, evidenciando as questões 

controversas ou particulares da instalação, se relevantes; 

• Bibliografia; 

• Anexos. 

O RNT, por sua vez, observou o disposto no anexo III da portaria e foi estruturado segundo os 

Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos, publicados no 

portal da Agência Portuguesa do Ambiente.  

Este documento sumariza e traduz em linguagem não técnica o conteúdo do RS, tornando-o acessível 

a um grupo mais alargado de interessados. Constitui um documento próprio e é disponibilizado nos 

formatos exigidos, designadamente em papel e em suporte informático selado. 
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6. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

6.1 DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E DA NECESSIDADE DO PROJETO 

O proponente é uma empresa de natureza familiar constituída em 2006, que se dedica à produção 

animal para venda através dos agrupamentos de produtores a que pertence, sendo o seu destino 

final tanto os matadouros nacionais como os matadouros do Sul de Espanha.  

Desde que iniciou a sua actividade tem conseguido obter resultados económicos consistentemente 

positivos, apesar da grande competitividade do sector e dos condicionalismos impostos pelo 

aumento do preço dos cereais e pelo baixo preço de venda dos animais. Em resultado, o seu volume 

de negócios e presença de mercado tem vindo a aumentar de forma consolidada, sendo que para 

isso foram efectuados sucessivos e avultados investimentos nas instalações.  

Com o Projecto, o proponente pretende dar seguimento a esta linha estratégica e promover novas 

intervenções na exploração. Este justifica-se, por isso, pela necessidade de crescimento progressivo 

do volume de negócios e pela evolução da dimensão da empresa, consequência das necessidades de 

mercado e de autossuficiência do país no abastecimento de produtos alimentares. 

6.2 CONFORMIDADE DA EXPLORAÇÃO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR 

A área de incidência do Projeto é abrangida pelos seguintes instrumentos de gestão territorial: 

• Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Tejo – Decreto Regulamentar nº 18/2001, de 7 de 

Dezembro; 

• Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) do Tejo (RH5) – Resolução do Conselho de 

Ministros nº 16-F/2013, de 22 de Março; 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Ribatejo – Decreto Regulamentar nº 

16/2006, de 19 de outubro (sujeito a suspensão parcial pela Portaria nº 62/2011, de 2 de 

fevereiro); 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) – 

Resolução do Conselho de Ministros nº 64-A/2009, de 6 de agosto; 
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• Plano Diretor Municipal (PDM) de Salvaterra de Magos - Resolução do Conselho de Ministros 

nº 145/2000, de 27 de Outubro (com as alterações e retificações introduzidas pelos 

seguintes diplomas: Deliberação nº 548/2010, de 19 de março; Declaração de Rectificação nº 

648/2010, de 31 de março; Aviso nº 21122/2010, de 21 de outubro; e aviso nº 13435/2012, 

de 9 de outubro). 

Sem prejuízo da análise detalhada a cada plano realizada em capítulo próprio para o ordenamento 

territorial, salienta-se que o Projecto não colide com as disposições dos vários instrumentos de 

gestão territorial. Em matéria de condicionantes também não são identificadas incompatibilidades.  
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7. LOCALIZAÇÃO 

7.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ADMINISTRATIVA 

O Projecto encontra-se previsto para a Herdade do Pessegueiro, localizada no lugar de Valão 

(Desenho 01, Anexo II). A Herdade possui uma área total de cerca de 384,12 hectares e encontra-se 

cedida ao proponente em regime de comodato. 

Com a reorganização administrativa do território imposta pela Lei nº 11-A/2013, de 28 de Janeiro, e 

posteriores alterações, a Herdade integra-se na união das freguesias de Glória do Ribatejo e Granho, 

no concelho de Salvaterra de Magos, distrito de Santarém. Ocorre ainda na região Alentejo (NUT II) e 

na sub-região Lezíria do Tejo (NUT III) - Desenho 02, Anexo II.  

O acesso à exploração é efectuado por um caminho secundário de terra batida desde a Estrada 

Nacional (EN) 114-3, que liga a sede do concelho a Coruche. 

7.2 ÁREAS SENSÍVEIS 

Nos termos da alínea a) do artigo 2º do RJAIA, são consideradas áreas sensíveis as áreas protegidas, 

os sítios da Rede Natura 2000, as zonas especiais de conservação, zonas de proteção especial e as 

zonas de protecção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação.  

Analisada a localização geográfica do Projecto, não se identifica a abrangência de qualquer área 

sensível (Desenho 03, Anexo II). As áreas classificadas de maior proximidade são as áreas de 

Paisagem Protegida do Açude da Agolada, a cerca de 7,5 km de distância, e do Açude do Monte da 

Barca, a cerca de 17 km de distância, ambas criadas pelo Decreto-Lei nº 197/80, de 24 de junho. 
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8. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

Nos pontos seguintes efectua-se a descrição do Projecto da Exploração Suinícola da Herdade do 

Pessegueiro, incluindo a caracterização da actividade desenvolvida e a desenvolver, bem como a 

caracterização das instalações afectas à produção pecuária, existentes e a construir. 

8.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO ANIMAL 

A Exploração da Herdade do Pessegueiro, conforme referido no ponto 4, encontra-se devidamente 

licenciada para o exercício da actividade pecuária. Dispõe do Número de Registo de Exploração (NRE) 

6042957. 

A Exploração é composta por um único núcleo de produção suína com 320 porcas reprodutoras em 

ciclo fechado, com a marca sanitária PTSKZ01, a que corresponde uma capacidade instalada de 

500,64 CN. Para este efectivo, a produção anual é de cerca de 5904 animais para abate. 

A produção é efectuada exclusivamente por inseminação artificial, com recurso a sémen de elevada 

qualidade genética e sanitária, proveniente da Aligrupo – Agrupamento de Produtores de Suínos, 

CRL., de que o proponente é associado. 

A actividade produtiva é desenvolvida tanto no interior das instalações existentes como no exterior, 

em 12 parques ao ar livre com funcionamento rotativo. No interior permanecem cerca de 228 porcas 

(aproximadamente 71% do efectivo base) e no exterior, em pastoreio permanente, estão instaladas 

cerca de 92 porcas em gestação (aproximadamente 29% do efectivo base). 

Com o Projecto, o proponente pretende aumentar o efectivo base para 900 porcas reprodutoras, em 

ciclo fechado, sem produção exterior. Ao efectivo pretendido corresponde uma capacidade instalada 

de 1368 CN por aplicação do factor de conversão 1,52, determinado pela Direcção-Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural para porcas em ciclo fechado (porca reprodutora + 2% 

varrascos + 3,37 leitões até 20 kg + 6,65 porcos em acabamento), em conformidade com o disposto 

no nº 3 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 81/2013. 
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8.2 CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

8.2.1 Condições de Implantação 

As instalações da suinicultura da Herdade do Pessegueiro estão localizadas em local isolado, a mais 

de 200 m de distância da extrema da propriedade, não confinando com vias de comunicação de 

utilização pública ou com instalações de terceiros, de forma a reduzir o risco de disseminação de 

doenças infecciosas transmitidas por via eólica. 

O acesso às instalações é efectuado por um caminho interno de utilização exclusiva por funcionários, 

fornecedores e outras entidades devidamente autorizadas pelo proponente, os quais estão sujeitos 

às medidas de controlo sanitário legalmente exigidas. 

8.2.2 Instalações existentes 

A Exploração da Herdade do Pessegueiro dispõe de 7 pavilhões pré-existentes onde decorre a atual 

atividade produtiva. Estes pavilhões ocupam uma área total de 3807,00 m2, com a distribuição 

incluída no quadro seguinte: 

Quadro 2: Pavilhões suinícolas existentes. 

Tipologia/sector Ano de construção Área (m
2
) 

Gestação 1990 541,00 

Maternidade 1990 1152,00 
Recria 1990 520,00 
Engorda Nº 1 1990 576,00 

Engorda Nº 2 1990 960,00 

Quarentena 1990 42,00 

Enfermaria 1990 16,00 

Total 3807,00 

(Fonte: Valorgado, Lda.) 

Na actividade produtiva são também utilizados 12 parques ao ar livre com disposição octogonal, 

vulgo “redondel” (Fotografia 1). Cada parque dispõe de uma instalação para o alojamento animal 

(Fotografia 2) com área coberta de 37,00 m2, no total de 444,00 m2. 
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Fotografia 1: Vista para os parques exteriores. Fotografia 2: Vista para as instalações de alojamento 

animal. 

Para apoio à actividade existe ainda um edifício com 76,50 m2, composto pelas seguintes divisões: 

escritório com vestíbulo de espera, balneários, instalações sanitárias e armazém de pequenas 

dimensões para apoio aos balneários e escritório.  

A área coberta existente, no total de todas as instalações, é de 4327,50 m2. 

8.2.2.1 Condições de alojamento e dimensionamento 

Todos os pavilhões estão dimensionados e compartimentados de modo a permitir um maneio 

sectorial independente, de acordo com o plano de produção definido. Apresentam as condições a 

seguir descritas. 

• Pavilhão da gestação: 

O pavilhão da gestação é composto por: 

− 21 parques em grupo com cerca de 13,00 m2 cada, no total de 273,00 m2; 

− Zona de cobrição e porcas atrasadas com cerca de 81,00 m2; 

− Zona de nulíparas com cerca de 30,00 m2; 

− 60 camisas de gestação. 
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O pavimento do pavilhão é constituído por laje de betão armado afagado e por grelha de betão 

armado. 

 
Fotografia 3: Vista para o parque de gestação. 

A ventilação do pavilhão é efectuada de forma natural, através de janelas em policarbonato, 

protegidas por redes plastificadas para evitar a entrada de aves e roedores. A abertura e fecho das 

janelas são feitos por controlo da temperatura. 

• Pavilhão de maternidades: 

O pavilhão de maternidades é composto por 6 salas independentes, cada uma das quais com 

capacidade para 14 maternidades, num total de 84. 

O piso nas maternidades é composto por um estrado em ferro fundido no lugar da porca e por 

estrados de polipropileno na área destinada aos leitões. 

A ventilação do pavilhão é efectuada de forma artificial através de ventiladores de parede mecânicos 

que extraem o ar viciado do interior do pavilhão, forçando a entrada de ar fresco através de janelas 

basculantes instaladas na parede contrária, equipadas com sistema de abertura automática. Estes 

são complementados por janelas em policarbonato para ventilação natural em caso de avaria no 

sistema artificial.  

O arrefecimento do pavilhão é assegurado por painéis evaporativos (coolers) compostos por 

camadas de celulose desencontradas, que permitem transferir ar purificado e arrefecido ao interior 
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do pavilhão. Já o aquecimento das salas é assegurado por aquecedores eléctricos controlados por 

termóstatos.  

• Pavilhão de recria: 

O pavilhão de recria é composto por: 

− 24 parques com uma área total de 84,00 m2; 

− 10 módulos em fibracom cerca de 100,00 m2; 

− 10 parques com uma área total de 53,00 m2; 

− 24 parques com uma área total de 281,00 m2. 

O piso dos parques é variável, comportando pavimentos em laje e grelha de betão armado afagado e 

em estrado de polipropileno (Fotografia 4 e Fotografia 5). 

  
Fotografia 4: Vista para os módulos de recria. Fotografia 5: Vista para os parques de recria. 

O sistema de ventilação é igualmente variável, englobando meios artificiais, através de ventiladores 

de parede e entradas de ar basculantes, e meios naturais através de janelas em policarbonato e da 

abertura de alguns parques ao exterior (dotados de rede de ensombramento).  

A climatização, quando aplicável, é assegurada por painéis evaporativos (coolers).  
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• Pavilhões de engorda: 

Os pavilhões de engorda comportam de forma conjunta: 

− 48 parques com 14,17 m2 cada, no total de 680,16 m2; 

− 6 parques com 20,40 m2 cada, no total de 122,40 m2; 

− 18 parques com 15,73 m2 cada, no total de 283,14 m2 

− 12 parques com 20,00 m2 cada, no total de 240,00 m2; 

− 4 parques com 20,74 m2 cada, no total de 82,96 m2; 

− 2 parques com 5,42 m2 cada, no total de 10,84 m2. 

O pavimento do pavilhão é composto por é constituído por laje de betão armado afagado e por 

grelha de betão armado.  

A ventilação é efectuada de forma natural, através de janelas automáticas em policarbonato, 

dotadas de redes plastificadas para evitar a entrada de aves e roedores. 

• Pavilhão de quarentena: 

Este pavilhão, com uma área total de 42,00 m2, é constituido por 1 parque. 

• Enfermaria: 

Este pavilhão é constituido por 3 parques e dispões de uma área total de 16,00 m2. 

• Edifício de apoio: 

O edifício de apoio (Fotografia 6) é composto por 3 divisões correspondente aos balneários, ao 

escritório e ao armazém. 

Os balneários constituem o filtro sanitário, ligando a zona limpa e a zona suja. O escritório e o 

armazém apenas têm acesso pela zona limpa.  
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(Fonte: Projecto de arquitectura). 

Fotografia 6: Vista para o edifício de apoio.  

8.2.2.2 Enquadramento das instalações existentes face ao Projecto 

Com a implementação do Projecto serão efectuadas alterações estuturais e/ou funcionais em 

algumas das instalações existentes.  

No quadro seguinte sintetiza-se o enquadramento das várias instalações face ao desenvolvimento do 

Projecto. 

Quadro 3: Enquadramento das instalações existentes. 

Construção Área actual (m
2
) Área futura (m

2
) Alterações 

Parques ao ar livre 444,00 0,00 A demolir totalmente 

Pavilhão da gestação 541,00 541,00 A manter 

Pavilhão de maternidade 1152,00 1152,00 A converter em engordas 

Pavilhão de recria 520,00 520,00 A manter 

Engorda Nº 1 576,00 576,00 A manter 

Engorda Nº 2 960,00 960,00 A manter 

Quarentena 42,00 42,00 A converter em enfermaria 

Enfermaria 16,00 16,00 A manter 

Edifício de apoio 76,50 76,50 A reabilitar  

8.2.3 Instalações previstas 

Com o Projecto, o proponente pretende proceder à construção de 4 novos pavilhões e à alteração do 

edifício onde estão localizados os balneários. Pretende ainda a construção de uma nova lagoa de 

retenção, abordada com mais detalhe no ponto 8.4.2. 
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Os pavilhões a construir destinam-se aos sectores da gestação, maternidade, engorda e quarentena. 

As suas características e dimensionamento são abordados no ponto seguinte, juntamente com as 

alterações a efectuar no restante edifício.   

As plantas, cortes e alçados das construções são apresentadas no Anexo III. 

8.2.3.1 Condições de alojamento e dimensionamento 

Os pavilhões a construir serão de apenas um piso e terão características idênticas às dos pavilhões já 

existentes. 

Segundo dados do projeto de arquitectura, todos os pavilhões terão uma estrutura metálica, tipo 

pórtico, assente numa laje de betão armado afagada mecanicamente no local. Apresentarão 

cobertura com painéis tipo “sandwich” de 40-50 mm, de forma a ser garantido um adequado 

isolamento térmico e higrométrico. 

As paredes exteriores serão compostas por um muro periférico em betão armado e/ou alvenaria 

rebocada e pintada, desde a cota do desvão sanitário para escoamento dos dejectos, com 

acabamento de cor branca a cerca de 3 m de altura. As paredes interiores serão em alvenaria de 

tijolo, rebocadas e pintadas com cor branca. 

As janelas terão vãos em policarbonato opalino translúcido, tipo guilhotina, com painel de rede 

passareira. As portas de acesso serão em PVC de alta densidade de cor branca. 

Todos os pavilhões serão dotados valas impermeabilizadas sob o pavimento, com inclinação ligeira 

para o escoamento natural dos efluentes, ligadas a caixas de retenção no exterior que encaminham 

os efluentes até ao poço de recepção. Este poço é parte integrante do sistema de retenção de 

efluentes pecuários, cuja abordagem é efectuada em capítulo próprio. 

• Pavilhão de quarentena: 

O pavilhão de quarentena terá uma área de implantação e construção de 139,50 m2 e uma área útil 

de 124,00 m2. Estará localizado na barreira sanitária, a mais de 10 m de distância dos restantes 

pavilhões.  
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Será dotado de 6 parques com 18,00 m2 cada para o alojamento de animais provenientes do exterior 

durante o tempo estipulado pelo médico veterinário. Todos os parques serão delimitados por painéis 

de PVC.  

O pavimento dos parques será antiderrapante e constituído por estrados de PVC de alta densidade. 

A ventilação será efectuada de forma natural através de 16 janelas de policarbonato revestidas e 

grelhas de ventilação constante instaladas na cobertura. 

Estará ainda dotado de um silo para a alimentação dos animais, instalado no exterior. 

• Pavilhão de gestação: 

O pavilhão de gestação terá uma área de implantação e construção de 1548,00 m2 e uma área útil de 

1500,00 m2. 

Será composto por: 

- 6 parques para varrascos vasectomizados utilizados na detecção dos cios, cada um com 

aproximadamente 8,50 m2, implantados em local com visibilidade para as reprodutoras; 

- Área para cobrição com 205 celas individuais de 2,10 m x 0,60 m cada, organizadas em 5 filas 

com corredores frontais e na rectaguarda (com larguras de 0,80 m, 1,00 m e 1,30 m) para 

visualização das porcas e passagem dos varrascos; 

- Área para gestação com 12 parques em grupo e com uma área total de 842,30 m2. Dez dos 

12 parques possuirão uma área de cerca de 76,88 m2 cada e os restantes 2 terão uma área de 

36,75 m2. Todos os parques estarão circundados por corredores, com larguras de 1,15 m, 

1,00 m e 0,40 m. 

A área para cobrição será utilizada para a inseminação das porcas e alojamento até confirmação das 

gestações positivas. Será dotada de celas individuais constituídas por camisa em varão de ferro liso e 

betão afagado, equipadas com bebedouro e comedouro contínuo através de uma sistema de 

alimentação por arrasto. 

A área de gestação será utilizada para o alojamento em parques das porcas com gestação 

confirmada. Cada parque será construído em PVC e varão de ferro liso, de forma a minimizar a 
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ocorrência de lesões nos animais. Todos estarão equipados com sistema de alimentação e 

bebedouros.  

O pavimento do pavilhão será constituído por estrados de PVC de alta densidade. 

A ventilação será efectuada com recurso a ventiladores de parede fixos e a múltiplas janelas de 

policarbonato opalino revestidas com rede passareira. Na cobertura existirão também grelhas de 

ventilação constante. 

A iluminação do pavilhão será assegurada pelas janelas e também por vãos zenital na cobertura com 

painel de policarbonato opalino translúcido.  

A alimentação dos animais será assegurada por 3 silos instalados no exterior. 

• Pavilhão de maternidades e recria: 

O pavilhão de maternidades e recria terá uma área de implantação e construção de 2470,00 m2 e 

uma área útil de 2411,00 m2. 

O setor de maternidades terá capacidade para 224 lugares organizados em: 

− 4 salas independentes com 226,40 m2 cada e 42 celas individuais, no total de 168 lugares, 

servidas por um corredor central e dois corredores laterais, com 1,00 m de largura, para uma 

perfeita visualização frontal e traseira das porcas e dos leitões; 

− 2 salas independentes com 153,10 m2 cada e 28 celas individuais, no total de 56 lugares 

servidas por um corredor frontal e um corredor traseiro, ambos com 1,00 m de largura.  

Cada cela individual será constituída por uma camisa de parto em tubo de ferro liso, com sistema 

anti-esmagamento de leitões. As celas serão separadas entre si através de placas de PVC e estarão 

dotadas de comedouros e de bebedouros em concha. Os nichos dos leitões estarão equipados com 

lâmpadas de aquecimento em infravermelhos, com comedouros do tipo prato (1ª idade) e com 

bebedouros em “chupeta” para racionalizar os gastos de água.  

O sector de recria será composto por 10 parques em grupo organizados em: 
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− 6 salas individualizadas com 151,20 m2 cada, servidas por dois corredores com 0,80 m de 

largura. Cada sala terá 20 parques de baterias, com área de 6,55 m2 cada; 

− 1 sala com 10 parques de baterias, cada um deles com área de 6,55 m2, servidos por um 

corredor central com 0,80 m de largura; 

− Zona de armazém com uma área de 75,60 m2. 

Todos os parques de baterias serão delimitados por placas de PVC dotados de comedouros e de 

bebedouros em chupeta.  

O pavimento da totalidade do pavilhão será composto por estrados de PVC de alta densidade. 

A ventilação será efectuada com recurso a chaminés de exaustão instaladas na cobertura e a grelhas 

fixas nas paredes. A ventilação, e iluminação, será ainda efectuada com recurso a múltiplas janelas 

rampeadoras com vidro duplo.   

Para a alimentação dos animais, o pavilhão disporá ainda de 4 silos instalados no exterior. 

• Pavilhão de engorda: 

O pavilhão de engorda terá uma área de implantação e construção de 930,00 m2 e uma área útil de 

893,00 m2. 

Será composto por 2 salas de engorda servidas por um corredor central com 1,00 m de largura. Cada 

sala terá 14 parques com 28,00 m2 cada, no total de 784,00 m2.  

Todos os parques serão delimitados por placas de alvenaria e dotados de pavimento em estrados de 

alvenaria elevados para o escoamento dos dejectos. Estarão equipados com bebedouros e 

comedouros ligados a três silos instalados no exterior.  

A ventilação será efectuada de forma natural com recurso a múltiplas janelas de policarbonato 

opalino, protegidas com rede passareira. Referir que a cobertura é composta por lantornine de 

forma a promover a ventilação natural. 

• Edifício de apoio: 

O edifício de apoio manterá a sua área de implantação e construção de 76,50 m2.  
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Será sujeito a várias alterações destinadas a melhorar as condições existentes ao dispor dos 

funcionários. Essas alterações englobarão: 

Conversão da área dos actuais balneários e parte do escritório em balneários masculinos e femininos, 

com áreas de 16,80 m2 e 12,00 m2 respectivamente; 

Conversão da restante área do escritório em novas instalações sanitárias e num atrium de 

distribuição, com áreas de 3,60 m2 e 6,10 m2 respectivamente; 

Conversão do actual armazém num escritório e num armazém de menor dimensão, ambos com 

áreas de 11,70 m2. 

8.3 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE APOIO 

8.3.1 Abastecimento de Água 

A água utilizada na exploração da Herdade do Pessegueiro para fins industriais tem origem numa 

captação subterrânea, tipo furo vertical, executada em 1980 e equipada com uma bomba de 

extracção de 3,5 CV de potência. Esta captação foi sujeita a pedido de regularização de utilização dos 

recursos hídricos a 1 de Abril de 2010, cujo comprovativo consta do Documento 04 do Anexo I. 

A água extraída destina-se apenas ao abeberamento dos animais, mediante desinfeção prévia com 

hipoclorito de sódio, e à lavagem das instalações, existindo, por isso, circuitos de distribuição 

independentes. Para consumo humano é utilizada água engarrafada proveniente do exterior.  

O armazenamento da água é efetuado em dois depósitos com capacidade para 10 000 e 15 000 litros 

(Fotografia 7). 
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Fotografia 7: Depósitos de armazenamento de água. 

O consumo atual de água é de 40 m3/dia e 14600 m3/ano. Com o desenvolvimento do Projecto, as 

necessidades de água irão aumentar, pelo está prevista a execução de uma nova captação 

subterrânea (furo). 

8.3.2 Abastecimento de Energia Eléctrica 

O fornecimento de energia eléctrica à exploração é assegurado por ligação à rede pública de 

distribuição.  

O consumo médio anual de energia na exploração é actualmente de 105000 kWh. A intensidade 

energética é de cerca de 17,78 kWh por animal, a que corresponde um valor médio anual de 3,82 x 

10-3 tep/animal produzido (MWh x 0,215). 

8.3.3 Sistema de Alimentação  

O alimento utilizado na exploração é adquirido no exterior e armazenado na exploração em silos de 

fibra ou metal, localizados na zona limpa. 

Actualmente existem 10 silos com capacidades de 5 e 18 toneladas, a partir dos quais é efectuada a 

distribuição do alimento com recurso a linhas automáticas do tipo sem-fim. Com a execução do 

Projecto serão instalados 10 novos silos, com características e sistema de distribuição idênticos aos 

actuais. 
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O consumo de ração para o efectivo animal instalado é de 2064 toneladas/ano, sendo previsível o 

seu aumento após a implementação do Projecto. 

8.4 GESTÃO DE EFLUENTES  

Os efluentes gerados na Herdade do Pessegueiro têm uma origem industrial e doméstica.  

Os efluentes industriais correspondem aos dejectos produzidos pelos animais e às águas residuais 

provenientes das lavagens dos pavilhões, que são encaminhados para um sistema de retenção.  

Os efluentes domésticos correspondem às águas residuais provenientes dos balneários e instalações 

sanitárias, e são encaminhados para duas fossas séticas estanques: uma serve o wc/balneários e a 

outra serve a habitação destinada ao caseiro. 

Com a implementação do Projecto a carga de efluentes industriais irá aumentar. Também se prevê 

um ligeiro aumento dos efluentes domésticos uma vez que o número de funcionários deverá sofrer 

um aumento de 50%, com um acréscimo de mais 2 funcionarios aos atuais 4. 

A gestão dos efluentes atualmente produzidos é efectuada de acordo com o Plano de Gestão de 

Efluentes Pecuários (PGEP) apresentado, em 2013, à Direcção Regional de Agricultura e Pescas de 

Lisboa e Vale do Tejo e a partir do qual se efectuou a caracterização dos efluentes pecuários 

apresentada nos pontos seguintes (Anexo IV).  

8.4.1 Caracterização Qualitativa e Quantitativa dos Efluentes Pecuários 

Segundo dados do PGEP (2013), os efluentes pecuários associados ao efectivo animal apresentam a 

composição e a produção anual constante do Quadro 4. 

 

 

 

 

Quadro 4: Caracterização dos efluentes pecuários na situação atual. 
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Efetivo  
(Cabeças Normais) 

Quantidades 

Estrume 
(ton. /ano) 

Chorume 
(m

3
/ano) 

Azoto total  Fósforo  Potássio 

336 porcas em ciclo 
fechado x 1,49 CN 

500,64 CN - 11 417,6 
1
 

6 kg 
Ntotal/m

3
/ano 

3,8 kg 
P2O5/m

3
/ano 

4,4 kg 
K20/m

3
/ano 

150 novilhos engorda x 
0,6 CN 

90 CN 1 020 
2
 - 

5,4 kg 
Ntotal/ton/ano 

2,3 kg 
P2O5/ton/ano 

8,9 kg 
K20/ton/ano 

1
 Caudal medio diário = 336 porcas reprodutoras x 19,1 m

3
/animal/ano = 6.417,6 m

3
/ano + 5.000 m

3
/ano águas 

de lavagem = 11.417,6 m
3
/ano = 31,28 m

3
/dia. 

2
 Volume medio diário = 150 novilhos x 6,8 ton/animal/ano = 1020 ton/ano = 2,79 ton/dia 

(Fonte: PGEP, 2013) 

A ampliação da exploração suinícola da Herdade do Pessegueiro envolve um aumento do efetivo 

base para 900 porcas reprodutoras. Nestas condições estima-se que os efluentes pecuários gerados 

na exploração suinícula terão as carateristicas que se apresentam no Quadro 5. 

Quadro 5: Caracterização dos efluentes pecuários na situação de projeto. 

Efetivo  
(Cabeças Normais) 

Quantidades 

Estrume 
(ton. /ano) 

Chorume 
(m

3
/ano) 

Azoto total  Fósforo  Potássio 

900 porcas em ciclo 
fechado x 1,49 CN 

1341 CN - 22050 
1
 

51 570 
kg/ano 

65 322 
kg/ano 

75 636  
kg/ano 

150 novilhos engorda x 
0,6 CN 

90 CN 1 020 
2
 - 

5,4 kg 
Ntotal/ton/ano 

2,3 kg 
P2O5/ton/ano 

8,9 kg 
K20/ton/ano 

1
 Caudal medio diário = 336 porcas reprodutoras x 19,1 m

3
/animal/ano = 6.417,6 m

3
/ano + 5.000 m

3
/ano águas 

de lavagem = 11.417,6 m
3
/ano = 31,28 m

3
/dia. 

2
 Volume medio diário = 150 novilhos x 6,8 ton/animal/ano = 1020 ton/ano = 2,79 ton/dia 

8.4.2 Caracterização do Sistema de Retenção de Efluentes 

O chorume produzido na exploração é encaminhado para um poço de recepção, o qual está 

equipado com um agitador mecânico e com uma bomba elevatória (Fotografia 8). Daqui é bombeado 

até um tamisador rotativo para separação dos sólidos, que se encontra instalado em local coberto e 

impermeabilizado. A fração sólida é temporariamente armazenada numa plataforma cimentada no 

edifício do tamisador (Fotografia 9) e a fração líquida é encaminhada para o sistema de retenção por 

lagunagem (Fotografia 10). 
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O sistema de retenção é constituído por três lagoas dispostas em série, impermeabilizadas com uma 

barreira passiva composta por argila. A primeira lagoa tem um volume útil de 4.488 m3, a segunda de 

6.324 m3 e a terceira de 7.776 m3, sendo o volume total do sistema de retenção de 18.588 m3 (PGEP, 

2013).  

O projeto prevê ainda a complementar o atual sistema de retenção com uma lagoa 

impermeabilizada, com um volume de 1.000 m3 e uma área superficial de 130 m2. 

Fotografia 8: Poço de recepçao.  Fotografia 9: Tamisador.  

 

Fotografia 10: Vista geral das lagoas, com fundo impermeabilizado com argila.  
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O estrume é armazenado num local impermeabilizado com cobertura de plástico, com um volume de 

420 m3 (14m comprimento x 10m largura x 3m altura), disponibilizando um tempo de retenção de 

150,5 dias. 

Conforme se poderá verificar no PGEP (Anexo IV) a capacidade mínima de retenção de pelo menos 

três meses é garantida, quer na situação atual quer no futuro com a ampliação do efetivo suinícula. 

O destino final dos efluentes produzidos na exploração é a valorização agrícola no solo, nos moldes 

definidos na Portaria nº 631/2009, de 9 de junho, que estabelece as normas regulamentares a que 

obedecem a gestão dos efluentes das actividades pecuárias e o armazenamento, transporte e 

valorização de outros fertilizantes orgânicos. 

8.4.3 Valorização Agrícola dos Efluentes Pecuários 

Parte do chorume produzido, cerca de 10.929 m3, é encaminhado para valorização agrícola nos 

terrenos da Herdade do Pessegueiro sendo o remanescente, cerca de 489 m3, encaminhado para 

terceiros. A quantidade de chorume a aplicar nos solos da Herdade do Pessegueiro é a indicada no 

Quadro 6.  

O estrume, cerca de 1.020 toneladas, é na sua totalidade encaminhado para terceiros. 

Quadro 6: Quantidade de efluentes para valorização agrícola. 

UP N.º da parcela Cultura 
Área 
(ha) 

Quantidade máx. de 
efluente pecuário 

(m
3
/ha) 

Quantidade de efluente 
pecuário aplicado na parcela 

(m
3
) 

10 1552240984002 Azevém  49,6 59,30 2.941,44 

15 1552266249002 Azevém 55,88 59,30 3.313,87 

22 1562264053001 Azevém 78,81 59,30 4.673,69 

Fonte: PGEP, 2013 

A valorização agrícola dos efluentes pecuários em terrenos próprios e de terceiros manter-se-á com a 

ampliação do efetivo suinicula, embora numa maior área. 
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8.5 GESTÃO DE SUBPRODUTOS ANIMAIS  

A gestão dos subprodutos originados na Exploração Suínicola da Herdade do Pessegueiro é efectuada 

em conformidade com o Regulamento Nº 1069/2009, de 21 de outubro, o qual determinada a sua 

recolha e destruição obrigatória. 

Para o efeito dispõe de um necrotério (Fotografia 11), localizado na “zona suja”, onde são 

armazenadas as carcaças dos animais e os subprodutos resultantes do funcionamento das 

maternidades (produtos de partos ou abortos) até à sua recolha por um operador licenciado.  

No caso, a recolha é assegurada pela empresa ITS - Indústria de Transformação de Subprodutos, S.A., 

mediante contrato celebrado entre esta última e o proponente. De referir que o contrato de recolha 

resulta de um protocolo assinado entre a ITS, S.A. e a ALIS – Associação Livre de Suinicultores, da 

qual o proponente é associado. 

 
Fotografia 11: Necrotério. 

8.6 MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS 

Na exploração da Herdade do Pessegueiro estão implementadas várias medidas destinadas a 

melhorar o seu desempenho ambiental, cuja relação consta do Quadro 7. É intenção do proponente 

estender a aplicação destas medidas ao novo efectivo animal e aos novos pavilhões. 
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Quadro 7: MTD implementadas na exploração. 

Identificação de MTD 

MTD para redução do consumo de água: 

− Lavagem das instalações após cada ciclo de produção com máquinas de alta pressão (existentes);  

− Realização das lavagens o mais rápido possível para evitar o desperdício de água; 

− Revestimentos e acabamentos interiores dos pavilhões com materiais de fácil lavagem; 

− Disponibilização de dispositivos de abeberamento com regulação de fluxos; 

− Verificação periódica e visual dos dispositivos de abeberamento e reparação (ou substituição) urgente de 
bebedouros e/ou tubagens com fugas. 

MTD para redução do consumo de energia: 

− Isolamento térmico dos pavilhões e controlo da abertura das janelas; 

− Recurso a sistemas de controlo artificial de temperatura e ventilação quando os sistemas de ventilação 
natural se relevam insuficientes; 

− Regulação dos sistemas de aquecimento por termóstato; 

− Inspecção e limpeza frequentes das valas e dos ventiladores para evitar resistências nos sistemas de 
ventilação; 

− Utilização de dispositivos de iluminação adequados ao tipo de utilização previsto e de baixo consumo 
energético. 

MTD para redução das emissões para o ar e odores: 

− Utilização de acabamentos lisos nos pavimentos, grelhas, valas e paredes para facilitar a limpeza; 

− Coordenação das operações de limpeza entre funcionários; 

− Remoção do efluente pecuário para o exterior (sistema de retenção); 

− Utilização de pavimentos mistos (contínuo/grelha) nos parques dos pavilhões existentes; 

− Utilização de pavimentos em PVC de alta densidade nos novos pavilhões (a instalar). 

MTD para técnicas nutricionais: 

− Utilização de um plano alimentar elaborado em função das necessidades animais e diferenciado por fases 
de crescimento, de forma a minimizar a quantidade de nutrientes excretados pelos animais e que 
integram a fracção sólida dos efluentes pecuários; 

− Fornecimento de ração de forma controlada através de linhas de alimentação automatizadas, para evitar 
desperdícios. 

MTD para valorização agrícola da fracção sólida do chorume: 

− Separação mecânica das fracções sólida e líquida do efluente pecuário através de um separador de 
sólidos; 

− Armazenamento da fracção sólida em local impermeabilizado (edifício do tamisador), junto do sistema de 
lagunagem e em local distanciado de receptores sensíveis; 

− Existência de um Plano de Gestão de Efluentes Pecuários elaborado de acordo com os pressupostos da 
Portaria nº 631/2009, de 9 de Junho, e o Código das Boas Práticas Agrícolas; 

− Realização do espalhamento nas quantidades adequadas para o tipo e estado do solo, culturas existentes, 
declive e pluviosidade nas áreas consideradas; 

− Realização do espalhamento em conformidade com as distâncias de segurança em relação a linhas e 
captações de água; 

− Realização do espalhamento durante o horário normal de trabalho, evitando os fins-de-semana, feriados, 
e períodos em que outras pessoas possam ser incomodadas; 

− Interdição de espalhamento quando o terreno está inundado ou saturado em água; 

− Realização do espalhamento o mais perto possível da altura em que o crescimento das culturas e a 
absorção de nutrientes estão prestes a atingir o nível máximo. 
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Identificação de MTD 

MTD para a gestão de resíduos: 

− Armazenamento dos resíduos perigosos (agulhas e frascos de medicamentos vazios ou fora do prazo de 
validade) em recipientes estanques, devidamente sinalizados e protegidos, sujeitos a recolha com 
periodicidade variável por uma empresa certificada; 

− Separação e armazenamento dos resíduos não perigosos em recicláveis e não recicláveis, com entrega 
nos respectivos contentores pertencentes aos serviços municipais. 

(Fonte: Valorgado, Lda.) 

Adicionalmente, o proponente identifica e implementa programas de formação teórica e prática para 

os trabalhadores. Pretende, ainda, desenvolver e implementar um programa de emergência para 

lidar com qualquer tipo de acidente ou emissão não prevista. 

8.7 EQUIPAMENTOS 

Para apoio à atividade produtiva e lavagens, existe na exploração uma máquina de lavagem a 

pressão e uma máquina de desinfecção e pintura. 

Para auxílio na valorização agrícola dos efluentes pecuários, existe um trator, uma cisterna e um 

reboque. 

8.8 RECURSOS HUMANOS 

Na exploração trabalham 4 funcionários com responsabilidades no maneio animal. O regime de 

laboração é de 40 horas semanais. 

Com a implementação do Projecto é expectável o acréscimo do número de funcionários em 50%. 

8.9 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL  

O prazo previsto para a execução da obra de construção dos pavilhões suinícolas, incluindo a 

reabilitação da edificação de apoio para balneários dos trabalhadores, é de 18 meses. 
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8.10 PROJECTOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES 

8.10.1 Actividade Pecuária 

A actividade pecuária desenvolvida pelo proponente na Herdade do Pessegueiro comporta ainda um 

núcleo de produção bovina e um núcleo de produção ovina, ambos licenciados (ver Documento 01, 

Anexo I). 

A produção bovina é efectuada com um efectivo base de 324 animais da raça “Cruzada”, 

correspondentes a 264 CN, com a marca sanitária SK71A. É composto por: 

• 170 vacas aleitantes e 4 touros (174 CN), correspondentes ao efectivo reprodutor, 

explorados em regime extensivo (pastoreio permanente), numa área com cerca de 335,25 

ha; 

• 150 novilhos de engorda (90 CN), explorados em regime intensivo para fins de 

recria/acabamento, incluindo a renovação do efectivo reprodutor, estabulados em parques 

cobertos. 

A produção anual é de cerca de 180 novilhos para abate, com idade aproximada de 18 meses.  

A estabulação dos animais para engorda é efectuada num pavilhão com área total de 745,00 m2, 

organizado em 6 parques, de acordo com as idades (Fotografia 12). Cada parque possui uma área útil 

mínima de 123,79 m2 e uma capacidade de alojamento para 25 animais. Todos dispõem de 

comedouros e bebedouros em chapa, estes últimos dotados de sistema de bóia. No pavilhão existe 

ainda uma manga de carga e descarga em ferro galvanizado. 
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Fotografia 12: Vista para o pavilhão de alojamento de bovinos. 

A alimentação do efectivo estabulado é feita com recurso a ração completa, composta por alimentos 

concentrados e por feno e palha de produção própria, misturada e distribuída com recurso a um 

reboque (“Unifeed”). A quantidade de ração consumida é de cerca de 120 toneladas/ano. A 

alimentação do efectivo reprodutor é feita em pastagens naturais e em pastagens melhoradas. 

Para o efectivo existente, face ao tipo de exploração, a produção média diária de estrume é de 2,79 

t/dia. 

A produção ovina é efetuada com um efectivo base de 6 animais, 5 ovelhas aleitantes e 1 carneiro, 

correspondentes 0,9 CN, com a marca sanitária SK71A.  

A produção anual é de 8 animais, destinados a consumo doméstico e à reposição do efectivo. 

Os animais são explorados em regime extensivo (em pastoreio), na mesma área utilizada pelo 

efectivo bovino. A alimentação é composta por palha de produção interna.   

8.10.2 Atividade Agrícola e Florestal 

A atividade agrícola desenvolvida comporta a produção de pastagens naturais e melhoradas 

utilizadas na alimentação do efectivo bovino e ovino.  

Com vista a aumentar a produção de alimento, o proponente pretende instalar 2 pivots de rega e 

respetivas condutas de abastecimento, tendo como origem os efluentes originados pela suinicultura 

e armazenados na última lagoa. As culturas a beneficiar serão o milho ou as pastagens permanentes. 
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Um dos pivots será composto por 4 torres e 245 m de aspersores, traduzidos numa capacidade de 

irrigação de 18,78 ha. O outro pivot será composto por 3 torres e 223 m de aspersores, e uma 

capacidade de irrigação para 15,53 ha.  

A instalação dos pivots encontra-se prevista para uma área ocupada por sobreiros dispersos, que 

terão de ser sujeitos a abate. No total estão contabilizadas 88 árvores adultas para corte. No Anexo 

VI apresenta-se a autorização para o corte destas árvores.  

Importa referir que justifica-se a instalação destes pivots para o aumento da produção de cereais e 

de pastagens permanentes para a alimentação dos animais da Herdade. 

A produção florestal é efetuada com recurso a povoamentos de sobreiro e eucaliptos, sob gestão 

certificada pelo Sistema de Certificação FSC – Forest Stewardship Council.  

Efectuou-se o reforço da actividade florestal através da plantação de novas áreas de sobreiro e de 

pinheiro-manso (2495 sobreiros e 2190 pinheiro-manso). 

Em articulação com a atividade florestal, é ainda efetuada a produção de mel.  

8.11 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

As intervenções previstas para a suinicultura da Herdade do Pessegueiro, incluindo o aumento do 

efectivo pecuário, integram-se numa estratégia de optimização e racionalização da atividade 

produtiva desenvolvida pelo proponente, extensível a outras explorações também sob a sua 

responsabilidade. 

Do âmbito dessa estratégia faz parte o acréscimo da capacidade total de proponente enquanto 

produtor pecuário, de 840 para 1150 porcas reprodutoras e respectiva engorda no cômputo de todas 

as explorações. Adicionalmente, é sua intenção proceder à modernização das instalações mais 

antigas e promover a concentração da actividade mais crítica, a reprodução, apenas em dois locais, 

sendo um deles a Herdade do Pessegueiro devido às instalações existentes totalmente equipadas 

com automatização de linhas de alimentação, silos e ventilação. 

Considerando, portanto, o papel estruturante da exploração da Herdade do Pessegueiro na 

prossecução da estratégia delineada e o seu contributo na melhoria da performance económica do 
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proponente, com instalações não equiparáveis em outras explorações, não foram consideradas 

alternativas de localização ao Projecto.  
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9. CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No presente capítulo apresenta-se a análise e caraterização do estado atual do ambiente na área de 

influência do Projecto, cuja abordagem irá consubstanciar a previsão e a avaliação dos impactes 

gerados pela sua laboração. 

A análise efetuada foi ajustada à especificidade de cada descritor, motivo pelo qual foram 

consideradas diferentes escalas de trabalho. Esta informação, bem como as metodologias utilizadas 

e as caracterizações obtidas, são apresentadas para cada descritor nos pontos seguintes. 

9.1 CLIMA 

9.1.1 Metodologia 

A metodologia adotada na caraterização do clima consistiu numa abordagem preliminar das 

principais variáveis a partir da análise da cartografia temática disponibilizada no Atlas do Ambiente 

Digital (in: http://www.iambiente.pt/atlas/est/index.jsp). Esta informação permitiu efetuar uma 

caraterização climática expedita da área em estudo, à escala regional, que foi posteriormente 

detalhada com a análise e tratamento das séries de precipitação e de temperatura da estação 

meteorológica de Barragem de Magos, a mais próxima da Herdade do Pessegueiro. Com base na 

precipitação e temperatura registadas naquela estação determinou-se a evapotranspiração, estimou-

se o balanço hídrico para a região e estabeleceu-se o climograma de Köppen.  

Efectuou-se ainda uma análise da direcção e velocidade do vento com base nos dados registados na 

estação de Barragem de Magos. 

9.1.2 Caracterização da Situação de Referência 

De acordo com a informação disponibilizada pelo Atlas do Ambiente, no período entre 1931 a 1960, 

a temperatura média do ar na região situou-se entre 15 e 16ºC e a precipitação média anual foi da 

ordem de 600 a 700 mm. Quanto à humidade do ar, para o mesmo período esta variável apresentou 

valores médios entre 70 e 75%. A insolação variou entre 2700 e 2800 horas por ano. A 

evapotranspiração real média anual situou-se entre 500 e 600 mm e o escoamento superficial entre 

100 e 150 mm. 
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Em seguida efectua-se uma análise pormenorizada das condições climatéricas da área em estudo, à 

escala local. Para o efeito, recorreu-se aos registos da estação meteorológica de Barragem de Magos, 

a cerca de 4 km a Oeste da área de estudo, e disponíveis no Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos (SNIRH). 

9.1.2.1 Precipitação 

Para a apreciação da precipitação na área de estudo utilizaram-se os registos desta variável 

referentes à estação meteorológica de Barragem de Magos, com o código 20E/01C. 

Na Figura 1 tem-se a variação da precipitação média mensal estimada para o período de registos, 

correspondente a 1937/38-2011/12. Atendendo aos dados é expectável que na região a precipitação 

média anual seja da ordem dos 639 mm, com os menores valores a observarem-se no trimestre de 

verão, valores estes em média inferiores a 30 mm. O trimestre de inverno é o que em regra regista os 

maiores valores de precipitação, sendo o mês com maior precipitação novembro. 
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Figura 1: Variação da precipitação média mensal na estação meteorológica de Barragem de Magos. 

9.1.2.2 Temperatura 

A estação meteorológica utilizada Barragem de Magos, com o código 20E/01C. 

A temperatura média anual registada nesta estação, no período de 1941/42-2011/12, é de 15,9ºC, 

com o mínimo médio mensal de 9.4ºC em janeiro e máximo médio em agosto de 22.7ºC. 
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A variação da temperatura média mensal nesta estação é apresentada na Figura 2. 
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Figura 2: Variação da temperatura média mensal na estação meteorológica de Barragem de Magos. 

9.1.2.3 Vento 

De acordo com os registos do período 2001 a 2010 da estação Barragem de Magos, a mais próxima 

da área de estudo, a velocidade média diária do vento oscila entre 0,8 m/s e 1,65 m/s. A variação 

média mensal deste parâmetro é a que se apresenta na Figura 3. Os valores mais elevados são 

normalmente registados no Verão, enquanto no Inverno se observam as menores velocidades 

médias. 

 
Figura 3: Variação da velocidade média mensal na estação de Barragem de Magos. 
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Quanto à direcção do vento, verifica-se que existe uma preponderância dos ventos do quadrante 

oeste (Figura 4). 

 
 

Figura 4: Frequência média do vento, em percentagem, para rumo, na estação de Barragem de Magos. 

9.1.2.4 Evapotranspiração 

No estudo da evapotranspiração local optou-se por estimar a evapotranspiração potencial (ETP) para 

a estação climatológica de Barragem de Magos, utilizando o método de Thornthwaite.  

De acordo com os dados estimados por este método verifica-se que, os valores máximos de ETP 

ocorrem na época de estiagem em que a radiação e as temperaturas são mais elevadas, e a 

precipitação reduzida. Os valores de ETP variam entre 21.9 e 152.6 mm sendo que, os valores 

mínimos ocorrem em Janeiro e, os máximos em Julho. 

A variação anual deste parâmetro é apresentada na Figura 5. 
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Figura 5: Variação da evapotranspiração potencial estimada pelo método de Thornthwaite para a estação de 

Barragem de Magos. 

9.1.2.5 Balanço Hídrico 

As variáveis acima apresentadas constituem os dados de entrada do balanço hídrico estabelecido 

para a região.  

As séries utilizadas para as duas variáveis, precipitação e temperatura, correspondem ao período de 

1941/42 a 2011/12. 

Os outputs deste balanço foram a evapotranspiração real (ETR) e o excesso de água, disponível para 

infiltração (I) e escoamento (E). 

A metodologia aplicada é a proposta por Thornthwaite. 

Os passos de cálculo efectuados para o estabelecimento do balanço hídrico são os que se 

apresentam na Figura 6. 
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Figura 6: Passos de cálculo para o estabelecimento do balanço hídrico. 

Na Figura 7 apresenta-se o balanço hídrico estimado para a região em estudo. 

R = P – ETestim + Ri-1 

R > Smax 

R = Smax 

R < Smax 

R = P – ETPestim + Ri-1 

ETR = P + Ri-1 

P + Ri-1 > ETPestim 

ETR = ETPestim 

P + Ri-1 < ETPestim 

ETR = P + Ri-1  

Exc. = P + Ri-1 + ETR 

P  – ETR – ∆R < 0 

Exc. = 0 

P  – ETR – ∆R > 0 

Exc. = P  – ETR – ∆R 



VALORGADO, LDA. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA HERDADE DO PESSEGUEIRO 

 

49 

0.0
20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0
160.0

180.0

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

m
m

P ETP ETR
 

Figura 7:Balanço hídrico para a região. 

Da análise do balanço hídrico é possível identificar quatro períodos distintos (Figura 8): 

• Período de deficit hídrico, entre julho e setembro, quando a reserva útil se esgotou, a 

evapotranspiração potencial e a evaporação (ETP estim) são maiores que a real (ETR); 

• Período de reposição da reserva, entre os meses de outubro a janeiro, quando a precipitação 

é superior à ETP estimada e o excedente se infiltra no solo até que seja saturada a sua 

reserva máxima, no final do mês de janeiro; 

• Período de infiltração e escoamento, entre fevereiro e março. Neste período a precipitação 

útil produz infiltração em profundidade e escoamento superficial; 

• Período de seca ou gasto da reserva útil, durante os meses de abril e junho, quando a 

precipitação é inferior a ETP estimada, e a diferença é compensada com uma porção da 

reserva existente no solo, até esgotar-se e passar ao início do ciclo descrito. 
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Figura 8: Variação da reserva, do deficit e do excesso de água na região em estudo. 

9.1.2.6 Caraterização climática 

A partir do balanço hídrico mensal efectuado estimaram-se os seguintes índices climáticos: 

• Índice de humidade = 18.51% 

• Índice de aridez = 20.96% 

• Índice hídrico = 5.94% 

• Concentração estival térmica = 46.15% 

Segundo a classificação climática de Thornthwaite que relaciona os índices climáticos acima 

identificados, tem-se na região em estudo um clima do tipo C2 B’3 S a’ [subhumido húmido (C2), 

mesotérmico temperada quente (B’3) com moderado excesso de água no Inverno (S) e megatérmico 

(a’)]. 

A aplicação da classificação climática de Köppen com base nas séries médias mensais de temperatura 

e precipitação, para o período 1941/42 a 2011/12, tem-se durante o ano dois períodos: um período 

chuvoso e frio de outubro a maio; e, um período seco e quente entre junho e Setembro (Figura 9). 
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Figura 9: Climograma obtido pelo método de Köppen para a região. 

Em síntese, a distribuição anual das temperaturas e da precipitação revelam um clima temperado 

mediterrânico. No trimestre de Inverno, acompanhado pelas temperaturas mais baixas, ocorre 39% 

da precipitação anual e, no trimestre de Verão a precipitação é de cerca de 5% da precipitação anual, 

sendo neste período que se registam as temperaturas mais elevadas. 

9.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

9.2.1  Metodologia 

A metodologia adotada na caraterização da geologia e geomorfologia da área de estudo consistiu na 

consulta de bibliografia e cartografia geoológica da região em particular da Carta Geológica de 

Coruche, folha 31-C, na escala 1/50.000 dos Serviços Geológicos de Portugal, e respectiva notícia 

explicativa. O reconhecimento de campo permitiu complementar esta informação. 

A componente da tectónica e sismicidade foi desenvolvida com base no RSAEEP e nas cartas de 

sismicidade e de intensidade sísmica 



VALORGADO, LDA. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA HERDADE DO PESSEGUEIRO 

 

52 

9.2.2 Caracterização da Situação de Referência 

A Herdade do Pessegueiro localiza-se numa região aplanada, com cotas variáveis entre 72 e 25, 

atravessada por diversas linhas de água das quais a mais desenvolvida é a ribeira de Magos, no 

extremo SW.  

Situa-se na grande bacia sedimentar do Tejo, preenchida por depósitos marítimos e continentais 

paleogénicos, miocénicos e pliocénicos recobertos por depósitos quaternários (Almeida et al, 2000). 

De acordo com a Notícia Explicativa 31-C de Coruche da Carta Geológica de Portugal, à escala 1/50 

000, na área da Herdade do Pessegueiro afloram: 

i) Aluviões modernos nos vales da ribeira de Magos e da ribeira de Vale do Zebro; 

ii) Depósitos de terraço (Q1, Q2 e Q3), do Plistocénico;  

iii) Complexo Argilo-Gresoso de Coruche (MP), do Mio-Pliocénico. 

Os depósitos dos terraços estão representados por cascalheiras, areias, grés argilosos e argilas 

(Zbyszewski et al., 1968). Na maior parte da área de estudo observam-se litologias típicas de 

depósitos de terraço, ou seja, de natureza detrítica, pouco consolidados. 

O Complexo Argilo-Gresoso de Coruche aflora nas zonas mais elevadas da área de estudo e é 

constituído por areias e argilas amarelas, acastanhadas ou avermelhadas (Zbyszewski et al., 1968). 

Relativamente à tectónica, não é conhecido nesta zona da margem esquerda do Tejo qualquer 

acidente tectónico (Zbyszewski et al., 1968). 

Em termos de ações sísmicas, nesta região existe uma forte sismicidade. A área de estudo localiza-se 

na zona A, à qual corresponde um coeficiente de sismicidade (α) de 1 (RSAEEP aprovado em anexo 

ao Decreto-Lei nº 235/83 de 31 de maio) - Figura 10. 

Pela análise das cartas de sismicidade, na área do Herdade do Pessegueiro, a aceleração máxima, 

para um período de retorno de 1000 anos, é próxima de 150 cm/s2 ou seja 15%g (Figura 11). 

Na carta da intensidade sísmica (Figura 12), na qual estão apresentadas as zonas de intensidade 

máxima, para o período 1901-1972, verifica-se que o local do Projeto se localiza nas zonas de 
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intensidade sísmica 8 e 9 na escala de Wood-Neuman (escala internacional) a qual é constituída por 

12 graus de intensidade sísmica. 

Na carta de sismicidade histórica (Figura 13), na qual se apresentam as isossistas de intensidades 

máximas na escala de Mercalli modificada (versão de 1956), constituída por 12 graus, relativa ao 

período de 1755-1996, verifica-se que a Herdade do Pessegueiro se situa na zona de intensidade 

máxima VIII. 

 
(Fonte: Decreto-Lei nº 235/83) 

Figura 10: Zonas sismicas de Portugal Continental de acordo com o RSAEEP (o círculo a laranja representa a 

localização aproximada da Herdade do Pessegueiro).  
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(Fonte: LNEC, 1977) 

Figura 11: Carta de acelerações máximas para um periodo de retorno de 1000 anos (cm/s
2
). - O círculo a 

laranja representa a localização aproximada da Herdade do Pessegueiro. 
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(Fonte: APA – Atlas do Ambiente) 

 
(Fonte: APA – Atlas do Ambiente) 

Figura 12: Carta de intensidade sísmica.  Figura 13: Carta de sismicidade histórica. 

9.3 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

9.3.1 Metodologia 

A metodologia adotada na caraterização dos recursos hídricos da área de estudo consistiu no 

enquadramento dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos ao nível da região de bacia 

hidrogáfica e unidade hidrogeológica. A partir deste enquadramento foi elaborada a caraterização 

dos recursos hídricos existentes, nas suas componentes de quantidade, qualidade e usos com base 

na análise das cartas militares e fotografia aérea, e na consulta de informação acerca das massas de 

água interessadas pelo estudo e disponíveis no PGRH Tejo, no SNIRH, no InterSig, entre outros. 
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9.3.2 Recursos Hídricos Superficiais 

No âmbito do PGRH do Tejo, a área de estudo insere-se na sub-bacia da ribeira de Magos, que drena 

uma área de 200 km2 e na qual predominam as áreas florestais e naturais (50,43% do território da 

bacia) e as áreas agrícolas e agro-florestais (46,66% do território da bacia). 

Conforme estimado na caraterização climática apresentada no capítulo 9.1,a precipitação média é de 

639 mm nesta região. O escoamento na sub-bacia é, em ano médio, de 164 mm (PGRH Tejo, 2012).  

A Herdade do Pessegueiro é drenada por afluentes das ribeiras de Vale do Zebro e de Magos e é 

ainda atravessada pela ribeira de Magos, a montante da barragem de Magos. A ribeira de Vale do 

Zebro é um afluente da margem direita da ribeira de Magos, a jusante da barragem de Magos. Na 

Figura 14 apresenta-se sob extrato da carta militar as linhas de água presentes na Herdade do 

Pessegueiro. 

 
Figura 14: Limite de propriedade da Herdade do Pessegueiro, sob extrato da carta militar nº 392. 
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Por aplicação do escoamento médio da sub-bacia da ribeira de Magos à área da bacia da ribeira de 

Vale do Zebro, que integra a área de estudo, estima-se um escoamento médio anual da ordem de 

2651,5 dam3 para o qual a Herdade do Pessegueiro contribui com aproximadamente 12% (328,1 

dam3/ano).  

O mesmo exercício aplicado à bacia da ribeira de Magos, considerando como seção de referência a 

barragem de Magos, permite estimar um escoamento médio anual de 17302,7 dam3/ano, sendo que 

2% deste volume (305,3 dam3/ano) são gerados na Herdade do Pessegueiro. 

Não existe sistema de drenagem superficial na zona das construções pelo que as águas pluviais 

intersetadas pelos edifícios são encaminhadas de forma natural para o terreno. 

O principal uso da água superficial na região é a agricultura. A satisfação das necessidades de água 

pela agricultura é conseguida através de diversas barragens existentes na bacia da ribeira de Magos, 

das quais a maior é a barragem de Magos, que em conjunto com as barragens de Montargil e 

Maranhão, integra o aproveitamento hidroagricola do Vale do Sorraia. Na bacia da ribeira de Magos 

identificam-se ainda, sob a carta militar nº 392 e fotografia aérea, duas pequenas barragens a 

montante, na linha de água principal, e quatro pequenas barragens em afluentes da margem direita 

à ribeira de Magos. 

A barragem de Magos concluída em 1938, sob exploração da Associação de Regantes e Beneficiários 

do Vale do Sorraia. Trata-se de uma barragem de terra, com 15 metros de altura, um coroamento 

com 400 metros de comprimento e uma capacidade de 3000 dam3 (DGADR, 2014). A bacia 

hidrográfica própria à barragem é de 105 km2, a albufeira tem uma área de 90 hectares e beneficia 

535 hectares (DGADR, 2014). Além da agricultura abastece ainda a indústria (DGADR, 2014). 

As necessidades de água na sub-bacia da ribeira de Magos foram estimadas no âmbito do PGRH do 

Tejo (2012) em: 

i) Para os usos urbanos - 1709 dam3/ano; 

ii) Para os usos industriais – 554 dam3/ano; 

iii) Para o setor pecuário - 75 dam3/ano; 

iv) Para o setor agrícola – 31771 dam3, em ano médio. 
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A sub-bacia da ribeira de Magos é dentro da RH5 uma das que apresenta maiores necessidades de 

água em média por unidade de área, por apresentar uma elevada área regada – 4539 hectares - face 

à respetiva área total (PGRH do Tejo, 2012).  

Relativamente à qualidade da água superficial, a estação de qualidade na albufeira da barragem de 

Magos – Albufeira Paul de Magos, 20E/03- regista normalmente uma qualidade má em consequência 

das concentrações observadas nos parâmetros oxidabilidade, CQO e CBO5 e uma qualidade razoável 

em resultado das concentrações em OD, Nitratos e Azoto Kjeldahl - Figura 15 (SNIRH, 2014). Estes 

parâmetros estão associados a contaminação de origem orgânica. 

 

(Fonte: SNIRH, 2014) 

Figura 15: Classificação da qualidade da água na estação Albufeira Paúl de Magos 20E/03. 

No Quadro 1 constam as estimativas do PGRH Tejo (2012) das cargas poluentes afluentes às águas da 

sub-bacia ribeira de Magos. Importa referir que de acordo com PGRH Tejo (2012) a sub-bacia Ribeira 

de Magos apresenta um nível de atendimento de drenagem de águas residuais urbanas de 55%.  

Quadro 8: Cargas poluentes de origem pontual e difusa geradas na sub-bacia ribeira de Magos. 

Poluente 

Carga poluente 

Fontes pontuais Poluição difusa 

Urbanas Industria Pecuária 
Áreas 

agricolas 

Áreas 
espalhame

nto 
Florestas 

CQO (ton/ano) 297,2 0 421 - - - 

CBO5 (ton/ano) 151,9 0 168 - - - 

SST (ton/ano) 142,0 0 281 - - - 

Ntotal  (ton/ano) 35,7 0 43 32,21 0,71 22,57 

Ptotal (ton/ano) 10,7 0 14 5,8 0,26 1,13 
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Localmente tem-se: i) um núcleo de produção de suínos (320 porcas reprodutoras, 500,64 CN) em 

regime intensivo; ii) um núcleo de produção de bovinos (324 animais, 264 CN), do qual parte está 

regime intensivo (90 CN) e a outra parte (174 CN) está em regime extensivo; e iii) um núcleo de 

produção de ovinos (6 ovelhas, 0,9 CN) em regime extensivo. A área destinada ao pastoreio é de 

335,25 hectares. 

No que se refere à produção de efluentes pecuários, o efetivo em regime intensivo gera uma 

produção média anual de chorume da ordem de 11 417,6 m3. Estes efluentes são encaminhados para 

3 lagoas de retenção (capacidade útil total 18 588 m3), permitindo um tempo de residência médio de 

594 dias. Posteriormente são valorizados nos terrenos agrícolas da Exploração. Quanto ao estrume, 

este é na sua totalidade encaminhado para valorização agrícola em terrenos de terceiros e até à 

valorização agrícola, é armazenado temporariamente numa área coberta e impermeabilizada com 

uma capacidade de 420 m3, correspondente a uma capacidade de armazenamento a 150,5 dias. As 

produções anuais de efluentes pecuários constam do Quadro 9. 

Quadro 9: Produção anual de efluentes pecuáriosna exploração suinicula da Herdade do Pessegueiro. 

Efluente Quantidade 

Chorume (inclui águas de lavagem) 11417,6 m
3
 

Estrume 1020 ton 

A área total de valorização agrícola dentro da Herdade é de 184,29 hectares. 

Em termos qualitativos, estão presentes, na Exploração, efluentes com uma elevada carga orgânica. 

As águas residuais equiparadas a domésticas produzidas na Exploração são encaminhadas para uma 

fossa sética, do tipo estanque. 

Com o objetivo de se avaliar o risco de poluição acidental nas linhas de água presentes na área da 

Herdade, foram delimitadas duas bacias de drenagem que integram todo o escoamento gerado na 

Herdade e aplicado o índice WRASTIC a estas bacias. 

Os parâmetros constituintes do índice WRASTIC são:  

W: presença de águas residuais; 

R: presença de atividades recreativas; 
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A: presença de atividades agrícolas; 

D: dimensão da bacia hidrográfica; 

T: categoria das vias de transporte; 

I: presença de atividades industriais; 

C: cobertura vegetal do solo. 

O índice WRASTIC da bacia hidrográfica obtém-se através da expressão: 

WRASTIC = Σ (índice atribuído ao parâmetro × peso) 

O peso de cada parâmetro varia de 1 a 4, da seguinte forma: 

Parâmetro: W R A S T I C 

Peso:  3 2 2 1 1 4 1 

Consideraram-se os seguintes critérios estabelecidos no PGRH do Tejo para a classificação da 

vulnerabilidade: 

WRASTIC ≥50 – vulnerabilidade elevada 

26 ≤ WRASTIC > 50 – vulnerabilidade moderada 

WRASTIC < 26 – vulnerabilidade baixa 

Considerando os parâmetros constituintes do índice WRASTIC e considerando os intervalos de classe 

constantes do PGRH do Tejo e do Drinking Water Bureau (2000), chegou-se aos resultados 

apresentados no Quadro 10. Ou seja, a vulnerabilidade à poluição das águas superficiais da bacia da 

ribeira de Vale do Zebro é moderada, enquanto a vulnerabilidade à poluição das águas superficiais da 

bacia da ribeira de Magos é elevada. 
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Quadro 10: Estimativa do índice WRASTIC para avaliação da vulnerabilidade à poluição acidental das águas 

de superfície das bacias de drenagem da área do Projeto. 

Parâmetro 

Bacia ribeira Vale do Zebro Bacia ribeira de Magos 

Indice Justificação 
Fator de 

ponderação 
Indice Justificação 

Fator de 
ponderação 

W 4 
Presença de efluentes 

provenientes da 
pecuária 

3 4 
Presença de efluentes 

provenientes da pecuária 
3 

R 1 
Inexistência de 

atividades recreativas 
2 5 

Inexistência de atividades 
recreativas 

2 

A 5 
Presença de atividade 

agricola 
2 5 

Presença de atividade 
agricola 

2 

S 1 <39 km
2 

de área 1 2 39 - 155 km
2
 de área 1 

T 2 
Estradas não 

pavimentadas 
1 3 

Estradas nacionais e 
municipais pavimentadas 

1 

I 1 
Inexistência de industrias 

na bacia hidrográfica 
4 4 

Presença de industria 
transformadora 

4 

C 5 
> 50 % da área da bacia 

com coberto vegetal 
1 5 

> 50 % da área da bacia com 
coberto vegetal 

1 

Índice 
WRASTIC 

36 -  58 -  

De acordo com a informação disponibilizada pelo InterSig no domínio da Diretiva-Quadro da Água, 

tem-se que a ribeira do Vale do Zebro, massa de água com o código PT05TEJ1031, não está em risco 

de não cumprimento dos objetivos ambientais. Quanto à ribeira de Magos, a montante da albufeira 

da barragem de Magos – massa de água PT05TEJ1038 - está em risco de não cumprimento dos 

objetivos ambientais devido ao estado ecológico. A massa de água PT05TEJ1033 referente à albufeira 

da barragem de Magos também está em risco de não cumprimento dos objetivos ambientais. 

A avaliação global do estado e do potencial das massas de água da sub-bacia da ribeira de Magos 

realizada pelo PGRH do Tejo consta da Figura 16 e Figura 17. 
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(Fonte: PGRH do Tejo, 2012) 

Figura 16: Estado das massas de água da RH5. 
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(Fonte: PGRH do Tejo, 2012) 

Figura 17: Potencial das massas de água da RH5. 

A erosão hídrica nesta região é reduzida, essencialmente devido à topografia suave e à presença de 

coberto vegetal. 

9.3.3 Recursos Hídricos Subterrâneos 

A Exploração Suinícola da Herdade do Pessegueiro localiza-se na unidade hidrogeológica Bacia Tejo-

Sado. 

A Bacia do Tejo/Sado é constituída por três importantes sistemas aquíferos: Margem Direita, 

Margem Esquerda, Aluviões do Tejo e Bacia de Alvalade. A reserva destes sistemas é superior a 1100 

hm3/ano e constitui uma das principais origens de água nacionais, suporte de inúmeras utilizações 

associadas à agricultura, indústria e abastecimento urbano. 

A área de estudo insere-se no sistema aquífero T3 Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda. Trata-se de 

um sistema multicamada, do tipo poroso, fissurado e cársico. É constituído por formações do 
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Pliocénico representadas por areias, com intercalações de argila, de espessura variável, pelos 

depósitos continentais designados de Arenitos da Ota, do Miocénico, e por uma série calco-gresosa 

marinha, também do Miocénico (Almeida et al, 2000). 

A recarga nos sistemas aquíferos, que integram a unidade hidrogeológica da Bacia do Tejo/Sado, é 

direta, a partir da precipitação, que ocorre predominantemente nas zonas periféricas, mais altas, e, 

no caso do sistema aquífero da Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda, ainda por drenância a partir 

das linhas de água (Almeida et al, 2000). O escoamento subterrâneo está orientado para o rio Tejo e 

ao longo do sistema aquífero até ao oceano (Almeida et al, 2000). Na área de estudo deverá ocorrer 

em direção ao Rio Tejo, nos aluviões da margem esquerda. 

Os vários modelos de balanço hídrico estabelecidos para o sistema aquífero com resultados 

apresentados em Almeida et al (2000), todos com mais de 20 anos, apontam para o equilíbrio entre 

as entradas e saídas do sistema. Os testes de avaliação do estado quantitativo do sistema aquífero, 

realizados no âmbito do PGBH do Tejo (2012), concluiram que o balanço hídrico subterrâneo é Bom. 

A avaliação global do estado quantitativo é igualmente de Bom. 

Na Figura 22 apresenta-se a superfície piezométrica estimada para o sistema aquífero, para o ano 

hidrológico 2012/13. 
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(Fonte: SNIRH, 2014) 

Figura 18: Superfície piezométrica no sistema aquífero T3 – Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda (o círculo 

a laranja representa a localização da Exploração Suínicula da Herdade do Pessegueiro). 

Considerando os dados do controlo piezométrico efetuado às estações da rede da APA mais 

próximas da Exploração, piezómetros 392/31, 391/403, 392/29, 392/177, 406/27 e 406/99, 

apresentam-se nas próximas figuras a evolução da cota piezométrica em cada piezómetro. 
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(Fonte: SNIRH, 2014) 

Figura 19: Evolução dos níveis piezométricos nos cinco piezómetros mais próximos da Exploração Suinicula 

da Herdade do Pessegueiro, localizados no sistema aquífero T3 – Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda.  
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(Fonte: SNIRH, 2014) 

Figura 20: Evolução dos níveis piezométricos no ano hidrológico 2012/2013 e nível piezométrico médio do 

período 2002/03 – 2013/14. 
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(Fonte: SNIRH, 2014) 

Figura 21: Litologias atravessadas pelos piezómetros 406/27 e 392/177. 

Atendendo a estes dados, prevê-se que os níveis de água subterrânea na área da Herdade do 

Pessegueiro situar-se-ão relativamente próximo da superfície, a cerca de 20 - 25 m de profundidade.  

Quanto aos usos da água, a água subterrânea é a principal origem para satisfação das necessidades 

de água dos setores urbano, agrícola, industrial e pecuário nesta região (PGRH do Tejo, 2012b).  

O sistema aquífero da Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda suporta o abastecimento de uma parte 

muito significativa das necessidades de água da região. No concelho de Salvaterra de Magos, todo o 

abastecimento público é garantido por captações de água subterrânea sob este sistema aquífero 

(INSAAR, 2008). Dentro da bacia hidrográfica do rio Tejo, este sistema aquífero é o que apresenta o 

maior volume de extração, estimado em 230,4 hm3/ano (PGRH do Tejo, 2012). Os principais 

utilizadores são o abastecimento urbano (399 captações para abastecimento público; 81,3 hm3/ano), 
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a indústria (251 captações; 73,7 hm3/ano) e a agricultura (3 746 captações; 61,3 hm3/ano) (PGRH do 

Tejo, 2012).  

Num raio de 10 km com centro na Exploração identificaram-se zonas de proteção alargada de 

perímetros de proteção de 11 captações públicas de água subterrânea – Quadro 11 e Figura 22. 

Importa referir que todas as captações, e respetivos perímetros de proteção, se localizam 

exteriormente ao limite da propriedade. 

Quadro 11: Captações públicas de água subterrânea com perímetros de proteção dentro de um raio de 10 

km centrado na Herdade do Pessegueiro. 

Designação 
Área da zona de  

proteção alargada (ha) 

Coordenadas da captação 
(DATUM ETRS89) Legislação 

M P 

Marinhais CBR1 172,03 -47474.90 -68740.50 Portaria nº 190/2011 

Marinhais CBR2 172,03 -47439.30 -68702.50 Portaria nº 190/2011 

Glória CBR1 212,94 -44455.80 -68790.60 Portaria nº 190/2011 

Glória FR2 213,36 -43797.80 -69614.60 Portaria nº 190/2011 

Granho FR1 52,84 -45070.30 -63908.50 Portaria nº 190/2011 

Granho CBR1 52,84 -45042.20 -63874.00 Portaria nº 190/2011 

Foros de Salvaterra CBR1 151,37 -52371.90 -74586.70 Portaria nº 190/2011 

Foros de Salvaterra FR5 151,37 -52333.20 -74583.30 Portaria nº 190/2011 

Várzea Fresca FR3 74,99 -48739.90 -75558.30 Portaria nº 190/2011 

Várzea Fresca JK5 74,99 -48759.40 -75565.80 Portaria nº 190/2011 

Vale Queimado FR1 132,07 -53561.10 -71414.80 Portaria nº 190/2011 
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Figura 22: Captações de água subterrânea públicas, mais próximas da Herdade do Pessegueiro. 

Na área de implantação do Projeto existe um furo, para o qual foi requerido o Titulo de Utilização 

dos Recursos Hídricos (Processo nº 12906; Documento 04 do Anexo I).  

Este furo tem uma profundidade de 80 metros e permite a captação de um volume de 14.6 

dam3/ano. A água do furo é utilizada para abeberamento dos animais e lavagens das instalações. A 

localização deste furo é a indicada na Figura 23. 
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Figura 23: Localização do furo. 

O PGBH do Tejo (2012) identificou como principais fontes de poluição pontual do sistema aquífero 

Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda as fossas séticas (FS) e ETAR compactas com descargas no 

solo, os aterros sanitários e lixeiras encerradas, a indstria extrativa, outros passivos ambientais e a 

indústria transfrmadora. Apenas foram estimadas cargas geradas pelas fontes urbanas. Quanto às 

fontes de poluição difusas foram identificadas as atividades pecuária, agro-indústria e agricultura. No 

Quadro 12 apresentam os valores estimados pelo PGRH Tejo (2012) das cargas dos principais 

poluentes dos setores de atividade identificados. 
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Quadro 12: Cargas poluentes, de origem pontual e difusa, geradas na área do sistema aquífero Bacia do Tejo-

Sado/Margem Esquerda. 

Poluente 

Carga poluente 

Fontes pontuais Poluição difusa 

FS e ETAR com 
descarga no solo 

Pecuária Agro-industria Agricultura 

CQO (kg/ano) 17381 - - - 

CBO5 (kg /ano) 8247 - - - 

Ntotal  (kg/ano) 1086 1045,6 5,9 737,3 

Ptotal (kg/ano) 917.5 - - - 

Localmente, na zona do Projeto tem-se a produção de efluentes pecuários, cujo armazenamento é 

feito em áreas impermeabilizadas, e a valorização agrícola destes efluentes nos terrenos da 

Exploração. As fossas séticas para esgotos domésticos existentes na Herdade são do tipo estanque e 

as suas localizações constam da Figura 24. 

 

Figura 24: Localização das fossas séticas. 
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Em seguida passa-se a apresentar a avaliação da vulnerabilidade à poluição das unidades geológicas 

presentes na área do projeto. Esta avaliação é efetuada por aplicação do método EPPNA e do índice 

DRASTIC. 

O método EPPNA é um método muito simples, qualitativo, que pressupõe a atribuição de uma classe 

de vulnerabilidade em função das características litológicas e hidrogeológicas das formações 

aquíferas. As classes de vulnerabilidade deste método apresentam-se no Quadro 13. 

Quadro 13: Classes de vulnerabilidade do método EPPNA. 

Classes Vulnerabilidade 

V1 - Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alta 

V2 - Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Média a alta 

V3 - Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água superficial Alta 

V4 - Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com a água superficial Média 

V5 - Aquíferos em rochas carbonatadas Média a baixa 

V6 - Aquíferos em rochas fissuradas Baixa a variável 

V7 - Aquíferos em sedimentos consolidados Baixa 

V8 - Inexistência de aquíferos Muito baixa 

Na área do Projeto tem-se formações detríticas e aluvionares, depósitos não consolidados, 

correspondentes às classes V3 e V4 aos quais se atribui uma vulnerabilidade alta a média. 

Considerando os parâmetros constituintes do índice de vulnerabilidade DRASTIC e considerando 

intervalos de classe de 1 a 10 para cada parâmetro, tem-se: 

• D: Profundidade da zona não saturada do aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 5; 

Prevê-se que o nível de água se situe a profundidades da ordem dos 20 metros;  

• R: Recarga sobre o aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 6. De acordo como PGRH 

Tejo (2012) a recarga no sistema aquífero é da ordem de 26% da precipitação média da 

bacia, correspondente a 167 mm; 

• A: Material de constituição do aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 6, 

correspondente a formações detríticas pouco consolidadas; 
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• S: Tipo de solo – atribui-se a este parâmetro o índice 8. Os solos presentes são do tipo 

podzois orticos associados a regossolos eutricos aos quais se se associam baixos níveis de 

nutrientes e de humidade; 

• T: Topografia – atribui-se a este parâmetro o índice 10. As inclinações médias do terreno são 

< 2 %; 

• I: Impacto da zona não saturada – atribui-se a este parâmetro o índice 6. A zona não saturada 

está representada por formações detriticas; 

• C: Condutividade hidráulica do aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 6. Assume-se 

que a condutividade das formações presentes varie entre 28,5 e 40,7 m/dia. 

O potencial de poluição DRASTIC obtém-se através da expressão: 

DRASTIC = Σ (índice atribuído ao parâmetro × peso) 

O peso de cada parâmetro varia de 1 a 5, da seguinte forma: 

Parâmetro: D R A S T I C 

Peso:  5 4 3 2 1 5 3 

Desta forma, o valor mínimo do índice DRASTIC é 23 e o valor máximo 226. Transformando estes 

valores em potencial de vulnerabilidade ou percentagem de vulnerabilidade, ao índice 23 

corresponde 0% de vulnerabilidade e ao índice 226, 100% desta propriedade. 

Da aplicação do método DRASTIC resulta assim um índice DRASTIC global de 126 ao qual 

corresponde uma vulnerabilidade de aproximadamente 60%,vulnerabilidade moderada. 

Para a apreciação da qualidade da água subterrânea na área da Herdade do Pessgueiro recorreu-se 

aos dados da rede de qualidade disponíveis no SNIRH, para tal selecionaram-se as estações de 

monitorização mais próximas instaladas na Bacia Tejo-Sado/margem esquerda, estações 378/57, 

378/99, 379/52, 391/266 e 391/280 cujas localizações se apresentam na Figura 25. 
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(Fonte: SNIRH, 2014). 

Figura 25: Localização das estações de monitorização da qualidade do sistema aquífero T3 – Bacia do Tejo-

Sado/Margem Esquerda (o círculo a rosa representa a localização da Herdade do Pessegueiro).  

A classificação da água destas estações, para os últimos anos, de acordo com o Anexo I - qualidade 

das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo humano - do Decreto-Lei 

nº 236/98 de 1 de agosto é apresentada no Quadro 14. 
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Os principais parâmetros responsáveis pelas más classificações são os fluoretos. A origem provável é 

natural. 

Quadro 14: Classificação da qualidade da água subterrânea no sistema aquífero T3 – Bacia do Tejo-

Sado/Margem Esquerda, nos anos 2010 a 2012. 

Referência 

2012 2011 2010 

Classificação 
Parâmetro 

responsável 
Classificação 

Parâmetro 
responsável 

Classificação 
Parâmetro 

responsável 

378/57 A2 
Oxigénio 

dissolvido e 
pH 

>A3 Fluoretos >A3 Fluoretos 

378/99 - - >A3 Fluoretos 

379/52 - - >A3 
Fluoretos e 

Selénio 

391/266 A1  A1  >A3 Fluoretos 

391/280 - >A3 Fluoretos - 

Importa referir que a Herdade do Pessegueiro integra a Zona Vulnerável do Tejo, definida pela 

Portaria nº 259/2012 de 28 de agosto. Esta classificação decorre das elevadas concentrações de 

nitratos aí observadas, consequência da excessiva e incorreta aplicação de azoto ao solo. O PGRH 

Tejo (2012) refere que o parâmetro nitrato apresentou, no período 2000 a 2009, uma tendência 

estatisticamente significativa de subida. 

De acordo com os objectivos ambientais definidos para as massas de água subterrânea no âmbito da 

Diretiva Quadro da Água, o risco de não cumprimento da massa de água Bacia do Tejo-Sado/Margem 

Esquerda ainda não foi determinado, permanecendo as incertezas quanto aos seus estados de 

qualidade e de quantidade (InterSig). De acordo com o PGBH Tejo (2012), e decorrente da aplicação 

dos testes para avaliação do estado químico das massas de água subterrânea, tem-se que o estado 

químico da massa de água Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda é Bom. 

Localmente dispõe-se de uma análise à qualidade da água do furo, cujos resultados microbiológicos 

permitem concluir tratar-se de uma água adequada ao consumo humano (Decreto-Lei nº 306/2007 

de 27 de agosto) – Quadro 15. O pH está no entanto abaixo do valor aceitável para produção de água 

para consumo humano o que a enquadra na classe A2 (Anexo I do Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de 

agosto). 
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Quadro 15: Resultados dos ensaios fisico-quimicos e bacteriológicos realizados a uma amostra de água da 

água captada, em 2012. 

Parâmetro Unidades Resultados 

Bactérias Coliformes UFC/100 ml 0 

E. Coli UFC/100 ml 0 

Clostridum 
perfringens 

UFC/100 ml  

pH  Escala de Sorënsen 6 

Dureza total mg/l CaCO3 40 

9.4 SOLOS  

9.4.1 Metodologia 

A caracterização dos tipos e aptidões do solo foi efetuada para a totalidade da Herdade do 

Pessegueiro, com recurso às fontes de informação cartográfica disponibilizadas pela Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) através da funcionalidade “Atlas do Ambiente”. Para o efeito foram 

caracterizadas as unidades litológicas e pedológicas existentes, bem como a capacidade de uso 

associada. 

Para a identificação das unidades litológicas e pedológicas recorreu-se, respetivamente, à Carta 

Litológica e à Carta de Solos, ambas à escala 1/1 000 000, e, sempre que necessário, a consultas 

bibliográficas destinadas a completar a informação trabalhada. Para a caracterização da capacidade 

de uso do solo recorreu-se à carta homónima, também à escala 1/1 000 000, através da qual se 

procedeu à identificação das classes dominantes e suas principais limitações. 

9.4.2 Caracterização da Situação de Referência 

A partir da análise da Carta Litológica verifica-se que a área em estudo ocorre sobre formações 

sedimentares do Mio-Plistocénico, constituídas por areias, calhaus rolados, arenitos pouco 

consolidados e argilas, do Plistocénico, constituídas por areias e cascalheiras, e do Holocénico, 

constituídas por aluviões, depósitos de vertente, areias superficiais e de terraço.  
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Com base nestas formações, os solos existentes correspondem integralmente a Podzóis órticos (Po4) 

associados a Câmbissolos êutricos, segundo a classificação da FAO-UNESCO para a Carta dos Solos da 

Europa (Desenho 04, Anexo II).  

Os Podzóis órticos são solos espessos e de textura ligeira que do ponto de vista estrutural 

correspondem aos Podzóis com ou sem surraipa, na classificação dos solos a Sul de Portugal 

desenvolvida pelo Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário. Apresentam, de um modo 

geral, uma fertilidade reduzida a média e pouca capacidade para a retenção de água. 

De acordo com a Carta de Capacidade de Uso, os solos apresentam no geral um baixo nível de 

fertilidade e riscos de erosão elevados, com excepção de uma zona a Sul, na proximidade da Ribeira 

de Magos, onde ocorrem solos de aluvião de alta fertilidade. Integram-se por isso nas classes de 

capacidade de uso D (57,1%), E (36,4%), C+D ou E (0,4%) e B (6,1%), segundo a classificação do 

Esboço Geral do Ordenamento Agrário do SROA para Norte do Rio Tejo (Desenho 05, Anexo II).  

Analisada a distribuição das novas edificações e infra-estruturas do Projecto, verifica-se que as 

mesmas ocorrem integralmente sobre solos com capacidade de uso D, com utilização não agrícola e 

limitações moderadas. 

9.5 FLORA E VEGETAÇÃO 

9.5.1 Metodologia 

A caracterização da flora e vegetação foi efetuada para a totalidade da Herdade do Pessegueiro e 

compreendeu a análise das suas características ecológicas através do estudo dos seguintes aspectos: 

i) Grau de proximidade ou semelhança (ou afastamento) ao coberto vegetal primitivo; ii) Presença de 

biótopos e habitats classificados nos termos da Directiva 92/43/CEE; iii) Presença ou ausência de 

espécies raras, protegidas ou ameaçadas; e iv) Presença de formações vegetais raras no contexto 

nacional. 

A metodologia utilizada compreendeu a realização de consultas bibliográficas, a interpretação de 

fotografias aéreas e elementos cartográficos, assim como a execução de um levantamento de campo 

em agosto de 2014. Para este levantamento, procedeu-se à divisão da área em estudo numa grelha 

de 50 x 50 m e à definição de um ponto centróide que constituiu o local de amostragem. Em cada 
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ponto foi efetuada a observação e caracterização visual in situ, posteriormente completada com 

trabalho de gabinete, a partir da qual se elencaram as espécies dominantes e se averiguou o seu 

estatuto de conservação. Para este último aspecto foram observados os seguintes documentos: i) 

Directiva Habitats (transposta pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, com as alterações Decreto-

Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro); ii) Convenção de Berna (Directiva nº 82/72/CEE); e iii) Legislação 

nacional aplicável.  

9.5.2 Caracterização da Situação de Referência 

9.5.2.1 Sensibilidade da área em estudo 

Conforme abordado no ponto 7.2, a área em estudo não abrange qualquer área protegida ou sítio da 

Rede Natura 2000. Trata-se, portanto, de uma área com baixa sensibilidade ecológica. 

9.5.2.2 Grau de proximidade ou semelhança ao coberto vegetal primitivo 

A avaliação do grau de proximidade, semelhança ou afastamento do coberto atual face ao coberto 

primitivo parte do pressuposto de que as fitocenoses apresentam uma marcada regularidade na sua 

composição, evidenciando combinações de espécies características (unidades de comunidades 

vegetais), de acordo com a natureza edáfica e climácica do meio. Deste modo torna-se possível 

determinar, para cada local, as fitocenoses que se sucedem ao longo do tempo a partir da etapa 

climácica, devido à ocorrência de ações de destruição natural ou antropogénica. Para uma dada área, 

o valor ecológico é máximo quando as comunidades existentes correspondem à vegetação climácica 

(etapa clímax) e progressivamente menor quanto maior é a sua aproximação à desertificação (etapas 

regressivas). 

Segundo a tipologia Biogeográfica de Portugal Continental, apresentada por Costa et al. (1998), a 

área de incidência está localizada no Reino Holártico, Região Mediterrânica, Sub-região 

Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica, Província Gaditano-Onubo-

Algarviense, Sector Ribatagano-Sadense e Superdistrito Ribatagano.  

O Setor Ribatagano-Sadense é um território essencialmente plano e constituído pelas areias e 

arenitos plistocénicos e miocénicos dos Vales do Tejo e do Sado, situado maioritariamente no andar 

termomediterrânico sub-húmido. A vegetação dominante neste setor é constituída por sobreirais de 
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Oleo-Quercetum suberis e Asparago aphylli-Quercetum suberis, por murteiras de Asparago aphylli-

Myrtetum communis, por matagais de carvalhiça de Erico-Quercetum lusitanicae e pelo matagal 

psamofílico endémico de Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoidis. No leito de cheia das linhas 

de água das bacias do Sado e do Tejo apresenta como vegetação dominante o salgueiral de Salicetum 

atrocinero-australis. Como táxones endémicos surgem no território as espécies Armeria rouyana, 

Armeria pinifolia, Juniperus navicularis, Thymus capitellatus, Limonium daveaui, Serratula alcalae 

spp. aristata e Halimium verticillatum. 

O Superdistrito Ribatagano corresponde ao território da Lezíria do Tejo e Sorraia onde os solos são 

maioritariamente de aluvião (terraços aluvionares), ocorrendo também areias podzolizadas e 

arenitos. Neste território ocorrem as comunidades vegetais identificadas no Setor Ribatagano-

Sadense e a associação endémica Thymo villosae-Ulicetum airensis, resultante da destruição dos 

sobreirais de Asparago aphylli-Quercetum suberis. Destaca-se também a presença da associação 

Asparago aphylli-Calicotometum villosae. A paisagem vegetal deste superdistrito é muito marcada 

pela geossérie ripícola lêntica da lezíria do Tejo, a qual encontra um grande desenvolvimento neste 

território devido à morfologia muito aberta do vale do rio Tejo. A ordem habitual das comunidades 

potenciais, do leito até ao contacto com a vegetação terrestre, assenta na presença do salgueiral de 

Populo nigrae-Salicetum neotrichae, do ulmal de Aro italici-Ulmetum minoris (nos solos mais 

argilosos) e do freixial de Ficario-Fraxinetum angustifoliae. Estes bosques, com exceção do salgueiral, 

estão em muitos locais destruídos devido à ocupação do solo por culturas horto-industriais ou 

vinhas. Como consequência surgem com abundância os silvados de Lonicero hispanicae-Rubetum 

ulmifoliae, correspondentes a uma etapa regressiva dos bosques ripícolas. 

A partir do levantamento de campo efectuado observa-se que o coberto vegetal da área de 

incidência se encontra bastante alterado pela actividade agrícola e florestal, distanciando-se da 

vegetação potencial. Apresenta como principais características: 

• A transformação do sobreiral (etapa clímax) em montado ou a sua substituição por 

comunidades de etapas regressivas (matos); 

• A introdução de manchas florestais de produção com eucalipto, por vezes em associação 

com pinheiro manso; 
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• O domínio do estrato herbáceo nas áreas centrais da propriedade, na envolvência do núcleo 

produtivo, devido à introdução de pastagens; 

• A ausência de bosque ripícola na generalidade das linhas de água que atravessam a 

propriedade e a presença de vegetação de etapas regressivas, essencialmente silvados. 

Fotografia 13: Montado de sobro. Fotografia 14: Matos. 

 

Fotografia 15: Terrenos agrícolas. 
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9.5.2.3 Presença de biótopos e habitats classificados nos termos da Directiva 92/43/CEE 

Com base no levantamento de campo efectuado procedeu-se à identificação dos biótopos e/ou 

habitats presentes na área em estudo e à sua classificação de acordo com o Decreto-Lei nº 140/99, 

de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro, tendo por base as 

comunidades vegetais que albergam. 

A área de estudo é caracterizada pela presença de áreas de montado (Quercus suber) e de áreas de 

eucalipto (Eucalyptus globulus). Em menor escala surgem áreas com vegetação ripícola e áreas 

humanizadas (Desenho 06, Anexo II). Com base nestas áreas foram identificados 4 biótopos 

dominantes: montado, eucaliptal, ripícola e humanizado. 

O biótopo montado tem presença dominante em quase toda a área da proporiedade, sendo 

composto essencialmente por exemplares adultos. O subcoberto é constituído por vegetação 

herbácea utilizada para o pastoreio do gado bovino criado em regime extensivo. 

O biótopo eucaliptal ocorre em manchas puras ou mistas, com pinheiro manso e sobreio, junto aos 

limites Norte e Sul da propriedade. É dominado por exemplares adultos, cujo sobcoberto é ocupado 

por matos rasteiros de Calluna vulgaris, Erica umbellata e Halimium ocymoides.  

O biótopo ripícola está associado à Ribeira de Magos, a Sul, e à Ribeira do Vale do Zebro, a Norte. 

Apresenta diferente valor ecológico face ao grau de conservação das linhas de água e respectiva 

vegetação. Na Ribeira de Magos o valor ecológico é menor devido à destruição dos extractos 

arbóreos e arbustivo, supõe-se, pela actividade antrópica. Na Ribeira do Vale do Zebro o valor 

ecológico é substancialmente maior, já que esta apresenta uma galeria ripícola relativamente bem 

conservada onde domina a borrazeira branca (Salix salvifolia), seguida do salgueiro-branco (Salix 

alba), da borrazeira preta (Salix atrocinerea) e choupos (Populus spp.). 

O biótopo humanizado inclui os núcleos de produção pecuária existentes (suíno e bovino), os 

edifícios de apoio e os caminhos. Apresenta, no geral, uma vegetação de baixo interesse ecológico, 

constituída essencialmente por espécies ruderais e exóticas ornamentais. 

No que diz respeito aos habitats incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro, foram identificados na área de estudo 

áreas com as seguintes correspondências 
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Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba (habitat 92A0), correspondente ao troço da galeria 

ripícola da Ribeira do Vale do Zebro que atravessa a propriedade a Norte; 

Florestas de Quercus suber (habitat 9330), correspondente à generalidade da área de montado que 

caracteriza a propriedade. 

Presença ou ausência de espécies raras, protegidas ou ameaçadas 

O elenco florístico da área em estudo conta com as espécies incluídas no Quadro 16, identificadas a 

partir de consultas bibliográficas e do trabalho de campo. 

Quadro 16: Elenco florístico inventariado. 
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Anacardiaceae Pistacia lentiscus Aroeira 1 --- --- --- 

Apiaceae 
Foeniculum vulgare Funcho 1,2 --- --- --- 

Daucus carota Cenoura-brava 2 --- --- --- 

Araceae 
Arisarum simorrhinum Candeias 1,2 --- --- --- 

Lemna minor Lentilhas-da-água 2 --- --- --- 

Asparagaceae 
Asparagus albus Estrepes 1 --- --- --- 

Asparagus aphyllus Espargo-bravo 2 --- --- --- 

Asteraceae 

Andryala integrifolia Erva-polvilhenta 2 --- --- --- 

Centaurea africana Rapôncio-da-terra 1 --- --- --- 

Chondrilla juncea Leituga-branca 2 --- --- --- 

Conyza bonariensis Avoadinha-peluda 2 --- --- --- 

Crepis vesicaria Almeirôa 2 --- --- --- 

Chrysanthemum coronarium Malmequer 2 --- --- --- 

Scolymus hispanicus Carrasuinha 2 --- --- --- 

Senecio minutus --- 1 --- --- --- 

Silybum marianum Cardo-mariano 1,2 --- --- --- 

Brassicaceae 

Arabidopsis thaliana Arabeta 1 --- --- --- 

Hesperis laciniata --- 1 --- --- --- 

Raphanus raphanistrum Saramago 2 --- --- --- 

Caryophyllaceae Spergula arvensis Corga 2 --- --- --- 

Cistaceae 

Cistus albidus Rosêlha 2 --- --- --- 

Cistus ladanifer Esteva 2 --- --- --- 

Cistus monspeliensis Sargação 2 --- --- --- 
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Cistus salviifolius Sargaço 2 --- --- --- 

Halimium alyssoides Sargaça 2 --- --- --- 

Halimium ocymoides Sargaço-branco 2 --- --- --- 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum Feto-ordinário 2 --- --- --- 

Drosophyllaceae Drosophyllum lusitanicum Pinheiro-orvalhado 1 --- --- --- 

Ericaceae 

Arbutus unedo Medronheiro 2 --- --- --- 

Calluna vulgaris Urze 2 --- --- --- 

Corema album Camarinha 1 --- --- --- 

Erica umbellata Torga 2 --- --- --- 

Euphorbiaceae 

Euphorbia characias Trovisco-macho 2 --- --- --- 

Euphorbia transtagana --- 1 II, IV --- --- 

Ricinus communis Mamona 2 --- --- --- 

Fabaceae 

Coronilla glauca Pascoinhas 1 --- --- --- 

Cytisus striatus Giesta-amarela 2 --- --- --- 

Erophaca baetica Alfavaca-silvestre 2 --- --- --- 

Lathyrus ochrus Ervilha-dos-campos 1 --- --- --- 

Quercus coccifera Carrasco 1 --- --- --- 

Quercus suber Sobreiro 2 --- --- X 

Scorpiurus vermiculatus Cornilhão-esponjoso 2 --- --- --- 

Trifolium arvense Pé-de-Lebre 2 --- --- --- 

Trifolium dubium Trevinho 2 --- --- --- 

Trifolium repens Trevo-branco 2 --- --- --- 

Ulex australis --- 2 --- --- --- 

Geraniaceae Geranium molle Bico-de-pomba-menor 2 --- --- --- 

Juncaceae JUncus spp. Junco 2 --- --- --- 

Lamiaceae 

Calamintha nepeta Erva-das-azeitonas 1 --- --- --- 

Lavandula pedunculata Rosmaninho 2 --- --- --- 

Mentha pulegium Poejo 2 --- --- --- 

Rosmarinus officinalis Alecrim 2 --- --- --- 

Lentibulariaceae Pinguicula lusitanica --- 1 --- --- --- 

Malvaceae 
Lavatera cretica Malva-bastarda 2 --- --- --- 

Malva hispanica Malva 2 --- --- --- 

Myrtaceae 
Eucaliptus globulus Eucalipto 2 --- --- --- 

Myrtus communis Murta 2 --- --- --- 

Oleaceae 
Olea europaea sylvestris Zambujeiro 1 --- --- --- 

Phillyrea latifolia Aderno 1 --- --- --- 
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Orchidaceae Barlia robertiana --- 1 --- --- --- 

Papaveraceae Fumaria agraria Fumária-dos-campos 2 --- --- --- 

Plumbaginaceae Armeria pinifolia --- 1 --- --- --- 

Poaceae 

Avena barbata Aveia-barbada 2 --- --- --- 

Briza maxima Bole-bole 2 --- --- --- 

Cynodon dactylon Pé-de-galinha 2 --- --- --- 

Holcus lanatus Erva-lanar 2 --- --- --- 

Stipa gigantea Bracejo 2 --- --- --- 

Polygonaceae Rumex bucephalophorus Labaças 2 --- --- --- 

Portulacaceae Portulaca oleracea Beldroega comum 2 --- --- --- 

Rhamnaceae Rhamnus lycioides Espinheiro-preto 1 --- --- --- 

Rosaceae 

Crataegus monogyna Pilriteiro 2 --- --- --- 

Rosa canina Rosa-brava 2 --- --- --- 

Rubus ulmifolius Silva-brava 2 --- --- --- 

Rubiaceae Rubia peregrina Raspa-língua 2 --- --- --- 

Salicaceae 

Populus spp. Choupo 1,2 --- --- --- 

Salix Alba Salgueiro-branco 1,2 --- --- --- 

Salix atrocinerea  Borrazeira-preta 1,2 --- --- --- 

Salix salviifolia Borrazeira-branca 1,2 II, IV --- X 

Scrophulariaceae Verbascum pulverulentum Verbasco-pulverulento 2 --- --- --- 

Smilacaceae Smilax aspera Salsaparrilha 1,2 --- --- --- 

Solanaceae 
Datura stramonium Figueira-do-diabo 2 --- --- --- 

Solanum nigrum Erva-moira 2 --- --- --- 

Thymelaeaceae Daphne gnidium Trovisco-fêmea 2 --- --- --- 

Urticaceae Urtica dioica Urtiga 2 --- --- --- 

    --- --- --- 

[Legenda: 1 - Consultas bibliográficas; 2 - Trabalho de campo] 

(Fonte: Proegram, 2014) 

Deste elenco destaca-se a ocorrência das seguintes espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, 

Ameaçadas ou em Perigo de Extinção): 

• Euphorbia transtagana - endemismo lusitano incluído nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei 

nº 49/2005, de 24 de fevereiro (não observado no terreno); 

• Armeria pinifolia - endemismo lusitano (não observado no terreno); 
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• Quercus suber - espécie abrangida pelo Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, com as 

alterações introduzidas pelo ecreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho; 

• Salix salviifolia - espécie incluído nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de 

fevereiro. 

Destaca-se igualmente a presença das espécies invasoras ou de comportamento invasor, incluídas no 

Anexo I do Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de dezembro, Conyza bonariensis e Datura stramonium. 

9.5.2.4 Presença de formações vegetais raras no contexto nacional 

Durante os trabalhos de inventariação da flora e vegetação não foi detectada a presença de qualquer 

formação vegetal rara no contexto nacional. 

9.6 FAUNA 

9.6.1 Metodologia 

A caracterização da fauna foi efetuada para a totalidade da Herdade do Pessegueiro e compreendeu 

o estudo dos seguintes aspetos: i) Composição específica da fauna e valor para a conservação das 

espécies a nível regional, nacional e comunitário; e iv) Sensibilidade à perturbação. 

A metodologia utilizada compreendeu a realização de consultas bibliográficas sobre as espécies 

ocorrentes e/ou potenciais na área de incidência do Projecto e a execução de um levantamento de 

campo em agosto de 2014. Durante o levantamento foram utilizadas técnicas de observação direta 

(período diurno) e de prospecção de vestígios no terreno, neste último caso para a identificação da 

mamofauna.  

Uma vez que a confirmação de espécies se revelou diminuta, o elenco apresentado centra-se 

maioritariamente naquelas que são consideradas ocorrentes nos habitats identificados. Para a sua 

caracterização foram observados em particular os seguintes documentos: i) Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (AA.VV./ICN, 2008); ii) Directiva Aves e Habitats (transposta pelo Decreto-

Lei nº 140/99, de 24 de abril, com as alterações Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro); iii) 

Convenção de Bona (Directiva nº 82/461/CEE); e iv) Convenção de Berna (Directiva nº 82/72/CEE). 
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9.6.2 Caracterização da Situação de Referência 

9.6.2.1 Sensibilidade da área em estudo 

Conforme abordado no ponto 7.2, a área em estudo não abrange qualquer zona de proteção especial 

pertencente à Rede Natura 2000.  

Também não abrange nenhuma Important Bird Area (IBA) destinada à proteção da avifauna. 

9.6.2.2 Avifauna 

A área em estudo apresenta uma diversidade ornítica tendencialmente baixa. Caracteriza-se pela 

ocorrência potencial das espécies indicadas no Quadro 17. 

Quadro 17: Avifauna ocorrente e potencial na área em estudo. 
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Accipitridae 

Buteo buteo Águia-de-asa-redonda LC II A II II - 

Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento NT II A II II A-I 

Milvus migrans Milhafre-preto LC II A II II A-I 

Circus aeruginosus Águia-sapeira VU II A II II A-I 

Hieraaetus pennatus Águia-calçada NT II A II II A-I 

Aegithalidae Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo LC - - III - 

Alaudidae 

Galerida cristata Cotovia-de-poupa LC - - III - 

Galerida theklae Cotovia-do-monte LC - - II A-I 

Lullula arborea Cotovia-pequena LC - - III A-I 

Melanocorypha calandra Calhandra-real NT - - II A-I 

Anatidae Anas platyrhynchos Pato-real LC - II III D 

Apodidae Apus apus Andorinhão-preto LC - - III - 

Ardeidae 

Bubulcus ibis Garça-boieira LC A - II - 

Egretta garzetta Garça branca LC A - II A-I 

Ardea cinerea Garça-real LC - - III - 

Certhiidae Certhia brachydactyla Trepadeira LC - - II - 

Ciconiidae Ciconia ciconia Cegonha-branca LC - II II A-I 

Columbidae 

Columba livia Pombo-das-rochas DD A - III D 

Columba palumbus Pombo-torcaz (*) LC - - - A-I; D 

Streptopelia decaoto Rola-turca LC - - III - 
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Posição Sistémica Estatuto e conservação 
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Streptopelia turtur Rola-brava (*) LC A - III D 

Corvidae 

Corvus corone Gralha-preta (*) LC - - - D 

Corvus corax Corvo NT - - III - 

Cyanopica cyanus Pega-azul LC - - II - 

Garrulus glandarius Gaio (*) LC - - - D 

Pica pica Pega LC - - - D 

Cuculidae Cuculus canorus Cuco LC - - III - 

Emberizidae 
Emberiza calandra Trigueirão LC - - III - 

Emberiza cirlus Escrevedeira LC - - II - 

Estrildidae Estrilda astrild Bico-de-lacre NA C - - - 

Falconidae Falco tinnunculus Peneireiro LC II A II II - 

Fringillidae 

Carduelis cannabina Pintarroxo LC - - II - 

Carduelis carduelis Pintassilgo LC - - II - 

Carduelis chloris Verdilhão LC - - II - 

Fringilla coelebs Tentilhão LC - - III - 

Serinus serinus Milheira LC - - II - 

Hirundinidae 

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC - - II - 

Hirundo daurica Andorinha-dáurica LC - - II - 

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés LC - - II - 

Riparia riparia Andorinha-das-barreiras LC - - II - 

Laniidae 
Lanius meridionalis Picanço-real LC - - II - 

Lanius senator Picanço-barreteiro NT - - II - 

Meropidae Merops apiaster Abelharuco LC - II II - 

Motacillidae Motacilla alba Alvéola-branca LC - - II - 

Oriolidae Oriolus oriolus Papa-figos LC - - II - 

Paridae 

Parus cristatus Chapim-de-poupa LC - - II - 

Parus caeruleus Chapim-azul LC - - II - 

Parus major Chapim-real LC - - II - 

Passeridae 

Passer domesticus Pardal LC - -  - 

Passer montanus Pardal-montês LC - - III - 

Petronia petronia Pardal-francês LC - - II - 

Phasianidae 
Alectoris rufa Perdiz LC - - III D 

Coturnix coturnix Codorniz LC - II III D 

Picidae 

Picus viridis Peto-real LC - - II - 

Dendrocopos major Picapau-malhado LC - - II - 

Dendrocopos minor Picapau-galego LC - - II - 

Rallidae 
Gallinula chloropus Galinha-d'água LC - - III D 

Fulica atra Galeirão LC - II III D 
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Posição Sistémica Estatuto e conservação 
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Sittidae Sitta europaea Trepadeira-azul LC - - II - 

Strigidae 
Athene noctua Mocho-galego LC II A - II - 

Strix aluco Coruja-do-mato LC II A - II - 

Sturnidae Sturnus unicolor Estorninho-preto LC - - II - 

Sylviidae 

Acrocephalus scirpaceus Rouxinol-dos-caniços NT - II II - 

Cettia cetti Rouxinol-bravo LC - II II - 

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos LC - II II - 

Hippolais polyglotta Felosa-poliglota LC - II II - 

Phylloscopus bonelli Felosa-de-papo-branco LC - II II - 

Phylloscopus ibericus Felosinha-ibérica LC - II II - 

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete LC - II II - 

Sylvia cantillans Toutinegra-de-bigodes LC - II II - 

Sylvia melanocephala Toutinegra-dos-valados LC - II II - 

Sylvia undata Toutinegra-do-mato LC -  II A-I 

Troglodytidae Troglodytes troglodytes Carriça LC - - II - 

Turdidae 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC - II II - 

Luscinia megarhynchos Rouxinol LC - II II - 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo LC - II II - 

Saxicola torquatus Cartaxo LC - II II - 

Turdus merula Melro (*) LC - II III D 

Turdus viscivorus Tordoveia (*) LC -  III - 

Tytonidae Tyto alba Coruja-das-torres LC II A - II - 

Upupidae Upupa epops Poupa LC - - II - 

(Fonte: AA.VV/ICN, 2008; Proegram, 2014) 
Legenda:  

Estatutos de conservação: 

• Estatutos de Conservação em Portugal (IUCN, 2001) – (Est. Cons.): EX – Extinto; EW – Extinto na natureza; CR – 
Criticamente em perigo; EN – Em perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase ameaçado; LC – Pouco preocupante; DD – 
Informação insuficiente; NE – Não avaliado. 

Estatutos de Protecção Legal:  

• Directiva Aves e Habitats (D.L. nº 49/2005): Revê e transpõe a Directiva Aves (relativa à conservação das aves 
selvagens) e a Directiva Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagem) 
para o direito interno (Anexos A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e D). 

• Convenção de Berna (D.L. nº 316/89): Anexo II – Animais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III – 
Animais com estatuto de protegidos; 

• Convenção de Bona (D.L. nº 103/80): Anexo I – Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II – Espécies migradoras 
cujo estado de conservação é desfavorável; 

• Convenção de CITES (D.L. nº 114/90): Anexo I – Espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser 
ameaçadas pelo comércio; Anexo II – Espécies que apesar de não estarem ameaçadas de extinção, o poderão vir a 
estar pelo seu comércio; Anexo III – Espécies autóctones cuja exploração é regulada pelo Estado em que ocorrem; 
Anexos C1 e C2 – Espécies sujeitas a medidas mais restritas para a sua importação. 

(*) Lei nº 173/99, de 21 de Setembro - Lei de Bases da Caça e Decreto-Lei nº 202/2004, de 18 de Agosto - Regulamenta a Lei 
da Caça. 
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Das 81 espécies identificadas, 7 apresentam um estatuto de conservação desfavorável devido à 

destruição, degradação e/ou fragmentação do habitat por ação do Homem. Dessas 7 espécies, 6 

apresentam classificação de “Quase ameaçada” (Elanus caeruleus, Hieraaetus pennatus, 

Melanocorypha calandra, Corvus corax, Lanius senator e Acrocephalus scirpaceus) e uma é 

considerada“Vulnerável” (Circus aeruginosus). 

As restantes espécies não apresentam, no geral, problemas relevantes de conservação já que são 

menos sensíveis a perturbações antrópicas. Apresentam, por isso, um estatuto de conservação 

“Pouco preocupante” (LC). 

9.6.2.3 Mamofauna 

A mamofauna da área em estudo é caracterizada por espécies maioritariamente de caráter ubiquista, 

comportando, em geral, uma baixa diversidade. É caracterizada pela ocorrência potencial das 

espécies indicadas no Quadro 18. 

Quadro 18: Mamofauna potencial na área em estudo. 

Posição Sistémica Estatuto e conservação 
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Canidae Vulpes vulpes Raposa LC D - - - 

Cervidae Dama dama Gamo NA - - III - 

Erinacidae Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC - - III - 

Leporidae 
Lepus capensis Lebre LC - - III - 

Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo NT - - - - 

Miniopteridae Miniopterus schreibersi Morcego-de-peluche VU - II II 
B-II 
B-IV 

Muridae 

Apodemus sylvaticus Rato-do-campo LC - - - - 

Arvicola sapidus Rata-de-água LC - - - - 

Microtus cabrerae Rato de Cabrera VU - - II 
B-II 
B-IV 

Microtus 

duodecimcostatus 
Rato-cego-mediterrânico LC - - - - 

Microtus lusitanicus Rato-cego LC - - - - 

Mus domesticus Rato doméstico LC - - - - 

Mus spretus Rato-das-hortas LC - - - - 

Rattus norvegicus Ratazana NA - - - - 

Rattus rattus Rato-preto LC - - - - 
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Posição Sistémica Estatuto e conservação 

Família Espécie Nome Vulgar 

Es
ta

tu
to

 

C
IT

ES
 

B
o

n
a 

B
e

rn
a 

D
ir

e
ct

iv
a 

A
ve

s 
e

 

H
ab

it
at

s 

Mustelidae 

Martes foina Fuinha LC - - III - 

Meles meles Texugo LC - - III - 

Mustela nivalis Doninha LC - - III - 

Mustela putorius Toirão DD - - III B-V 

Rhinolophidae 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Morcego-de-ferradura-grande VU - II II 

B-II 
B-IV 

Rhinolophus euryale 
Morcego-de-ferradura-

mediterrânico 
CR - II II 

B-II 
B-IV 

Soricidae 
Crocidura russula Musaranho-de-dentes-brancos LC - - III - 

Suncus etruscus Musaranho-anão LC - - III - 

Suidae Sus scrofa Javali LC - - - - 

Talpidae Talpa occidentalis Toupeira LC - - - - 

Vespertilionidae 
Eptesicus serotinus Morcego-hortelão LC - II II B-IV 

Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão LC - II III B-IV 

Viverridae 
Genetta genetta Geneta LC - - III B-V 

Herpestes ichneumon Sacarrabos LC - - III B-V; 
D 

(Fonte: AA.VV/ICN, 2008; Proegram, 2014) 
Legenda:  

Estatutos de conservação: 

• Estatutos de Conservação em Portugal (IUCN, 2001) – (Est. Cons.): EX – Extinto; EW – Extinto na natureza; CR – 
Criticamente em perigo; EN – Em perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase ameaçado; LC – Pouco preocupante; DD – 
Informação insuficiente; NE – Não avaliado. 

Estatutos de Protecção Legal:  

• Directiva Aves e Habitats (D.L. nº 49/2005): Revê e transpõe a Directiva Aves (relativa à conservação das aves 
selvagens) e a Directiva Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagem) 
para o direito interno (Anexos A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e D). 

• Convenção de Berna (D.L. nº 316/89): Anexo II – Animais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III – 
Animais com estatuto de protegidos; 

• Convenção de Bona (D.L. nº 103/80): Anexo I – Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II – Espécies migradoras 
cujo estado de conservação é desfavorável; 

• Convenção de CITES (D.L. nº 114/90): Anexo I – Espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser 
ameaçadas pelo comércio; Anexo II – Espécies que apesar de não estarem ameaçadas de extinção, o poderão vir a 
estar pelo seu comércio; Anexo III – Espécies autóctones cuja exploração é regulada pelo Estado em que ocorrem; 
Anexos C1 e C2 – Espécies sujeitas a medidas mais restritas para a sua importação. 

Das 29 espécies inventariadas, 22 são de ocorrência comum no território nacional e pouco sensível a 

perturbações, pelo que apresenta um estatuto de conservação “Pouco preocupante” (LC). Das 

restantes, identificam-se 5 espécies com estatuto desfavorável: 1 considerada “Criticamente em 

perigo” (Rhinolophus euryale), 1 com classificação de “Quase ameaçada” (Oryctolagus cuniculus) e 3 

consideradas “Vulnerável” (Miniopterus schreibersi, Microtus cabrerae e Rhinolophus 

ferrumequinum). 
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No que respeita às espécies de quirópteros – Rhinolophus euryale (Morcego-de-ferradura-

mediterrânico), Miniopterus schreibersi (Morcego-de-peluche) e Rhinolophus ferrumequinum 

(Morcego-de-ferradura-grande) – não é admitir a sua ocorrência na área em estudo, dado que esta 

não apresenta abrigos subterrâneos ou cavernícolas utilizados como locais de hibernação ou criação. 

O mesmo sucede com a espécie Microtus cabrerae (Rato de Cabrera) devido à forte presença 

humana, pese embora a existência de áreas com formações de gramíneas que constituem um 

habitat favorável. 

9.6.2.4 Herpetofauna 

Na área em estudo não existem corpos de água à superfície, apenas uma linha de água com regime 

permanente, distanciada da área de implantação dos elementos do Projecto, e um conjunto de 

afluentes de regime torrencial. 

Durante o levantamento de campo não foi possível confirmar a presença de quaisquer répteis e 

anfíbios no local, embora seja de admitir a sua ocorrência durante o período de Inverno, quando 

estão garantidas condições de habitat mais favoráveis. Deste modo, identifica-se no Quadro 19 a 

herpetofauna de ocorrência potencial na área em estudo. 

Quadro 19: Herpetofauna potencial na área em estudo. 

Posição Sistémica Estatuto e conservação 
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Bufonidae Bufo bufo Sapo-comum LC - - - - 

Hylidae Hyla arborea Rela LC - - - B-IV 

Lacertidae Podarcis hispanica Lagartixa-ibérica LC - - III B-IV 

Lacertidae Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato LC - - III - 

Pelobatidae Pelobates cultripes Sapo-unha-negra LC - - - B-IV 

Ranidae 

 
Rana perezi Rã-verde LC - - - B-V 

(Fonte: AA.VV/ICN, 2008; Proegram, 2014) 
Legenda:  

Estatutos de conservação: 

• Estatutos de Conservação em Portugal (IUCN, 2001) – (Est. Cons.): EX – Extinto; EW – Extinto na natureza; CR – 
Criticamente em perigo; EN – Em perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase ameaçado; LC – Pouco preocupante; DD – 
Informação insuficiente; NE – Não avaliado. 

Estatutos de Protecção Legal:  
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• Directiva Aves e Habitats (D.L. nº 49/2005): Revê e transpõe a Directiva Aves (relativa à conservação das aves 
selvagens) e a Directiva Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagem) 
para o direito interno (Anexos A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e D). 

• Convenção de Berna (D.L. nº 316/89): Anexo II – Animais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III – 
Animais com estatuto de protegidos; 

• Convenção de Bona (D.L. nº 103/80): Anexo I – Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II – Espécies migradoras 
cujo estado de conservação é desfavorável; 

• Convenção de CITES (D.L. nº 114/90): Anexo I – Espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser 
ameaçadas pelo comércio; Anexo II – Espécies que apesar de não estarem ameaçadas de extinção, o poderão vir a 
estar pelo seu comércio; Anexo III – Espécies autóctones cuja exploração é regulada pelo Estado em que ocorrem; 
Anexos C1 e C2 – Espécies sujeitas a medidas mais restritas para a sua importação. 

Das espécies referidas verifica-se que todas possuem um estatuto de conservação “Pouco 

preocupante” (LC), não comportando um valor faunístico excepcional. Admite-se a presença de um 

elenco mais amplo, mas a sua confirmação depende da realização de observações noutras alturas do 

ano. 

9.7 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

9.7.1 Metodologia 

A análise dos instrumentos de gestão territorial foi efectuada para a totalidade da Herdade do 

Pessegueiro, através da informação disponibilizada no Sistema Nacional de Informação Territorial, da 

Direcção-Geral Território, e de consultas bibliográficas. 

9.7.2 Caracterização da Situação de Referência 

O Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

46/2009, de 20 de fevereiro, estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e 

define o âmbito e o quadro de interacção coordenada entre os diferentes planos de ordenamento 

territorial. Atendendo aos três âmbitos apresentados (nacional, regional e municipal), identificaram-

se os seguintes planos de ordenamento com incidência na área em estudo: 

• Âmbito nacional: 

− PBH do Tejo; 

− PGBH do Tejo; 

− PROF do Ribatejo; 
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• Âmbito regional: 

− PROT-OVT; 

• Âmbito municipal: 

− PDM de Salvaterra de Magos. 

9.7.2.1 Planos de âmbito nacional 

O PBH do Rio Tejo é um instrumento de natureza sectorial que visa dar resposta aos seguintes 

objetivos prioritários: i) Gestão sustentável dos recursos naturais; ii) Proteção e valorização 

ambiental do território; iii) Conservação da natureza e proteção da biodiversidade e da paisagem; iv) 

Integração do ambiente nas políticas sectoriais. Em articulação com outros instrumentos de gestão 

territorial e de conservação da natureza, o PBH do Tejo estabelece a estratégia racional de gestão e 

utilização desta bacia hidrográfica.  

Para o efeito organiza a bacia hidrográfica do Tejo em sub-regiões consideradas homogéneas do 

ponto de vista do planeamento de recursos hídricos, designadas por Unidades Homogéneas de 

Planeamento (UHP). A área de estudo insere-se na UHP “Baixo Tejo” (08), que inclui a sub-bacia 

Muge e uma importante área da sub-bacia Tejo Principal, correspondendo à região agroecológica da 

Lezíria do Tejo.  

O PGBH do Tejo é um instrumento de natureza sectorial orientado para o planeamento, gestão e 

protecção das águas, em consonância com os desígnios da Lei da Água. Visa assegurar a 

compatibilização das utilizações dos recursos hídricos com as disponibilidades, de forma a garantir a 

sua utilização sustentável e uma qualidade ambiental adequada.  

A área em estudo insere-se na margem esquerda do Rio Tejo e na sub-bacia da Ribeira de Magos, 

abrangendo a massa de água subterrâneas “Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda” (T3), bem como 

a massa de água superficial “Ribeira de Magos”.  

O PROF do Ribatejo é um instrumento enquadrado pelos princípios da Lei de Bases da Política 

Florestal (Lei nº 33/96, de 17 de agosto), que visa estabelecer normas específicas quanto ao uso, 

ocupação, utilização e ordenamento dos espaços florestais, de forma a promover e a garantir a 

produção de bens e serviços, bem como o seu desenvolvimento sustentado.  
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Este plano organiza o espaço florestal ao nível de Sub-regiões Homogéneas (SRH), correspondentes a 

unidades territoriais com elevado grau de homogeneidade relativamente ao perfil de funções dos 

espaços florestais e às suas características. De acordo com o seu mapa de síntese a área em estudo 

insere-se na SRH “Charneca”, em zona classificada como crítica do ponto de vista da defesa da 

floresta contra incêndios. 

A SRH Charneca caracteriza-se pela elevada potencialidade produtiva para as espécies das fileiras 

com interesse nacional, como o sobreiro, o eucalipto e o pinheiro bravo, e para algumas espécies das 

fileiras regionais, como o pinheiro manso. Comporta espaços florestais multifuncionais onde a silvo-

pastorícia associada ao montado e à criação de raças autóctones é ainda relevante. Devido à 

continuidade das manchas florestais, apresenta um maior risco de incêndio florestal (MADRP/DGF, 

2006).  

9.7.2.2 Planos de âmbito regional 

O PROT-OVT é enquadrado pela Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo (Lei nº 48/98, de 11 de agosto) e demais legislação aplicável sobre a matéria. É um 

instrumento que define a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções 

assumidas a nível nacional e as estratégias municipais de desenvolvimento local.  

Este plano define um esquema global de ordenamento ou Modelo Territorial, o qual traduz as suas 

opções estratégicas e orienta a reconfiguração espacial e funcional da área abrangida através da 

definição de sistemas estruturantes e respetivos subsistemas. Este modelo identifica também os 

subespaços relevantes do ponto de vista da operacionalização do plano, sob a designação de 

Unidades Territoriais (UT), aos quais são aplicáveis, em articulação com os vários domínios de 

intervenção, um conjunto de normas de aplicação direta, de orientações e de diretrizes. 

Pela sua natureza, o Projeto tem enquadramento no Eixo Estratégico de Base Territorial 4 – 

Descobrir Novas Ruralidades, assente na capacidade de harmonizar a competitividade com a 

multifuncionalidade nos espaços rurais, e no Objectivo Estratégico 1.1 – Incrementar e consolidar, de 

forma sustentável, a competitividade das fileiras agrícola, florestal e agro-pecuária, valorizando os 

produtos de grau elevado de diferenciação e qualidade, e garantindo uma valorização ambiental, 

paisagística, da biodiversidade e dos recursos naturais, e da valência turística dos espaços rurais. 
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Segundo o modelo territorial proposto (Desenhos 07, 08 e 09, Anexo II), a área em estudo insere-se 

nos seguintes sistemas e subsistemas estruturantes: 

• Sistema Urbano e de Competitividade: 

− Área de Desenvolvimento Agrícola e Florestal; 

• Sistema Ambiental: 

− Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA): Rede 

Complementar;  

− Riscos. 

O Sistema Urbano e Competitividade, através do sub-sistema Agrícola e Florestal, privilegia a 

vitalidade económica da matriz rural do território associada à qualidade dos seus recursos 

patrimoniais, culturais e paisagísticos, bem como à elevada qualidade ambiental que lhe está 

subjacente. Nesse sentido, e para a área em estudo, configura um padrão de ocupação assente em 

áreas de floresta multifuncional e pecuária extensiva, suportadas por manchas de montado com 

condições favoráveis ao desenvolvimento da indústria corticeira e à prática de sistemas agro-silvo-

pastoris.  

O Sistema Ambiental, através da ERPVA – Rede Complementar, procura salvaguardar os valores 

naturais associados às actividades agrícola e florestal e a paisagens muito humanizadas com elevado 

valor paisagístico. Dentro da rede complementar, a área em estudo abrange áreas de montado com 

interesse regional, classificadas devido à sua valência produtiva e relevância enquanto sistemas 

ambientalmente sustentáveis e promotores de biodiversidade. Abrange também, de forma parcial, a 

área de paisagem notável do Vale do Sorraia, que se caracterizada pela intensa actividade agrícola de 

regadio e pecuária. No que respeita ao subsistema Riscos, a área em estudo integra-se numa zona de 

perigosidade sismíca elevada. 

Do ponto de vista das UT, a Herdade do Pessegueiro inclui-se na subunidade 14 a) – Charneca 

Ribatejana Norte. Esta subunidade caracteriza-se por uma matriz agro-florestal, onde dominam as 

áreas de montado de sobro alternadas com povoamentos florestais em zonas de relevo suave e as 

áreas agrícolas de regadio em vales estreitos. Apresenta uma densidade populacional baixa, com 

elevado número de áreas edificadas dispersas de pequena e média dimensão. 
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Em matéria de normas específicas de caráter territorial aplicáveis a esta UT e com maior incidência 

na tipologia do Projecto, o PROT salienta, entre outras, a necessidade de: i) garantir a preservação 

das áreas agrícolas, nomeadamente os sistemas de pecuária extensiva com vista à produção de 

produtos reconhecidos, como por exemplo a Carne Mertolenga (DO); ii) promover a certificação 

ambiental das explorações florestais de eucalipto; iii) valorizar os montados em regime de uso 

múltiplo de forma conjugar a excelência dos produtos com a conservação da natureza e da 

biodiversidade. 

9.7.2.3 Planos de âmbito municipal 

O PDM de Salvaterra de Magos promove a organização do espaço municipal, estabelecendo classes 

de espaço e categorias de utilização. 

Segundo o ordenamento proposto, a área em estudo insere-se em Espaço Agro-florestal, em Espaço 

Florestal: Área de Floresta de Produção, em Espaço Agrícola da RAN e em Espaço Turístico: Área 

Turística Proposta (Desenho 10, Anexo II), sendo que as instalações previstas em Projecto, incluindo 

a nova lagoa de retenção, abrangem apenas as duas primeiras categorias, conforme distribuição 

incluída no Quadro 20. 

Quadro 20: Abrangência das categorias de ordenamento pelos elementos do Projecto. 

Elemento Categoria Área abrangida (m
2
) 

Pavilhão de maternidade e recria Espaço Agro-florestal 2 470,00 

Pavilhão de gestação Espaço Agro-florestal 1 548,00 

Pavilhão de engorda Espaço Agro-florestal 930,00 

Pavilhão de quarentena Espaço Florestal 139,50 

Edifício de apoio (balneários e escritório) (*) Espaço Agro-florestal 76,50 

Lagoa de retenção Espaço Agro-florestal 130,00 

                                                                                                                              (*) Corresponde a um edifício existente 

 

A partir do quadro anterior, retira-se a abrangência de uma área global de 5 154 m2 de Espaço Agro-

florestal e 139,50 m2 de Espaço Florestal. 

O Espaço Agro-florestal é destinado à produção agrícola ou florestal, sendo-lhe aplicadas as normas 

gerais previstas no artigo 42º do regulamento do PDM. 
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O Espaço Florestal é destinado à produção florestal e ao uso múltiplo da floresta. Já a Área de 

Floresta de Produção é destinada essencialmente à exploração florestal, integrando o montado de 

sobro e outras matas de produção. Nestas áreas apenas é permitido, a título excepcional, o 

licenciamento de edificações indispensáveis à protecção e exploração silvícola dessas áreas, bem 

como o licenciamento de estabelecimento insalubre ou incómodo, estabelecimento hoteleiro ou 

similiar de hoteleiro, de equipamento colectivo e de habitação do proprietário, sendo-lhes aplicadas 

as disposições constantes do nº 3 do artigo 39º do regulamento. 

O Espaço Agrícola é destinado à produção agrícola e pecuária, sendo que o Espaço Agrícola da RAN 

encontra-se sujeito às disposições legais em vigor sobre esta condicionante. 

O Espaço Turístico é destinado à actividade turística, englobando na área em estudo a zona 

localizada na proximidade da albufeira da Barragem de Magos correspondente ao empreendimento 

turístico proposto do Monte Valão.  

No que se refere a condicionantes, a área em estudo integra solos pertencentes à Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) e à Reserva Ecológica Nacional (REN) e áreas de montado de sobro (Desenho 11 e 

Desenho 12, Anexo II), sendo que apenas estas últimas são abrangidas pelas instalações previstas no 

Projecto. A análise detalhada às condicionantes é efectuada no ponto seguinte. 

9.7.2.4 Condicionantes legais aplicáveis 

Na área em estudo verifica-se a incidência das condicionantes a seguir descritas, identificadas com 

base no PDM e noutros instrumentos legais: 

• Reserva Agrícola Nacional, estabelecida pelo Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de março: 

o A Herdade do Pessegueiro é parcialmente abrangida pela RAN (Desenho 13, Anexo 

II). As áreas assim classificadas localizam-se a Norte e Sul da Propriedade, 

correspondendo aos solos adjacentes à Ribeira do Vale do Zebro e à Ribeira de 

Magos. 

o As áreas afectas à RAN não serão utilizadas para a implantação de qualquer 

instalação do Projecto. Também não serão sujeitas a valorização agrícola dos 

efluentes pecuários. 
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• Reserva Ecológica Nacional, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 184/97, de 

28 de Outubro, e regida pelo Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, com as alterações 

introduzidas pela Declaração de Retificação nº 63-B/2008, de 21 de outubro, e pelo Decreto-

Lei nº 239/2012, de 2 de novembro, que o republica: 

o A Herdade do Pessegueiro é parcialmente abrangida pela REN, através dos sistemas 

“Área Estratégica de Proteção e Recarga de Aquíferos” e “Linhas de água e margens 

dos cursos de água” (Desenho 14, Anexo II). 

o Nenhuma área integrante da REN será directamente afectada pelas instalações do 

Projecto. Apenas serão utilizadas áreas para a valorização agrícola dos efluentes 

pecuários.     

o Nos termos do nº 7 do artigo 24º, quando a pretensão esteja sujeita a procedimento 

de avaliação de impacteambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a 

pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no 

âmbito desses procedimentos compreende a emissão de autorização. 

• Montado de sobro, sujeito a regime de protecção instituído pelo Decreto-Lei nº 169/2001, de 

25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho: 

o A Herdade do Pessegueiro integra várias áreas de montado de sobro, sendo que 

algumas dessas áreas encontram-se alteradas. 

o A principal alteração ocorreu na zona central da propriedade, onde o montado foi 

substituído pelas actuais instalações da suinicultura, incluindo os parques ao ar livre 

(“redondel”). A presença de sobreiros restringe-se por isso às áreas envolventes dos 

pavilhões de engorda. 

o Nos termos da legislação em vigor, o corte ou o arranque de exemplares de sobreiro 

ou azinheira, em povoamento ou isolados, encontra-se sujeito a autorização emitida 

pela entidade competente. 



VALORGADO, LDA. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA HERDADE DO PESSEGUEIRO 

 

100 

• Área vulnerável de protecção contra a poluição das águas subterrâneas por nitratos de 

origem agrícola, instituída pelo Decreto-Lei nº 68/99, de 11 de março, e pela Portaria nº 

164/2010, de 16 de março: 

o A Herdade do Pessegueiro encontra-se totalmente inserida na zona vulnerável do 

Tejo, correspondente aos sistemas aquíferos “Aluviões do Tejo” (T7) e “Bacia do 

Tejo-Sado/Margem Esquerda” (T3).  

o A esta zona são aplicáveis as disposições constantes da Portaria nº 259/2012, de 28 

de Agosto, referente ao programa de acção para as zonas vulneráveis de Portugal 

continental. 

9.8 USO DO SOLO 

9.8.1 Metodologia 

A caracterização do uso actual do solo foi efectuada para a totalidade da Herdade do Pessegueiro 

com recurso à Carta de Ocupação do Solo para 2007 (COS’2007), disponibilizada online pelo ex-

Instituto Geográfico Português, atual Direcção-geral do Território. Para o efeito foram caracterizadas 

as classes de ocupação dominantes, posteriormente sujeitas a validação in situ. 

Foi ainda consultado o Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PIDFCI) em 

vigor, elaborado pela Comissão Intermunicipal de Benavente, Coruche e Salvaterra de Magos, com o 

objectivo de aferir o risco de incêndio associado ao uso do solo.  

9.8.2 Caracterização da Situação de Referência 

Com base na COS’2007 observa-se a inclusão da área em estudo nos níveis de ocupação incluídos no 

Quadro 21 e representados no Desenho 15 (Anexo II). 
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Quadro 21: Níveis de ocupação do solo. 

Ocupação do Solo Área 
(ha) 

Área 
(%) Nível 1 Nível 2 

1. Territórios artificializados 1.2 Indústria, comércio e transportes 4,6 1,2 

2. Áreas agrícolas e agro-
florestais 

2.3 Pastagens permanentes 98,7 25,7 

2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 190,2 49,5 

3. Florestas e meios naturais 
e semi-naturais 

3.1 Florestas 58,2 15,2 

3.2 Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 32,4 8,4 

Total 384,1 100 

(Fonte: IGP - COS’2007) 

As áreas agrícolas e agro-florestais constituem o uso dominante, com ocorrência em mais de 75% dos 

solos da propriedade. Incluem áreas de pastagem natural e melhorada para produção de alimento do 

gado bovino, ovino e caprino, bem como áreas de sobreiro com pastagens no sobcoberto (Fotografia 

16). 

As áreas florestais têm menor ocorrência, mas ainda assim ocupam mais de 23% dos solos da 

propriedade. São constituídas maioritariamente por áreas de sobreiro e eucalipto (Fotografia 17), 

por vezes intercaladas com exemplares de pinheiro manso. 

As áreas artificiais correspondem ao núcleo de produção pecuária e outras construções de apoio.  

  
Fotografia 16: Vista para a área agrícola. Fotografia 17: Vista para a área florestal. 
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9.8.2.1 Risco de incêndio 

Segundo a Carta de Perigosidade do PIDFCI, a Herdade do Pessegueiro integra-se maioritariamente 

numa zona de perigosidade média a muito reduzida (Figura 26), devido à ocupação essencialmente 

agrícola do solo, à baixa inflamabilidade da vegetação existente e ao baixo declive. Deste modo, a 

probabilidade de ocorrência de um fenómeno danoso neste local é reduzido. 

Já de acordo com a Carta de Risco de Incêndio, a área insere-se numa zona maioritariamente de risco 

médio a reduzido. Exceptuam-se as áreas correspondentes a manchas florestais com eucalipto e 

pinheiro-manso, onde a probabilidade e, consequentemente, o risco é muito elevado (Figura 27).  

 
(Fonte: PIDFCI, 2011) 

Figura 26: Extracto da Carta de Perigosidade do PIDFCI (Herdade do Pessegueiro a azul). 
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(Fonte: PIDFCI, 2011) 

Figura 27: Extracto da Carta de Risco do PIDFCI (Herdade do Pessegueiro a azul). 

9.9 PAISAGEM 

9.9.1 Metodologia 

A caracterização da paisagem foi efectuada para uma área de incidência com origem num buffer de 1 

km em redor do limite da Herdade do Pessegueiro. 

A caracterização efectuada compreendeu, num primeiro momento, a análise estrutural e funcional 

da paisagem, com enfoque nos aspetos fisiográficos trabalhados com recurso às Cartas Militares de 

Portugal nº 391 e 392, a imagens aéreas disponibilizadas pela plataforma Bing Maps e ainda aos 

dados recolhidos durante as deslocações efectuadas ao local. Num segundo momento, e com base 

na caracterização estrutural do território, contemplou a análise visual da paisagem através da 

identificação de unidades homogéneas e da avaliação da sua qualidade cénica, neste último caso 

através do estudo qualitativo dos parâmetros Qualidade Visual da Paisagem, Capacidade de 

Absorção Visual e Sensibilidade Paisagística. 
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9.9.2 Caracterização da Situação de Referência 

9.9.2.1 Estrutura e funcionalidade da paisagem 

A área em estudo insere-se na bacia hidrográfica do Rio Tejo e integra as sub-bacias da Ribeira de 

Magos e da Ribeira do Vale do Zebro. É atravessada por estas duas linhas de água e por um conjunto 

de afluentes de regime torrencial.  

É atravessada por algumas linhas de festo secundárias de pouca expressão territorial. A cota média 

do terreno ronda os 60 m, levando a uma variação altimétrica pouco significativa que se traduz num 

relevo plano com declives na ordem dos 2% no setor N e de 4% no setor S. No Desenho 16 (Anexo II) 

apresenta-se o enquadramento da Herdade do Pessegueiro na carta de hipometria. Em função das 

características morfológicas, a área encontra-se maioritariamente exposta do quadrante NW e W. 

O uso do solo é marcado por extensas áreas florestais e áreas agrícolas, incluindo zonas de regadio 

com recurso a pivots de rega. 

9.9.2.2 Unidades homogéneas de paisagem 

Segundo a publicação “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 

Continental” (Abreu et al., 2004), a área em estudo insere-se no grupo de unidades de paisagem 

“Ribatejo” e na unidade de paisagem “Charneca Ribatejana”.  

Esta unidade caracteriza-se por um relevo ondulado muito suave, a que está associado o montado de 

sobro. Trata-se, no essencial, de uma paisagem florestal, cortada por pequenos e médios vales que, 

tradicionalmente, tinham uma utilização agrícola. Nela domina a grande propriedade, sobretudo com 

uma exploração do solo extensiva, tanto ligada ao montado como a plantações estremes (de pinheir 

os e de eucaliptos) ou ainda, a povoamentos mistos destas espécies. Como excepção surgem os usos 

agrícolas intensivos, fruto da disponibilidade de água no subsolo, em clareiras com pivots de rega e 

outras manchas de regadio.  

A densidade populacional nesta unidade é baixa e o povoamento concentrado, nomeadamente em 

grandes aldeias e vilas periféricas na sua maior parte, assentos de lavoura de média e grande 

dimensão. Ao contrário de outras áreas no sul do país, não apresenta um abondono significativo.  
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No geral, apresenta uma riqueza biológica média a elevada, devido ao domínio de sistemas de usos 

extensivos e bem adaptados às situações biofísicas presentes. Não comporta por isso grandes 

desequilíbrios ou ameaças, embora esteja a perder diversidade no seu padrão, baseada na relativa 

variedade do coberto florestal e na ocupação agrícola dos vales. 

A área em estudo reflete, no essencial, as características desta unidade. Os aglomerados 

populacionais mais próximos são de baixa densidade, correspondendo às povoações de Glória do 

Ribatejo e de Fajarda. O uso do solo é coincidente com as ocupações dominantes, destacando-se a 

presença do montado de sobro e de áreas de eucaliptal. Ainda assim, é possível diferenciar as sub-

unidades de paisagem a seguir referidas e representadas no Desenho 17 (Anexo II): 

• Sub-unidade de paisagem “Florestal”: 

− Corresponde às zonas onde predominam os sistemas florestais com pinhal e eucaliptal. 

Possui uma estrutura fechada e homogeneidade visual, com diminutas acessibilidades por 

potenciais observadores. Face ao coberto vegetal apresenta uma capacidade de absorção 

visual alta e qualidade paisagística média a baixa, das quais resulta uma baixa sensibilidade 

visual; 

• Sub-unidade de paisagem “Agrícola”:  

− Corresponde às zonas onde predominam os sistemas agrícolas, incluindo áreas agro-

florestais, áreas pecuárias e zonas agrícolas associadas à Ribeira de Magos (Fotografia 18 e 

Fotografia 19). Possui uma estrutura tendencialmente aberta e alguns pontos de observação, 

com origem nas áreas sociais existentes. Apresenta uma capacidade de absorção visual 

média e uma qualidade paisagística média, das quais resulta uma elevada sensibilidade 

visual. 
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Fotografia 18: Vista para a subunidade agrícola 

(áreas agro-florestais). 

Fotografia 19: Vista para a subunidade agrícola 

(áreas na proximidade da Ribeira de Magos). 

9.10 SOCIOECONOMIA 

9.10.1 Metodologia 

O estudo das características socioeconómicas da área onde se localiza a Herdade do Pessegueiro 

baseou-se na análise, a nível local, concelhio, regional e supra-regional, das informações estatísticas 

disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estatistica.  

A análise do território de intervenção teve como objectivo analisar a evolução demográfica do 

povoamento, do emprego e da economia, fazendo-se uma análise particular para o sector 

agropecuário.  

9.10.2 Caracterização da Situação de Referência 

9.10.2.1 Enquadramento regional, concelhio e local 

Em termos administrativos, a área sobre a qual incide o presente estudo, tal como mencionado 

anteriormente, localiza-se a Herdade do Pessegueiro, Valão, na freguesia de de Gloria do Ribatejo e 

concelho de Salvaterra de Magos, distrito de Santarem. Ao nível de NUT, este concelho insere-se na 

NUT II – Alentejo e na NUT III – Leziria do Tejo. 
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O acesso viário à área em estudo realiza-se pela estrada N114-3 que liga Salvaterra de Magos a 

Coruche, e posteriormente dentro da área em estudo o acesso é realizado por caminho de terra 

batida.  

 

Fotografia 20: Acesso interno à Herdade do Pessegueiro. 

9.10.2.2 Região Alentejo e Sub-região Leziria do Tejo 

• Estrutura e dinâmica demográfica 

A dinâmica demográfica observada em Portugal Continental desde 1991 tem vindo a registar uma 

evolução positiva (Quadro 22). Analisando as variações entre os dois momentos censitários (1991-

2001) e as últimas estimativas populacionais (2001-2010), constata-se um abrandamento do 

crescimento populacional, tendo-se registado em algumas regiões uma demarcada variação negativa 

da população. 
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Quadro 22: Variação da população (absoluta e relativa) no Continente, NUT II e NUT III da região do Alentejo, 

com Base nas Estimativas da População Residente do INE, entre 1991-2001 e 2001-2010. 

Regiões 
Variação (1991-2001) Variação (2001-2010) 

Absoluta (nº) Relativa (%) Absoluta (nº) Relativa (%) 

Continente 493.417 5,26% 249.233 2,53% 

NUT II 

Norte 214.578 6,18% 57.496 1,56% 

Centro 89.629 3,97% 37.504 1,60% 

Lisboa 141.142 5,60% 139.470 5,24% 

Alentejo -5.746 -0,73% -13.976 -1,80% 

Algarve 53.814 15,76% 28.739 7,27% 

NUT III - Alentejo 

Alentejo Litoral 1.457 1,48% -3.498 -3,50% 

Alto Alentejo -7.581 -5,63% -8.274 -6,51% 

Alentejo Central 430 0,25% -3.395 -1,95% 

Baixo Alentejo -7.915 -5,53% -6.965 -5,16% 

Lezíria do Tejo 7.863 3,38% 8.156 3,39% 

Fonte: INE. 

Os valores apresentados baseiam-se nos dois momentos censitários para a variação do período 1991-

2001 e nas estimativas populacionais dos Anuários Estatísticos para a variação do período 2001-

2010.  

De todas as NUT II, a do Alentejo, nos dois períodos analisados, registou uma diminuição 

populacional (-0,73%, em 1991-2001, e -1,80%, entre 2001-2010) devido, sobretudo, às taxas de 

crescimento natural negativas. A este facto soma-se o reduzido peso, em termos demográficos, desta 

Região visto que, em 2010, apenas 8% da população do Continente residia no Alentejo. 

Ao analisar as diferentes sub-regiões que integram o Alentejo (Quadro 22) entre 2001 e 2010, 

somente a NUT III – Lezíria do Tejo é que tem vindo a registar aumentos populacionais. Este facto, 

provavelmente, estará relacionado com a proximidade à Área Metropolitana de Lisboa, verificando-

se em 2010, que constituía 32,8% da população residente da NUT II – Alentejo. 

Estes valores têm uma relação directa com a distribuição da população no território, isto é, com a 

densidade populacional, visto que o Alentejo é a maior Região de Portugal (34,3% do território 

nacional). Por sua vez, o Baixo Alentejo é a sub-região que, entre 1991 e 2010, apresentava os 

valores mais baixos (Quadro 23), resultado da conjugação da perda populacional e da maior área que 

ocupa em toda a Região. 
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Quadro 23: Evolução da densidade populacional (hab/km
2
), no Continente, NUT II e NUT III da região do 

Alentejo, em 1991, 2001 e 2010. 

Região 1991 2001 2010 

Continente 105,3 110,8 113,9 

NUT II 

Norte 163,1 173,2 175,8 

Centro 80,1 83,3 84,3 

Lisboa 850,8 898,5 946,0 

Alentejo 24,8 24,6 23,7 

Algarve 68,4 79,1 87,6 

NUT III da Região 
do Alentejo 

Alentejo Litoral 18,6 18,9 17,8 

Alto Alentejo 21,5 20,3 18,2 

Alentejo Central 24,0 24,0 23,1 

Baixo Alentejo 16,7 15,8 14,5 

Lezíria do Tejo 54,5 56,4 58,5 

Fonte: INE. 

Associada a esta diminuição dos residentes na região do Alentejo verica-se o aumento do peso da 

população idosa sobre a jovem, reflectida através do índice de envelhecimento (Quadro 24). 

Quadro 24: Índice envelhecimento, no Continente, NUT II e NUT III da região do Alentejo, em 1991, 2001 e 

2010. 

Região 1991 2001 2010 

Continente 69,5 104,5 122,9 

NUT II 

Norte 51,7 79,8 106,6 

Centro 87,0 129,6 152,9 

Lisboa 68,1 103,5 111,0 

Alentejo 106,6 162,7 173,4 

Algarve 96,9 127,5 122,5 

NUT III da 
Região do 
Alentejo 

Alentejo Litoral 91,5 165,0 191,2 

Alto Alentejo 132,4 195,8 207,8 

Alentejo Central 105,3 160,5 180,3 

Baixo Alentejo 115,6 175,9 172,5 

Lezíria do Tejo 94,7 139,8 150,0 

Fonte: INE. 

Em todo o território, ao longo dos três períodos, observou-se um incremento do peso da população 

idosa, sendo a Região do Alentejo a que regista os valores mais elevados.  

• Nível de instrução 
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No Quadro 25 apresenta-se a evolução da taxa de analfabetismo entre 1991 e 2001: verificando-se, 

em qualquer escala de análise, que tem vindo a diminuir. 

Quadro 25: Taxa de analfabetismo (%) por Local de residência. 

Local de residência 

Período de referência 
dos dados 

1991 2001 

Portugal 11,01 9,03 

Continente 10,93 8,93 

Alentejo 20,25 15,86 

Lezíria do Tejo 16,38 12,97 

Fonte: INE. 

No ano lectivo 2010/2010, a Leziria do Tejo apresentava as seguintes taxas brutas de escolarização: 

no ensino básico (123,9%) e secundário (122,3%), valores mais elevados que as taxas das outras 

zonas geográficas analisadas (Quadro 26).  

Quadro 26. Indicadores de educação no ano lectivo 2010/2011. 

Zonas Geográficas 
Taxa Bruta de escolarização (%) 

Ensino Básico Ensino Secundário 

Portugal Continental 122,4 136,3 

Alentejo 127,5 144,7 

Leziria do Tejo 123,9 122,3 

Fonte: INE. 

• Setores de atividade 

A dinâmica da estrutura económica regional será caracterizada pela taxa de actividade e taxa de 

desemprego (Quadro 27 e Quadro 28), bem como a distribuição da população por sectores de 

actividade e percentagem de empresa/sociedades. Para análise destes indicadores irá atender-se aos 

dados referentes ao Continente, NUT II – Alentejo e NUT III – Leziria do Tejo. 

Do primeiro indicador (taxa de actividade), nas três zonas geográficas verificou-se uma diminuição 

entre 2001 – 2011. Em consonância com a taxa de actividade, a taxa de desemprego aumentou nas 

quatro zona geográficas. 
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Quadro 27: Taxa de actividade (%) da população residente por Local de residência em 2001 e 2011 

Local de residência 

Período de 
referencia 

2001 2011 

% % 

Continente 48,4 47,58 

Alentejo 45,4 45,25 

Lezíria do Tejo 48 46,56 

Fonte: INE. 

Quadro 28: Taxa de desemprego (%) por Local de residência em 2001 e 2011. 

Local de residência  

Período de 
referencia 

2001 2011 

% % 

Continente 6,8 13,19 

Alentejo 8,4 12,83 

Lezíria do Tejo 8,1 12,65 

Fonte: INE. 

Ao nível do Portugal Continental, apenas o sector terciário registou um aumento da população 

empregada; ao nível da NUT II – Alentejo o aumento só se verifou ao nível do sector terciário 

económico; ao nível da NUT III – Leziria do Tejo o aumento da população empregada registou-se no 

sector terciário económico e social, nos restantes sectores a população empregada diminuiu (Quadro 

29). 

Quadro 29: População empregada (N.º) por Local de residência e Sector de actividade económica. 

Local de 
residência 

Período de referência dos dados 

2001 2011 

Sector de actividade económica Sector de actividade económica 

Sector 
primário 

Sector 
secundário 

Sector 
terciário 
(social) 

Sector 
terciário 

(económico) 

Sector 
primário 

Sector 
secundário 

Sector 
terciário 
(social) 

Sector 
terciário 

(económico) 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

Continente 211603 1581676 1123121 1534311 121055 1115357 1179316 1734524 

Alentejo 38700 90294 97715 96458 28062 65576 96445 108608 

Lezíria do 
Tejo 

10619 33810 26060 35886 7301 24361 26841 42134 

Fonte: INE. 



VALORGADO, LDA. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA HERDADE DO PESSEGUEIRO 

 

112 

9.10.2.3 Concelho de Salvaterra de Magos 

• Estrutura e dinâmica demográfica 

O concelho de Salvaterra de Magos ocupa uma área de 244,74 km², sendo limitado a N pelo 

município de Almeirim, a E e a S por Coruche, a SW por Benavente e a NW pr Azambuja e Cartaxo. 

Subdivide-se em 4 freguesias, a saber:  

- União das freguesias de Glória do Ribatejo e Granho; 

- Marinhais; 

- Muge; 

- União das freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra. 

Muge é a freguesia que apresenta uma menor densidade populacional registando-se em 2011 256 

hab/km2. Marinhais e Salvaterra de Magos são as freguesias com maior densidade populacional, 

167,3 hab/km2e 165,7 hab/km2, em 2011.  

Quadro 30: Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de residência. 

Local de residência 

Período de referência dos 
dados 

2001 2011 

N.º/ km² N.º/ km² 

Salvaterra de Magos 83,69 90,8 

Glória do Ribatejo 63,53 60,2 

Marinhais 140,10 167,3 

Muge 25,19 25,6 

Salvaterra de Magos 153,50 165,7 

Foros de Salvaterra 113,55 128 

Granho 29,66 28,4 

Fonte: INE. 

A taxa bruta de natalidade entre 2010 e 2013 tem vindo a diminuir; nos três últimos anos Salvaterra 

de Magos apresentou sempre valores inferiores à média nacional (Quadro 31).  
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Quadro 31: Taxa bruta de natalidade (‰) por Local de residência. 

Local de residência 

Período de referência dos dados 

2010 2011 2012 2013 

‰ ‰ ‰ ‰ 

Portugal 9,6 9,2 8,5 7,9 

Continente 9,6 9,1 8,5 7,9 

Alentejo 8,4 8,1 7,9 7,1 

Lezíria do Tejo 9 8,3 8 7,1 

Salvaterra de Magos 9,1 7,9 6,7 7,6 

Fonte: INE. 

Entre 2010 e 2013 a taxa bruta de mortalidade em Salvaterra de Magos diminuiu, sendo no entanto 

superior à média nacional (Quadro 32). 

Quadro 32: Taxa bruta de mortalidade (‰) por Local de residência. 

Local de residência 

Período de referência dos dados 

2010 2011 2012 2013 

‰ ‰ ‰ ‰ 

Portugal 10 9,7 10,2 10,2 

Continente 10 9,8 10,3 10,2 

Alentejo 13,8 13,4 13,9 13,6 

Lezíria do Tejo 12,2 11,7 11,9 12,2 

Salvaterra de Magos 12,2 11,1 11,3 11,9 

Fonte: INE. 

Relativamente à estrutura etária ao nível do Concelho cerca de 54 % da população tem entre 25 a 64 

anos de idade, 22% tem mais de 65 anos e 15% tem menos de 14 anos de idade. Ao nível da 

freguesia de Gloria do Ritabejo a estrutura etária é significativmanete diferente sendo maioritários, 

com cerca de 16%, os grupos [25-64 anos] e [65 anos e mais].  

Quadro 33: População residente (N.º) (à data dos Censos 2011), por Grupo etário. 

Local de residência 

Grupo etário 

0 - 14 
anos 

15 - 24 
anos 

25 - 64 
anos 

65 e mais 
anos 

N.º N.º N.º N.º 

Glória do Ribatejo 350 252 1857 765 

Marinhais 991 636 3353 1356 

Muge 159 111 666 334 

Salvaterra de Magos 830 565 2882 1249 

Foros de Salvaterra 809 475 2656 980 

Granho 120 81 472 210 
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Fonte: INE. 

Gráfico 1: Estrutura etária no concelho de Salvaterra de Magos à data dos Censos 2011.  

 

Gráfico 2: Estrutura etária na freguesia de Gloria do Ribatejo à data dos Censos 2011.  

 

• Nível de instrução 

No Quadro 25 apresenta-se a evolução da taxa de analfabetismo entre 1991 e 2001, em qualquer 

escala de análise tem vindo a diminuir, importa assinalar que o concelho de Salvaterra de Magos 
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apresentava em 2001 uma taxa de analfabetismo significativamente superior à média nacional e 

destacando-se ao nível das freguesias Gloria do Ribatejo. 

Quadro 34: Taxa de analfabetismo (%) por Local de residência. 

Local de residência 

Período de referência 
dos dados 

1991 2001 

Salvaterra de Magos 22,08 18,11 

Glória do Ribatejo 26,23 23,22 

Marinhais 24,60 17,38 

Muge 19,81 16,23 

Salvaterra de Magos 13,08 12,80 

Foros de Salvaterra 27,73 21,49 

Granho 20,50 20,66 

Fonte: INE. 

Apresenta-se no Qudaro34 o nível de escolaridade da população residente em 2011 no concelho de 

Salvaterra de Magos e nas freguesias deste concelho. 

Quadro 35: Nível de escolaridade em 2011 (pop. residente; nº). 

Local de residência 
Nenhum 
nível de 

escolaridade 

Ensino 
pré-

escolar 

Ensino 
básico 

Ensino 
secundário 

Ensino 
pós-

secundário 
Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento 

Concelho 
Salvaterra de 

Magos 
3196 504 12675 3634 183 166 910 81 18 

Freguesias 

Glória do 
Ribatejo 

551 60 1892 448 8 12 144 7 2 

Marinhais 832 174 3570 1145 52 47 279 18 6 

Muge 170 28 773 188 11 11 39 3 0 

Salvaterra de 
Magos 

710 109 3024 982 56 65 282 37 6 

Foros de 
Salvaterra 

820 108 2839 741 53 29 151 16 4 

Granho 113 25 577 130 3 2 15 0 0 

Fonte: INE. 

No ano lectivo 2010/2010, o Concelho de Salvaterra de Magos apresentava as seguintes taxas brutas 

de escolarização: no ensino básico (132,1%) e secundário (162,2%), valores mais elevados que as 

taxas das outras zonas geográficas analisadas (Quadro 26).  
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Quadro 36: Indicadores de educação no ano lectivo 2010/2011. 

Zonas Geográficas 
Taxa Bruta de escolarização (%) 

Ensino Básico Ensino Secundário 

Salvaterra de Magos 132,1 162,2 

Fonte: INE. 

• Setores de atividade 

Quer ao nível das fregueisas como à escala concelhia, verificou-se uma diminuição entre 2001 – 2011 

da taxa de actividade e um aumento da taxa de desemprego. 

Quadro 37: Taxa de actividade (%) da população residente por Local de residência em 2001 e 2011 

Local de residência 

Período de 
referencia 

2001 2011 

% % 

Salvaterra de Magos 49,1 45,56 

Glória do Ribatejo 51,6 45,81 

Marinhais 46,5 44,67 

Muge 49,6 47,40 

Salvaterra de Magos 49,2 45,11 

Foros de Salvaterra 50 46,06 

Granho 50,2 48,36 

Fonte: INE. 

Quadro 38: Taxa de desemprego (%) por Local de residência em 2001 e 2011. 

Local de residência  

Período de 
referencia 

2001 2011 

% % 

Salvaterra de Magos 11,8 17,47 

Glória do Ribatejo 20,5 24,10 

Marinhais 9,8 15,62 

Muge 8,3 17,11 

Salvaterra de Magos 9,9 15,28 

Foros de Salvaterra 9,7 18,09 

Granho 14,2 16,86 

Fonte: INE. 



VALORGADO, LDA. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA HERDADE DO PESSEGUEIRO 

 

117 

O nível do concelho, o aumento da população empregada registou-se no sector terciário económico 

e social, nos restantes sectores a população empregada diminuiu (Quadro 39). 

Quadro 39: População empregada (N.º) por Local de residência e Sector de actividade económica. 

Local de residência 

Período de referência dos dados 

2001 2011 

Sector de actividade económica Sector de actividade económica 

Sector 
primário 

Sector 
secundário 

Sector 
terciário 
(social) 

Sector 
terciário 

(económico) 

Sector 
primário 

Sector 
secundário 

Sector 
terciário 
(social) 

Sector 
terciário 

(económico) 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

Salvaterra de 
Magos 

1057 3475 1582 2619 625 2294 1906 3506 

Glória do Ribatejo 180 737 197 293 108 434 232 347 

Marinhais 197 876 399 821 113 614 511 1150 

Muge 87 246 98 143 50 160 113 176 

Salvaterra de 
Magos 

184 744 642 703 140 486 621 865 

Foros de Salvaterra 322 708 207 577 185 469 369 833 

Granho 87 164 39 82 29 131 60 135 

Fonte: INE. 

9.10.2.4 Agropecuária e produção animal 

No Quadro 40 apresenta-se a evolução da produção de suínos por localização geográfica e 

quantificado em cabeças normais. Como se pode verificar, registou-se uma diminuição da produção 

no período de referência e em qualquer escala de análise. 
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Quadro 40: Cabeças normais (suínos - N.º) por Localização geográfica. 

Localização geográfica 
Anos 

1999 2009 

Portugal 600582 458806 

Continente 579978 444066 

Lisboa e Vale do Tejo 264957 200333 

Lezíria do Tejo 86108 83670 

Salvaterra de Magos 3529 2143 

Fonte: INE. 

No Quadro 41 apresenta-se a distribuição de suínos em instalações por tipo de instalações pecuárias 

em 2009. Verifica-se que a maioria destas instalações são com pavimento com grelha, seguido se 

instalações com pavimento com grelha parcial. Referir que o pavimento dos pavilhões de suínos da 

Herdade do Pessegueiro com grelha. 

Quadro 41: Distribuição de suínos em instalações (%) por Localização geográfica e Tipo de instalações 

pecuárias para suíno em 2009 

Localização 
geográfica 

Tipo de instalações pecuárias para suínos 

Total 
% 

Instalações 
com 

pavimento 
sem grelha 

% 

Instalações 
com 

pavimento 
sem grelha e 

com cama 
sobreposta 

% 

Outras 
instalações 

com 
pavimento 
sem grelha 

% 

Instalações com 
pavimento com 

grelha 
% 

Instalações com 
pavimento com 

grelha total 
% 

Instalações com 
pavimento com 
grelha parcial 

% 

Portugal 100 4,91 1,33 3,58 95,09 30,27 64,82 

Continente 100 4,64 1,29 3,35 95,36 30,34 65,01 

Lisboa e 
Vale do 

Tejo 
100 3,50 0,83 2,67 96,50 20,56 75,94 

Lezíria do 
Tejo 

100 3,23 0,49 2,75 96,77 14,66 82,11 

Salvaterra 
de Magos 

100 0,39 0,39 - 99,61 25,33 74,28 
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Fonte: INE. 

No Quadro 42 apresenta-se a distribuição de explorações agropecuarias por destino do estrume e/ou 

chorume produzido. Conforme se pode verificar a maioria das explorações optou em 2009 por 

encaminhar o estrume e/ou chorume para valorização agrícola. No entanto particularmente em 

Salvaterra de Magos cerca de 41% das explorações optou por desviar o estrume e/ou para outra 

utilização na exploração. 

É de referir que com a entrada em vigor da Portaria n.º 631/2009 de 9 de junho a opção da descarga 

em linha de água deixou de ser técnica e economicamente viável para a maioria das explorações 

agropecuarias, face à necessidade de reestruturar as linhas de tratamento de forma a poder cumprir 

as normas de descarga. 

Quadro 42: Distribuição de explorações agrícolas por Localização geográfica e Destino do estrume e/ou 

chorume produzido (%) em 2009 

Localização 
geográfica  

Destino do estrume e/ou chorume produzido 

Total 
% 

Descargas 
nas linhas 
de água 

% 

Utilização na 
exploração 

como correctivo 
ou fertilizante 

orgânico 
% 

Utilização na 
exploração para 
aproveitamento 

energético 
% 

Outra 
utilização na 
exploração 

% 

Para fora 
da 

exploração 
% 

Portugal 100 0,72 94,76 0,01 2,28 3,63 

Continente 100 0,52 95,40 0,01 1,79 3,68 

Lisboa e Vale do Tejo 100 0,84 78,17 0,04 10,59 13,29 

Lezíria do Tejo 100 0,81 80,04 0,19 6,65 17,97 

Salvaterra de Magos 100 1,96 53,92 - 41,18 12,75 

Fonte: INE. 

Nos quadros seguintes pretende-se analisar a evolução do efetivo animal pelas principais espécies de 

produção por localização geográfica. 

 

 

 

 



VALORGADO, LDA. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA HERDADE DO PESSEGUEIRO 

 

120 

Quadro 43: Evolução dos bovinos - efetivo aninal (n.º) da exploração agricola – periodo de referencia: 

1989/1999/2009 

Localização geográfica 
Período de referência dos dados 

1989 1999 2009 

Portugal 1401206 1415188 1430285 

Lisboa e Vale do Tejo 166742 159317 136006 

Lezíria do Tejo 54613 63643 59073 

Salvaterra de Magos 3932 3039 3100 

Glória do Ribatejo 238 45 280 

Marinhais 780 1157 630 

Muge 605 539 1226 

Salvaterra de Magos 1664 1173 673 

Foros de Salvaterra 536 90 291 

Granho 109 35  

Fonte: INE. 

Verifica-se que entre 1989 e 2009 no geral a tendência foi de diminuição do efetivo de bovinos.  

Gráfico 3: Evolução dos bovinos - efetivo aninal (n.º) da exploração agricola – periodo de referencia: 

1989/1999/2009, nas freguesias de Salvaterra de Magos. 

 

A tendencia de diminuição em relação ao efetivo de suinos é ainda mais mais evidente no periodo 

entre 1989 e 2009 - Quadro 44. 
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Quadro 44: Evolução dos suinos - efetivo aninal (n.º) da exploração agricola – periodo de referencia: 

1989/1999/2009 

Localização geográfica 
Período de referência dos dados 

1989 1999 2009 

Portugal 2439199 2418426 1913161 

Continente 2380233 2332864 1854306 

Lisboa e Vale do Tejo 1144752 1072748 851652 

Lezíria do Tejo 367364 342356 374603 

Salvaterra de Magos 15804 13759 8395 

Glória do Ribatejo 173 565 4368 

Marinhais 5300 4578 4000 

Muge 22 9  

Salvaterra de Magos 1189 2129 5 

Foros de Salvaterra 9063 6446 20 

Granho 57 32 2 

Fonte: INE. 

Gráfico 4: Evolução dos suinos - efetivo aninal (n.º) da exploração agricola – periodo de referencia: 

1989/1999/2009, nas freguesias de Savaterra de Magos. 

 

Também os ovinos acompanharam a mesma tendecia no período em análise - Quadro 45.  
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Quadro 45: Evolução dos ovinos - efetivo aninal (n.º) da exploração agricola – periodo de referência: 

1989/1999/2009 

Localização geográfica 
Período de referência dos dados 

1989 1999 2009 

Portugal 2926278 2929765 2219639 

Continente 2912043 2917719 2211173 

Lisboa e Vale do Tejo 345863 263238 173803 

Lezíria do Tejo 92713 72586 46059 

Salvaterra de Magos 5580 2072 1034 

Glória do Ribatejo 423 24 29 

Marinhais 1981 608 188 

Muge 824 179  

Salvaterra de Magos 1000 227 252 

Foros de Salvaterra 1166 933 183 

Granho 186 101 382 

Fonte: INE. 

Gráfico 5: Evolução dos ovinos - efetivo aninal (n.º) da exploração agricola – periodo de referencia: 

1989/1999/2009, nas freguesias de Savaterra de Magos. 

 

Pese embora a tendência de diminuição se verifique ao nível de Portugal e região para os caprinos, 

ao nível do município essa tendência não é assim tão evidente - Quadro 46.  
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Quadro 46: Evolução dos caprinos - efetivo aninal (n.º) da exploração agricola – periodo de referencia: 

1989/1999/2009 

Localização geográfica 
Período de referência dos dados 

1989 1999 2009 

Portugal 720522 537241 420711 

Continente 697471 519018 405627 

Lisboa e Vale do Tejo 78789 46562 48656 

Lezíria do Tejo 17635 11921 14852 

Salvaterra de Magos 197 171 192 

Glória do Ribatejo 111 56 42 

Marinhais 43 99 36 

Muge 10   

Salvaterra de Magos   13 

Foros de Salvaterra 25 14 28 

Granho 8  73 

Fonte: INE. 

Gráfico 6: Evolução dos caprinos - efetivo aninal (n.º) da exploração agricola – periodo de referencia: 

1989/1999/2009, nas freguesias de Savaterra de Magos. 

 

No geral verificou-se um aumento do efetivo entre 1989 e 1999 voltando depois a diminuir entre 

1999 e 2009. 
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Quadro 47: Evolução das aves - efetivo aninal (n.º) da exploração agricola – periodo de referencia: 

1989/1999/2009 

 

Fonte: INE. 

Gráfico 7: Evolução das aves - efetivo aninal (n.º) da exploração agricola – periodo de referencia: 

1989/1999/2009, nas freguesias de Savaterra de Magos. 

 

Conforme se pode observar no Quadro 48 o Ribatejo e Oeste é a região com o maior efetivo suíno, 

seguido depois do Alentejo. 

 

 

Localização geográfica 
Período de referência dos dados 

1989 1999 2009 

Portugal 31152651 42631471 35351548 

Continente 30140943 41397586 34369250 

Lisboa e Vale do Tejo 10762513 17980290 12983634 

Lezíria do Tejo 3184572 4212286 2976718 

Salvaterra de Magos 57761 11183 67863 

Glória do Ribatejo 1342 981 138 

Marinhais 5215 1266 702 

Muge 618 516 16 

Salvaterra de Magos 46075 1401 66278 

Foros de Salvaterra 3736 5799 685 

Granho 775 1220 44 
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Quadro 48: Efectivo suíno (N.º milhares) por Localização geográfica e Categoria (efetivo suíno) em 2013 

Localização geográfica Total 

Suínos 
com 

menos de 
20 kg de 

PV 

Suínos de 
20 a 50 

kg de PV 

Porcos 
engorda 
(> 50 kg 

PV) 

Reprodutores 
de 50 kg de 
PV e mais 

Varrascos Porcas 

Portugal 2014 658 468 659 229 7 223 

Entre Douro e Minho 43 10 8 18 6 1 6 

Trás-os-Montes 10 3 2 3 2  2 

Beira Litoral 329 125 66 88 50 2 48 

Beira Interior 36 12 7 12 5  5 

Ribatejo e Oeste 1048 334 255 356 104 2 102 

Alentejo 492 157 114 166 55 2 53 

Algarve 23 9 6 5 3  3 

Açores 30 10 8 9 3  3 

Madeira 4 1 1 2 1   

Fonte: INE. 

No Quadro 49 apresenta-se a evolução da produção de carne entre 2009 e 2013. Neste período de 

referência a produção de carne tem vindo a diminuir, designadamente a carne de suínos (Gráfico 8). 

Quadro 49: Produção de carne (t) por Tipo de carnes. 

Período de referência 
dos dados 

Tipo de carnes 
Produção de carne (t) 

por Tipo de carnes 

2009 

Total 875395 

Carne de reses 518560 

Carne de bovinos 102995 

Carne de suínos 395970 

Carne de animais de 
capoeira 

333483 

Outras carnes 23352 

2010 

Total 882373 

Carne de reses 520889 

Carne de bovinos 93159 

Carne de suínos 407808 

Carne de animais de 
capoeira 

338638 
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Período de referência 
dos dados 

Tipo de carnes 
Produção de carne (t) 

por Tipo de carnes 

Outras carnes 22846 

2011 

Total 875154 

Carne de reses 522638 

Carne de bovinos 96003 

Carne de suínos 406814 

Carne de animais de 
capoeira 

333864 

Outras carnes 18652 

2012 

Total 850284 

Carne de reses 496779 

Carne de bovinos 92988 

Carne de suínos 384182 

Carne de animais de 
capoeira 

334088 

Outras carnes 19417 

2013 

Total 821528 

Carne de reses 470043 

Carne de bovinos 84011 

Carne de suínos 366414 

Carne de animais de 
capoeira 

334056 

Outras carnes 17429 

Fonte: INE. 
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Gráfico 8: Evolução da produção de carne e da carne de suinos (Toneladas). 

 

Quadro 50: Nº de Explorações agrícolas com efetivo animal por Localização geográfica e Espécie animal 

Localização 
geográfica 

Período de referência dos dados 

1989 1999 2009 

Espécie animal 

Bovinos Suínos Ovinos Caprinos Bovinos Suínos Ovinos Caprinos Bovinos Suínos Ovinos Caprinos 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

Portugal 219550 238729 101289 94003 102457 132630 71203 55014 50035 50084 51787 32514 

Continente 201186 222152 98901 85259 90617 121681 69360 49164 41279 44732 50197 28512 

Lisboa e 
Vale do 

Tejo 
13308 25507 19272 11278 4642 10993 10901 5274 2049 3226 7082 2927 

Lezíria do 
Tejo 

2509 5486 4307 2327 988 2248 2504 933 465 420 1420 469 

Salvaterra 
de Magos 

224 318 218 73 59 139 103 27 21 22 64 27 

Glória do 
Ribatejo 

50 37 29 47 6 23 8 16 2 3 4 12 

Marinhais 67 134 70 9 21 24 22 7 7 9 19 4 
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Localização 
geográfica 

Período de referência dos dados 

1989 1999 2009 

Espécie animal 

Bovinos Suínos Ovinos Caprinos Bovinos Suínos Ovinos Caprinos Bovinos Suínos Ovinos Caprinos 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

Muge 3 14 15 4 5 5 6  2    

Salvaterra 
de Magos 

25 16 20  10 14 15 1 6 3 10 1 

Foros de 
Salvaterra 

54 83 50 7 11 57 38 3 4 6 22 9 

Granho 25 34 34 6 6 16 14   1 9 1 

Fonte: INE. 

Gráfico 9: Evolução do nº de Explorações agrícolas com suinos nas freguesias de Salvaterra de Magos 

 

Conforme se pode observar pelos Quadro 50 e Gráfico 9 o número de explorações com suínos tem 

vindo a diminuir em todas as freguesias do concelho de Salvaterra de Magos desde 1989. Essa 

mesma tendência também se verifica à escala nacional. 

Em termos de número de explorações com culturas temporárias, apresenta-se para análise o Quadro 

51. Estes dados tornam-se importantes quando se pretende analisar as áreas disponíveis próximas da 
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Herdade para valorização agrícola dos efluentes pecuários. Pese embora no caso da presente 

exploração sunicola a área disponível da Herdade do Pessegueiro ser suficiente para efeste efeito 

como demonstra o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários. 

Quadro 51: N.º Explorações agrícolas com culturas temporárias por Localização geográfica e tipo de culturas 

temporárias em 2009. 

Localização geográfica 

Cereais 
para grão 

Leguminosas 
secas para 

grão 

Prados 
temporários 

Culturas 
forrageiras 

Batata 
Culturas 

industriais 
Culturas 

hortícolas 

Flores e 
plantas 

ornamentais 

Outras 
culturas 

temporárias 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

Lisboa e Vale do Tejo 7537 1557 778 6820 4971 108 6059 162 139 

Lezíria do Tejo 1867 74 234 1538 309 44 1042 29 9 

Salvaterra de Magos 144 5  43 67 1 116 4  

Glória do Ribatejo 30      3   

Marinhais 17   6 12  13 2  

Muge 13 1  2 1 1 7 1  

Salvaterra de Magos 30 2  7 13  26 1  

Foros de Salvaterra 43 2  27 41  59   

Granho 11   1   8   

Fonte: INE. 

Quadro 52: Superfície agrícola utilizada (ha) por Localização geográfica e Classes de superfície agrícola 

utilizada. 

Ano Localização geográfica 
Classes de superfície agrícola utilizada (ha) 

Total 0 - < 1 ha 1 ha - < 5 ha 5 ha - < 20 ha 20 ha - < 50 ha >= 50 ha 

1999 

Portugal 3863094 58412 474456 611181 396254 2322791 

Continente 3736140 51242 462549 571613 356645 2294091 

Ribatejo e Oeste 447853 9028 75078 86815 49590 227342 

Salvaterra de Magos 11371 164 874 1405 1308 7619 

2009 

Portugal 3668145 35047 361980 492467 357894 2420757 

Continente 3542305 29334 353007 461345 316160 2382459 

Ribatejo e Oeste 391006 4297 51744 63589 45579 225797 

Salvaterra de Magos 8210 63 655 636 786 6071 

Fonte: INE. 

Conforme se consta no Quadro 52 a superificie agrícola utilizada entre 1999 e 2009 diminui ao nível 

do concelho de Savaterra de Magos como em termos de região e à escala nacional. 
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9.10.2.5 Acessos viários 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN2000), publicado em 2000, é um documento legislativo que 

estabelece as necessidades de comunicações rodoviárias de Portugal. Define a Rede Rodoviária 

Nacional como sendo constituída pela Rede Fundamental, que por sua vez é constituída por 

Itinerários Principais (IP's), e pela Rede Complementar, por sua vez, constituída por Itinerários 

Complementares (IC's), e que podem ter troços de diferentes tipologias: auto-estrada, via rápida ou 

estrada. Na rede complementar, além dos IC's, foram ainda incluídas as Estradas Nacionais (EN's) que 

constituiam a Rede Rodoviária Nacional estabelecida em 1945 e que, no plano de 1985, eram apenas 

genericamente identificadas como "outras estradas". O PRN2000 refere-se ainda às Redes de 

Estradas Municipais e cria um novo tipo de estradas, as Estradas Regionais (ER's) a partir da 

transformação de parte das antigas EN's. 

A nível regional, a suinicultura é servida por diferentes estradas da Rede Fundamental e da Rede 

Complementar das estradas portuguesas. As principais vias de comunicação nas imediações e que 

podem servir a exploração são: 

• A autoestrada A13, importante eixo rodoviário que liga Santarem - Marateca; 

• O IC10 (Itenerário complementar 10) que liga Almeirim – Montemor-o-Novo e 

• A estrada nacional (EN) 114-3, que liga Salvaterra de Magos – Coruche. 

Assim, a nível local, o principal acesso à exploração é efectuado pela a partir da Vila de Alter do Chão, 

pela estrada EN 114-3. O acesso à Suinicultura a partir desta desta estrada, é depois efectuado 

internamente por estrada secundária em terra batida, de utilização exclusiva para funcionários, 

fornecedores e outras entidades devidamente autorizadas pelo proponente. 

As principais movimentações de veículos associadas actualmente à exploração são, sobretudo, as 

associadas ao transporte pesado de efectivos animais e ração, bem como a deslocação dos 

trabalhadores. A sua frequência é a que se indica de seguida: 

• 1 camião por semana para o transporte de animais;  

• 2 camiões por semana de transporte de ração; 

• Deslocações associadas aos 2 funcionários da empresa que não vivem na Herdade, e que se 

deslocam normalmente com viatura motorizada ligeira própria, em deslocações bi-diárias, 6 

vezes por semana, exceptuando o período de férias. 
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9.11 GESTÃO DE RESÍDUOS 

9.11.1 Metodologia 

• Pretendeu-se neste ponto caracterizar a gestão de resíduos na Suinicultura da Herdade do 

Pessegueiro. Para o efeito efectuou-se o levantamento de campo das infra-estruturas de 

apoio, bem como a recolha de informação relativa às operações de gestão de resíduos. 

9.11.2 Caracterização da Situação de Referência 

Em termos de enquadramento da produção de residuos no sector pecuário, com base no relatorio E-

PRTR referente a 2012 indica-se no Quadro 53 os residuos produzidos neste sector em 2012 pelas 

explorações da União Europeia abrangidas pelo Regulamento PRTR.  

Quadro 53: Caracterização dos residuos produzidos no setor pecuário. 

Categoria de residuos 
Explorações 

inventariadas 
Reciclagem Confinamento Quantidade total 

Residuos não perigosos 233 
3,042,832 t 

98.9% 
34,259 t 

1.1% 
3,077,091 t 

Residuos equiparados a 
domésticos perigosos 

60 
1,009 t 
4.0% 

24,223 t 
96.0% 

25,232 

Fonte: http://prtr.ec.europa.eu/WasteTransfer.aspx?AreaGroupID=1&CountryID=-1&RegionID=-

1&TypeRegion=RiverBasinDistrict&Year=2012&ActivityType=NACE&Sectors=1,&Activities=92,&SubActivities=3

83,&HazardousWasteCountry=1&HazardousWasteTransboundary=0&NonHazardousWaste=0  

No âmbito do SIRCA/Suínos, os cadáveres dos animais da Suinicultura são recolhidos semanalmente 

pela empresa ITS. Até à recolha, o seu armazenamento é efectuado no necrotério instalado na 

exploração (Fotografia 21). A taxa de mortalidade da exploração suinícola é de 3,72%.  

A ITS opera na recolha e tratamento de cadáveres de animais. Deste processo resultam: i. gorduras 

para posterior aproveitamento energético e, ii. farinhas cujo destino final é a co-incineração em 

cimenteiras. 
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Fotografia 21: Necrotério existente. 

São ainda produzidos os seguintes tipos de resíduos: 

• Resíduos sólidos urbanos e equiparados: resíduos produzidos nas instalações sociais, nas 

actividades administrativas e ainda nas actividades específicas da exploração, que pela sua 

natureza e quantidade se enquadram nesta tipologia, como é o caso de embalagens vazias 

de medicamentos; 

• Resíduos hospitalares dos grupos III e IV: compreendem objectos cortantes e perfurantes 

(por exemplo seringas) e resíduos cujas recolhas e eliminação estão sujeitas a requisitos 

específicos tendo em vista a prevenção de infecções (por exemplo cateteres de inseminação 

artificial). 

Os resíduos sólidos urbanos e equiparados são encaminhados para os contentores municipais de 

recolha indiferenciada. Os resíduos hospitalares são encaminhados para a Ambimed. No Quadro 54 

apresentam-se os resíduos produzidos em 2013. 
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Quadro 54: Caracterização dos resíduos produzidos em 2013. 

Resíduo 
(designação 

corrente) 

Designação de Acordo 
com a LER 

LER 
Acondicionamento / 

Armazenamento 
Destino final 

Mistura de 
resíduos urbanos e 
equiparados 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados incluindo 
misturas de resíduos 

20 03 01 
Contentor de 
pequena/média 
capacidade 35 a 50 l 

Camara Municipal de 
Salvaterra de Magos 
(aterro sanitário) 

Resíduos de 
embalagens 

Embalagens de papel e 
cartão 
Embalagens de plástico 
Embalagens de metal 
Embalagens de vidro 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 04 
15 01 07 

Contentores de 
deposição seletiva 

Ecopontos da Camara 
Municipal de 
Salvaterra de Magos 

Efluentes 
pecuários 

Fezes, urina e estrume de 
animais (incluindo palha 
suja), efluentes recolhidos 
separadamente e tratados 
noutro local 

02 01 06 

Área coberta e 
impermeável junto 
ao separador e 
lagoas 

Valorização agrícola 

Embalagens 
primárias de 
produtos 
fitofarmacêuticos 

Embalagens contendo ou 
contaminadas por 
resíduos de substâncias 
perigosas 

15 01 
10* 

Sacos 
disponibilizados 
pelos pontos de 
venda ou centros de 
recepção 

Centros de Recepção 
VALORFITO 

Animais mortos - - 
Contentor estanque, 
robusto com 
fechaduras e portas 

ITS 

Resíduos 
hospitalares 

Cateteres de inseminação 
artificial, embalagens de 
medicamentos de uso 
veterinário e agulhas de 
uso veterinário 

180202* 
1 contentor de 0,6 
litros 

Ambimed 

Os residuos sólidos urbanos depositados nos contentores da Camara Municipal de Salvaterra de 

Magos são recolhidos por esta entidade e encaminhados para o aterro sanitário da empresa 

intermunicipal Ecolezíria. 

A Ecolezíria assegura a recolha dos residuos recicláveis depositados nos ecopontos do concelho de 

Salvaterra de Magos. 
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9.12 PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO 

9.12.1 Metodologia 

Consideram-se abrangidos pelo conceito Património Cultural os testemunhos materiais da acção do 

Homem em épocas passadas e aqueles que sendo contemporâneos tenham características arcaicas 

(datáveis até ao século XX) e que possam ser georreferenciáveis.  

Toda a pesquisa efectuada tem por base a identificação de achados (isolados ou dispersos), 

construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios – toponímicos, topográficos ou de 

outro tipo –, de natureza arqueológica, arquitectónica e etnográfica, independentemente do seu 

estatuto de protecção ou valor cultural. Tais ocorrências podem se repartidas pelos seguintes 

conjuntos:  

- elementos abrangidos por figuras de protecção, nomeadamente como os imóveis 

classificados, em vias de classificação ou abrangidos por instrumentos de planeamento; 

- elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que constem em trabalhos 

científicos, em inventários patrimoniais, ou que sejam indicados por investigadores; 

- elementos singulares da humanização do território, ilustrativos dos processos de 

organização do espaço rural e de exploração dos seus recursos. 

A elaboração da situação actual do descritor Património Cultural desenvolveu-se de acordo com a 

seguinte metodologia: 

1. Pesquisa bibliográfica/documental referente à área de estudo do Projecto e consulta da 

base de dados da DGPC (nomeadamente foi contatada a Dra. Sofia Gomes daquela direção 

que fornece as informações necessárias); 

2. Posterior prospecção sistemática do terreno com o apoio na Carta Militar de Portugal. A 

prospecção decorreu sobretudo na AI directa do projeto, considerando toda a área de 

localização dos novos elementos a construir e componentes de apoio à obra. No entanto, 

foram realizadas igualmente batidas de campo na AI indireta. Além da prospeção visando a 



VALORGADO, LDA. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA HERDADE DO PESSEGUEIRO 

 

135 

identificação de ocorrências inéditas consignou-se o reconhecimento das pré-existências 

culturais; 

3. Foi efetuado o registo fotográfico dos trabalhos efetuados; 

4. Elaboração de uma carta de visibilidade do solo; 

5. Identificação/caracterização de impactes e proposta de medidas de minimização. 

9.12.2 Caracterização da Situação de Referência 

9.12.2.1 Pesquisa documental 

A pesquisa incidiu num conjunto variado de fontes de informação documental e algumas fontes 

orais. De registar, que nenhum dos locais indicados se situam na área de estudo do projeto.  

As origens do concelho de Salvaterra de Magos remontam ao período pré-histórico, naturalmente 

porque esta é uma região muito fértil e com diversos cursos de água. 

Do período Paleolítico conhecem-se neste município várias estações arqueológicas, sobretudo na 

zona de Muge e Granho (terraços da Ribeira de Muge), nos Ramalhais (próximo do Paúl de Magos) e 

em vários locais situados na extinta freguesia da Glória do Ribatejo. No espaço abrangido por essa 

antiga freguesia conhecem-se alguns locais cronologicamente atribuíveis ao Paleolítico, como a 

estação de ar livre com o topónimo Cabeço do Bode / Lagoa das Enguias (CNS 4379); a da Estercada 

(CNS 27315 do Paleolítico Inferior); a da Glória / Quebrada de Água (CNS 4380); a do Leito da Ribeira 

da Glória (CNS 27317 do Paleolítico Inferior); a da Serra da Caveira (CNS 27314 do Paleolítico 

Inferior); a da Serra do Trancão (CNS 27316 do Paleolítico Inferior); a da Sesmaria Antónia (CNS 4383 

do Paleolítico Inferior e do Paleolítico Superior); a do Vale Semeia Cevada (CNS 27313 do Paleolítico 

Inferior); a da Sesmaria Aurélio (CNS 4382); e a mancha de ocupação do Eucaliptal da Casa do 

Cadaval (CNS 15531 do Paleolítico Inferior e Médio). Na extinta freguesia de Granho verificam-se 

igualmente alguns sítios referentes ao Paleolítico, nomeadamente os vestígios de superfície situados 

em Arneiro da Azinheira II (CNS 29336), no Sítio das Flores (CNS 29333); o depósito da Boa Vista (CNS 

29329); as manchas de ocupação de Malhadinhas (CNS 11576 do Paleolítico Inferior e Médio), 

Malhadinhas 2 (CNS 11518 do Paleolítico Inferior), Sobral Martim Afonso (CNS 11567), Vale Martim 

Afonso (CNS 11572 do Paleolítico Superior e do Mesolítico), Vale da Amieira (CNS 11577 do 
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Paleolítico Superior e do Mesolítico), Vale da Cruz do Seixo (CNS 11574) e o Vale da Água Mar (CNS 

11575 do Paleolítico Inferior e Médio); e o habitat de Vale Coelheiro (CNS 11486 do Paleolítico 

Inferior) (http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios). 

Os sítios arqueológicos mais importantes do concelho reportam-se ao Mesolítico, nomeadamente os 

dois núcleos de concheiros identificados na Ribeira de Muge e no Paúl de Magos. Os concheiros são 

áreas de habitat, que se caracterizam pela elevada e invulgar concentração de conchas, formando 

pequenas colinas artificiais, que acabam por se destacar na paisagem. Estes espaços eram ocupados 

sazonalmente por caçadores-recolectores, que tinham como principal actividade a recolha de 

moluscos. O denominado Complexo Mesolítico de Muge, que engloba os concheiros de Muge (que 

aglomera os concheiros do Cabeço da Amoreira, Cabeço da Arruda, Moita do Sebastião e Fonte do 

Padre Pedro, entretanto já destruído para colocação de uma vinha [os 3 primeiros foram 

classificados como Monumento Nacional]) e do Paúl de Magos (onde se destacam os concheiros da 

Cova da Onça, Cabeço dos Môrros, Magos de Baixo e Magos de Cima, estes últimos foram destruídos 

na década de 40, quando se iniciaram os trabalhos de construção da Barragem de Magos), foi 

descoberto em 1863 por Carlos Ribeiro (http://www.cm-salvaterrademagos.pt/).  

Ao nível do Neolítico sobressaem os locais implantados na freguesia de Muge, nomeadamente junto 

às ribeiras do Coelheiro e ribeira do Vale de Lobos, zona propícia à agricultura. 

A época proto-histórica é pouco rica na zona de Salvaterra de Magos, contrariamente ao período 

cronologicamente atribuído à presença romana, que se fez sentir de modo mais acentuado. Nesse 

conjunto evidencia-se o sítio de Porto Sabugueiro, no território de Muge.  

Como ficou expresso, os terrenos abrangidos pelo atual concelho de Salvaterra de Magos, devido à 

forte irrigação dos cursos de água aí existentes, foram desde sempre adequados para a prática 

agrícola, tornando-se bastante relevantes como produtores de cereais, fundamentalmente a partir 

do século XII. A 1 de junho de 1295, D. Dinis concede Foral a Salvaterra de Magos e 9 anos depois a 

Muge. Já D. Pedro I atribui Carta de Privilégios em 1362 ao local onde viria a surgir a localidade de 

Glória do Ribatejo (Idem). Na Igreja Paroquial de Glória do Ribatejo (CNS 19980) visualiza-se uma 

inscrição à direita da porta da entrada em português arcaico, recordando a primitiva ermida 

existente no local, entre outros elementos da Idade Média 

(http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios).  



VALORGADO, LDA. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA HERDADE DO PESSEGUEIRO 

 

137 

Em 1542, Salvaterra de Magos foi cedida ao Infante D. Luís (filho de D. Manuel I), que aqui mandou 

construir o famoso Palácio Real, obra orientada pelo arquiteto Miguel Arruda, em cujas tapadas se 

realizaram grandes caçadas ao javali e se tornaram célebres as corridas de touros. A construção de 

um Paço Real em Salvaterra de Magos, foi por certo um dos acontecimentos mais importantes e 

significativos nesta vila, dado que muito contribuiu para a fixação da Família Real, e foi um grande 

pólo de índole cultural. Devido a vários infortúnios, do Paço Real hoje resta ainda na posse do 

Estado, apenas a Capela Real e as instalações da Falcoaria (http://www.cm-salvaterrademagos.pt/). 

9.12.2.2 Trabalho de campo 

O trabalho de campo foi executado por uma equipa constituída por dois prospectores e decorreu em 

condições meteorológicas adequadas. 

As áreas que serão afectadas pelas componentes do Projeto, quer direta quer indiretamente, foram 

objeto de prospeção arqueológica sistemática.   

Para a pesquisa em campo seleccionaram-se áreas de potencial interesse arqueológico, indiciado 

pela toponímia ou pela topografia.  

As condições de visibilidade do solo e de progressão no terreno, decorrentes da cobertura vegetal, 

foram adequadas na generalidade da área de incidência, sendo de grau elevado.  

A área de incidência designada por A corresponde à zona mais a Norte da Herdade, no local onde 

será implantado um pavilhão de engorda. Este pavilhão começou já a ser construído, por isso a sua 

área encontrava-se desmatada e com boa visibilidade, quer para estruturas, quer para materiais. O 

solo é plano e é possível visualizar um nível térreo de tonalidade castanha, grão miúdo, compacto e 

com muitos seixos rolados de pequenas e médias dimensões.  

A superfície apelidada de área de incidência B, a Este, é atualmente um espaço para criação de 

suínos e possui algumas construções em blocos de cimento. Tem pouca vegetação e o solo apresenta 

a mesma constituição. Também não foram detetados indícios arqueológicos. Nesta área serão 

instalados os restantes pavilhões e a lagoa de retenção.   

Não foram listadas as ocorrências identificadas na pesquisa documental, uma vez que se situam a 

mais de 200m relativamente à zona de enquadramento do Projeto. 
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Também não foram listadas quaisquer ocorrências identificadas no trabalho de campo, uma vez que 

no âmbito da prospeção não se localizaram vestígios patrimoniais. 

O zonamento da área de incidência (visibilidade do solo) encontra-se cartografado na cartografia e 

descrito no Anexo V. 

9.12.2.3 Inventário das ocorrências de interessa cultural 

Não se identificaram ocorrências patrimoniais no decorrer dos trabalhos arqueológicos 

desenvolvidos neste estudo. 

No Quadro 55 e Quadro 56 identificam-se os critérios utilizados na caracterização da visibilidade dos 

terrenos prospectados e na valoração cultural das ocorrências. 

Quadro 55: Critérios de determinação do grau de visibilidade da superfície do solo. 

Grau de visibilidade Definição 

Elevado 

Ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio, 

desmatação ou lavra recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da 

superfície do solo. 

Médio 
A cobertura vegetal permite a observação de mais de 50% da superfície do 

solo. 

Reduzido 
A densidade da vegetação impede a progressão e/ou a visualização de mais 

de 75% da superfície do solo. 

Nulo 

Zona artificializada, impermeabilizada ou oculta por se encontrar ocupada 

por construções, depósitos de materiais, pavimentos ou vegetação densa 

impedindo, desta forma, a visualização do solo na totalidade da área 

considerada. 
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Quadro 56: Critérios de valoração cultural 

Nível Definição 

Elevado (5) 

Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou 

ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse 

arquitectónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, 

antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. 

Médio-elevado (4) 

Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, 

arquitectónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, 

antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), 

a nível nacional ou regional. 

Médio (3), 

Médio-baixo (2), 

Baixo (1) 

Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função 

do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em 

função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. 

Nulo (0) 
As fontes de informação indiciam uma ocorrência de interesse patrimonial que 

se verifica ter sido totalmente destruída. 

Indeterminado 

Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros factores 

impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das 

construções). 
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9.13 QUALIDADE DO AR 

9.13.1 Metodologia 

A caracterização da Qualidade do Ar foi desenvolvida com base nos dados da estação de 

monitorização mais próxima da área de intervenção e ainda na consulta de bibliografia. 

9.13.2 Enquadramento Legal 

O Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, estabelece o actual o regime da avaliação e gestão 

da qualidade do ar ambiente, através do qual determina as medidas destinadas a: 

a. Definir e fixar objectivos relativos à qualidade do ar ambiente, destinados a evitar, prevenir 

ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente; 

b. Avaliar, com base em métodos e critérios comuns, a qualidade do ar ambiente no território 

nacional; 

c. Obter informação relativa à qualidade do ar ambiente, a fim de contribuir para a redução da 

poluição atmosférica e dos seus efeitos e acompanhar as tendências a longo prazo, bem 

como as melhorias obtidas através das medidas implementadas; 

d. Garantir que a informação sobre a qualidade do ar ambiente seja disponibilizada ao público; 

e. Preservar a qualidade do ar ambiente quando ela seja boa e melhorá-la nos outros casos; 

f. Promover a cooperação com os outros Estados membros de forma a reduzir a poluição 

atmosférica. 

No Anexo I deste diploma são listados os poluentes atmosféricos que devem ser tomados em 

consideração no âmbito da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. 

Em 2004 foi ainda publicado o Decreto-Lei nº 78/2004, de 3 de abril, que veio estabelecer o regime 

da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, 

objectivos e instrumentos apropriados à garantia de protecção do recurso natural ar, bem como as 

medidas, procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a evitar 
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ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações. Este 

diploma, a par do regime das normas constantes no Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, 

constitui o enquadramento legislativo da política de gestão do ar em Portugal, na dupla vertente, 

respectivamente, da prevenção e controlo das emissões de poluentes atmosféricos e da avaliação e 

gestão da qualidade do ar. 

O Decreto-Lei nº 78/2004 aplica-se às actividades de carácter industrial. No artigo 10º identificam-se 

as medidas especiais para minimização das emissões difusas, a saber: 

a. Captação e canalização para um sistema de exaustão das emissões difusas de poluentes 

atmosféricos, sempre que técnica e economicamente viável; 

b. Confinar, por regra, a armazenagem de produtos de características pulverulentas ou voláteis; 

c. Equipar com dispositivos de captação e exaustão, os equipamentos de manipulação, 

transfega, transporte e armazenagem, desde que técnica e economicamente viável; 

d. Garantir, sempre que seja técnica e economicamente viável, meios de pulverização com água 

ou aditivos, caso se verifique a necessidade imperiosa de armazenamento ao ar livre; 

e. Armazenar, sempre que possível, em espaços fechados os produtos a granel que possam 

conduzir a emissões de poluentes para a atmosfera; 

f. Assegurar que o pavimento da área envolvente da instalação, incluindo vias de circulação e 

locais de parqueamento, possui revestimento adequado a evitar a contaminação de solos e 

aquíferos e é mantido em condições de higiene e limpeza. 

De acordo com o artigo 17º do Decreto-Lei nº 78/2004, a aplicação de Valores Limite de Emissão 

abrangidas por este diploma são fixadas em portarias.  

A Portaria nº 675/2009, de 23 de junho, fixa os valores limite de emissão de aplicação geral (VLE 

gerais) aplicáveis às instalações abrangidas pelo Decreto -Lei nº 78/2004, de 3 de abril 

A Portaria nº 286/93, de 12 de março, fixa os valores limites e os valores guias no ambiente para o 

dióxido de enxofre, partículas em suspensão, dióxido de azoto, monóxido de carbono, chumbo e 
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ozono, que constam nos anexo I e II. Os métodos de referência para amostragem e análise destes 

poluentes constam no anexo III.  

9.13.3 Caracterização da Situação de Referência 

9.13.3.1 Avaliação preliminar da Qualidade do Ar 

Com o objectivo de constituir um elemento de suporte para a “Avaliação Preliminar da Qualidade do 

Ar em Portugal”, tendo em vista o cumprimento do estipulado no artigo 6º do Decreto-Lei nº 276/99, 

de 23 de julho, foram efectuadas campanhas de medição da concentração de fundo de ozono, e de 

avaliação dos poluentes dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de azoto (NO2).  

Na Figura 28 e na Figura 29 apresentam-se sob a forma de curvas de isoconcentração dos resultados 

das campanhas de medição da concentração de ozono (O3). 

 
Fonte: APA, 2002. 

Figura 28: Concentrações de ozono obtidas nas 1ª e 2ª campanhas. 
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Fonte: APA, 2002. 

Figura 29: Concentrações de ozono obtidas na 3ª campanha. 

Da Figura 30 à Figura 32 apresentam-se sob a forma de curvas de isoconcentração dos resultados das 

campanhas de medição dos poluentes SO2 e NO2.  

 
Fonte: APA, 2002. 

Figura 30: Concentrações de SO2 obtidas na 1ª campanha. 
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Fonte: APA, 2002. 

Figura 31: Concentrações de SO2 obtidas na 2ª campanha. 

 

 
Fonte: APA, 2002. 

Figura 32: Concentrações de NO2 obtidas na 1ª campanha. 
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Fonte: APA, 2002. 

Figura 33: Concentrações de NO2 obtidas na 2ª campanha. 

Verifica-se que as concentrações de O3 são relativamente baixas na Leziria do Tejo, 

comparativamente com o interior. O SO2 é também baixo nesta região, sendo os níveis mais elevados 

associados às centrais termoelectricas. O NO2 apresenta valores médios nesta região, sendo que os 

níveis mais elevados estão associadas a áreas de tráfego. 

9.13.3.2 Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas 

Apresenta-se no Quadro 57 o inventário das emissões de poluentes atmosféricos relativo a 2009 no 
concelho de Salvaterra de Magos. No  

 

Quadro 58 apresenta-se os valores das emissões dos poluentes atmosféricos por sector. 

Quadro 57: Emissões de poluentes atmosféricos no ano 2009 no concelho de Salvaterra de Magos (sem 

influencia natural). 

SOx 
ton/km^2 

NOx 
ton/km^2 

NH3 
ton/km^2 

NMVOC 
ton/km^2 

PM10 
ton/km^2 

Pb 
ton/km^2 

Cd 
ton/km^2 

Hg 
ton/km^2 

CH4 
ton/km^2 

CO2 
ton/km^2 

N2O 
ton/km^2 

0,092 1,637 0,566 1,352 0,607 0,001 0,000 0,000 4,500 237 0,168 

Fonte: http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150 
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Quadro 58: Emissões de poluentes atmosféricos segundo o setor no ano 2009 no concelho de Salvaterra de 

Magos. 

Sector 
SOx 

t/km2 
NOx 

t/km2 
NH3 

t/km2 
NMVOC 
t/km2 

PM10 
t/km2 

Pb 
t/km2 

Cd 
t/km2 

Hg 
t/km2 

CH4 
t/km2 

CO2 
t/km2 

N2O 
t/km2 

A_PublicPower 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

B_IndustrialComb 0,053 0,140 0,000 0,017 0,070 0,000 0,000 0,000 0,003 26,408 0,001 

C_SmallComb 0,028 0,098 0,000 0,161 0,163 0,000 0,000 0,000 0,118 27,994 0,002 

D_IndProcess 0,000 0,000 0,000 0,448 0,222 0,000 0,000 0,000 0,001 1,046 0,000 

E_Fugitive 0,000 0,000 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,064 0,234 0,000 

F_Solvents 0,000 0,000 0,000 0,436 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,360 0,000 

G_RoadRail 0,006 1,129 0,015 0,100 0,054 0,000 0,000 0,000 0,010 167,934 0,005 

H_NationalShips 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

I_OffRoadMob 0,000 0,234 0,000 0,035 0,024 0,000 0,000 0,000 0,001 12,394 0,005 

J_CivilTOL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

L_OtherWasteDisp 0,000 0,000 0,018 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 1,988 0,000 0,000 

M_WasteWater 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,845 0,000 0,013 

N_WasteIncin 0,001 0,007 0,000 0,037 0,020 0,001 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 

O_AgriLivestock 0,000 0,000 0,257 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,216 0,000 0,028 

P_AgriOther 0,000 0,000 0,239 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,239 0,000 0,113 

Q_AgriWastes 0,004 0,028 0,036 0,057 0,054 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,001 

T_Natural 0,000 0,004 0,000 6,619 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fonte: http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150 

9.13.3.3 Definição do cenário da Qualidade do Ar 

O índice de qualidade do ar traduz a avaliação de cinco poluentes: dióxido de azoto (NO2), dióxido de 

enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), ozono (O3) e as partículas inaláveis ou finas, cujo diâmetro 

médio é inferior a 10 microns (PM10). Considerando o índice de qualidade do ar para a região Vale 

do Tejo e Oeste, o ano de 2012 apresentou uma classificação de bom (Gráfico 10). 
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Gráfico 10: Índice de qualidade do Ar para a região Vale do Tejo. 

 

Fonte: http://qualar.apambiente.pt 

9.13.3.4 Estações de medição da Qualidade do Ar 

As estações de monitorização a qualidade do ar mais próximas da Herdade do Pessegueiro são a 

Estação de Fernando Pó e a Estação de Alverca. 

No Quadro 59 apresentam-se as características destas estações e na Figura 34 a sua localização face 

à Suinicultura. 

Quadro 59: Características das estações de Fernando Pó e de Alverca. 

Alverca  

Código 3101 

Data de início 31-12-2008 

Tipo de ambiente Urbana  

Tipo de influência Fundo 

Concelho Vila Franca de Xira 

Coordenadas Gauss 
Militar (m) 

M 121289 

P 214679 
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Fernando 
Pó 

Código 3099 

Data de início 18-04-2007 

Tipo de ambiente Rural perto de cidade 

Tipo de influência Fundo 

Concelho Península de Setúbal/Alcácer do Sal 

Coordenadas Gauss 
Militar (m) 

M 185498 

P 151461 

Fonte: http://qualar.apambiente.pt 

 

Figura 34: Enquadramento das Estações Fernando Pó e Alverca e da Herdade do Pessegueiro. 

Nos quadros seguintes apresenta-se a evolução de PM2,5, PM10, O3, NO2 e SO2, entre 2008 e 2012 

nas referidas estações de monitorização. 
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Quadro 60: Valores anuais de CO, de base 8horas, monitorizada na Estação de Alverca. 

Ano 

Valor Anual (base 8 
hora) Valor 

limite 
(µg/m3) 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

2009 213,8 1.546,80 10 

2010 264,6 1.239,70 10 

2011 229,4 929 10 

Fonte: http://qualar.apambiente.pt 

Gráfico 11: Evolução da concentração média anual de CO, na Estação de Alverca. 

 

Constata-se pela observação dos Quadro 60 e Gráfico 11 que os valores máximos registados 

demonstraram uma tendência fortemente decrescente, entre 2009 e 2011. Quanto se analizam os 

valores médios a tendência gloval é de crescimento, com o registo referente a 2011 superior ao valor 

de 2009 ainda que menor relativamante a 2010. 

Quadro 61: Dados anuais da concentração média anual de PM10, de base diária, na Estação de Alverca. 

Ano 

Valor Anual  
(base diária) Valor limite 

(µg/m3) Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

2009 23,2 95 50 

2010 22,4 93,5 50 

2011 19,6 63,6 50 

2012 18,7 46,4 50 

Fonte: http://qualar.apambiente.pt 
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Gráfico 12: Evolução da concentração média anual de PM10, na Estação de Alverca. 

 

Quadro 62: Dados anuais da concentração média anual de PM10, de base diária, na Estação de Fernando Pó. 

Ano 

Valor Anual (base 
diária) Valor limite 

(µg/m3) Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

2008 21,3 103,8 50 

2009 21,9 68,5 50 

2010 19,4 96,9 50 

2011 20,2 63,6 50 

2012 19,4 64,2 50 

Fonte: http://qualar.apambiente.pt 

Gráfico 13: Evolução da concentração média anual de PM10, na Estação de Fernando Pó. 
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A tendência das PM10 observada nos valores medidos nas estações de monitorização de Alverca e de 
Fernando Pó é de diminuição, conforme se pode constatar pelo  

Gráfico 12 e Gráfico 13. Também as PM2,5 registadas na Estação de Fernando Pó acompanham esta 

tendência (Gráfico 14). 

Quadro 63: Valores anuais de PM2,5, de base diária, monitorizada na Estação de Fernando Pó. 

Ano 
Valor anual (base diária) 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

2008 9,1 50,6 

2009 9,3 36,9 

2010 6,7 30,7 

2011 7,9 33,2 

2012 8,5 29,8 

Fonte: http://qualar.apambiente.pt 

Gráfico 14: Evolução da concentração média anual de PM2,5, na Estação de Fernando Pó. 

 

Quadro 64: Dados da concentração média anual de O3, base horária, na Estação de Alverca. 

Ano 
Valor Anual (base horária) Limiar de alerta à população 

 Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

240 µg/m 

nº de 
excedencias 

2009 55,3 212,3 0 

2010 55 169,4 0 

2011 56,6 243,2 1 

2012 55,6 155 0 

Fonte: http://qualar.apambiente.pt 
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Gráfico 15: Evolução da concentração média anual de O3, na Estação de Alverca. 

 

Quadro 65: Dados da concentração média anual de O3, base horária, na Estação de Fernando Pó. 

Ano 

Valor Anual (base 
horária) 

Limiar de alerta à 
população 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

240 µg/m 

nº de 
excedencias 

2008 55,8 183,1 0 

2009 60,2 216,4 0 

2010 63 180,2 0 

2011 61,3 203 0 

2012 59,5 179,7 0 

Fonte: http://qualar.apambiente.pt 

Gráfico 16: Evolução da concentração média anual de O3, na Estação de Fernando Pó. 
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Com base nos dados registados nas estações de Alverca e Fernando Pó parece existir uma tendência 

ligeira para o aumento da concentração de O3.  

Quadro 66: Dados da concentração média anual de SO2, base horária, na Estação de Alverca. 

Ano 

Valor Anual  
(base horária) 

Protecção da Saúde 
Humana: Base Horária 

Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

excedencias 
permitidas 

(horas) 

nº de 
excedencias 

(horas) 

2009 2,1 42 24 0 

2010 1,2 45,3 24 0 

2011 1,1 31,6 24 1 

2012 0,6 17,3 24 0 

Fonte: http://qualar.apambiente.pt 

Gráfico 17: Evolução da concentração média anual de SO2, na Estação de Alverca. 
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Quadro 67: Dados da concentração média anual de SO2, base horária, na Estação de Fernando Pó. 

Ano 

Valor Anual (base 
horária) 

Protecção da Saúde 
Humana: Base Horária 

 Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

excedencias 
permitidas 

(horas) 

nº de 
excedencias 

(horas) 

2008 0,4 11,1 24 0 

2009 0,3 4,6 24 0 

2010 0,5 6,2 24 0 

2011 0,5 17,1 24 0 

2012 0,8 4,8 24 0 

Fonte: http://qualar.apambiente.pt 

Gráfico 18: Evolução da concentração média anual de SO2, na Estação de Fernando Pó. 

 

Relativamente ao SO2, a análise dos dados não permite avaliar a tendência de evolução deste 

poluente, no entanto os valores máximos registados têm vindo a diminuir em ambas as estações.  

Quadro 68: Dados da concentração média anual de NO2, de base horária, na Estação de Fernando Pó. 

Ano 
Valor Anual (base horária) 

Limiar de alerta à 
população (µg/m3) 

 Média 
(µg/m3) 

Máximo 
(µg/m3) 

2008 10 71,2 400 

2009 10,1 64,6 400 

2010 10 72,6 400 

2011 9,1 60,2 400 

2012 8,5 49 400 
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Gráfico 19: Evolução da concentração média anual de NO2, na Estação de Fernando Pó. 

 

A tendência de evolução do NO2 é de diminuição quer em termos médios, quer também em termos 

de máximos registados. 

9.13.3.5 Identificação das principais fontes de poluição atmosférica 

A área onde se localiza a Exploração apresenta características marcadamente rurais, pelo que não 

foram identificadas fontes de poluição industrial no local (Fotografia 22). 

Fotografia 22: Enquadramento da Herdade do Pessegueiro. 

Na área em estudo, as principais fontes de emissão pontual são o IC 3, IC10 e a N 114-3 (Figura 35).  
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Figura 35: Localização das principais fontes de emissão pontual e da Herdade do Pessegueiro (a laranja). 

9.13.3.6 Receptores mais próximos 

Na envolvente mais próxima da Suinicultura existe um receptor que dista cerca de 0,7 km da 

exploração (Figura 36). Este receptor desenvolve actividades associadas à agricultura e à pecuária 

(criação de bovinos). 

A povoação mais próxima da Herdade é Gloria do Ribatejo que dista cerca de 4 km. 

Atendendo à ruralidade da área em estudo, designadamente, às actividades similares que são 

desenvolvidas na Herdade mais proxima do Projecto, considerou-se que a monitorização da 

qualidade do ar não iria contribuir para melhorar a caracterização da situação de referência deste 

descritor. 
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Figura 36: Localização do receptor mais próximo – qualidade do ar. 

9.13.3.7 Fontes de emissão de poluentes produzidos durante o funcionamento da 
instalação 

As principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos ocorrem: 

• Nos pavilhões, com a emissão de poluentes gasosos para a atmosfera interior dos destas 

edificações e que se vão dispersando para o exterior através das aberturas existentes e dos 

sistemas de ventilação; 

• Nas lagoas, com a libertação para a atmosfera de gases provenientes da degradação 

anaeróbia da matéria orgânica. 

Na composição destas emissões podem-se encontrar, maioritariamente:  

• Dióxido de carbono (CO2); 

• Óxidos de azoto (NOx) 
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• Metano (CH4); 

• Amoníaco (NH3);  

• Ácido sulfídrico (H2S).  

O mau cheiro comum nas explorações suinícolas deve-se à presença do NH3 (a principal fonte é a 

ureia dos animais) e H2S (cuja principal fonte é a decomposição anaeróbia dos efluentes pecuários).  

9.14 AMBIENTE SONORO 

9.14.1 Metodologia 

A caracterização do ambiente sonoro foi desenvolvida com base na análise do uso do solo, no 

reconhecimento de campo dos receptores sensíveis e das fontes emissoras de ruído.  

9.14.2 Enquadramento Legal 

O Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro, aprova o Regulamento Geral do Ruído. Este Regulamento 

estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora. No Quadro 69 apresentam-se os 

valores limite de exposição de ruído ambiente estabelecidos por este Regulamento.  

Quadro 69: Valores-limite de exposição de ruído ambiente exterior de acordo com o Decreto-Lei nº 9/2007. 

Zona 
Indicador de ruído 

L (índice den) L (índice n) 

Zona mista 65 dB(A) 55 dB(A) 

Zona sensível 55 dB(A) 45 dB(A) 

Zonas ainda não classificadas 63 dB(A) 53 dB(A) 

A alínea 4 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 9/2007 define como “actividade ruidosa permanente” a 

actividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou 

incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte 

de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. 

O número 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 9/2007 estabelece que os receptores sensíveis isolados 

não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora dos perímetros urbanos, são 
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equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para 

efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo.  

O número 4 do artigo 11º deste diploma estabelece para efeitos de verificação de conformidade dos 

valores fixados, a avaliação deve ser efectuada junto do ou no receptor sensível, por uma das 

seguintes formas:  

• Realização de medições acústicas;  

• Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de 

caracterização através dos valores neles representados.  

A alínea 1 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 9/2007 estabelece que o exercício de actividades ruidosas 

permanentes está sujeito ao cumprimento dos valores limite fixados (Quadro 69) e ao cumprimento 

do critério de incomodidade.  

O critério de incomodidade não deve exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 

entardecer e 3 dB(A) no período nocturno. 

De forma a cumprir o estabelecido, o Decreto-Lei nº 9/2007 refere no artigo 13º, alínea 2, que as 

medidas a adoptar para esse efeito deverão ser: 

1º Medidas de redução na fonte de ruído; 

2º Medidas de redução no meio de propagação de ruído; e por ultimo, 

3º Medidas de redução no receptor sensível. 

A considerar ainda neste ponto, a Declaração de Rectificação nº 18/2007, de 16 de março, que 

rectifica as inexactidões com que foi publicado o Decreto-Lei nº 9/2007, e o Decreto-Lei nº 278/2007, 

de 1 de agosto, que altera o Decreto-Lei nº 9/2007, designadamente, no sentido de prorrogar o 

prazo dos municípios disporem de mapas de ruído até 31 de dezembro. 
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9.14.3 Caracterização da Situação de Referência 

9.14.3.1 Identificação das principais fontes emissoras de ruído 

• As principais fontes de ruído identificadas na envolvente da Herdade do Pessegueiro são o 

tráfego que circula no IC 3, IC10 e a N 114-3 e, ainda, as actividades agrícolas e pecuárias que 

são desenvolvidas na envolvente. 

9.14.3.2 Receptores mais próximos 

Na envolvente mais próxima da Herdade do Pessegueiro existe um receptor que dista cerca de 0,7km 

da exploração (Figura 37). Como já referido, este receptor também desenvolve actividades agro-

pecuárias.  

 

Figura 37: Localização do receptor mais próximo – ambiente sonoro. 
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Atendendo à definição de receptor sensível “o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou 

espaço de lazer, com utilização humana” (in Decreto-Lei nº 9/2007), e face à função desta 

construção, não se considera no âmbito do factor Ruído que esta constitua receptor sensível. 

A povoação mais próxima da Herdade é Gloria do Ribatejo que dista cerca de 4 km. 

9.14.3.3 Caracterização dos equipamentos ruidosos 

As principais fontes sonoras fixas que existem na Exploração são: 

• Os ventiladores, que se encontram nos vários pavilhões onde estão os suínos; 

• O separador de sólidos; 

• O arejador do tanque de homogeneização; 

• Os motores que movimentam as linhas de alimentação. 

Quadro 70: Lista de máquinas e equipamentos existentes na Herdade do Pessegueiro de natureza ruidosa. 

Nome do equipamento 

Máquina de lavagem 

Arejador/agitador 

Motores de sistema de alimentação  

Separador de sólidos 

Sistema de ventilação 

Existem também fontes sonoras móveis como os veículos que circulam na Exploração (Fotografia 23). 

Os equipamentos ruidosos têm uma utilização apenas no período diurno e, à excepção dos 

ventiladores, não estão a trabalhar em contínuo.  

Complementarmente destaca-se ainda como uma actividade ruidosa o enchimento dos silos.  
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Fotografia 23: trator. 

9.14.3.4 Caracterização do ambiente sonoro 

A Herdade do Pessegueiro enquadra-se numa zona rural onde a actividade industrial não é 

perceptível. Também não existem habitações próximas e, complementarmente, a envolvente da área 

em estudo não está classificada nos termos do Regulamento Geral do Ruído relativo à prevenção e 

controlo da poluição sonora.  

Face ao exposto, e atendendo às características dos receptores mais próximos, ao enquadramento 

biofísico da envolvente da Exploração, e às actividades ruidosas da mesma, considerou-se não se 

justificar a realização de medições do ruído. 
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10. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DO ESTADO DO AMBIENTE NA AUSÊNCIA DO 

PROJETO 

Neste capítulo analisa-se a evolução hipotética dos descritores ambientais considerados na situação 

de referência, caso o Projecto da Exploração Suinícola da Herdade do Pessegueiro não seja 

executado.  

10.1 CLIMA 

O projeto SIAM (Climate change in Portugal. Scenarios, impacts anda adaptation measures), com 

início em 1990, teve como objectivo a avaliação integrada dos impactos e medidas de adaptação às 

alterações climáticas em Portugal Continental no século XXI. Os resultados e conclusões dos estudos 

que têm sido desenvolvidos no âmbito deste projeto foram utilizados para efetuar uma abordagem 

ao tema das alterações climáticas, e impactes decorrentes, em Portugal. 

Os impactes que se preconizam virem a ocorrer no Sul da Europa até 2100 são: 

i) Diminuição da precipitação anual de cerca de 1% por década; 

ii) Tendência para a diminuição da precipitação no Verão em cerca de 5% por década; 

iii) Períodos de seca mais frequentes e com consequências mais gravosas; 

iv) Diminuição do escoamento nas linhas de água;  

v) As ondas de calor serão mais frequentes e intensas com consequências mais gravosas na 

saúde humana; 

vi) Subida do nível médio da água do mar superior à registada no século passado; 

vii) Aumento entre 1,1 e 1,4 ºC da temperatura média da água do mar. 

São ainda consequências das alterações climáticas a diminuição da qualidade e disponibilidade de 

água, a deterioração das condições para a agricultura obrigando a uma significativa adaptação da 

atividade ao nível das culturas praticadas e técnicas de rega, a perda de biodiversidade dos 

ecossistemas terrestres e alterações nos ecossistemas marinhos. 
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Especificando para Portugal Continental, preconiza-se para 2100 um aumento da temperatura entre 

4 e 7ºC, a média da temperatura mínima no Inverno irá sofrer um incremento passando dos atuais 2 

a 12ºC para 6 a 16ºC, a média da temperatura máxima no verão sofrerá uma aumento mais 

pronunciado podendo atingir uma diferença positiva de 9ºC. Ainda para esta variável, os resultados 

da modelação indicam que o número de dias por ano com temperaturas superiores a 35ºC irá 

aumentar. Relativamente à precipitação prevê-se um decréscimo da precipitação anual em cerca de 

100 mm associada a um incremento da pluviosidade no inverno, decréscimo substancial na 

primavera e decréscimo menos pronunciado no verão e outono. Associado a estas alterações na 

precipitação e na sua distribuição temporal, prevê-se um aumento da precipitação acumulada em 

dias de precipitação intensa (> 10 mm/dia) e a tendência de acumulação destes dias no inverno. 

Os impactes previstos são os que se passam a identificar: 

i) Aumento da ocorrência e severidade de fenómenos extremos, secas e cheias; 

ii) Redução do escoamento anual nos cursos de água, com concentração do escoamento no 

Inverno; 

iii) Deterioração da qualidade da água em resultado do aumento da temperatura e 

diminuição significativa do escoamento no período de verão; 

iv) Redução das disponibilidades de água, com consequências mais importantes no sector 

agrícola, atualmente o principal consumidor de água; 

v) Aumento das necessidades de água no sector agrícola; 

vi) Aumento da incidência de pragas e infestantes de culturas agrícolas e espécies florestais; 

vii) Aumento potencial de mortes relacionadas com o calor, de doenças transmitidas pela 

água e pelos alimentos, do risco de doenças transmitidas por vectores e roedores, de 

problemas na saúde relacionados com a poluição atmosférica; 

viii) Migração de espécies florestais, como o pinheiro bravo e as Acácia spp. e declínio de 

outras designadamente do sobreiro; 

ix) Aumento substancial do risco meteorológico de incêndio; 
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x) Diminuição da biodiversidade decorrente da extinção de algumas espécies mais 

vulneráveis acompanhada por uma invasão de espécies exóticas. 

10.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Não se esperam alterações das carateristicas geológicas na Herdade do Pessegueiro e na sua 

envolvente, dado não se prever a ocorrência de qualquer tipo de intervenção na zona que possa 

afetar o descritor em análise.  

10.3 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

Considera-se que a evolução do clima e magnitude das alterações climáticas são o principal factor na 

evolução dos recursos hídricos na região.  

Do ponto de vista dos recursos hídricos superficiais, os cenários estudados no âmbito do projeto 

SIAM apontam para o aumento do risco e severidade de cheias e secas e, a deterioração da 

qualidade físico-química e ecológica das linhas de água em resultado das alterações causadas no 

regime hidrológico. É expectável que o aumento das necessidades de água promova o aparecimento 

de mais barragens. A perda de capacidade de uso do solo acarreterá um maior risco de exposição à 

erosão hídrica.  

As alterações climáticas preconizadas nos diversos cenários analisados pelo projeto SIAM 

influenciarão negativamente a disponibilidade de água subterrânea nesta região. Atendendo às 

elevadas produtividades das captações de água instaladas nos aquíferos do sistema hidrogeológico 

T1 Bacia Tejo-Sado/Margem esquerda, prevê-se um aumento das extracções de água neste aquífero. 

A evolução da qualidade da água subterrânea está ainda fortemente dependente das alterações no 

uso do solo.  

10.4 SOLOS  

Na ausência do Projecto, o Proponente manterá a utilização agrícola e pecuária dos solos, 

prolongando-se espacial e temporalmente o nível de afectação actual.  
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10.5 FLORA E VEGETAÇÃO 

Na ausência do Projecto não são expectáveis alterações à flora e vegetação locais, mantendo-se o 

nível de afectação actualmente verificado nas áreas previstas para a implantação dos pavilhões. De 

referir, no entanto, que deverá ser mantida a instalação dos 2 pivots de rega descritos no ponto 

8.10.2.  

Assumindo-se este cenário, é expectável uma alteração do biótopo “montado”, com perda de área 

devido à substituição de sobreiros por áreas agrícolas irrigadas. Na restante área deste biótopo, é 

esperada a manutenção do montado de sobro e da utilização do seu sobcoberto para fins agro-

florestais e para a valorização dos efluentes pecuários.  

No biótopo “eucaliptal” é esperada a manutenção e adensamento das plantações existentes até à 

altura de corte, das quais resultarão maiores limitações para o coberto natural devido à conjugação 

de factores como o ensombramento, a competição por água e nutrientes, ou a acumulação de 

camadas orgânicas que comprometem o crescimento e desenvolvimento da vegetação espontânea. 

10.6 FAUNA 

No que respeita à evolução da fauna local, não são esperadas alterações à situação actual. O 

montado continuará a funcionar como local de interesse e atracção para a fauna terrestre e para a 

avifauna, que não encontram no condições adequadas de alimentação e/ou abrigo no eucaliptal. 

10.7 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Mesmo na ausência do Projecto, é admitida a instalação dos pivots de rega descritos no ponto 

8.10.2, os quais implicarão o abate de exemplares de sobreiros. Nestas condições, mantém-se a 

afectação da condicionante “montado de sobro” e a aplicação da autorização prévia para o corte 

prevista no Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

nº 155/2004, de 30 de Junho. 
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10.8 USO DO SOLO 

Na ausência do Projecto, o Proponente manterá o uso actual do solo que, recorde-se, é 

essencialmente agrícola e florestal. A actividade agrícola será reforçada com a instalação dos pivots 

de rega descritos no ponto 8.10.2 e a actividade pecuária será mantida, uma vez que se encontra 

devidamente licenciada pela DRAPLVT. 

10.9 PAISAGEM 

Na ausência do Projecto, mantendo-se a instalação dos pivots de rega, a paisagem tenderá a perder 

algum valor paisagístico. Assistir-se-á ao agravar de uma tendência comum na sub-unidade de 

paisagem “Charneca Ribatejana”, que passa pela intensificação da agricultura e pela consequente 

perda de diversidade devido à inexistência de usos diferenciados. 

10.10 SOCIOECONOMIA 

Na ausência da implementação do Projecto e não se conhecendo outros Projectos para a 

área em estudo, prevê-se que as características socioeconómicas se mantenham 

semelhantes à situação actual. Considerando a análise efectuada para a caracterização da 

referência a tendência indica uma desaceleração da atividade económica no Concelho e o 

aumento da taxa de desemprego.  

10.11 GESTÃO DE RESÍDUOS 

Na ausência da implementação do Projecto, a situação manter-se-á nos moldes actuais. 

10.12 PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO 

Na ausência da implementação do Projecto, a situação manter-se-á nos moldes actuais. 

10.13 QUALIDADE DO AR 

Na ausência da implementação do Projecto, a situação manter-se-á nos moldes actuais. 
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10.14 AMBIENTE SONORO 

Na ausência da implementação do Projecto, a situação manter-se-á nos moldes actuais. 
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11. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO 

11.1 METODOLOGIA 

O Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, estabelece a necessidade de identificar e 

quantificar os potenciais impactes induzidos pelo Projecto.  

Por impacte ambiental entende-se o conjunto das alterações favoráveis e desfavoráveis 

produzidas no ambiente, sobre determinados fatores, num determinado período de tempo e 

numa determinada área, resultantes da realização de um projeto, comparadas com a situação 

que ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se esse projeto não viesse a ter lugar.1 

Embora se pretenda com a avaliação de impactes ambientais uma análise objectiva, a sua 

determinação envolve alguma subjectividade devido aos critérios que cada indivíduo ou 

comunidade utiliza e atribui aos aspectos em estudo. Sabe-se, contudo, que um impacte será 

tanto mais significativo quanto maior for a alteração dos “usos-qualidade” do ambiente por ele 

induzida – mais usos, impacte significativo e vice-versa. De igual modo, um impacte será tanto 

mais significativo quanto maior a abrangência espacial, duração, irreversibilidade, probabilidade 

e magnitude que o caracterizam. 

Para tentar ultrapassar esta subjectividade, procurou-se avaliar os impactes decorrentes do 

Projecto com o maior rigor possível, atendendo ao seu grau de significância e em função da 

avaliação da perda de usos do ambiente para o homem ou ecossistema. Para isso, utilizaram-se 

os seguintes parâmetros de classificação: 

• Natureza (ou Sinal): Positivo ou Negativo (ou Indeterminado ou Não qualificável). A natureza 

do impacte é atribuída consoante o efeito da acção na qualidade do ambiente. 

• Magnitude (ou Intensidade): Pouco significativo, Significativo, Muito Significativo ou Nulo. A 

magnitude é determinada consoante a agressividade de cada uma das acções e a 

susceptibilidade dos factores ambientais afectados.  

                                                 
1
 Alínea k), do art. 2º, do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de Outubro. 
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• Probabilidade ou grau de certeza: Certo, Provável ou Improvável. A probabilidade ou grau 

de certeza é determinado com base no conhecimento das características intrínsecas de cada 

acção e factor ambiental, o que permite considerar consequências certas, prováveis ou 

improváveis. 

• Instante em que se produz: Imediato, Médio Prazo ou Longo Prazo (ou Indeterminado ou 

Não qualificável). A determinação do instante em que se produz o impacte é possível 

observando o intervalo de tempo que decorre entre a acção que provoca o impacte e a 

ocorrência deste. Assim, considera-se imediato se ocorrer logo após a acção ou a médio e 

longo prazo se existir um intervalo de tempo de menor ou maior duração entre a acção e o 

impacte. 

• Persistência: Pontual, Temporário ou Permanente (ou Indeterminado ou Não qualificável). 

Um impacte considera-se pontual se ocorrer logo após a acção ou temporário se persistir 

apenas durante um determinado período de tempo. Em caso contrário, o impacte será 

permanente. 

• Reversibilidade: Reversível ou Irreversível (ou Indeterminado ou Não qualificável). A 

reversibilidade de um impacte é considerada consoante os respectivos efeitos permaneçam 

durante um período de tempo muito alargado ou se anulem a curto, médio ou longo prazo 

quando cessar a respectiva causa. 

Considerando a metodologia exposta, torna-se evidente a realização de uma análise qualitativa 

que, sempre que possível, foi complementada com critérios de carácter quantitativo, 

designadamente quando existem valores limites legalmente previstos. A avaliação qualitativa, 

pese embora a subjectividade que lhe está inerente, foi efectuada e sustentada na experiência 

da equipa técnica envolvida no estudo e na recorrência a analogias e casos de Projectos 

similares, por vezes, com recurso a consultas realizadas junto das entidades ou instituições 

competentes em matéria de AIA. Seguindo os procedimentos habituais relativos à realização e à 

compilação do Relatório Síntese, a avaliação dos impactes foi efectuada atendendo à fase de 

desenvolvimento do Projecto, em particular, às fases de instalação/funcionamento e de 

desactivação. Optou-se por associar as fases de instalação e de funcionamento, devido à 

esperada sobreposição espacial e temporal dos trabalhos afectos a cada uma. Somente em 
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situações específicas, em que o impacte resultou de um procedimento ou de uma acção 

característica de uma fase concreta, é que se procurou individualizá-las. 

No presente capítulo procurou-se, para cada fase de desenvolvimento do Projecto, identificar as 

respectivas acções, tarefas ou operações susceptíveis de originar um impacte sobre o ambiente e 

avaliá-las à luz dos parâmetros já explanados. Em alguns descritores a avaliação dos impactes foi 

realizada de forma mais aprofundada e em maior ou menor escala, em consequência da própria 

natureza do Projecto. Os impactes ambientais considerados por cada especialidade técnica são 

apresentados numa matriz global. 

Uma vez apresentados os impactes, optou-se por introduzir de forma sequente as medidas de 

mitigação entendidas como fundamentais para minimizar os aspectos negativos ou potenciar os 

aspectos positivos avaliados.  

Neste capítulo foi, ainda, efectuada a avaliação dos impactes cumulativos, que são tidos como os 

impactes no ambiente que resultam do Projecto em associação com a presença de outros 

Projectos, existentes ou previstos, bem como dos Projectos complementares ou subsidiários.2  

11.2 CLIMA 

11.2.1 Avaliação de Impactes 

11.2.1.1 Fase de Construção 

A construção das instalações e da lagoa de retenção de efluentes previstas em projeto recorrerá 

a viaturas e equipamentos e consequentemente ocorrerá a emssão de gases com efeito de 

estufa (GEE), com efeitos sob o clima. Também a produção dos materiais utilizados na 

construção, em especial o betão, e todas as atividades que recorram ao consumo de energia com 

fontes em combustíveis fósseis envolvem emissões de GEE. Atendendo à curta duração das 

intervenções avalia-se o impacte em negativo, pouco significativo, certo, permanente e 

irreversível. 

                                                 
2
 Alínea c), do ponto V, do Anexo II, da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 
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11.2.1.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração do projeto ocorrerão emissões de CO2, mas em especial de CH4 e N2O 

resultantes da gestão do estrume e chorume, quer na etapa de armazenamento quer ainda na 

etapa da valorização agrícola. Dado tratarem-se de GEE, com um elevado potencial de 

aquecimento global, superior ao do CO2, existe um contributo do projeto na concentração destes 

gases na atmosfera com efeitos adversos ao nível das alterações climáticas. Trata-se de um 

impacte negativo, significativo, certo, permanente e irreversível. 

11.2.1.3 Fase de Desactivação 

Na fase de desativação cessam as emissões de gases com efeito de estufa com origem na 

exploração pecuária contudo o impacte das emissões mantem-se dado o elevado período médio 

de residência do CO2 e do N2O na atmosfera, respetivamente 200 e 115 anos. 

11.2.2 Medidas de Minimização 

11.2.2.1 Fase de Construção 

As medidas de minimização descritas de seguida visam mitigar as Alterações Climáticas durante a 

fase de construção: 

• Escolher entre materiais de construção com uma menor pegada de Carbono; 

• Reflorestar ou plantar árvores em áreas livres tendo em consideração, a compatibilização 

com outros aspetos ambientais nomeadamente a possibilidade de utilizar árvores para 

sombreamento de edifícios, para criação de cortinas árboreas que reduzam impactes ao nível 

da paisagem, do ruido e da qualidade do ar, e para criação de áreas de amortecimento de 

fenómenos de contaminação junto às linhas de água.  

11.2.2.2 Fase de Exploração 

As medidas de mitigação descritas de seguida visam mitigar as Alterações Climáticas durante a 

fase de exploração: 
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• Alterações na alimentação animal, designadamente manipulação da dieta e dos suplementos 

alimentares com vista a reduzir a produção de CH4 entérico; 

• Aproveitamento do biogás para produção de energia; 

• Optar pela injeção do efluente líquido na valorização agrícola; 

• Redução da mobilização dos solos agrícolas; 

• Reflorestação de áreas não utilizadas da Herdade e adoção de pastagens biodiversas; 

• Redução dos consumos energéticos e aposta nas energias renováveis, nomeadamente na 

solar (além da valorização energética do biogás); 

• Plantação de árvores que promovam o ensombramento dos edifícios e dessa forma 

contribuir para a redução das necessidades energéticas de climatização.  

11.2.2.3 Fase de Desactivação 

As medidas de mitigação descritas de seguida visam mitigar as Alterações Climáticas durante a 

fase de desativação: 

• Reflorestação de toda ou grande parte da área da Herdade e gestão da área florestal de 

forma a evitar a ocorrência de incêndios ou de pragas e doenças que ponham em causa o 

armazenamento de Carbono na biomassa florestal e no solo. 

11.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

11.3.1 Avaliação de Impactes 

11.3.1.1 Fase de Construção 

Na fase de construção ocorrerá a construção de edifícios e de uma lagoa, cuja implantação 

exigirá movimentação de terras, previsivelmente essencialmente escavações. Nesta fase do 

Projeto desconhecem-se o balanço entre o material de escavação e de aterro e as quantidades 

de material sobrante contudo não se prevê que daqui possam ocorrer impactes com significado.  
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Nesta fase é expectável um acréscimo temporário dos riscos de erosão devido à circulação de 

equipamentos e maquinaria afecta aos trabalhos de desmantelação de infra-estruturas e 

demolição de construções. Este impacte será negativo, pouco significativo, certo, imediato, 

temporário e reversível. 

11.3.1.2 Fase de Exploração 

Não é expetavel que durante a exploração ocorram alterações significativas na geomorfologia e 

na geologia. 

11.3.1.3 Fase de Desactivação 

Na fase de desactivação é igualmente expectável um acréscimo temporário dos riscos de erosão 

devido à circulação de equipamentos e maquinaria afecta aos trabalhos de desmantelação de 

infra-estruturas e demolição de construções. Este impacte será negativo, pouco significativo, 

certo, imediato, temporário e reversível. 

11.3.2 Medidas de Minimização 

11.3.2.1 Fase de Construção 

• Recomenda-se que a movimentação de terras na fase de execução de edifícios e infra-

estruturas seja o mais equilibrada possivel e aos materiais sobrantes seja dado um destino 

adequado; 

• Recomenda-se que sejam utilizados os acessos existentes ou a construir, de forma a serem 

evitados fenómenos de erosão. 

11.3.2.2 Fase de Exploração 

• Recomenda-se que sejam utilizados os acessos existentes de forma a serem evitados 

fenómenos de erosão. 
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11.3.2.3 Fase de Desactivação 

• Recomenda-se que sejam utilizados os acessos existentes, de forma a serem evitados 

fenómenos de erosão. 

11.4 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

11.4.1 Avaliação de Impactes 

11.4.1.1 Fase de Construção 

Nesta fase iniciar-se-ão as alterações no solo, em particular ao nível da sua estrutura decorrente 

da compactação por circulação de máquinas e veículos e da ocupação pelas futuras infra-

estruturas (edifícios e lagoa de retenção) à qual se associa um previsível aumento do 

escoamento do escoamento superficial à custa de uma redução da infiltração. Tratam-se de 

impactes negativos, pouco significativos dada a natureza detrítica e pouco consolidada dos 

terrenos, certos, imediatos, pontuais e reversíveis. 

A presença de máquinas e viaturas acarreta o risco de derrames envolvendo hidrocarbonetos. 

Atendendo, em especial, à presença de linhas de água afluentes à barragem de Magos, 

considera-se tratar-se de um impacte negativo, significativo, improvável, imediato, pontual e 

reversível. 

Ao nível dos consumos de água não se prevê que ocorra uma alteração significativa à situação 

existente. 

11.4.1.2 Fase de Exploração 

Os principais impactes da exploração suinicula da Herdade do Pessegueiro são a potencial 

afectação da qualidade da água decorrente, essencialmente, da produção, armazenamento e 

valorização agrícola de efluentes pecuários e os consumos de água. 

Presentemente o sistema de gestão de efluentes pecuários assegura um volume de 

armazenamento de 594 dias (19.8 meses), para o chorume, e de 150.5 dias para o estrume. No 

futuro, ter-se-á um aumento da produção de efluentes - Quadro 5- e consequentemente uma 
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redução do tempo de retenção do sistema para 308 dias. Contudo a capacidade de 

armazenamento instalada garante o período de residência significativamente superior ao mínimo 

de 3 meses exigido pela Portaria nº 631/2009 de 9 de junho. Adicionalmente prevê-se 

complementar o actual sistema de retenção com um volume adicional. Esta capacidade confere 

robustez ao sistema de gestão de efluentes da exploração, ou seja, uma folga que permite 

responder a situações anómalas mas previsíveis, tais como necessidade de limpeza das lagoas, 

paragem do sistema de separação de sólidos, prolongamento do período de precipitação, ou 

outras.   

Manter-se-á a valorização agrícola dos efluentes produzidos nesta exploração, na propriedade e 

em terrenos exteriores à propriedade. A área total de espalhamento, atualmente de 184.29 

hectares, terá de aumentar. Esta aplicação acarreta um risco de contaminação de águas 

superficiais e subterrâneas se forem ultrapassadas as quantidades necessárias para fertilização 

das culturas, se realizada nos períodos de maior precipitação, e se efetuada em áreas muito 

próximas de linhas de água ou de captações de água subterrânea.  

Face ao exposto mantém-se o risco de contaminação das águas subterrâneas por lexiviação dos 

efluentes espalhados nos terrenos da Herdade e de potenciais fugas resultantes de roturas nos 

materiais que conferem a impermeabilização às infraestruturas de drenagem, armazenamento e 

transporte. Esta situação é especialmente relevante pelo fato de toda a área da Herdade integrar 

uma zona vulnerável de poluição por nitratos. Avalia-se este impacte em negativo, muito 

significativo, improvável, imediato, temporário e reversível. 

A presença de diversas linhas de água, de regime torrencial, favorece o risco de contaminação 

das águas superficiais decorrente da valorização agrícola e da drenagem de pluviais 

contaminadas pelos efluentes pecuários. Esta situação é particularmente importante por uma 

área da Herdade ser drenada pela ribeira de Magos e seus afluentes, a montante da barragem de 

Magos, agravando potenciais fenómenos de eutrofização da água da albufeia. Este impacte é 

avaliado em negativo, muito significativo, improvável, imediato, temporário e reversível. 

Os efluentes domésticos gerados no wc/balneários que servem a exploração são encaminhados 

para uma fossa estanque. A produção sofrerá previsivelmente um incremento de 50% 

correspondente ao acréscimo de funcionários previsto pelo projecto. A estanqueidade da fossa e 

a sua limpeza regular eliminam o risco de contaminação de águas e solo. Adicionalmente estarão 



VALORGADO, LDA. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA HERDADE DO PESSEGUEIRO 

 

177 

presentes cargas poluentes de origem orgânica reduzidas referentes, no máximo, a 6 pessoas. 

Uma eventual contaminação das águas com origem na fossa sética, poderá ocorrer numa 

situação de anomalia ou acidente, pelo que é avaliada como um impacte negativo contudo o seu 

significado é baixo, a probabilidade de ocorrência é reduzida, e os seus efeitos temporários e 

reversíveis. 

Os consumos de água, com origem em furo, são um fator de pressão importante sobre o sistema 

aquífero. Contudo, dado que os estudos existentes apontão para existir um equilibro entre as 

entradas e saídas do sistema aquífero, considera-se que o aumento do volume captado, 

corresponde ao aumento do número de animais e à ampliação da área afeta à exploração, de 

que resulta um aumento do voume de água de lavagem, apenas terá repercussões na envolvente 

próxima da captação, através da afectação da produtividade das captações aí existentes. 

Considera-se ainda que as condições hidrogeológicas e biofísicas da região, em especial a 

presença de linhas de água, são propícias ao restabelecimento do equilíbrio que eventualmente 

se venha a deteriorar localmente. Assim, considera-se que a captação de água pode acarretar um 

impacte em negativo sobre as captações da envolvente, e avalia-se em significativo, improvável, 

médio prazo, temporário e de reversibilidade indeterminada. 

Existe ainda a probabilidade de ocorrerem derrames acidentais de óleos e combustíveis. 

Atendendo a que a precipitação regista localmente valores reduzidos, a contaminação de águas e 

solos é um impacte negativo, de efeito indireto, de magnitude e significado baixos, de duração 

temporária e reversível. 

O aumento da área edificada acarreta um aumento da impermeabilização do solo com 

consequências no escoamento superficial e na infiltração de água. Tratam-se de impactes 

negativos, pouco significativos, certos, imediatos, pontuais e reversíveis. 

11.4.1.3 Fase de Desactivação 

Na fase de desactivação existirá a geração e mobilização de diversos resíduos que deverão ser 

convenientemente armazenados durante este período e encaminhados para os destinos 

adequados a fim de serem evitadas situações de geração de efluentes contaminados. Associada a 

esta fase é provável que se verifique um acréscimo da compactação do solo devido à circulação 

de equipamentos e maquinaria afecta aos trabalhos de desmantelamento de infra-estruturas e 
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demolição de construções. Continuará também a existir risco de contaminação da água com 

hidrocarbonetos. Os consumos de água irão sofrer uma redução substancial já nesta fase, pois os 

volumes captados destinam-se à atividade pecuária.  

Dadas as características das intervenções, especialmente a brevidade das mesmas, considera-se 

tratarem-se de impactes negativos, pouco significativos, provável, imediatos, pontuais e 

reversíveis. 

11.4.2 Medidas de Minimização 

11.4.2.1 Fase de Construção 

• Recomenda-se a restrição das movimentações de veículos e máquinas existentes na 

exploração aos caminhos existentes e aos locais nos quais seja necessário a sua presença; 

• Recomenda-se a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos em instalações para 

tal destinadas, devidamente apropriadas com as infra-estruturas de drenagem, recolha e 

tratamento em caso de derrame; 

• Recomenda-se o adequado armazenamento temporário e o devido encaminhamento dos 

resíduos de construção e demolição produzidos. 

11.4.2.2 Fase de Exploração 

• Recomenda-se a aplicação dos efluentes pecuários no solo de modo controlado, em 

conformidade com um novo PGEP, aprovado, e cumprindo todos os parâmetros exigidos 

quanto ao modo de aplicação, periodicidade e quantidades utilizadas, considerando o tipo de 

solo, estação do ano, cultura existente e condições de drenagem, de forma a evitar 

contaminações do solo e das águas superficiais e subterrâneas; 

• Recomenda-se a manutenção do bom desempenho do sistema de tratamento, efectuando 

para tal uma correcta operação de todos os órgãos e adoptando as orientações da 

manutenção preventiva; 
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• Recomenda-se a manutenção preventiva de todos os equipamentos electromecânicos e 

viaturas afectas ao sistema de gestão de efluentes, de forma a garantir a sua 

operacionalidade; 

• Recomenda-se o armazenamento e encaminhamento dos resíduos produzidos na exploração 

para os destinos adequados, a fim de serem evitadas situações de produção de efluentes 

contaminados; 

• Recomenda-se a plantação de árvores e/ou beneficiação da galeria ripicola nas margens das 

linhas de água de forma a criar uma área de amortecimento de eventuais fenómenos de 

drenagem e lexiviação de águas contaminadas; 

• Recomenda-se a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos em instalações para 

tal destinadas, devidamente apropriadas com as infra-estruturas de drenagem, recolha e 

tratamento em caso de derrame; 

• Recomenda-se a promoção do uso eficiente da água, procurando adoptar sempre que 

possível sistemas de limpeza com produções mínimas de efluentes e baixos consumos de 

água; 

• Recomenda-se o cumprimento das condições estabelecidas na licença de utilização do 

domínio hídrico referente ao furo; 

• Recomenda-se a implementação de um programa de monitorização e controlo da qualidade 

da água subterrânea. 

11.4.2.3 Fase de Desactivação 

• Recomenda-se a restrição da movimentação de veículos e máquinas a zonas unicamente 

afectas necessárias; 

• Recomenda-se que seja efetuado o armazenamento temporário, adequado e correto 

encaminhamento dos resíduos; 
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• Recomenda-se que se proceda às operações de manutenção e reparação de máquinas e 

equipamentos em instalações para tal destinadas, devidamente apropriadas com as 

infraestruturas de drenagem, recolha e tratamento em caso de derrame; 

• Recomenda-se que se proceda à verificação regular, durante o período de utilização, de toda 

a maquinaria. 

11.5 SOLOS  

11.5.1 Avaliação de Impactes 

11.5.1.1 Fase de Construção 

Durante esta fase identificam-se as seguintes acções como principais factores potenciadores de 

impactes ambientais sobre o solo: i) instalação e funcionamento do estaleiro de obra; ii) 

construção das instalações previstas; e iii) construção da nova lagoa de retenção. 

A instalação e funcionamento do estaleiro de obra levarão à ocultação, inutilização e 

impermeabilização do solo, bem como à sua compactação devido, sobretudo, à circulação de 

máquinas e veículos afectos aos trabalhos. Desta afectação resultará um impacte negativo, mas 

pouco significativo dadas as características e baixo valor do solo, certo, imediato, temporário e 

reversível. 

O funcionamento do estaleiro poderá também originar situações de contaminação do solo com 

origem em derrames acidentais de substâncias poluentes, como combustíveis, óleos hidráulicos 

ou gorduras, e de efluentes resultantes, por exemplo, da lavagem do material utilizado. A 

sucederem-se, estes derrames darão origem a um impacte negativo, significativo, improvável, 

imediato, temporário e reversível.  

Com a construção dos novos pavilhões e da lagoa de retenção, assistir-se-á à alteração do solo. 

Num primeiro momento, essa alteração estará relacionada com as acções de preparação do 

terreno, nas quais se inclui a limpeza de eventuais detritos e a remoção do coberto vegetal, e 

num segundo momento, com as movimentações de terras necessárias à execução das fundações 

dos pavilhões e à execução da lagoa.  
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Das acções de preparação do terreno é esperada alguma compactação do solo devido à 

circulação das máquinas e também a ocorrência de erosão devido à remoção do coberto vegetal. 

Dado, contudo, que a maior parte das intervenções ocorre em área já bastante alterada, 

corresponde aos actuais parques ao ar livre, onde se verifica alguma compactação e coberto 

limitado, o nível de afectação será diminuto. O mesmo sucede na área prevista para o pavilhão 

de engorda, a qual apresenta, ainda que em menor intensidade, alguma alteração devido à 

proximidade aos pavilhões existentes. Assim sendo, o impacte destas acções será negativo, 

pouco significativo, certo, imediato, permanente e irrerversível. 

Das movimentações de terra é esperada a desagregação e a eliminação dos horizontes 

pedológicos do solo, assim como a ocorrência de alterações nas condições naturais de 

permeabilidade. Tratando-se, porém, de um solo pobre em matéria orgânica, com 

susceptibilidade à erosão e sem baixa aptidão agrológica, não é expectável que os efeitos destas 

acções sejam de relevância. O mesmo se aplica às interferências com as condições de 

permeabilidade, já que a área a afectar (5217,5 m2, excluído o edifício de apoio existente) 

representa apenas 0,14% do total da propriedade, que, recorde-se, é totalmente composta por 

Podzóis órticos associados a cambissolos êutricos. Assim, o impacte resultante destas acções será 

negativo, pouco significativo, certo, imediato, permanente e irreversível.   

11.5.1.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração identifica-se apenas a valorização agrícola de efluentes pecuários 

como acção geradora de impactes sobre o solo. 

Com o acréscimo do efectivo animal é expectável um aumento nas quantidades de efluente a 

valorizar. Desta acção, caso estejam garantidas as condições e as quantidades adequadas, é 

expectável um impacte positivo, significativo, certo, a curto prazo, permanente e irreversível 

sobre os solos. Este traduzir-se-á numa melhoria progressiva da estrutura do solo através de uma 

melhor agregação e do aumento das capacidades de retenção de água, de arejamento e de 

adsorção de nutrientes.  

Na ausência de um controlo adequado, a utilização destes efluentes dará origem a um efeito 

adverso que pode resultar na libertação de gases prejudiciais e na lixiviação de substâncias até às 
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linhas de água ou aquíferos, daqui resultando um impacte negativo, significativo, certo, a curto 

prazo, permanente e irreversível. 

11.5.1.3 Fase de Desactivação 

Na fase de desactivação é expectável um impacte negativo sobre os solos devido às operações de 

desmantelamento e remoção das instalações e infra-estruturas. Deste impacte resultará a 

alteração e compactação do solo, mas por se tratarem de operações espacial e temporalmente 

limitadas terão um efeito pouco significativo, ainda que certo, imediato, temporário e reversível.  

11.5.2 Medidas de Minimização 

11.5.2.1 Fase de Construção 

• Limitar as acções de preparação do terreno às áreas estritamente indispensáveis para a 

realização da obra e proceder à sua execução, se possível, em períodos sem precipitação 

para minimizar o risco de erosão do solo; 

• Proceder à decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em local adequado nas áreas a 

impermeabilizar, previamente aos trabalhos de movimentação de terras, para posterior 

reutilização em áreas afectadas pela obra; 

• Efectuar as movimentações de terra assim que os solos estejam limpos e fora dos períodos 

de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido de 

partículas; 

• Em caso de derrames de substâncias poluentes, proceder de imediato à remoção do solo 

contaminado e ao seu encaminhamento para destino final adequado (na impossibilidade, 

assegurar o seu armazenamento em local impermeabilizado até ao seu encaminhamento). 

11.5.2.2 Fase de Exploração 

• Aplicar os efluentes pecuários no solo tendo em consideração as necessidades das culturas, 

de modo a não exceder a quantidades de nutrientes necessários; 
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• Garantir a efectiva rotatividade das parcelas a beneficiar com o efluente, a fim de assegurar 

que não se efectuam dotações em excesso e, deste modo, se cause a degradação física, 

química ou biológica dos solos; 

• Distribuir uniformente os efluentes pecuários nas parcelas a beneficiar. 

11.5.2.3 Fase de Desactivação 

• Limitar as acções de desactivação às áreas estritamente indispensáveis para minimizar a 

compactação e o risco de erosão do solo; 

• Proceder à limpeza e à descompactação do solo nas áreas afectadas, repondo, na medida do 

possível, as condições existentes anteriormente à obra. 

11.6 FLORA E VEGETAÇÃO 

11.6.1 Avaliação de Impactes 

11.6.1.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção identificam-se as seguintes acções como principais factores 

potenciadores de impactes ambientais sobre a flora e a vegetação: i) instalação e funcionamento 

do estaleiro de obra; ii) construção das instalações previstas; e iii) construção da nova lagoa de 

retenção. 

A instalação e funcionamento do estaleiro, incluindo a circulação de máquinas e pessoas afetas à 

obra, poderão originar perturbações sobre a flora e vegetação local consistentes na sua 

destruição directa por corte ou pisoteio. Considerando que o estaleiro será montado na 

proximidade do local de obra e que este se caracteriza por um coberto de baixa sensibilidade 

ecológica, o nível de afectação será diminuto. Assim, o impacte resultante será negativo, pouco 

significativo, certo, imediato, temporário e reversível. 

Com a execução dos novos pavilhões são igualmente esperadas perturbações sobre a flora e 

vegetação local resultantes das acções de remoção do coberto vegetal. A implantação do 

pavilhão de recria e do pavilhão de maternidades e recria terá lugar em área actualmente 
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utilizada como parques ao ar livre, onde o coberto vegetal é constituído essencialmente por 

espécies ruderiais e nitrófilas, pelo que apenas haverá perda de revestimento herbáceo de baixo 

valor ecológico. A implantação do pavilhão de querentena e do pavilhão de engorda levará, por 

seu lado, à perda de vegetação herbácea representativa de arrelvados terófiticos e ruderalizados, 

correspondentes a uma etapa regressiva da vegetação potencial e onde não está integrada 

nenhuma espécie de interesse. Considerando, portanto, a tipologia de vegetação em presença e 

o seu baixo valor ecológico, o nível de afectação resultante da obra será diminuto. 

Adicionalmente, a área prevista para a implantação dos pavilhões é relativamente pequena face 

à dimensão total da propriedade, correspondendo a uma ocupação na ordem dos 0,13%. Deste 

modo e no que respeita às acções de remoção do coberto, o impacte será negativo, pouco 

significativo, certo, imediato, permanente e irreversível. 

 A execução da nova lagoa de retenção terá um impacte semelhante ao originado pelos pavilhões 

de recria e de maternidades, uma vez que também terá sua implantação sobre a área dos actuais 

parques ao ar livre. Este será assim negativo, pouco significativo, certo, imediato, permanente e 

irreversível. 

De referir ainda que nenhuma das construções implicará o abate de sobreiros, não havendo 

assim impactes sobre o biótopo “montado”. 

11.6.1.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração identificam-se as seguintes acções como geradoras de impactes 

sobre a flora e vegetação: i) valorização agrícola de efluentes pecuários; e ii) circulação de 

veículos e pessoas afectas ao normal funcionamento da exploração. 

A valorização agrícola dos efluentes pecuários continuará a ser efectuada nos moldes actuais, 

havendo, no entanto, uma maior quantidade de efluentes a aplicar e uma maior área de 

espalhamento devido ao acréscimo do efectivo animal. Caso o espalhamento não tenha em 

consideração as necessidades culturais e as condições de espalhamento, é admitida a introdução 

de condições desfavoráveis ao desenvolvimento das plantas, resultantes de uma maior 

susceptibilidade a pargas e doenças pela absorção excessiva de macronutriente ou de toxicidade 

pela absorção excessiva de micronutrientes. Adicionalmente estarão reunidas condições 
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favoráveis ao desenvolvimento de comunidades de herbáceas nitrófilas e/ou ruderais. O impacte 

será por isso negativo, significativo, certo, a curto prazo, permanente e irreversível. 

Com o espalhamento a ser efectuado em quantidades e condições adequadas é expectável um 

impacte positivo, significativo, certo, a curto prazo, permanente e irreversível sobre o nível de 

fertilização do solo, conducente a uma maior disponibilidade de macro e micro-nutrientes às 

plantas. 

Associado à circulação dos veículos de trabalhadores, transporte de matérias-primas e animais, 

poderão ocorrer perturbações sobre a vegetação existente na borda dos caminhos internos de 

acesso. Sendo que esta vegetação corresponde, no essencial, a espécies ruderais de baixo valor 

ecológico e que este tipo de circulação já ocorre actualmente, o impacte será negligenciável. 

11.6.1.3 Fase de Desactivação 

Durante esta fase é expectável um impacte negativo sobre a flora e vegetação locais, devido às 

operações de desmantelamento e remoção das instalações e infra-estruturas. Este impacte 

estará sobretudo relacionado com a circulação de pessoas e máquinas no local, pelo que terá um 

efeito pouco significativo, provável, imediato, temporário e reversível. 

11.6.2 Medidas de Minimização 

11.6.2.1 Fase de Construção 

• Garantir que a execução da obra se restringe às áreas previamente definidas, de modo a 

evitar afectações desnecessárias sobre o coberto vegetal, em particular sobre exemplares de 

sobreiros. 

11.6.2.2 Fase de Exploração 

• Promover as acções de incorporação dos efluentes em áreas agrícolas e/ou áreas florestais 

com espécies de crescimento rápido (pinhal e eucaliptal), de modo a assegurar a 

manutenção das condições vegetais e sanitárias do montado de sobro; 

• Respeitar as distâncias de segurança em relação a linhas de água. 
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11.6.2.3 Fase de Desactivação 

• Limitar as operações de desactivação às áreas estritamente indispensáveis, de modo a evitar 

afectações desnecessárias sobre o coberto vegetal; 

• Proceder à limpeza e recuperação das áreas afectadas, repondo, na medida do possível, as 

condições existentes anteriormente à exploração. 

11.7 FAUNA 

11.7.1 Avaliação de Impactes 

11.7.1.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção identificam-se as seguintes acções como principais factores de 

impacte sobre a fauna: i) instalação e funcionamento do estaleiro de obra; ii) construção das 

instalações previstas; e iii) construção da nova lagoa de retenção. 

Todas as acções identificadas levarão a um aumento da perturbação directa (visual e física) sobre 

as comunidades faunísticas e sobre os seus habitats característicos que, no conjunto, darão 

origem a um impacte negativo, certo, imediato, maioritariamente temporário e reversível. 

No que respeita à avifauna, este impacte será de pouca significância dado que: i) a área onde se 

insere a Herdade do Pessegueiro apresenta um valor ornítico baixo; ii) 74 das 81 espécies 

identificadas (91,4%) são pouco sensíveis a perturbações antrópicas e não apresentam 

problemas de conservação; iii) apenas 7 espécies apresentam um estatuto de conservação 

desfavorável, correspondendo a 8,6% do total inventariado; e iv) a área prevista para a 

implantação dos elementos do Projecto corresponde maioritariamente aos actuais parques de 

alojamento ao ar livre, permitindo, deste modo, minimizar as afectações sobre o montado, o 

habitat preferencial da maior parte das espécies com estatuto desfavorável.   

O mesmo nível de magnitude é aplicável à mamofauna, uma vez que: i) a área a afectar 

comporta actualmente um nível de perturbação elevado devido à atividade pecuária, o qual já 

determinou, com elevada probabilidade, o desaparecimento das espécies mais sensíveis; ii) 22 

das 29 espécies identificadas (75,9%) são genericamente tolerantes à presença humana; iii) das 7 
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espécies identificadas com estatuto de conservação desfavorável, apenas 3 são susceptíveis de 

ocorrem na área em estudo já que as restantes foram excluídas por inadequação de habitat; iv) a 

maior parte das espécies apresenta hábitos noturnos, enquanto que a atividade decorrerá 

durante o período diurno; e v) a área prevista para a implantação dos elementos do Projecto 

apresenta-se maioritariamente degradada pelo uso pecuário e na envolvente imediata de áreas 

artificiais, não originando a fragmentação de habitats ou a criação de um efeito barreira com 

implicações sobre a movimentação de espécies. 

No que respeita à herpetofauna são apenas admitidas perturbações sobre as espécies de répteis 

identificadas, uma vez que a área prevista para a implantação dos elementos do Projecto está 

distanciada das principais linhas de água. Tais perturbações, embora improváveis, dever-se-ão à 

circulação de máquinas e veículos no interior da propriedade e poderão resultar na mortalidade 

de alguns exemplares. Nesta situação, o impacte resultante será permanente e irreversível, 

mantendo-se ainda assim como pouco significativo pelo reduzido número de espécies potenciais. 

11.7.1.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração identificam-se as seguintes acções como geradoras de impactes 

sobre a fauna: i) valorização agrícola de efluentes pecuários; e ii) circulação de veículos e pessoas 

afectas ao normal funcionamento da exploração. 

Com a valorização agrícola dos efluentes pecuários é esperado o aumento da perturbação sobre 

a mamofauna e a avifauna, com o eventual afastamento das espécies ocorrentes, o qual estará 

relacionado com as operações de incorporação do material sólido no solo. Desta situação 

resultará um impacte negativo, mas pouco significativo, provável, imediato, temporário e 

reversível. 

Desta actividade poderá ainda resultar a lixiviação do material aplicado para as linhas de água 

incluídas numa das parcelas a valorizar, embora esta situação seja improvável, dadas as 

distâncias de protecção a que o proponente está obrigado. A suceder-se, terá efeitos sobre a 

qualidade da água (possível eutrofização) e sobre a herpetofauna, dos quais resultará um 

impacte negativo, significativo, imediato, temporário e reversível. 
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Com a circulação de veículos referentes aos trabalhadores, transporte de matérias-primas e 

animais, é de admitir a ocorrência de perturbações sobre as comunidades faunísticas e 

possivelmente a ocorrência de mortalidade. Ainda assim, estes impactes não serão inéditos, uma 

vez que este tipo de movimentações faz parte do normal funcionamento da exploração, pelo que 

podem ser considerados como neglicenciáveis. 

11.7.1.3 Fase de Desactivação 

Durante esta fase é expectável a existência de perturbações directas sobre a fauna e sobre os 

seus habitats característicos devido às operações de desmantelamento e remoção dos vários 

pavilhões e infra-estruturas pecuárias. Destas perturbações resultará um impacte negativo, 

pouco significativo, provável, imediato, temporário e reversível, que cessará após a conclusão 

dos trabalhos. 

11.7.2 Medidas de Minimização 

11.7.2.1 Fase de Construção 

• Garantir que a execução das novas instalações se restringe às áreas previamente definidas; 

• Assegurar que a calendarização da obra atende à redução dos níveis de perturbação das 

espécies da fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos mais críticos, 

designadamente a época de reprodução, que decorre genericamente entre o início de Abril e 

o fim de Junho; 

• Privilegiar a instalação do estaleiro de obra em área degradada. 

11.7.2.2 Fase de Exploração 

• Garantir que o espalhamento dos efluentes pecuários é efectuado a uma distância superior a 

10 m das linhas de água.  
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11.7.2.3 Fase de Desactivação 

• Limitar espacial e temporalmente as operações de desativação, de modo a evitar 

perturbações desnecessárias sobre a fauna e seus habitats; 

• Proceder à limpeza e recuperação das áreas afectadas, repondo, na medida do possível, as 

condições existentes anteriormente à exploração. 

11.8 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

11.8.1 Avaliação de Impactes 

11.8.1.1 Fase de Construção 

No que respeita ao PBH do Tejo e ao PROF do Ribatejo entende-se que o Projecto não acarreta 

interferências com as metas, os objectivos e os resultados preconizados para a UHP “Baixo Tejo” 

ou para a SRH “Charneca”, dado o seu âmbito local. O mesmo sucede ao nível do PGBH do Tejo. 

Pela sua natureza, o Projecto enquadra-se no objectivo estratégico 1.1 do PROT-OVT, 

contribuindo para a consolidação e competitividade do sector agro-pecuário. De acordo com o 

modelo territorial e o seu sub-sistema Agrícola e Florestal, localiza-se numa área onde 

predominam as actividades agrícolas, florestais e pecuárias, pelo que não colide com as 

orientações deste IGT.  

Ao nível da ERPVA – Rede Complementar também não se identificam interferências, uma vez que 

o Projecto não afecta quaisquer valores naturais de interesse paisagístico, associados às 

actividades agrícolas e florestais, como o montado de sobro. Em matéria de riscos, o Projecto por 

si só não agrava os potenciais danos sobre terceiros e respectivos bens resultantes de uma 

eventual actividade sísmica, dado localizar-se numa área rural e isolada. 

No que respeita ao ordenamento imposto pelo PDM de Salvaterra de Magos, as construções 

previstas em Projecto abrangem as categorias de Espaço Agro-florestal e Espaço Florestal: Área 

de Floresta de Produção. 
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Nos termos do disposto no artigo 42º, ao espaço agro-florestal aplica-se o previsto para o espaço 

agrícola, quando a utilização assim se enquadrar. Segundo o artigo 34º, a edificação de 

instalações agro-pecuárias e estabelecimentos insalubres ou incómodos em espaço agrícola (e 

agro-florestal) é permitida a título excepcional, mediante o cumprimento das disposições do nº 

3. Sobre estas há a referir que: i) a Herdade do Pessegueiro é constituída por vários artigos, 

sendo que o artigo correspondente à construção dos pavilhões possui uma área global de 

105,032 ha, bastante superior à área mínima da parcela admitida (alínea a)); ii) a área prevista 

para construção não é abrangida pela REN ou pela RAN, nem pelo regime hídrico ou pelo regime 

de fomento hidroagrícola (alínea b)); iii) o índice de construção é inferior ao permitido para as 

edificações de apoio, estando contabilizado em 0,005, para um total de 5087,50 m2 (alínea c)); iv) 

as construções previstas têm afastamentos mínimos em relação aos limites da parcela superiores 

aos admitidos (alínea d)); v) todos os pavilhões apresentam cérceas máximas de 4 m, inferiores 

ao limite permitido (alínea e)); vi) a exploração dispõe de sistemas autónomos para o 

abastecimento de água e para a drenagem e tratamento de águas residuais, este último 

constituído por duas fossas sépticas estanques (alínea f)); vii) o tratamento dos efluentes 

pecuários é assegurado por um sistema de lagunagem existente, a reforçar através da 

construção de uma nova lagoa de retenção (alínea g)); viii) o espalhamento dos efluentes no solo 

será efectuado em conformidade com o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários, a aprovar pela 

entidade competente tendo em conta o efectivo animal previsto no Projecto (alínea h)); ix) o 

acesso à exploração continuará a ser efectuado pelos caminhos internos existentes, de terra 

batida, não estando prevista a abertura de novas acessibilidades (alínea i)); x) a área global das 

construções, incluindo acessos, é inferior a 0,20 da área total parcela (alínea l)). 

No que se refere ao Espaço Florestal: Área de Floresta de Produção, o artigo 39º determina 

também a edificação a título excepcional de estabelecimento insalubre ou incómodo, 

condicionando-a às disposições constantes do nº 3, sendo de destacar que: i) a parcela prevista 

para a implantação do pavilhão de engorda possui uma área global de 105,032 ha, bastante 

superior à área mínima admitida, não se encontrando abrangida por RAN, regime hídrico ou 

regime florestal (alínea a)); ii) o pavilhão tem afastamento mínimo em relação aos limites da 

propriedade superior ao admitido (alínea c)); e iii) o pavilhão apresenta uma cércea máxima de 4 

m, inferior ao limite admitido (alínea d)).  
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Acresce ainda que o artigo 87º do regulamento permite a instalação e laboração de 

estabelecimentos insolubres, cujas actividades representem um efetivo valor económico para o 

concelho, como é o caso do Projecto em análise, e respeitem as disposições incluídas no nº 1. 

Sobre estas, verifica-se que: i) a construção em Espaço Florestal ocorre apenas em solo 

integrante da subcategoria de Área Florestal de Produção, em local não abrangido pela REN ou 

outra servidão e restrição que a contrarie, conforme exigido (alínea a)); ii) a construção dos 

pavilhões e da lagoa de retenção ocorre em parcela com área superior a 2 ha, dotada de acessos 

já em utilização (alínea b)); iii) as intervenções serão dotadas de sistema de recolha e retenção 

de efluentes pecuários, de forma a salvaguadar a qualidade das águas subterrâneas (alínea b1)); 

e iv) o local previsto para a implantação das construções dá seguimento às distâncias impostas 

pelas alíneas b2, b3 e b4.  

Face ao exposto não se identificam incompatibilidades entre o Projecto e o ordenamento 

municipal. 

11.8.1.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, o Projecto é susceptível de acarretar interferências com os 

objectivos de gestão e proteção das massas de água constantes do PGBH do Tejo, devido à 

valorização agrícola de efluentes pecuários. A sucederem-se estarão essencialmente 

relacionadas com o cumprimento de objectivos ambientais, pelo que são mais 

convenientemente analisadas no ponto 11.4 relativo aos recursos hídricos. 

Em matéria de condicionantes e conforme mencionado no ponto 9.7.2.4, a Herdade do 

Pessegueiro abrange parcialmente a REN, maioritariamente representada por “Área Estratégica 

de Proteção e Recarga de Aquíferos”, e insere-se totalmente na Zona Vulnerável do Tejo. Face às 

características das formações geológicas abrangidas, nomeadamente a permeabilidade que 

potencia a infiltração, são admitidas interferências com aquelas áreas, embora se entenda que 

estas estão dependentes de uma quantificação inadequada dos efluentes a aplicar e da 

inobservância às regras impostas pela legislação em vigor para a valorização agrícola. Uma vez 

respeitados estes aspectos, não se identificam incompatibilidades entre o Projecto e as 

condicionantes em vigor. 
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11.8.1.3 Fase de Desactivação 

Durante esta fase serão desenvolvidas as operações de desmantelamento das instalações e infra-

estruturas, após as quais será reposto o uso dominante do solo. Sobre estas operações, não se 

identificam incompatibilidades com os instrumentos de gestão territorial em vigor. 

11.8.2 Medidas de Minimização 

11.8.2.1 Fase de Construção 

• Não são previstas medidas de minimização. 

11.8.2.2 Fase de Exploração 

• Atender às disposições previstas no Programa de Acção aplicável à Zona Vulnerável do Tejo, 

constante da Portaria nº 259/2012, de 28 de Agosto, referentes à valorização agrícola de 

efluentes pecuários. 

11.8.2.3 Fase de Desactivação 

• Assegurar que após as operações de desmantelamento é resposto o uso previsto no 

ordenamento municipal para a área abrangida. 

11.9 USO DO SOLO 

11.9.1 Avaliação de Impactes 

11.9.1.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção identificam-se as seguintes acções como principais factores 

potenciadores de impactes ambientais sobre o uso do solo: i) instalação e funcionamento do 

estaleiro de obra; ii) construção das instalações previstas; e iii) construção da nova lagoa de 

retenção. 
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A instalação e funcionamento do estaleiro de obra levarão à afectação do solo, impossibilitando 

o seu uso para fins agrícolas e/ou pecuários. Desta afectação resultará um impacte negativo, 

pouco significativo, certo, imediato, temporário e reversível. 

Com a construção dos pavilhões e da lagoa de retenção, assistir-se-á à inutilização do solo e à 

perda de área agrícola. No que respeita ao pavilhão de gestação, ao pavilhão de maternidades e 

recria e à lagoa de retenção, todas as implantações ocorrem em área já bastante alterada, onde 

o uso agrícola, no seu sentido global, se restringe à actividade pecuária. Como a área em questão 

é classificada como artificial pela COS’2007, entende-se que o impacte resultante das 

construções é negligenciável, já que promovem um uso idêntico ao actual.  

Por seu lado, o pavilhão de quarentena e o pavilhão de engorda têm a sua implantação sobre 

área agrícola heterogéna, ocupando um total de 1 069,5 m2, ou seja, 0,06% da área total 

correspondente a esta tipologia de uso, que na propriedade, recorde-se, está contabilizada em 

190,2 ha. Deste modo, considera-se que o impacte resultante destas construções é negativo pela 

perda de uso agrícola, mas pouco significativo pela reduzida área abrangida, certo, imediato, 

permanente e irreversível. 

11.9.1.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração não haverá alterações ao uso do solo, uma vez que tanto a 

actividade pecuária, como a actividade agrícola, continuarão a funcionar nos moldes actuais. A 

actividade agrícola poderá, contudo, ser influenciada pela valorização agrícola de efluentes 

pecuários, que se configura como a única acção geradora de impactes sobre o uso do solo. 

A este respeito, é expectável um impacte positivo e significativo sobre a fertilidade dos solos e 

sobre a produção agrícola que é desenvolvida pelo proponente, caso sejam respeitadas das 

condições e quantidades a aplicar. O seu efeito será certo, a curto prazo, permanente e 

irreversível.  

Na eventualidade de serem aplicadas dotações excessivas de efluente é admitido um impacte 

negativo e significativo sobre os solos e sobre o desenvolvimento das culturas, com reflexos a 

curto prazo, permanentes e irreversíveis.   
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11.9.1.3 Fase de Desactivação 

Durante a fase de desactivação assistir-se-á à reposição do solo e das suas condições normais de 

permeabilidade, bem como à reposição eventual do uso agrícola. O impacte será, por isso, 

positivo, significativo, provável, a curto prazo, permanente e irreversível. 

11.9.2 Medidas de Minimização 

11.9.2.1 Fase de Construção 

• Garantir que a execução da obra se restringe às áreas previamente definidas, de modo a 

evitar afectações desnecessárias, em particular sobre áreas ocupadas por montado de sobro. 

11.9.2.2 Fase de Exploração 

• Assegurar que a valorização agrícola dos efluentes pecuários decorre em conformidade com 

as boas práticas agrícolas, nomeadamente que sejam respeitadas as épocas e períodos de 

aplicação, sejam observadas as distâncias de segurança a cursos de água e captações 

subterrâneas, e sejam ainda observados os métodos mais adequados para a sua 

incorporação no solo; 

• Cingir as acções de incorporação dos efluentes a áreas agrícolas e/ou áreas florestais com 

espécies de crescimento rápido (pinhal e eucaliptal), de modo a assegurar a manutenção das 

condições vegetais e sanitárias do montado de sobro. 

11.9.2.3 Fase de Desactivação 

• Limitar as operações de desactivação às áreas estritamente indispensáveis, de modo a evitar 

afectações desnecessárias sobre áreas envolventes; 

• Repor o uso dominante do solo após a conclusão das operações de desactivação. 
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11.10 PAISAGEM 

11.10.1 Avaliação de Impactes 

11.10.1.1 Fase de Construção 

Durante a fase de construção identificam-se as seguintes acções como principais factores 

potenciadores de impactes ambientais sobre a paisagem: i) instalação e funcionamento do 

estaleiro de obra; ii) construção das instalações previstas; e iii) construção da nova lagoa de 

retenção. A elas estarão associados impactes de natureza funcional e visual. 

Os impactes de âmbito funcional prendem-se com afectações sofridas pelos principais 

componentes da paisagem, nomeadamente o relevo, a geologia, o solo e uso do solo, os recursos 

hídricos e a vegetação, em resultado da implantação das instalações e da lagoa. Já os impactes 

de âmbito visual prendem-se com afectações sobre estas componentes, das quais advêm 

modificações de vistas e reacções nos observadores. 

Com a instalação e funcionamento do estaleiro de obra assistir-se-á à perda de coberto vegetal e 

à inutilização do solo. Considerando, porém, que o coberto existente corresponde a espécies 

herbáceas de baixo valor ecológico e cénico, que os solos afectados apresentam baixo valor 

produtivo e que a área a afectar será reduzida, entende-se não haver perda de valor paisagístico, 

pelo que o impacte resultante da sua implantação será negativo, pouco significativo, certo, 

imediato, temporário e reversível. 

A nível visual, o estaleiro constituirá uma intrusão da qual resulta alguma desarmonia funcional 

sobre a paisagem e em particular sobre a sub-unidade “agrícola” em que se insere, a qual 

apresenta, no geral, uma média qualidade visual. Ainda assim e visto que nesta sub-unidade 

existe uma média capacidade de absorção visual e poucos pontos de observação a partir da 

envolvente, o seu impacte visual será negativo mas pouco significativo, certo, imediato, 

temporário e reversível. 

A construção dos novos pavilhões e da lagoa de retenção, acarreta uma perturbação física sobre 

alguns dos elementos estruturantes da paisagem, nomeadamente o solo e o coberto vegetal, 

que ainda assim não proporcionará alterações gravosas na sua matriz. Esta convicção deve-se ao 
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facto de a área prevista para a implantação dos elementos do Projecto abranger 

maioritariamente locais já bastante alterados pelo normal funcionamento da exploração, 

nomeadamente pelos parques ao ar livre. O seu impacte será assim negativo, mas pouco 

significativo, certo, imediato, permanente e irreversível. 

Do ponto de vista visual, a execução da obra origina igualmente alguma perturbação causada 

pela presença e pela circulação de pessoas e máquinas afectas aos trabalhos, da qual resultará 

alguma desorganização e/ou degradação sobre a qualidade da paisagem. Considerando, no 

entanto, que a obra tem lugar numa zona com média qualidade visual e que a mesma têm 

ocorrência espacial e temporal limitada, o seu impacte é negativo, embora pouco significativo, 

certo, imediato, temporário e reversível. 

11.10.1.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração identifica-se a implantação definitiva das instalações, incluindo a 

lagoa de retenção, como a principal acção potenciadora de impactes sobre a paisagem. 

Com a presença destes elementos assistir-se-á ao acréscimo da área impermeabilizada e à 

introdução de mais elementos artificializados na paisagem. Do ponto de vista funcional, o 

acréscimo da área impermeabilizada não terá impactes sobre as principais componentes da 

paisagem, uma vez que as intervenções de maior relevo tiveram ocorrência durante a fase de 

construção.  

A nível visual são esperadas alterações sobre a estrutura visual da paisagem relacionadas, 

sobretudo, com a construção dos novos pavilhões, os quais constituirão os elementos de maior 

exposição a potenciais observadores. Ainda assim, não é expectável que originem alterações 

substanciais à estrutura da paisagem, uma vez que: i) apresentam uma volumetria e 

características exteriores similares às dos restantes pavilhões, assegurando assim o seu 

enquadramento; ii) terão uma utilização compatível com a actividade desenvolvida, não 

introduzindo impactes de outra natureza; e iii) estarão localizados em locais onde os elementos e 

as actividades antrópicas são predominantes. Deste modo, entende-se que o impacte resultante 

da implantação das instalações é negativo, pouco significativo, certo, imediato, permanente e 

irreversível.    



VALORGADO, LDA. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA HERDADE DO PESSEGUEIRO 

 

197 

11.10.1.3 Fase de Desactivação 

Durante esta fase é esperada a ocorrência de alguma desordem funcional e de perturbações 

visuais na paisagem decorrentes das operações de desativação, sobretudo devido à presença e 

circulação de máquinas e veículos. A esta desordem e perturbações estará associado um impacte 

negativo e pouco significativo, dada a sua contenção espacial e temporal, certo, imediato, 

temporário e reversível. 

11.10.2 Medidas de Minimização 

11.10.2.1 Fase de Construção 

• Privilegiar o uso de áreas degradadas e com acessos próximos para a instalação do estaleiro 

de obra; 

• Limitar as acções de remoção do coberto vegetal, limpeza e decapagem do solo às áreas 

estritamente indispensáveis para a execução da obra.  

11.10.2.2 Fase de Exploração 

• Assegurar a manutenção dos pavilhões de forma a minimizar eventuais alterações à 

estrutura da paisagem;  

• Assegurar a manutenção periódica do sistema de retenção, de forma a minimizar o risco de 

rupturas e a poluição do solos e dos recursos hídricos.  

11.10.2.3 Fase de Desactivação 

• Previamente à desactivação apresentar um plano de desactivação pormenorizado, que 

contemple aspectos como as acções de desmantelamento e o destino dado aos elementos 

retirados; 

• Apresentar um plano de recuperação paisagística incidente em todas as áreas afectadas. 
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11.11 SOCIOECONOMIA 

11.11.1 Avaliação de Impactes 

11.11.1.1 Fase de Construção 

A fase de construção acarreterá impactes positivos sobre o emprego e sobre a atividade económica 

na região. Tratam-se no entanto de impactes temporários, ainda que muito significativos. 

Nesta fase é expetável um aumento da circulação de veículos, incluindo veículos pesados, com 

efeitos sobre a circulação rodoviária. Dada a pequena dimensão da obra trata-se de um impacte 

negativo, pouco significativo, certo, imediato, temporário e reversível. 

11.11.1.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração são expectáveis impactes associados à criação de novos empregos, 

quer directamente associados à exploração, dado que existirá aumento do numero de funcionários 

da exploração (previsto um aumento de 50%), quer indirectamente por aumentar a procura da 

prestação de serviços externos por parte da exploração. Por outro lado é também expectável o 

aumento da procura dos produtos da exploração. Considerando a tendência da última década 

relativamente à taxa de desemprego e à taxa de actividade (ver Quadro 37 e Quadro 38) no concelho 

de Salvaterra de Magos, o impacte do Projeto é positivo e signitificativo, certo, imediato, 

permanente e reversível. 

Com a entrada em funcionamento da suinicultura, prevê-se também um aumento do tráfego pouco 

significativo, nomeadamente ao nível da circulação de veículos pesados associados ao transporte de 

efectivo animal e de ração, que possam contribuir para a degradação da rede viária. Não são, por 

isso, expectáveis impactes com repercussões no ordenamento viário existente. 

11.11.1.3 Fase de Desactivação 

Na fase de desactivação será expectável o termo da actividade económica referida anteriormente. 

Deste modo, os impactes expectáveis no cenário de desactivação serão negativos, significativos, 

provaveis, imediatos, permanentes e reversíveis. 
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De igual modo, será expectável a diminuição dos níveis de empregabilidade proporcionada pela 

actividade da suinicultura. Deste modo, os impactes expectáveis neste cenário serão negativos, 

significativos, provaveis, imediatos, permanentes e reversíveis. 

11.11.2 Medidas de Minimização 

11.11.2.1 Fase de Construção 

• Promover a formação e informação do pessoal quanto aos riscos e respectivos meios de 

prevenção, de higiene e segurança no trabalho; 

• Ponderar a colocação de sinalização nos locais de trabalho, de forma a evitar a presença de 

pessoas não afectas aos trabalhos e a possível ocorrência de acidentes; 

• Sempre que possível recorrer à mão-de-obra e a empresas fornecedoras de bens e serviços 

locais. 

11.11.2.2 Fase de Exploração 

• Promover a formação e informação do pessoal quanto aos riscos e respectivos meios de 

prevenção, de higiene e segurança no trabalho; 

• Ponderar a colocação de sinalização nos locais de trabalho, de forma a evitar a presença de 

pessoas não afectas aos trabalhos e a possível ocorrência de acidentes; 

• Sempre que possível recorrer à mão-de-obra e a empresas fornecedoras de bens e serviços 

locais. 

11.11.2.3 Fase de Desactivação 

• Recorrer a mão-de-obra local para o desmantelamento das infra-estruturas existentes a 

ocorrer nesta fase, de modo a compensar de algum modo a dispensa de mão-de-obra, 

consequente da desactivação da exploração. 
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11.12 GESTÃO DE RESÍDUOS 

11.12.1 Avaliação de Impactes 

11.12.1.1 Fase de Construção 

Na fase de construção os resíduos é expetável que ocorra um aumento da produção de resíduos 

sólidos urbanos e, em particular, dos resíduos de construção e demolição. Trata-se de um 

impacte negativo, pouco significativo, certo, imediato, temporário e reversível. 

11.12.1.2 Fase de Exploração 

Efluentes pecuários 

Com a implementação do Projeto o efectivo passará para 900 porcas reprodutoras em ciclo fechado. 

No Quadro 71 apresenta-se a caracterização estimada dos efluentes pecuários tendo como 

referencial o formulário PGEP editado pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

disponível em http://www.drapc.min-agricultura.pt/drapc/servicos/licenciamento/reap.php.  

QUADRO 71. CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES PECUÁRIOS. 

Efetivo  
(Cabeças Normais) 

Quantidades 

Estrume  
(ton. /ano) 

Chorume 
(m

3
/ano) 

Azoto 
disponivel 

Fósforo  Potássio 

900 porcas em 
ciclo fechado x 
1,49 CN 

1341 CN - 22.050,00
1
 

51.570 Kg 
Ndisp/ano 

65.322 Kg 
P2O5/ano 

75.636 Kg 
K20/ano 

1
 Caudal medio anual = 17.190 m

3
chorume/ano + [2m3 aguas de lavagem/ano/1LPE x (900 x 2,7LPE)] = 

22.050,00 m
3
/dia. 

(1 lugar de porca reprodutora com mais de 120 kg, incluindo leitões = 2,7 LPE) 

Conforme se pode verificar a produção de chorume irá duplicar com o aumento do efectivo (de 

11.417,60 m3/ano de chorume atualmente produzido pelo efectivo de 336 porcas em ciclo fechado, 

para 22.050,00 m3/ano de chorume produzido por 900 porcas em ciclo fechado). 

O volume total das estruturas de armazenamento do chorume é atualmente de 18.588m3. 

Considerando que de acordo com os requisitos legais a capacidade de retenção da exploração terá 

que assegurar pelo menos 3 meses, tem-se: 
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Produção média mensal de chorume = 22.050,00 m3/ano / 12 = 1.837,50 m3/mês 

Nº de meses de retenção = 3 

Volume de retenção de 3 meses de produção de chorume = 3 x 1.837,50 m3/mês = 5.513 m3 

Assim, atendendo a que o volume total disponível para armazenamento do chorume (18.588m3) é 

superior à produção de 3 meses de chorume, não se preveem riscos de transbordo e escorrimento 

do chorume para fora do sistema de armazenamento. Adicionalmente, o projeto prevê 

complementar o atual volume de retenção com 1000 m3, correspondente ao volume da futura lagoa, 

resultando um volume total de 19.588 m3. 

Relativamente à valorização agrícola do chorume, que manter-se-á como opção do Proponente, a 

area atualmente disponível da Herdade do Pessegueiro de 184,29 ha com uma cultura instalada de 

trevo/azevém, não é suficiente para acomodar todo o efluente produzido num ano. Deste modo 

recorrer-se-á a terrenos agrícolas de terceiros para valorização do excedente, mantendo-se a 

situação atualmente já adotada ainda que com a afectação de uma maior área. 

Adoptando-se as orientações previstas no Codigo de Boas Práticas Agricolas, reiteradas na Portaria 

nº 631/2009, de 9 de junho, que estabelece as normas regulamentares a que obedece a gestão dos 

efluentes das actividades pecuárias, e que se encontram reflectidas no PGEP, prevêem-se como 

potenciais impactes apenas aqueles associados a acidentes, como por exemplo, a ruptura de conduta 

de drenagem do efluente ou instabilidade dos taludes das lagoas de retenção. Refira-se, que a 

configuração e implementação de um Plano de Gestão de Emergências Ambientais poderá prevenir a 

ocorrência de acidentes ambientais ou minimizar os efeitos de potenciais acidentes quando estes 

ocorram.  

Residuos 

No Quadro 72 apresenta-se a previsão dos residuos que serão produzidos na fase de funcionamento 

da Exploração.  
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Quadro 72. Previsão dos residuos produzidos. 

Resíduo 
(designação 

corrente) 

Designação de Acordo 
com a LER 

Fase(s) LER 
Acondicionamento 
/ Armazenamento 

Destino final 

Mistura de 
resíduos urbanos e 
equiparados 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados incluindo 
misturas de resíduos 

Funcionamento 
Desativação 

20 03 01 
Contentor de 
pequena/média 
capacidade 35 a 50 l 

Aterro 
sanitário  

Resíduos de 
embalagens 

Embalagens de papel e 
cartão 
Embalagens de plástico 
Embalagens de metal 
Embalagens de vidro 

Funcionamento 
Desativação 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 04 
15 01 07 

Contentores de 
deposição seletiva 

Valorização 
material 
(reciclagem)  

Efluentes 
pecuários 

Fezes, urina e estrume de 
animais (incluindo palha 
suja), efluentes recolhidos 
separadamente e tratados 
noutro local 

Funcionamento 02 01 06 

Área coberta e 
impermeável junto 
ao separador e 
lagoas 

Valorização 
agrícola 

Embalagens 
primárias de 
produtos 
fitofarmacêuticos 

Embalagens contendo ou 
contaminadas por 
resíduos de substâncias 
perigosas 

Funcionamento 15 01 10* 

Sacos 
disponibilizados 
pelos pontos de 
venda ou centros de 
recepção 

Centros de 
Recepção 
VALORFITO 

Betão, tijolos, 
cimento, ladrilhos, 
telhas e materiais 
cerâmicos 

Mistura de betão, tijolos, 
ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos não 
abrangidos em 17 01 06 

Ampliação 
Desativação 

17 01 01 Contentor de 6m3 
Valorização 
material 
(reciclagem) 

Animais mortos - Funcionamento - 

1 contentor 
estanque, robusto 
com fechaduras e 
portas 

ITS 

Medicamentos 
fora de uso 

Medicamentos não 
abrangidos em 
20 01 31 

Funcionamento 
Desativação 

20 01 32 
Contentor estanque 
com tampa 

Farmácias 
aderentes à 
Valormed 

Lâmpadas 
fluorescentes e de 
infravermelhos 

Lâmpadas fluorescentes e 
outros resíduos contendo 
mercúrio 

Funcionamento 
Desativação 

200121* 
Contentor estanque 
com tampa 

Valorização 
material 
(reciclagem) 

Resíduos 
hospitalares 

Cateteres de inseminação 
artificial, embalagens de 
medicamentos de uso 
veterinário e agulhas de 
uso veterinário 

Funcionamento 
 

180202* 
1 contentor de 0,6 
litros 

Tratamento 
fisicoquimico 

Com a implementação do Projeto é expectável um aumento do número de funcionários de cerca de 

50% e, nesse sentido é previsível que a produção de residuos urbanos na Exploração também 

aumente.  



VALORGADO, LDA. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA HERDADE DO PESSEGUEIRO 

 

203 

Atendendo ao aumento do efectivo animal com a implementação do Projeto prevê-se que que os 

residuos produzidos pela atividade pecuária (ver Quadro 54) também aumentem. Refira-se que a 

adoção de boas praticas na gestão destes residuos, designamente na segregação e armazenamento 

temporário, e no encaminhamento para operadores licenciados, minimiza potenciais ocorrencias de 

contaminação do ambiente e de problemas de saúde pública.  

11.12.1.3 Fase de Desactivação 

Durante a fase de desactivação haverá produção de diversos tipos de residuos de construção e 

demolição (RCD). A gestão destes resíduos é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de 

março. Neste diploma são definidas as regras e procedimentos que deverão ser atendidos, desde a 

fase de planeamento da empreitada até à sua execução, designadamente, registo de dados dos RCD, 

reutilização em obra, segregação e armazenamento temporário, e transporte. 

Adoptando-se as práticas correctas de gestão de resíduos prevêem-se como potenciais impactes 

apenas aqueles associados a acidentes, como poderá ser a ocorrência de derrames, quer de produtos 

oleosos, quer de combustíveis. O impacte será negativo, improvável, imediato, pontual e reversível. 

11.12.2 Medidas de Minimização 

11.12.2.1 Fase de Construção 

• Separação, acondicionamento e encaminhamento adequados dos resíduos; 

• Reutilização, sempre que possivel, dos resíduos produzidos; 

11.12.2.2 Fase de Exploração 

• Implementar um Plano de Gestão de Emergências Ambientais que contemple todos os 

cenários de risco ambiental que possam ocorrer na exploração. Este Plano deverá ser dado a 

conhecer a todos os trabalhadores da Exploração, de forma a que possam responder 

atempadamente a qualquer cenário de acidente; 



VALORGADO, LDA. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA HERDADE DO PESSEGUEIRO 

 

204 

• Adoptar práticas correctas para a gestão de resíduos, através da sua entrega a empresas 

licenciadas para o efeito, promovendo a separação de resíduos, de acordo com o tipo, 

privilegiando sempre a sua valorização, em detrimento da deposição em aterro; 

• Dotar a exploração de contentores para a deposição selectiva de resíduos, dimensionados 

para as quantidades previstas serem produzidos. Estes contentores deverão ser devidamente 

identificados; 

• Sensibilizar os trabalhadores para a separação correcta dos resíduos produzidos; 

• Providenciar um local dedicado à armazenagem de óleos usados (espaço coberto e solo 

totalmente impermeável), assim como um operador de gestão de resíduos licenciado para o 

transporte e tratamento deste resíduo. Prever, ainda, a existência no local de um kit de 

intervenção rápido a utilizar em caso de derrames; 

• Manter actualizada a informação sobre a legalidade dos operadores de gestão de resíduos 

contratados, designadamente, licença, alvará do transportador, licença/autorização do 

destino final dos resíduos; 

• Não proceder ao abandono, queima, injecção no solo, descarga incontrolada de resíduos e 

entrega a operadores não autorizados; 

• Adequar o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários ao efectivo previsto e afetar área agricola 

suficiente para a valorização dos efluentes pecuários. 

11.12.2.3 Fase de Desactivação 

• Prever a limpeza e aterro das lagoas, de forma a restabelecer as condições anteriores à 

instalação da exploração. Os efluentes aí armazenados deverão ser devidamente 

encaminhados; 

• Aplicar as normas definidas no Decreto-Lei nº 46/2008 para os RCD. 
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11.13 PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO 

11.13.1 Avaliação de Impactes 

Com base no conjunto das condicionantes ambientais resultantes da Situação de Referência do 

Projecto foi definido um layout com a localização dos novos elementos do Projeto. 

A caracterização dos impactes sobre o descritor Património, tem por base a determinação das 

relações de proximidade, à escala 1:25.000, entre as partes do Projecto e o valor cultural 

intrínseco da ocorrência sujeita a impacte. 

Nesta fase dos trabalhos, não se identificaram impactes significativos decorrentes da circulação 

de máquinas, da instalação de vias e outras infraestruturas do Projecto nas áreas de incidência.  

A Situação de Referência do descritor Património Histórico e Arqueológico foi actualizada com 

base numa pesquisa documental e em trabalho de campo.  

11.13.1.1 Fase de Construção 

Consideram-se passíveis de gerar impacte negativo (directo ou indirecto) sobre eventuais 

ocorrências de interesse cultural as seguintes acções: descubra do terreno, mediante 

desmatação e escavação; circulação de máquinas. 

11.13.1.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração não se identificaram impactes negativos. 

11.13.1.3 Fase de Desactivação 

Na fase de desativação não se identificaram impactes negativos. 
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11.13.2 Medidas de Minimização 

11.13.2.1 Fase de Construção 

A minimização dos impactes negativos associados à construção do Projecto, identificados em 

capítulo precedente, poderá ser realizada mediante a aplicação das medidas abaixo indicadas, as 

quais deverão ser complementadas com as especificadas no Quadro 3 onde se discriminam as 

medidas gerais (relativas à obra). Não foram complementadas medidas específicas, uma vez que 

estas são reportáveis directamente às ocorrências, que não se verificaram na AE.  

De acordo com a Situação de Referência apresentada e com a correspondente Avaliação de 

Impactes recomenda-se a aplicação das seguintes medidas de minimização de âmbito geral:  

1. Na fase de construção todas as actividades que envolvam o remeximento e escavação a nível 

do solo e subsolo (desmatação, decapagem e escavação) obrigam a acompanhamento 

integral e contínuo dos trabalhos por um arqueólogo, com efeito preventivo em relação à 

afectação de eventuais vestígios arqueológicos incógnitos. (MEDIDA 1). 

2. Na fase de construção, as localizações das áreas funcionais da obra, das áreas de 

empréstimo, de depósito de terras sobrantes e de estaleiro, devem ser ajustados de forma a 

minimizar a afectação directa de eventuais ocorrências patrimoniais que possam surgir. Se 

essas áreas se situarem fora das áreas agora prospectadas deverão ser executados trabalhos 

de prospecção arqueológica, e adoptadas medidas de minimização de impactes directos ou 

proceder-se ao ajuste da localização prevista caso ocorram áreas de interesse arqueológico. 

(MEDIDA 2). 

No Quadro 73 identificam-se as medidas de minimização respeitantes às ocorrências culturais 

apresentadas na Situação de Referência.  
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Quadro 73. Medidas de Minimização do Descritor Património 

INCIDÊNCIA FASE 
La 
Aj 

PC Pr Ac 
So 
Es 

Co Si Rg 
Vi 

Mo 
Va Ou NM 

 

Medidas Gerais 

Construção   
Pr 
(2) 

Ac 
(1) 

        

Exploração            NM 

Desactivação            NM 

 
Legenda. Projecto = Elaboração do Projecto; La = localização alternativa; Aj = ajustamento do Projecto; PC = inclusão em planta de 
condicionantes da lavra; Pr = Prospecção; Ac = acompanhamento da obra por arqueólogo; So = sondagens arqueológicas; Es = escavações 
arqueológicas; Co = conservação in situ; Si = sinalização em obra; Rg = registo documental; Vi = vigilância; Mo = Monitorização; Va = 
valorização; Ou = outras medidas; NM = não se propõem medidas de minimização. 

 

O cumprimento das medidas de minimização estipuladas, irão prevenir impactes negativos e 

salvaguardar todos os elementos que poderão ser ocorrer.  

11.13.2.2 Fase de Exploração 

Com referência à informação disponível, não se propõem medidas de minimização específicas 

nesta fase. 

11.13.2.3 Fase de Desactivação 

Com referência à informação disponível, não se propõem medidas de minimização específicas 

nesta fase. 

11.14 QUALIDADE DO AR 

11.14.1 Avaliação de Impactes 

11.14.1.1 Fase de Construção 

Durante esta fase os impactes sobre a qualidade do ar estão fundamentalmente associados à 

emissão de poeiras nas actividades de desmatação, movimentação de terras, transporte de materiais 

pulverulentos e circulação de veículos pesados nos caminhos de acesso não pavimentados. Tratam-
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se de impactes negativos, no entanto pouco significativos, dada a reduzida dimensão da obra e a 

ausência de receptores sensíveis nas proximidades, e temporários e reversíveis. 

Prevê-se ainda que a movimentação de máquinas e veículos induzirá um acréscimo das emissões de 

óxidos de azoto, dióxido de enxofre, compostos orgânicos voláteis e fumos negros. No entanto, o 

caráter temporário destas emissões confere uma importância não significativa, embora se trate de 

um impacte negativo. 

11.14.1.2 Fase de Exploração 

A composição dos poluentes atmosféricos que são produzidos nas explorações suinícolas de regime 

intensivo compreende maioritariamente: 

• Dióxido de carbono (CO2); 

• Óxidos de azoto (NOx) 

• Metano (CH4); 

• Amoníaco (NH3);  

• Ácido sulfídrico (H2S).  

Na suinicultura da Herdade do Pessegueiro, a produção destes gases resulta maioritariamente da 

degradação anaeróbica da matéria orgânica nas lagoas. Estes gases estão referenciados na lista de 

gases com efeito de estufa que o Protocolo de Quioto pretende reduzir as emissões. 

No Quadro 74 apresenta-se o resultado do inventário das emissões totais nacionais em 2009 para 

diversas actividades, designadamente, a pecuária. 
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Quadro 74: Emissões totais nacionais em 2009. 

Sector SOx NOx NH3 NMVOC CO PM10 Pb Cd Hg CH4 CO2 N2O Unidade 

A_PublicPower 266,560 210,096 0,058 6,083 12,848 0,019 0,004 0,006 1,756 88534,093 2,354 266,560 t/km2 

B_IndustrialComb 279,325 290,223 0,886 57,499 174,830 279,325 0,010 0,006 13,101 77713,377 1,983 279,325 t/km2 

C_SmallComb 32,859 32,859 0,000 32,859 32,859 32,859 32,859 0,004 32,859 32,859 32,859 32,859 t/km2 

D_IndProcess 121,713 180,487 47,512 357,076 520,742 121,713 32,860 32,863 165,506 38727,745 45,887 121,713 t/km2 

E_Fugitive 33,227 1,791 0,000 140,766 2,939 0,000 0,000 0,000 85,576 3113,645 0,000 33,227 t/km2 

F_Solvents 0,000 0,000 0,000 487,185 0,063 0,000 0,000 0,000 0,000 1518,399 0,000 0,000 t/km2 

G_RoadRail 4,718 731,220 9,307 220,618 42,248 0,067 0,001 0,000 12,604 142003,189 5,266 4,718 t/km2 

H_NationalShips 30,533 90,031 0,000 4,249 4,997 0,000 0,000 0,000 0,152 3844,207 0,100 30,533 t/km2 

I_OffRoadMob 0,327 54,789 0,006 8,197 5,234 0,000 0,000 0,000 0,283 3645,779 1,177 0,327 t/km2 

J_CivilTOL 1,293 44,546 0,000 5,913 15,519 0,001 0,000 0,000 0,657 5085,841 0,144 1,293 t/km2 

L_OtherWasteDisp 0,000 0,000 20,149 40,805 0,000 0,000 0,000 0,000 2197,878 0,000 0,000 0,000 t/km2 

M_WasteWater 0,000 0,000 0,000 3,704 0,000 0,000 0,000 0,000 931,647 0,000 14,690 0,000 t/km2 

N_WasteIncin 1,397 8,205 0,000 40,759 21,739 1,244 0,000 0,000 0,139 231,974 0,273 1,397 t/km2 

O_AgriLivestock 0,000 0,000 106,705 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 220,284 0,000 15,632 0,000 t/km2 

P_AgriOther 0,000 0,000 52,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52,753 0,000 24,856 0,000 t/km2 

Q_AgriWastes 1,030 6,424 8,243 13,057 12,493 0,003 0,000 0,000 3,111 0,000 0,178 1,030 t/km2 

T_Natural 0,000 18,385 0,000 1183,544 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 t/km2 

Fonte: http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150 

De acordo com o Relatório “Alocação Espacial de Emissões em 2009” da Agência Portuguesa de 

Ambiente, os principais sectores responsáveis pelas emissões nacionais de CH4 são:  

• Deposição de Resíduos no Solo, que contribui com 2.197,878 t/km2;  

• Águas Residuais, que contribui com 931.647 t/km2; e  

• Pecuária, que contribui com 220,284 t/km2.  

Os concelhos com emissão de CH4 mais elevada, por unidade de área, são os concelhos com maior 

densidade populacional, a saber: Amadora, Lisboa e Porto (Figura 39). Os concelhos com emissão de 

N2O mais elevada, por unidade de área, são os concelhos do Barreiro e Estarreja (Figura 40). 
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Gráfico 20: Emissões de NH3 em 2009 segundo o sector de actividade. 

 
Fonte: Emissões de poluentes atmosféricos por concelho em 2009, APA. 

 

 
Fonte: Emissões de poluentes atmosféricos por concelho em 2009, APA. 

Figura 38: Emissões de NH3 em 2009. 
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Gráfico 21: Emissões de CH4 em 2009 segundo o sector de actividade. 

 
Fonte: Emissões de poluentes atmosféricos por concelho em 2009, APA. 

 

 
Fonte: Emissões de poluentes atmosféricos por concelho em 2009, APA. 

Figura 39: Emissões de CH4 em 2009. 
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Gráfico 22: Emissões de NO2 em 2009 segundo o sector de actividade. 

 
Fonte: Emissões de poluentes atmosféricos por concelho em 2009, APA. 

 

 
Fonte: Emissões de poluentes atmosféricos por concelho em 2009, APA. 

Figura 40: Emissões de NO2 em 2009. 

Face ao exposto, considera-se que o Projecto contribui para o aumento das concentrações de GEE e 

dessa forma para o agravar das alterações climáticas. Todavia, o Projecto em análise é irrelevante 

para o complexo tema das alterações climáticas, considerando-se o impacte desprezível. 
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No que se refere à produção e dispersão de odores, o facto de não existirem na proximidade da 

exploração receptores sensíveis, e atendendo à direcção predominante dos ventos de E e SE, o 

impacte embora negativo é pouco significativo. 

Os caminhos internos da exploração são em terra batida pelo que o trafego de viaturas pesadas vai 

condicionar a produção de poeras. Com a implementação do Projecto prevê-se um aumento do 

tráfego em 50% face à situação atual passando-se a ter a seguinte frequência semanal: 

• 2 camiões por semana para o transporte de animais;  

• 4 camiões por semana de transporte de ração; 

• Deslocações associadas a 4 funcionários da empresa, em viaturas motorizadas ligeiras, em 

deslocações bi-diárias, 6 vezes por semana, exceptuando o período de férias. 

Por não existirem próximo receptores sensíveis, o impacte do aumento do tráfego, ainda que 

negativo é avaliado como pouco significativo. 

11.14.1.3 Fase de Desactivação 

Nesta fase é expectável haver produção e dispersão de poeiras devido ao transporte dos 

equipamentos e resíduos da demolição das infra-estruturas. O impacte é negativo e pouco 

significativo. 

11.14.2 Medidas de Minimização 

11.14.2.1 Fase de Construção 

• Aspergir o caminho de acesso em terra batida nos dias secos e ventosos e sempre que se 

preveja uma elevada circulação de viaturas pesadas. 

11.14.2.2 Fase de Exploração 

• Aspergir o caminho de acesso em terra batida nos dias secos e ventosos e sempre que se 

preveja uma elevada circulação de viaturas pesadas. 



VALORGADO, LDA. 
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA DA HERDADE DO PESSEGUEIRO 

 

214 

11.14.2.3 Fase de Desactivação 

• Aspergir o caminho de acesso em terra batida nos dias secos e ventosos e sempre que se 

preveja uma elevada circulação de viaturas pesadas. 

11.15 AMBIENTE SONORO 

11.15.1 Avaliação de Impactes 

11.15.1.1 Fase de Construção 

Nesta fase é expetável um incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais nas zonas afetas às 

obras e ao longo dos caminhos de acesso a utilizar. Uma vez que não existem receptores sensíveis na 

proximidade da obra e dado a obra decorrer apenas no período diurno, os impactes sobre o 

ambiente sonoro embora negativos são pouco significativos e reversíveis. 

11.15.1.2 Fase de Exploração 

O impacte no Ambiente Sonoro está associado à emissão de ruído pelo funcionamento de 

equipamentos e máquinas, designadamente, ventiladores, separador de sólidos, motores que 

movimentam as linhas de alimentação e pela circulação de veículos. Considerando que o período de 

funcionamento da exploração é diurno e a ausência de receptores sensíveis, o impacte é negativo e 

pouco significativo. 

11.15.1.3 Fase de Desactivação 

Com a finalização da actividade produtiva, é expetável a produção de ruído associado à 

demolição/reabilitação das infra-estruturas, à remoção do equipamento e maquinaria. Atendendo à 

ausência de receptores sensíveis, o impacte esperado é negativo e pouco significativo. 
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11.15.2 Medidas de Minimização 

11.15.2.1 Fase de Construção 

• Cumprir os procedimentos de operação e manutenção recomendados pelo fabricante para 

cada um dos equipamentos ruidosos que sejam utilizados nos trabalhos, efetuando revisões 

periódicas aos veículos e maquinaria de forma a verificar as suas condições de 

funcionamento e, consequentemente, evitar que os seus níveis de potência sonora 

admissíveis sejam violados; 

• Manter atualizados e disponíveis os relatórios de conformidade das máquinas e 

equipamentos, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei nº 221/2006; 

• Garantir que a circulação de veículos ocorra a uma velocidade controlada. 

11.15.2.2 Fase de Exploração 

• Considerar o disposto na Directiva – Máquinas e Marcação CE na aquisição de novos 

equipamentos e máquinas, isto é, atender que todos os equipamentos e máquinas deverão 

ter a marcação CE e possuir o livro de instruções em português; 

• Garantir que a circulação de veículos seja efectuada a uma velocidade controlada através de 

sinalização de limite de velocidade, dado os acessos à exploração serem maioritariamente 

em terra batida e de piso irregular. 

11.15.2.3 Fase de Desactivação 

• Garantir que a circulação de veículos seja efectuada a uma velocidade controlada através de 

sinalização de limite de velocidade, dado os acessos à exploração serem maioritariamente 

em terra batida e de piso irregular. 

11.16 MATRIZ DE IMPACTES 

• No Quadro 75 apresenta-se a matriz global dos impactes associados ao Projecto da 

Exploração Suinícola da Herdade do Pessegueiro. 
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Quadro 75: Matriz de impactes. 

 Parâmetros de classificação dos impactes 

Descritores 
Fases do 
Projecto 

Acções geradoras de impacte Natureza Magnitude Probabilidade 
Instante em 

que se 
Produz 

Persistência Reversibilidade 

Clima  

Construção 
Emissões de GEE devido à utilização de máquinas e 
equipamentos e materiais de construção  

Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Permanente Irreversivel 

Exploração 
Emissões de GEE decorrentes da produção e gestão de 
efluentes pecuários 

Negativo Significativo Certo Imediato Permanente Irreversivel 

Desactivação Não existem atividades com impacte significativo - - - - - - 

Geologia e 
Geomorfologia  

Construção Erosão devido à circulação de máquinas e viaturas Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Temporário Reversivel 

Exploração Não existem atividades com impacte significativo - - - - - - 

Desactivação Erosão devido à circulação de máquinas e viaturas Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Temporário Reversivel 

Recursos Hídricos e 
Qualidade da Água 

Construção 

Aumento do escoamento superficial e redução da 
infiltração em resultado da compactação do solo devido 
à movimentação de máquinas e veículos e à construção 
de edifícios e da lagoa  

Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Permanente Reversivel 

Contaminação das águas superficiais na sequência de 
derrames com hidrocarbonetos 

Negativo Significativo Improvável Imediato Pontual Reversivel 

Exploração 

Contaminação das águas superficiais e subterrâneas na 
sequência da produção e gestão de efluentes pecuários 

Negativo 
Muito 

significativo 
Improvável Imediato Temporário Reversivel 

Aumento dos volumes captados de água subterrânea 
pode conduzir a interferências indesejáveis na 
piezometria e escoamento subsuperficial 

Negativo Significativo Improvável Médio prazo Temporário Indeterminada  

Contaminação das águas superficiais e subterrâneas na 
sequência de derrames com hidrocarbonetos 

Negativo Significativo Improvável Imediato Pontual Reversivel 
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 Parâmetros de classificação dos impactes 

Descritores 
Fases do 
Projecto 

Acções geradoras de impacte Natureza Magnitude Probabilidade 
Instante em 

que se 
Produz 

Persistência Reversibilidade 

Aumento do escoamento superficial e redução da 
infiltração em resultado da compactação do solo devido 
à área construida 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Permanente Reversivel 

Contaminação das águas superficiais e subterrâneas na 
sequência das cargas contaminantes de origem 
doméstica 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Improvável Imediato Temporário Reversivel 

Desactivação 

Contaminação das águas superficiais e subterrâneas na 
sequência de derrames com hidrocarbonetose de 
mobilização de residuos 

Negativo Significativo- Improvável Imediato Pontual Reversivel 

Aumento do escoamento superficial e redução da 
infiltração em resultado da compactação do solo devido 
à movimentação de máquinas e viaturas 

Negativo 
Pouco 

significativo- 
Certo Imediato Permanente Reversivel 

Solos 

Construção 

Instalação e funcionamento do estaleiro Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Temporário Reversível 

Derrames acidentais de substâncias poluentes Negativo Significativo Improvável Imediato Temporário Reversível 

Preparação do solo Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Permanente Irreversível 

Movimentações de terra Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Permanente Irreversível 

Exploração 

Valorização de efluentes pecuários com controlo 
adequado 

Positivo Significativo Certo Curto prazo Permanente Irreversível 

Valorização de efluentes pecuários sem controlo 
adequado 

Negativo Significativo Certo Curto prazo Permanente Irreversível 

Desactivação 
Operações de desmantelamento de instalações e infra-
estruturas 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Temporário Reversível 

Flora e Vegetação Construção Instalação e funcionamento do estaleiro Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Temporário Reversível 
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 Parâmetros de classificação dos impactes 

Descritores 
Fases do 
Projecto 

Acções geradoras de impacte Natureza Magnitude Probabilidade 
Instante em 

que se 
Produz 

Persistência Reversibilidade 

Remoção do coberto vegetal nas áreas de implantação 
dos pavilhões 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Permanente Irreversível 

Remoção do coberto vegetal na área de implantação da 
lagoa 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Permanente Irreversível 

Exploração 

Valorização de efluentes pecuários sem controlo 
adequado 

Negativo Significativo Certo Curto prazo Permanente Irreversível 

Lixiviação e contaminação de linhas de água Negativo Significativo Certo Curto prazo Permanente Irreversível 

Valorização de efluentes pecuários com controlo 
adequado 

Positivo Significativo Certo Curto prazo Permanente Irreversível 

Desactivação 
Operações de desmantelamento de instalações e infra-
estruturas 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Provável Imediato Temporário Reversível 

Fauna 

Construção 

Perturbações directas sobre a avifauna e a mamofauna Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato 

Maioritariamente 
temporário 

Maioritariamente 
reversível 

Perturbações directas sobre a herpetofauna Negativo 
Pouco 

significativo 
Improvável Imediato Permanente Irreversível 

Exploração 

Perturbações sobre a avifauna e mamofauna pela 
valorização agrícola de efluentes 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Provável Imediato Temporário Reversível 

Afectação da herpetofauna pela lixiviação de efluentes 
nas linhas de água 

Negativo Significativo Improvável Imediato Temporário Reversível 

Desactivação 
Operações de desmantelamento de instalações e infra-
estruturas 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Provável Imediato Temporário Reversível 

Ordenamento do 
Território 

Construção 

Compatibilidade com os IGT Positivo - - - - - 

Compatibilidade com condicionantes, servidões e 
restrições de utilidade pública 

Positivo - - - - - 
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 Parâmetros de classificação dos impactes 

Descritores 
Fases do 
Projecto 

Acções geradoras de impacte Natureza Magnitude Probabilidade 
Instante em 

que se 
Produz 

Persistência Reversibilidade 

Exploração 

Compatibilidade com os IGT Positivo - - - - - 

Compatibilidade com condicionantes, servidões e 
restrições de utilidade pública 

Positivo - - - - - 

Desactivação Compatibilidade com os IGT Positivo - - - - - 

Uso Actual do Solo 

Construção 

Instalação e funcionamento do estaleiro Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Temporário Reversível 

Construção dos pavilhões de quarentena e de engorda Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Permanente Irreversível 

Exploração 

Valorização de efluentes pecuários com controlo 
adequado 

Positivo Significativo Certo Curto prazo Permanente Irreversível 

Valorização de efluentes pecuários sem controlo 
adequado 

Negativo Significativo Certo Curto prazo Permanente Irreversível 

Desactivação Reposição do uso agrícola do solo Positivo Significativo Provável Curto prazo Permanente Irreversível 

Paisagem 

Construção 

Ocorrência de perturbações funcionais sobre a paisagem 
devido à implantação e funcionamento do estaleiro 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Temporário Reversível 

Ocorrência de perturbações visuais sobre a paisagem 
devido à implantação e funcionamento do estaleiro 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Temporário Reversível 

Ocorrência de perturbações funcionais sobre a paisagem 
devido à construção dos pavilhões e da lagoa de retenção 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Permanente  Irreversível 

Ocorrência de perturbações visuais sobre a paisagem 
devido à construção dos pavilhões e da lagoa de retenção 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Temporário  Reversível 

Exploração 
Ocorrência de alterações sobre a estrutura visual da 
paisagem devido à implantação definitiva das instalações 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Permanente  Irreversível 
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 Parâmetros de classificação dos impactes 

Descritores 
Fases do 
Projecto 

Acções geradoras de impacte Natureza Magnitude Probabilidade 
Instante em 

que se 
Produz 

Persistência Reversibilidade 

Desactivação 
Ocorrência de desordem funcional e perturbações visuais 
devido às operações de desactivação 

Negativo 
Pouco 

significativo 
Certo Imediato Temporário  Reversível 

Património Histórico 
e Arqueológico  

Construção 
Descubra do terreno, mediante desmatação e escavação; 
circulação de máquinas. 

Negativo Significativo Improvável Imediato Permanente Irreversível 

Gestão de Resíduos 

Construção 
Aumento da produção de resíduos sólidos urbanos e de 
resíduos de construção e demolição 

Negativo Significativo Certo Imediato Temporário Irreversível 

Exploração 
Aumento da produção de efluentes pecuários Negativo Significativo Certo Imediato Permanente Irreversível 

Aumento da produção de resíduos  Negativo Significativo Certo Imediato Permanente Irreversível 

Desactivação 

Contaminações pontuais por ocorrência de acidentes (p. 
ex. derrames de óleos) 

Negativo Indeterminado Improvável Imediato Indeterminado Não qualificável 

Aumento da produção de resíduos sólidos urbanos e de 
resíduos de construção e demolição 

Negativo Significativo Certo Imediato Temporário Irreversível 

Socioeconomia 

Construção 

Aumento do emprego e da atividade económica na 
região 

Positivo Significativo Certo Imediato Temporário Irreversível 

Aumento do tráfego rodoviário Negativo Pouco 
significativo 

Certo Imediato Temporário Irreversível 

Exploração 

Aumento do emprego e da atividade económica na 
região 

Positivo Significativo Certo Imediato Permanente Irreversível 

Aumento do tráfego rodoviário Negativo 
Pouco 

significativo Certo Imediato Temporário Irreversível 

Desactivação Redução do emprego e da atividade económica na região Negativo Significativo Certo Imediato Indeterminado Reversível 

Qualidade do Ar Construção 
Aumento das emissões de poeiras devido às atividades 
de construção civil 

Negativo Significativo Certo Imediato Temporário Reversível 
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 Parâmetros de classificação dos impactes 

Descritores 
Fases do 
Projecto 

Acções geradoras de impacte Natureza Magnitude Probabilidade 
Instante em 

que se 
Produz 

Persistência Reversibilidade 

Aumento das emissões de óxidos de azoto, dióxido de 
enxofre, compostos orgânicos voláteis e fumos negros 
devido ao funcionamneto de máquinas e veiculos com 
motor 

Negativo Significativo Certo Imediato Temporário Reversível 

Exploração 

Aumento das emissões de GEE devido à produção e 
gestão de efluentes pecuários 

Negativo Significativo Certo Imediato Permanente Irreversível 

Produção e dispersão de odores devido à produção e 
gestão de efluentes pecuários 

Negativo 
Pouco 

significativo Certo Imediato Permanente Irreversível 

Aumento da produção de poeiras em resultado do 
aumento do tráfego afeto à Herdade 

Negativo 
Pouco 

significativo Certo Imediato Temporário Reversível 

Desactivação 
Produção e dispersão de poeiras devido à demolição das 
infra-estruturas e circulação de máquinas e veiculos 

Negativo Pouco 
significativo 

Certo Imediato Temporário Irreversível 

Ambiente Sonoro 

Construção 
Incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais nas 
zonas afectas às obras e ao longo dos caminhos de 
acesso a utilizar 

Negativo Pouco 
significativo 

Certo Imediato Temporário Irreversível 

Exploração 
Emissão de ruído pelo funcionamento de equipamentos 
e máquinas 

Negativo 
Pouco 

significativo Certo Imediato Temporário Irreversível 

Desactivação 
Incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais nas 
zonas das obras e ao longo dos caminhos de acesso a 
utilizar 

Negativo Pouco 
significativo 

Certo Imediato Temporário Irreversível 
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11.17 IMPACTES CUMULATIVOS 

Neste subcapítulo procede-se à identificação e análise dos impactes no ambiente que resultam 

do Projecto em associação com a presença de outros projectos, existentes ou previstos, bem 

como dos projectos complementares ou subsidiários.  

No que respeita a projectos existentes, estão identificadas em redor da Herdade do Pessegueiro 

três explorações pecuárias, duas dedicadas à produção de bovinos em regime extensivo e uma 

dedicada à exploração de suínos em regime intensivo, desconhecendo-se, todavia, os efectivos 

instalados. 

No que se refere aos projectos complementares ou subsidiários, identificou-se no ponto 8.10 as 

actividades desenvolvidas pelo proponente na Herdade do Pessegueiro. Estas, recorda-se, 

consistem na actividade pecuária, através da produção bovina e ovina em regime extensivo, e na 

actividade agrícola e florestal, através da produção de pastagens e da exploração de áreas de 

montado e eucaliptal. Está prevista a instalação de 2 pivots de rega alimentados pelo efluente 

retido no sistema de retenção e a plantação de novas áreas de sobreiro e pinheiro-manso. 

Considerando-se a natureza global destes projectos, efectua-se nos pontos seguintes a avaliação 

dos impactes cumulativos expectáveis para os descritores ambientais potencialmente afectados. 

11.17.1 Clima 

A existência de outras explorações pecuárias na envolvente e de outros núcleos de produção 

pecuária na Herdade, para além dos suínos, é relevante no que se refere a fontes de emissão de 

GEE. Existe assim um impacte negativo cumulativo. 

O aumento da área florestada na Herdade do Pessegueiro, no sentido de aumento da área de 

armazenamento e sequestro de Carbono, representa um impacte positivo cumulativo. A 

produção de pastagens pode também contribuir positivamente para o sequestro de Carbono no 

solo e na biomassa, desde que associada à atividade sejam integradas boas práticas, em 

particular a redução da mobilização do solo e a incorporação de biomassa (através pe. de 

efluentes pecuários) no solo. 
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11.17.2 Geologia e Geomorfologia 

Os projetos previstos e as atividades existentes não acarretam impactes cumulativos 

significativos sobre a geologia e geomorfologia da área de estudo. 

11.17.3 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

Os impactes cumulativos sobre os recursos hídricos fazem-se sentir ao nível da quantidade 

essencialmente sobre as águas subterrâneas e ao nível da qualidade tanto sobre as águas 

subterrâneas como sobre as águas superficiais. Estes impactes são resultantes das outras 

captações de água existentes na envolvente, para uso urbano, industrial, agrícola e pecuário, dos 

usos do solo, em particular a agricultura, tradicionalmente uma importante fonte de 

contaminação difusa das águas subterrâneas e superficiais, e da atividade pecuária, e acarreta 

sobretudo impactes ao nível da qualidade das águas. 

11.17.4 Solos 

A execução das construções previstas no Projecto, em associação com as instalações existentes, 

quer na Herdade do Pessegueiro, quer nas explorações localizadas na envolvente, terão um 

impacte cumulativo negativo sobre os solos devido ao acréscimo das áreas impermeabilizadas e 

à diminuição da capacidade de infiltração. Considerando, no entanto, que as formações 

geológicas em presença favorecem a infiltração, não é expectável que da implantação das 

construções resultem consequências de maior, pelo que este impacte será pouco significativo. 

11.17.5 Flora e Vegetação 

No que respeita às construções, a execução do Projecto contribuirá para o empobrecimento 

ecológico da área onde se insere, devido ao acréscimo das áreas artificializadas em detrimento 

das áreas com revestimento natural. Terá, por isso, um impacte cumulativo negativo, embora 

pouco significativo, dado o nível de degradação a que parte do coberto vegetal está sujeito. 

Com a instalação dos pivots de rega assistir-se-á à perda de valor ecológico em resultado do 

corte de sobreiros e da substiuição de áreas agro-silvo-pastoris por áreas agrícolas, a qual 

contribuirá para o descrécimo da riqueza natural da região em que o Projecto se insere, já 
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fortemente marcada pela presença deste tipo de equipamento. Desta instalação resultará um 

impacte cumulativo negativo, mas pouco significativo, uma vez que o proponente pretende 

compensar os exemplares abatidos e simultaneamente reforçar as áreas de montado com a 

plantação de novos exemplares. 

11.17.6 Fauna 

Do ponto de vista faunístico, não são identificados impactes cumulativos.  

11.17.7 Ordenamento do Território 

A instalação dos pivots de rega acarretará interferências com a servidão de “montado de sobro”, 

incluída na Planta de Condicionates do PDM de Salvaterra de Magos, devido ao abate de 

sobreiros.  

Dado que a legislação em vigor aplicável à protecção do sobreiro e da azinheira, constante do 

Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, e posteriores alterações, possibilita o corte ou arranque 

de exemplares, mediante obtenção de autorização emitida pelo ICNF, já solicitada pelo 

proponente, considera-se não haver incompatibilidades com esta condicionante. 

11.17.8 Uso do Solo 

A instalação dos pivots de rega levará, conforme referido no ponto 11.17.5., à substituição do 

uso agro-silvo-pastoril pelo uso agrícola intensivo, com perda de exemplares arbóreos. Sem 

prejuízo desta alteração, o uso dominante do solo manter-se-á como agrícola, pelo que o 

impacte cumulativo será negativo, mas pouco significativo.  

Com a implementação das intervenções previstas a nível florestal, é esperado um impacte 

cumulativo positivo e significativo para a valorização do montado e restantes áreas de produção 

florestal.  

11.17.9 Paisagem 

A execução do Projecto e respectivos projectos complementares, em particular a instalação dos 

pivots de rega, contribuirão para o agravar da presença humana na área em estudo e para um 
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maior contraste entre as manchas de regadio e os maciços florestais dominantes, que 

genericamente caracterizam a sub-unidade de paisagem “Charneca Ribatejana”.  

Deles resultará, por isso, um impacte cumulativo negativo, mas pouco significativo, dado que, 

por um lado, as construções previstas em Projecto mantêm uma tipologia de uso e 

características estruturais idênticas às edificações já existentes nas várias explorações, e, por 

outro lado, as intervenções previstas a nível florestal contribuirão para minimizar as alterações 

visuais resultantes da substituição de áreas de montado por áreas de agricultura intensiva. 

11.17.10 Socioeconomia 

O emprego e atividade económica ganham uma maior expressão com a presença de outras áreas 

produtivas na Herdade do Pessegueiro e de outras atividades económicas, em particular do setor 

primário, na envolvente à Herdade. Por conseguinte este Projeto concorre para o valor social e 

económico da região. 

11.17.11 Gestão de Resíduos 

A existência de outras explorações pecuárias na envolvente e de outros núcleos de produção 

pecuária na Herdade, para além dos suínos, é especialmente relevante no que se refere à 

existência de várias fontes pontuais de produção de efluentes e aumento da dimensão dos 

sistemas de gestão dos efluentes pecuáros, contribuindo para a ocorrência de um impacte 

negativo cumulativo. 

11.17.12 Património Histórico e Arqueológico 

Nos trabalhos desenvolvidos no âmbito deste estudo, não se identificaram elementos 

patrimoniais de natureza patrimonial na área de estudo do Projeto. Apesar disso, dada a 

possibilidade da localização de eventuais vestígios antrópicos ocultos no subsolo, eventuais 

ações de revolvimento de sedimento e escavações podem introduzir impactes negativos no 

património. 
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11.17.13 Qualidade do Ar 

A afectação da qualidade do ar devido à propagação de odores e à emissão de poeiras é 

potenciada pela presença de outras áreas produtivas e outras explorações na envolvente à 

Herdade do Pessegueiro. 

11.17.14 Ambiente Sonoro 

Do ponto de vista do ambiente sonoro, a presença de outras atividades dentro da Herdade e a 

existência de outras explorações na envolvente contribui para um aumento das fontes de 

emissão de ruído e deterioração da qualidade do ambiente sonoro, em particular devido à 

presença e funcionamento de máquinas, equipamentos e veículos com motor. 
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12. MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

O Plano de Monitorização e de Gestão Ambiental tem como objectivo definir os procedimentos 

para o controlo e evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência 

da previsão de impactes efectuada no âmbito da realização de um EIA.  

Consiste, assim, na definição de um conjunto de acções sistemáticas de observação, medição, 

registo e interpretação, que fornece informação sobre as características e a evolução das 

variáveis ambientais e socioeconómicas no espaço e no tempo, consideradas mais sensíveis na 

sequência da previsão de impactes efectuada, bem como sobre o efeito de determinada 

actividades ou projectos sobre essas variáveis. 

Esta fase, complementarmente, permitirá às entidades competentes efectuarem um 

acompanhamento eficaz e sistemático do cumprimento da DIA.  

Referem-se como principais objectivos deste conjunto de acções: 

• Avaliar à posteriori o impacte de uma determinada actividade sobre esses parâmetros; 

• Verificar, quando aplicável, o cumprimento da legislação ou de condicionantes do 

licenciamento relativamente a esses parâmetros; 

• Verificar a aplicabilidade e eficácia das medidas de minimização adoptadas e estabelecer 

sistemas e procedimentos para esse propósito; 

• Verificar a necessidade de adopção de novas medidas de minimização; 

• Avaliar de forma contínua a qualidade ambiental da área de implementação do Projecto, 

baseada na recolha sistemática de informação e na sua interpretação permitindo, através da 

análise expedita de indicadores relevantes, estabelecer o quadro evolutivo da situação de 

referência e efectuar o contraste relativamente aos objectivos pré-definidos; 

• Estabelecer relações entre os padrões observados e as acções específicas do Projecto, e 

contribuir para a melhoria dos procedimentos de gestão ambiental mais adequadas face a 

eventuais desvios que venham a ser detectados; 
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• Perseguir objectivos de melhoria contínua. 

Neste Plano de Monitorização e de Gestão Ambiental as acções e as ferramentas principais 

incluem: 

• Observação – para vigiar a execução dos termos e das condições da aprovação do Projecto; 

• Efeitos ou impactes monitorizados – para medir as alterações ambientais que podem ser 

atribuídas ao Projecto e, também, para verificar a eficácia de medidas de minimização; 

• Monitorização de conformidade – para assegurar que as exigências regulamentares 

aplicáveis estão a ser cumpridas;  

• Auditoria ambiental – para verificar a execução dos termos e das condições, da exactidão das 

previsões, da eficácia das medidas de minimização e conformidade com as exigências 

regulamentadas. 

Para validar a avaliação contínua da qualidade ambiental na área do Projecto que se pretende 

com a implementação deste Plano de Monitorização e de Gestão Ambiental, o proponente 

compromete-se com a realização de relatórios de monitorização, onde serão registadas as 

medidas aplicadas e o seu grau de eficácia, e a sua interpretação e confrontação com as 

previsões efectuadas no EIA. 

12.1 MONITORIZAÇÃO POR DESCRITORES 

12.1.1 Recursos Hídricos 

Propõe-se a implementação de um Plano de Monitorização Ambiental que inclua a 

monitorização da qualidade da água, pressupondo a amostragem e a realização de análises 

físico-químicas e bacteriológicas nos termos que se apresentam no Quadro 76. 
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Quadro 76: Locais de amostragem e parâmetros a analisar. 

Local de 
amostragem 

Parâmetros a analisar 
Métodos de Tratamento e 

Critérios de Avaliação de Dados 
Periodicidade 

Furo 

Germes totais a 22ºC Decreto-Lei nº 306/2007 

Anual 

Germes totais a 37ºC Decreto-Lei nº 306/2007 

Coliformes totais Decreto-Lei nº 306/2007 

Coliformes fecais Decreto-Lei nº 306/2007 

Enterococos intestinais Decreto-Lei nº 306/2007 

Esporos de Clostrídeos Sulfito Redutores Decreto-Lei nº 306/2007 

Azoto total Decreto-Lei nº 236/98 

Azoto amoniacal Decreto-Lei nº 236/98 

Nitratos Decreto-Lei nº 236/98 

Fosfatos Decreto-Lei nº 236/98 

ph Decreto-Lei nº 236/98 

Condutividade Decreto-Lei nº 236/98 

 

O relatório de monitorização deverá conter os resultados, a descrição de qualquer ocorrência ou 

observação relevante na avaliação dos resultados, a avaliação dos resultados à luz da legislação e 

a evolução dos parâmetros monitorizados tendo em consideração o histórico. Os resultados 

deverão ser apresentados sob a forma de quadro e de gráficos. 

Os relatórios de monitorização deverão ter uma periodicidade anual. 

Propõe-se ainda a monitorização mensal dos consumos de água, devendo-se para tal proceder 

ao registo da água captada ou armazenada. 
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13. LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO 

Na elaboração deste EIA não se registaram lacunas técnicas ou de conhecimento susceptíveis de 

comprometer a avaliação do Projecto.  

Não obstante, destacam-se aqui os aspectos incontornáveis que foram detectados na avaliação 

do descritor recursos hídricos, um dos mais sensíveis neste EIA. 

A ausência de análises físico-quimicas à água do furo não permitiu caraterizar o comportamento 

e evolução da qualidade da água local. Contudo a existência de dados referentes a estações de 

qualidade geridas pela APA permitiu realizar esta caracterização a uma maior escala, que se 

considera válida ao estudo da situação de referência e à avaliação de impactes efectuada. 

Também a existência de um registo de níveis de água subterrânea contribuiria para uma 

caracterização mais completa do escoamento subterrâneo, especialmente se ao mesmo se 

pudesse associar os volumes captados. Os dados regionais do sistema aquífero permitiram uma 

caraterização geral considerada suficiente para suportar a avaliação de impactes do projecto. 
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14. CONCLUSÕES 

O presente EIA incidiu sobre o Projecto de Ampliação da Exploração Suinícola da Herdade do 

Pessegueiro, localizada no concelho de Salvaterra de Magos, propriedade do proponente 

Valorgado – Agricultura e Pecuária, Lda.  

O Projecto tem por objectivo o crescimento progressivo do volume de negócios e da dimensão 

da empresa. Para esse efeito, visa o aumento do efectivo animal existente de 320 para 900 

porcas reprodutoras e a ampliação das instalações utilizadas na actividade de produção suinícola. 

De acordo com a avaliação da equipa técnica que executou o EIA, não é expectável que o 

Projecto origine impactes impeditivos da sua execução ou que sejam indutores de situações 

ambientais gravosas e/ou susceptíveis de comprometem o equilíbrio ecológico e biofísico da 

região. 

Esta convicção assenta no facto de os impactes negativos serem maioritariamente de pouca 

significância, temporários e reversíveis, ou quando de maior significância, serem resultado de 

ocorrências pontuais e de origem acidental que serão minimizáveis através das medidas de 

mitigação constantes deste documento. Estas ocorrências são admitidas em descritores de maior 

sensibilidade ambiental, destacando-se os recursos hídricos e os solos, cuja afectação terá 

consequências para a estabilidade de outros factores como a ecologia e a paisagem. Por este 

motivo e para prevenir a ocorrência de eventuais desvios aos resultados esperados, foram 

propostos parâmetros de monitorização e gestão ambiental a que o proponente deverá recorrer. 

Com a sua concretização, a Valorgado – Agricultura e Pecuária, Lda. visa assegurar a sua 

sustentabilidade empresarial e com isso contribuir para o crescimento dos sectores pecuário e 

agro-alimentar, levando a que o Projecto tenha um impacte positivo sobre a socioeconomia e o 

desenvolvimento territorial da região. No plano biofísico apresenta também impactes positivos 

para a fertilidade dos solos resultantes do aproveitamento agrícola dos efluentes pecuários, cuja 

valorização segue as orientações legais em vigor. 

Por último, esta avaliação assentou em informação bibliográfica e legal de carácter sectorial, que 

foi complementada, tanto quanto possível, com elementos cartográficos, pelo que não envolveu 

lacunas técnicas que a comprometessem. 
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