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1. Nota introdutória
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto “Exploração Agropecuária da Herdade
da Asseiceira (Proc. 020.05.10.01- 12046), proposto pela empresa Sementinfinita Lda., e em
resposta ao ofício da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo com
a ref.ª 667-DSA/DAAMB/2015, é apresentado o presente Aditamento ao Relatório Síntese com
a informação solicitada.

2. Adenda
Relatório Síntese
1. Apresentar cópia do documento que reformulou o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários da
exploração, solicitada em 14/8/2015 pela Direção Regional de Agricultura do Alentejo.

É apresentado no Anexo I o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários atualizado.

2. Apresentar cópia do documento que aprovou o Estudo de Incidências Ambientais do citado projeto.

Apresenta-se no Anexo II o parecer do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF), ref. ª OF/6964/DCNF-ALT/DLAP/2013, de 4/4/2013, sobre o Estudo de Incidências
Ambientais.

3. Apresentar cópia das licenças legalmente exigidas à construção do edificado afeto à exploração
(construções, lagoas, silos, anexos, etc.).

No Anexo III associam-se as licenças das estruturas existentes na exploração a saber:
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Ref. no
Anexo III

Designação

Ref.ª

Entidade

III.1

Alvará de autorização de utilização para
pavilhões de apoio agrícola

OP/2011/76

Câmara Municipal
de Alcácer do Sal

III.2

Alvará de utilização do edifício destinado a
apoio agrícola

OP/90/2010

Câmara Municipal
de Alcácer do Sal

Ref.ª

Entidade

OP/2013/23

Câmara Municipal
de Alcácer do Sal

Ref. no
Anexo III
III.3
III.4

Designação
Licença de estrutura metálica para apoio
agrícola

Identificação da
estrutura
Pavilhões de
apoio agrícola
Pavilhão de
apoio agrícola
2
de 7.662,40 m
Identificação da
estrutura
Estrutura
metálica para
apoio agrícola
2
de 3.978,40 m

Ref.ª no Quadro 4. do Relatório Síntese
Construções fixas (1. Palheiro, 2. Armazém de rações, 3. Sala
de ordenha e instalações de apoio)
Construções amovíveis (4. Telheiro da alimentação nº 1
(alojamento), 5. Telheiro da alimentação nº 2 (alojamento),
6. Telheiro do armazém das rações, 7. Telheiro das
máquinas, 8. Telheiro dos bezerros (alojamento))
Ref.ª no Quadro 5. do Relatório Síntese

Pavilhão de alojamento

3. Apresentar cartografia referente às parcelas de espalhamento dos efluentes pecuários, e nesta,
sobrepor os solos incluídos na Reserva Ecológica Nacional, nas tipologias Áreas Estratégicas de Proteção
e Recarga de Aquíferos, Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Margens dos Cursos de Água e
outras condicionantes relativas à proteção dos recursos hídricos, bem como indicar a área não
sobreposta e a área sobreposta, quer total quer por tipologia afetada.

Nos Desenhos 1A, 1B e 1C apresenta-se a cartografia das áreas de espalhamento na carta de
condicionantes do PDM de Alcácer do Sal, do PDM de Grândola e do PDM de Coruche,
respectivamente.
Os Desenhos2A a 2C são referentes à localização das parcelas no Sítio Comporta/Galé.

4. Apresentar cartografia referente às parcelas de espalhamento dos efluentes pecuários, e nesta,
sobrepor os povoamentos de sobro e/ou azinho, nos termos da legislação em vigor, bem como indicar a
área não sobreposta, a área sobreposta, e nesta, por mancha de povoamento, a densidade árvores/ha e
o respetivo vigor vegetativo.

Considerando o Desenho 1C referente às condicionantes do PDM de Coruche, as duas parcelas
de valorização de efluentes localizadas neste concelho estão inseridas em “Áreas de Montado
de Sobro e azinho”.
Nos Desenho 3A, 3B e 3C apresentam-se o enquadramento das parcelas de valorização
agrícola dos efluentes pecuários sobre a Carta de Ocupação do Solo de 2007, nível 5. Nesta
carta não é possível distinguir os povoamentos das diferentes espécies, no entanto, na visita
ao local foi possível averiguar que a parcela 1541455982004 (Bicas), no concelho de Grândola,
tem alguns exemplares de sobreiros, mas não apresenta uma grande densidade.

5. Apresentar cartografia da Herdade da Asseiceira em escala adequada, com a identificação do
edificado afeto à exploração (construções, lagoas, silos, anexos, etc.), sobreposta com os solos incluídos
nas várias tipologias da Reserva Ecológica Nacional, bem como indicar as respetivas áreas por edificado
e por tipologia afetada.

Apresenta-se no Desenho 4 o edificado afecto à exploração sobreposto na Carta de
Condicionantes do PDM de Alcácer do Sal. Da análise deste desenho, podemos concluir que:
•
•

Nenhuma das tipologias da REN é afectada pelo edificado;
Todo o edificado se encontra no Sitio Comporta-Galé.
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6. Completar o Quadro 62 (página 174) com as informações relativas às quantidades e tipologias de
resíduos produzidos pela exploração. Para estimar as quantidades deverá ter em conta o histórico do
registo de dados do SIRER, através do registo anual do Mapa Integrado de Registo de Resíduos, cuja
obrigatoriedade se encontra definida na alínea c) do n.º 1 do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de
setembro.

Considerando os três últimos anos de registo de dados do SIRER, designadamente o Mapa
Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) 2012, 2013 e 2014 rectifica-se a informação que
consta no Quadro 62 do Relatório Síntese.
Quadro 1: Resíduos – caracterização, armazenamento e destino final. - RECTIFICADO
Resíduo (designação
corrente)

Designação de Acordo com a
LER

Fase(s)

LER

Acondicionamento /
Armazenamento

Destino final

Fonte

Resíduos de
plásticos

Resíduos de plásticos
(excluindo embalagens)

Exploração

02 01 04

Big bag

Ambilital
(aterro
sanitário)

MIRR 2013

Óleos usados

Outros óleos de motores,
transmissões e lubrificação

Exploração

13 02 08*

Tambor de 200 litros
sobre bacia de
retenção

Operador
licenciado

MIRR 2013

Filtros de óleo

Filtros de óleo

Exploração

16 01 07*

Tambor de 200 litros
sobre bacia de
retenção

Operador
licenciado

MIRR 2013

Metais

Metais ferrosos

Exploração

19 12 02

Contentor

Operador
licenciado

MIRR 2013

Resíduos
hospitalares

Cateteres de inseminação
artificial, embalagens de
medicamentos de uso
veterinário e agulhas de uso
veterinário

Exploração

18 02 02*

1 contentor de 0,6
litros

AMBIMED

MIRR 2014
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7. Efetuar a caracterização de referência no fator Património, no que respeita às parcelas de
espalhamento dos efluentes pecuários, através da realização de pesquisa documental, bem como avaliar
os impactes expectáveis e indicar as respetivas medidas de minimização.

As áreas em questão situam-se administrativamente na União das Freguesias de Alcácer do Sal
(Santa Maria e Santiago) e Santa Susana, concelho de Alcácer do Sal e distrito de Setúbal e na
União das Freguesias de Grândola e Santa Margarida da Serra, concelho de Grândola e
igualmente distrito de Setúbal.
Pesquisa documental:
A pesquisa incidiu num conjunto variado de fontes de informação documental, inventariadas
em Documentação Consultada, e algumas fontes orais.
Nas áreas abrangidas pela antiga freguesia de Santa Maria do Castelo, na qual se inserem as
parcelas de espalhamento dos efluentes pecuários, existem inúmeros vestígios arqueológicos.
Dos séculos VII e VI a.C. destaca-se o sítio de Abul (CNS 2924), um complexo industrial de
origem fenícia, que teve posteriormente ocupação a partir do século I d. C. com a utilização de
um forno de produção de ânforas. No mesmo local distinguiu-se ainda um porto natural (CNAS
n.º 5286), dotado de condições de fundeadouro e de varadouro, que possibilitava o trânsito
portuário associável tanto ao estabelecimento de época fenícia como ao escoamento fluvial
dos produtos romanos. Nas proximidades localizou-se um cais palafita (CNS 25849), ou seja,
identificou-se uma estrutura de acostagem em madeira e, ao lado, surgiram vestígios de outra
estrutura antiga semelhante.
O Castelo de Alcácer do Sal (CNS 159), classificado como Monumento Nacional, teve uma
longa ocupação desde da Idade do Ferro, passando pelo período Romano, Medieval Islâmico e
Medieval Cristão, visualizando-se ainda hoje panos de muralha em taipa e alvenaria que
rodeiam parte da povoação. A alcáçova foi adaptada a convento.
Num talude que ladeia a Noroeste da EN5, apareceu um forno atribuível à Idade do Ferro (CNS
28467) e na Horta de Cima (CNS 7664) localizaram-se achados isolados com a mesma datação.
Na Estrada da EPAC (CNS 28465), em Alcácer do Sal, visualizou-se uma sepultura do período
romano. Daquela época é ainda um forno descoberto na Amieira (CNS 5304); os vestígios
diversos identificados em Casas Novas (CNS 7652), Moinho da Ordem (CNS 7673) e Vale de
Reis (CNS 15290); a necrópole da Escola Secundária de Alcácer do Sal (CNS 32916) com 5
enterramentos; o povoado da Horta dos Ponces (CNS 28469); as olarias do Moinho Novo (CNS
20812), do Monte do Bugio 1 (CNS 7677), Vale de Cepa (CNS 7705) e do Monte da
Enchurrasqueira (CNS 7675); o forno existente no Monte da Batalha (CNS 7674); a oficina do
Monte do Bugio II (ou Monte da Faia) (CNS 7607). Do mesmo momento cronológico, mas
diacronicamente estendendo-se até à época moderna, é a calçada de rua ou de um átio
localizada em Alcácer do Sal, na Rua do Castelo n.º 6 (CNS 32321). Sobressai do período
romano (séculos I a II d.C.) a necrópole da Azinhaga do Senhor dos Mártires (CNS 171), onde se
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podem vislumbrar 4 tipologias diferentes de sepulturas: umas em urnas, outras em caixa de
forma quadrangular talhada na pedra; sepulturas de lateres dispostas em cutelo e cobertas
por outros colocados horizontalmente sobre os primeiros, de modo a formar um caixa e ainda
sepulturas em fossa.
Na Herdade do Pinheiro (CNS 43) detetou-se um conjunto de 5 fornos que trabalharam ao
longo de todo o período Romano.
Cronologicamente enquadrável na Idade Média é a necrópole em Alcácer do Sal, na Encosta
Norte do Castelo (CNS 28468), onde se encontraram 2 enterramentos. Também no castelo,
mas na encosta ocidental do castelo foi detetada uma necrópole islâmica (CNS 16822), onde se
exumaram 4 enterramentos. Outra necrópole do período Medieval Cristão, atingindo
igualmente a época Moderna, é a existente junto ao Santuário do Senhor dos Mártires (CNS
130), monumento inicialmente erigido no século XIII, mas que foi sofrendo constantes
remodelações durante vários séculos.
De um momento indeterminado, mas provavelmente enquadrados dentro da Pré-História, são
os vestígios diversos encontrados no Monte Novo do Sul (CNS 16974)
(http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados).
As restantes parcelas localizam-se na União das Freguesias de Grândola e Santa Margarida da
Serra, em cujo território existem 17 sítios de interesse arqueológico.
Reportando-nos aos períodos do Mesolítico e Calcolítico conhece-se o concheiro designado
por Barranco da Moura (CNS 4311). Do Neocalcolítico existem referências a 2 menires na zona
Cabeça do Cardo (CNS 32985); à anta da Herdade de Martins Parreira (CNS 1461) ou Anta 1 de
Grândola; à anta Monte da Algêda 1 (CNS 7759); à anta do Monte da Algêda 2 (CNS 7760) e à
anta do Outeiro do Ouro (CNS 1464)
Do período romano, é possível evocar as minas de Canal Caveira (CNS 4391) onde se exploraria
o cobre, o ferro, a prata e o ouro; a necrópole do Cerrado do Arraial (CNS 16380); as termas do
Cerrado do Castelo (CNS 5841 – Classificado como Imóvel de Interesse Público), alvo de
diversos trabalhos arqueológicos, tendo-se definido algumas áreas bem específicas dos
balneários às quais se sobrepôs, após o abandono do espaço, uns fornos também de origem
romana; o forno das Fontainhas (CNS 25307); a represa do sítio Represas/Pego da Moura/Pego
da Mina (CNS 7732), uma barragem composta por um muro retilíneo, em opus incertum com
contrafortes; o achado isolado de um peso de tear em barro no sítio da Herdade de Martins
Parreira (CNS 7755) e da fíbula no sítio da Pirâmide das Encruzilhadas (CNS 5543).
Deverá remontar à época moderna a necrópole da Igreja Matriz de Grândola (CNS 32838),
bem como a Igreja de São Pedro (CNS 33671), local da descoberta de enterramentos.
Encontram-se ainda registados em meio aquático um casco em Tróia 1 (CNS 33497) e uma
barca
em
Tróia
2
(CNS
33731)
(http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados).
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Junto às áreas em questão não se conhecem elementos de interesse patrimonial, segundo
informação obtida junto da Direção Geral do Património Cultural.
Avaliação de Impactes:
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 Projeto e o valor cultural
intrínseco da ocorrência sujeita a impacte.
Não se identificaram impactes decorrentes do espalhamento dos efluentes pecuários.
A Situação de Referência do descritor Património Cultural foi atualizada com base numa
pesquisa documental.
As situações identificadas correspondem a uma análise sobre um cenário em que não está
previsto a aplicação de medidas de salvaguarda.
Medidas de Minimização:
A minimização dos impactes negativos associados ao espalhamento de efluentes, identificados
em capítulo precedente, poderá ser minorada mediante a aplicação da medida abaixo
indicada. Não foram complementadas medidas específicas, uma vez que estas são reportáveis
diretamente às ocorrências, que não se verificaram na área em estudo.
De acordo com a Situação de Referência apresentada e com a correspondente Avaliação de
Impactes recomenda-se a aplicação da seguinte medida de minimização de âmbito geral:
A. Na fase de Construção.
Previamente ao espalhamento de efluentes, provavelmente em fase de acompanhamento
arqueológico no âmbito da construção do projeto, as parcelas em causa deverão ter trabalhos
de prospeção arqueológica. Se necessários serão adotadas medidas de minimização de
impactes diretos ou proceder-se ao ajuste da localização prevista caso ocorram áreas de
interesse arqueológico. (MEDIDA 1).
No Quadro 1 identificam-se as medidas de minimização respeitantes às ocorrências culturais
apresentadas na Situação de Referência.
No Quadro 2 definem-se, a título informativo, as medidas-tipo de aplicação relevante quando
ocorrem operações com impacte no solo/subsolo.
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Quadro 1. Medidas de Minimização do Descritor Património

INCIDÊNCIA

La
Aj

FASE

So
PC

Pr

Ac

Vi
Co

Es

Si

Rg

Va

Ou

NM

Mo

Pr
Construção
(1)
Medidas Gerais
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.

Quadro 2. Medidas de Minimização - Conceitos

MEDIDA

FASE

Localização alternativa
para o projecto ou
parte de projecto

Projecto de
execução

Ajustamento da
localização do projecto

Projecto de
execução

Planta de
condicionantes da obra

Concurso

Prospecção
(arqueológica)

Projecto de
execução,
construção

Acompanhamento
(arqueológico)

Construção

Conservação

Construção,
exploração

Escavações e

Projecto de

DEFINIÇÃO
Escolha de localização alternativa para o projecto, ou parte do projecto,
no caso de coincidir com imóvel classificado ou ocorrência de valor
patrimonial médio ou elevado e implicar destruição, afectação parcial ou
intrusão em área de protecção.
Ajustamento da localização do projecto, ou parte do projecto, de forma a
garantir a conservação de ocorrência de interesse patrimonial.
Inclusão das ocorrências de interesse patrimonial, identificadas na
Situação de Referência do EIA, em planta de condicionantes do caderno
de encargos da obra.
As áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas de
empréstimo, outras áreas) deverão ser prospectadas, antes do início da
obra, no caso de se situarem fora das zonas prospectadas no decurso
deste EIA.
Observação, por arqueólogo, das operações que impliquem a remoção e
o revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em
acções de preparação ou regularização do terreno) e a escavação no solo
e subsolo (abertura de fundações para aerogeradores, estação de
comando, valas de cabos ou execução de novos acessos). Os resultados
deste acompanhamento podem determinar a adopção de medidas de
minimização específicas (registo, sondagens, escavações arqueológicas,
etc). Os achados móveis efectuados no decurso desta medida deverão
ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do
património cultural.
As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que
sejam reconhecidas durante o acompanhamento da obra devem, tanto
quanto possível e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas
(mesmo que de forma passiva) de tal forma que não se degrade o seu
estado de conservação actual. No decurso da obra esta medida pode
traduzir-se na delimitação e sinalização de áreas de protecção às
ocorrências a conservar.
Execução de sondagens e/ou escavações arqueológicas ou outros
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MEDIDA

FASE

DEFINIÇÃO

sondagens
arqueológicas

execução,
construção

Registo (documental)

Construção

Sinalização

Construção

Valorização

Exploração

estudos (históricos, etnológicos, etc), destinadas a obter informação que
permita determinar o estado de conservação, a funcionalidade e o
interesse científico dos sítios e monumentos que sejam destruídos pela
implantação do projecto. Os resultados dessas pesquisas aconselharão,
ou não, a valorização dos respectivos sítios e a publicação dos resultados
sob a forma de monografia devidamente ilustrada.
Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na
elaboração de memória descritiva (para memória futura) das ocorrências
de interesse patrimonial que possam ser destruídas em consequência da
execução do projecto ou sofrer danos decorrentes da proximidade em
relação à frente obra.
Nas proximidades da frente obra deverão ser delimitadas com fita
sinalizadora todas as ocorrências de interesse patrimonial, passíveis de
afectação, mesmo que indirecta, na fase de construção (nomeadamente
devido à circulação de máquinas, à instalação de áreas de depósito ou
outras). Pretende-se, desta forma, minorar ou evitar danos involuntários
e garantir a conservação dessas ocorrências.
A valorização patrimonial abrange um conjunto de medidas relacionadas
com o estudo, a fruição pública (turístico-didáctica) e a conservação
activa, in situ, das ocorrências de maior interesse patrimonial. Considerase adequado que estas medidas sejam promovidas em iniciativa de
parceria entre o Dono da Obra e a autarquia local.
Vigilância regular do estado de conservação dos elementos de maior
interesse patrimonial identificados na AI do projecto. A execução desta
medida compete ao Dono da Obra, com obrigatoriedade de
comunicação às entidades competentes dos efeitos negativos
detectados.

Vigilância

Monitorização

Exploração

Exploração

Monitorização periódica (por um período de pelo menos 3 anos) do
estado de conservação das principais ocorrências patrimoniais situadas
na AI do projecto ou nos principais acessos. Esta medida deve ser
executada por especialista independente (arqueólogo) contratado pelo
dono-da-obra ou técnico autárquico e inclui a apresentação de relatórios
de visita à entidade de tutela sobre o património arqueológico.
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8. Indicar o tipo de ocupação humana das edificações existentes num raio de 2000 m, quer à exploração
quer às áreas de espalhamento. No caso de serem considerados recetores sensíveis, nos termos da
legislação em vigor, deverá:
- avaliar a qualidade do ar em resultado da emissão difusa de compostos odoríferos, na situação de
referência, com base em modelos de dispersão a jusante da fonte, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do
Artigo 34º do Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, e consoante a direção dos ventos e as condições
de dispersão atmosférica e atendendo a diferentes cenários meteorológicos (ex: direção e intensidades
dos ventos, turbulência da atmosfera / classes de estabilidade, temperatura e humidade). Deverá utilizar
o critério mais comum para avaliar a conformidade com o valor limite da intensidade do odor específico
da exploração, segundo o RWDI Air Inc., 2005 (Odour Management in British Columbia: Review and
Recommendations. Final Report to the Ministry of Water, Land and Air Protection, BC);
- de acordo com a avaliação acima solicitada, indicar as respetivas medidas de minimização, propor um
plano de monitorização ou apresentar as melhores técnicas disponíveis a implementar no projeto, por
forma a minimizar a concentração de odores desagradáveis junto dos citados recetores.

Conforme se referiu no Relatório Síntese (RS), existe 2 habitações distam cerca de 200m e
300m, respetivamente da Herdade da Asseiceira. Estas habitações são identificadas no RS
como receptor 1 e receptor 2, respectivamente. O receptor 1 é uma habitação de uma
exploração pecuária contigua à Herdade da Asseiceira. O receptor 2 é referente à habitação
pertencente à Herdade da Asseiceira utilizada pelos trabalhadores desta exploração.
Nas áreas afectas à valorização agrícola dos efluentes pecuários trata-se de terrenos agrícolas.
As habitações aí existentes estão associadas às respectivas explorações agropecuárias.
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Figura 1-A: Enquadramento das áreas valorização agrícola dos efluentes pecuários da Herdade da Asseiceira.
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Figura 2-B: Enquadramento das áreas valorização agrícola dos efluentes pecuários da Herdade da Asseiceira.

9. Avaliar os impactes expectáveis das ações de espalhamento dos efluentes pecuários nas áreas de
povoamento identificadas em 4, assim como indicar as respetivas medidas de minimização e propor
programa de monitorização ou justificar a sua não necessidade.

As técnicas e tecnologias envolvidas no espalhamento dos efluentes pecuários poderão
danificar o sistema radicular das árvores e/ou alterar a estrutura do solo afectando dessa
forma nos povoamentos de sobro e/ou azinho.
De acordo com o Artigo 16º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, que define as
medidas de proteção do sobreiro e da azinheira, nos povoamentos de sobreiro ou azinheira
não são permitidas:
a) Mobilizações de solo profundas que afectem o sistema radicular das árvores ou
aquelas que provoquem destruição de regeneração natural;
b) Mobilizações mecânicas em declives superiores a 25%;
c) Mobilizações não efectuadas segundo as curvas de nível, em declives compreendidos
entre 10% e 25%;
d) Intervenções que desloquem ou removam a camada superficial do solo.
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Considerar ainda, que em áreas de floresta, a valorização agrícola dos efluentes pecuários só é
permitida de 3 em 3 anos.
Atendendo ao disposto no Anexo VI da Portaria 631/2009, de 9 de junho, recomenda-se as
determinações analíticas do material vegetal aos seguintes parâmetros: Azoto, fósforo,
potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, manganês, zinco, cobre e boro.

10. Apresentar plano de monitorização, quer para qualidade das águas subterrâneas, nos locais de
permanência de animais e de espalhamento dos efluentes pecuários, quer para qualidade das águas
superficiais, a montante e a jusante da linha de água mais fortemente pressionado pela exploração.

Propõe-se a implementação de um Plano de Monitorização Ambiental que inclua a
monitorização da qualidade das águas subterrâneas e superficiais.
No Quadro 2 identificam-se os requisitos propostos para a análise da qualidade das águas
subterrâneas.
Quadro 2: Locais de amostragem e parâmetros a analisar nas águas subterrâneas.
Local de amostragem

Captações de água
subterrânea da
exploração da Herdade
da Asseiceira (6
captações)

Captações de água
existentes nas áreas
afectadas ao Plano de
Gestão de Efluentes
Pecuário da exploração
da Herdade da Asseiceira

Parâmetros a
analisar

Objetivos
Avaliar a afectação da
qualidade da água
subterrânea pelas
atividades da exploração
pecuária da Herdade da
Asseiceira

Periodicidade

Indicadores
ambientais

Anual

Decreto-Lei nº
236/98 –
anexo XVIII

Coliformes totais
Coliformes fecais
Azoto total

Avaliar a afectação da
qualidade da água
subterrânea pela
valorização agrícola dos
efluentes pecuários da
exploração pecuária da
Herdade da Asseiceira

Azoto amoniacal
Nitratos
Fosfatos

Propõe-se ainda a monitorização da qualidade das águas superficiais a montante e a jusante
na linha de água assinalada na figura seguinte, nos locais indicados a montante e a jusante da
exploração.
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Figura 3: Localização dos pontos de amostragem da qualidade das águas superficiais.

No Quadro 3 identificam-se os requisitos propostos para a análise da qualidade das águas
superficiais. O objetivo desta análise é avaliar a afectação da qualidade da água da linha de
água acima indicada pelas atividades da exploração pecuária da Herdade da Asseiceira.
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Quadro 3: Locais de amostragem e parâmetros a analisar nas águas superficiais.
Local de amostragem

Ponto 1 – montante da
exploração

Parâmetros a analisar

Indicadores ambientais

Oxigénio dissolvido

Decreto-Lei nº 236/98 – anexo X

pH

Decreto-Lei nº 236/98 – anexo X

Sólidos suspensos totais

Decreto-Lei nº 236/98 – anexo X

Carência bioquímica de
oxigénio

Decreto-Lei nº 236/98 – anexo X

Carência química de
oxigénio

-

Fósforo total
Ponto 2 – a jusante da
exploração

Periodicidade

Anual

Decreto-Lei nº 236/98 – anexo X

Nitritos

Decreto-Lei nº 236/98 – anexo X

Nitratos

-

Azoto Kjeldahl

-

Azoto amoniacal

Decreto-Lei nº 236/98 – anexo X

Coliformes totais

-

Coliformes fecais

-

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.

11. Efetuar nova caracterização da situação de referência no fator Flora, Vegetação e Fauna, no que
respeita quer à herdade da Asseiceira quer às parcelas de espalhamento dos efluentes pecuários, tendo
por base a cartografia oficial dos valores naturais do Sítio Comporta-Galé (Habitas e Espécies da Flora e
Espécies da Fauna), bem como avaliar os impactes expectáveis, indicar as respetivas medidas de
minimização e propor programa de monitorização.

Flora e vegetação
1. Metodologia
A caracterização da flora e vegetação foi efetuada para a totalidade da Herdade da Asseiceira, inclui
ainda as parcelas afectas ao Plano de Gestão de Efluentes Pecuários.
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Analisaram-se as características ecológicas através do estudo dos seguintes aspectos: i) Grau de
proximidade ou semelhança (ou afastamento) ao coberto vegetal primitivo; ii) Presença de habitats
classificados nos termos da Diretiva 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. Relativamente ao levantamento de campo, efectuado em
Março de 2014 um reconhecimento em toda a área da Herdade da Asseiceira. 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 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) Diretiva 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 (Diretiva nº
82/72/CEE); e iii) Legislação nacional aplicável.

2. Caracterização da situação de referência
2.1 Sensibilidade da área em estudo
A área da Herdade da Asseiceira ocorre integralmente no Sítio de Importância Comunitária (SIC)
PTCON0034 – Comporta/Galé, integrado na Rede Natura 2000 (Desenho 2A, Anexo IV do Relatório
Síntese).
Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho,
com as alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação nº 53-A/2008, de 22 de setembro, o Sítio
PTCON0034 constitui área nuclear para a conservação da natureza, pertencente ao Sistema Nacional de
Áreas Classificadas, por sua vez integrado na Rede Fundamental de Conservação da Natureza.
Relativamente às parcelas que serão alvo de valorização agrícola (Desenho 2A, 2B e 2C):
•

A parcela com o nº de parcelário 1631503026500, está totalmente inserida no SIC PTCON0034
– Comporta/Galé. As culturas instaladas são milho e aveia. Esta parcela apresenta, portanto,
uma elevada sensibilidade ecológica.

•

A parcela com o nº de parcelário 1571471121300, apenas 3% da área está inserida no SIC
PTCON0034 – Comporta/Galé. Nesta parcela a cultura instalada é o milho e a aveia. Esta
parcela apresenta, portanto, uma elevada sensibilidade ecológica.

•

A parcela com o nº de parcelário1561472407002 não está inserida SIC PTCON0034 –
Comporta/Galé. As culturas instaladas são o milho e aveia e trata-se de uma área com baixa
sensibilidade ecológica.

•

A parcela com o nº de parcelário 1632294856002 também não está inserida SIC PTCON0034 –
Comporta/Galé. A cultura instalada é melão e trata-se de uma área com baixa sensibilidade
ecológica.
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•

A parcela com o nº de parcelário 1642296167300 também não está inserida SIC PTCON0034 –
Comporta/Galé. A cultura instalada é melão e trata-se de uma área com baixa sensibilidade
ecológica.

•

A parcela com o nº de parcelário 1461587330004 está totalmente inserida no SIC PTCON0034 –
Comporta/Galé. A cultura instalada é milho. Esta parcela apresenta, portanto, uma elevada
sensibilidade ecológica.

•

A parcela com o nº de parcelário 1481537854001 está totalmente inserida no SIC PTCON0034 –
Comporta/Galé. A ocupação desta parcela é de pinheiros. Esta parcela apresenta, portanto,
uma elevada sensibilidade ecológica.

•

A parcela com o nº de parcelário 1461587330008 está totalmente inserida no SIC PTCON0034 –
Comporta/Galé. A cultura instalada é pastagem. Esta parcela apresenta, portanto, uma elevada
sensibilidade ecológica.

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 fitocenosos 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 Sadense.
A este superdistrito está associada uma etapa clímax composta pelo sobreiral de Oleo sylvestrisQuercetum suberis, que segundo Neto et al. (2007) terá uma origem antrópica. De acordo com este
autor, a ocorrência do sobreiral está relacionada com uma utilização agrícola prolongada do sector
superficial das formações sedimentares do Pliocénico e Plistocénico, da qual resultou o desprendimento
das partículas arenosas do solo. Com a ação do vento estas partículas foram progressivamente
remobilizadas, dando origem a uma cobertura arenosa de fraca espessura mas com retenção de
humidade suficiente para suportar uma comunidade de sobreiros numa situação tipicamente sinusial.
Ainda segundo este autor, na ausência de utilização agrícola e, consequentemente, de uma capa
arenosa superficial, a colonização destas áreas seria antes assegurada por um sobreiral de Asparago
aphylli-Quercetum suberis.
A mesma atividade agrícola que deu origem a este sobreiral levou, com alguma frequência, à sua
transformação em montado ou mesmo à sua destruição e substituição por comunidades de etapas
regressivas, de que são exemplo o carrascal de Asparago albi-Rhamnetum oleoidis, o tojal de Halimio
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verticillati-Stauracanthetum genistoidis, o urzal/tojal de Erico scopariae-Ulicetum australis e o sargaçal
de Halimium ocymoidis-Cistetum psilosepali.
Nos anos sessenta, com o objectivo de “travar a perda de areia”, assistiu-se à ocupação das áreas de
sobreiral por manchas de Pinus Pinaster, que transformaram ecológica e visualmente a paisagem
vegetal e se mantêm até hoje. O pinhal é frequentemente acompanhado por comunidades arbustivas
espinhosas e herbáceas, representadas pelo tojal/tomilhal de Thymo capitellati-Stauracanthetum
genistoides, pelo urzal/tojal e tojal/esteval de Erico umbellatae-Ulicetum welwitschianii, e pelos
arrelvados de Anthyllido hamosae-Malcolmion lacerae ou de Corynephoro-Malcolmion patulae.
Nas linhas de água surgem com frequência as comunidades edafo-higrófilas do salgueiral de Populo
nigrae-Salicetum neotrichae e do freixial de Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae. Nos locais
onde a acção antrópica é mais intensa observa-se com alguma abundância a presença dos silvados de
Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifoliae, correspondentes a uma etapa regressiva dos bosques ripícolas.
Atendendo ao levantamento de campo realizado observa-se que o coberto vegetal da área de incidência
se encontra bastante alterado pela atividade agrícola e pecuária, distanciando-se significativamente da
vegetação potencial. Apresenta como principais características:
A ausência quase total de coberto arbóreo, o qual é limitado a alguns exemplares adultos e isolados de
Pinus pinaster (pinheiro-bravo), Eucalyptus globulus (eucalipto) e Acacia dealbata (acácia mimosa) junto
às extremas da propriedade (Fotografia 1 e Fotografia 2);
A ausência quase total de coberto arbustivo, excepto em zonas de solo húmido onde ocorrem alguns
exemplares de Salix salvifolia spp. australis (Fotografia 3) e em zonas marginais da propriedade onde
ocorrem exemplares de Cistus spp.;
A dominância do estrato herbáceo nas áreas não intervencionadas pela atividade agrícola e pecuária, o
qual é maioritariamente composto por espécies ruderais e nitrófilas devido à adubação intencional do
solo e à aplicação de fluentes pecuários (Fotografia 4);
A ausência do bosque ripícola nas linhas de água que ocorrem na propriedade, embora seja observável
alguma vegetação de etapas regressivas, nomeadamente silvados de Rubus ulmifolius (silva-brava)
(Fotografia 5);
A presença significativa de espécies invasoras e/ou com comportamento invasor, tais como Arundo
donax (cana-comum), Acacia dealbata (acácia mimosa), Conyza bonnariensis (erva-da-esforrica) e
Datura stramonium (figueira-do-inferno) (Fotografia 6).
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Fotografia 1: Presença de Eucalytus globulus.

Fotografia 2: Presença de Acacia dealbata.

Fotografia 3: Presença de Salix salvifolius spp.
australis.

Fotografia 4: Coberto ruderal e nitrófilo.
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Fotografia 5: Presença de Rubus ulmifolius.

Fotografia 6: Presença de Arundo donax.

As parcelas onde são encaminhados os efluentes pecuários para valorização, também se encontram
bastante alterados comparativamente com a vegetação potencial devido à atividade agropecuária. Na
parcela 1541455982004 (Bicas), onde há a presença de alguns sobreiros houve a transformação do
sobreiral (etapa clímax) em montado ou a sua substituição por comunidades de etapas regressivas
(matos) e há um domínio do estrato herbáceo devido à introdução de pastagens. Os sobreiros presentes
no terreno correspondem a uma baixa densidade arbórea.

2.3 Presença de habitats classificados nos termos da Diretiva 92/43/CEE
Nas áreas inseridas no SIC PTCON0034 – Comporta/Galé, face às alterações substanciais a que o coberto
vegetal foi sujeito, a presença de habitats classificados nos termos da Diretiva 92/43/CEE é praticamente
nula.
Na Herdade da Asseiceira identificam-se apenas algumas espécies bioindicadoras de ocorrência restrita
que indiciam a presença das associações e correspondentes habitats do Anexo I da Diretiva, em fases
prévias à sua degradação. No Quadro 4 indicam-se as espécies identificadas e os habitats a que estão
associadas.
Quadro 4: Correspondência entre a vegetação existente e os habitats da Directiva 92/42/CEE.
Associações

Habitat classificado

Thymo capitellatiStauracanthetum
genistoides

Dunas com vegetação esclerófila da CistoLavenduletalia (2260)

---

Dunas com florestas de Pinus pinea e/ou
Pinus Pinaster spp. atlantica (2270*)

Bioindicadores
Lavandula sampaioana
Cistus salvifolius
Pinus pinaster spp.
atlantica
Lavandula sampaioana

Ficario ranunculoidisFraxinetum angustifoliae

Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
(91B0)

Rubus ulmifolius

Fonte: PSRN 2000.

Destes três habitats identificados, é de salientar que o 2270 (Dunas com florestas de Pinus pinea e/ou
Pinus Pinaster spp. atlântica) é um habitat prioritário para a conservação.
No Desenho 06 do Anexo IV apresenta-se a distribuição da vegetação observada.
Nos locais onde foi identificada a presença de áreas de montado (Quercus suber), esta espécie é
dominante e composta essencialmente por exemplares adultos e o subcoberto é constituído por
vegetação herbácea utilizada para o pastoreio.
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, foi identificado as Florestas de Quercus suber
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(habitat 9330), apesar de nas cartas de condicionantes do PDM de Coruche, a parcela 1632294856002
estar 100% dentro de “Áreas de Montado de sobro e azinho”, neste momento não há exemplares desta
espécie. Na parcela 1541455982004 (Bicas), há a presença de alguns sobreiros, mas apresenta uma
densidade baixa.

2.4 Presença ou ausência de espécies raras, protegidas ou ameaçadas
No Sítio Comporta/Galé estão identificadas as espécies incluídas no Quadro 5, classificadas nos Anexos
B-II, B-IV e B-V, do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, na redação atual do Decreto-Lei nº 49/2005,
de 24 de Fevereiro. Estas espécies são consideradas potenciais na Herdade da Asseiceira e nas parcelas
inseridas, total ou parcialmente, no Sítio Comporta/Galé a.
Quadro 5: Espécies da flora classificada.
Cód. espécie

Espécie

Anexo

1644

Armeria rouyana

II, IV

1785

Centauria fraylensis

II, IV

1573

Euphorbia transtagana

II, IV

1462

Herniaria marítima

II, IV

1851

Hyacinthoides vicentia

II, IV

1487

Jonopsidium acaule

II, IV

1639

Limonium lanceolatum

II, IV

1719

Linaria ficalhoana

II, IV

1669

Myosotis lusitanica

II, IV

1673

Myosotis retusifolia

II, IV

1549

Ononis hackelii

II, IV

1434

Salix salvifolia spp. australis

II, IV

1777

Santolina impressa

II, IV

1618

Thorella verticillatinundata

II, IV

1695

Thymus camphoratus

II, IV

1681

Thymus carnosus

II, IV

---

Ruscus aculeatus

V

---

Scrophularia sublyrata

V

---

Sphagnum auriculatum

V

---

Thymus capitellatus

IV

(Nota: a negrito, espécies prioritárias)
Fonte: PSRN 2000.

A partir do levantamento de campo efectuado durante o mês de Março foram inventariadas as espécies
constantes do Quadro 6.
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Legislação
nacional

Berna

Convenção

Directiva
Habitats

Quadro 6: Elenco florístico inventariado.

Família

Nome científico

Nome vernáculo

Amaranthaceae

Amaranthus viridis

---

---

---

---

Carlina corymbosa

Cardo-amarelo

---

---

---

Conyza bonnariensis

Erva-da-esforrica

---

---

---

Silybum marianum

Cardo-de-Santa
Maria

---

---

---

Beta vulgaris

Acelga-brava

---

---

---

Chenopodium album

Catassol

---

---

---

Cistus salvifolius

Sargaço

---

---

---

Acacia dealbata

Acácia mimosa

---

---

---

Hypolepidaceae

Pteridum aquilinum

Feto-ordinário

---

---

---

Labiaceae

Dittrichia viscosa

Tágueda

---

---

---

(=Lamiaceae)

Lavandula sampaioana

Rosmaninho

---

---

---

Malvaceae

Lavatera cretica

Malva-bastarda

---

---

---

Myrtaceae

Eucalyptus globulus

Eucalipto

---

---

---

Oleaceae

Fraxinus angustifolia

Freixo-comum

---

---

---

Pinaceae

Pinus pinaster spp.
atlantica

Pinheiro-bravo

---

---

---

Arundo donax

Cana-comum

---

---

---

Avena sterilis

Aveião

---

---

---

Cynodon dactylo

Pé-de-galinha

---

---

---

Polygonum persicaria

Persicaria-vulgar

---

---

---

Rumex conglomeratus

Labaça

---

---

---

Rubus ulmifolius

Silva-brava

---

---

---

Asteraceae (=
Compositae)

Chenopodiaceae

Cistaceae
Fabaceae
(= Leguminosae)

Poaceae
(=Gramineae)

Polygonaceae

Rosaceae
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Família

Nome científico

Nome vernáculo

Salicaceae

Salix salvifolia spp.
australis

Borrazeira-branca

II, IV

---

Dec.-Lei nº
140/99

Datura stramonium

Figueira-doinferno

---

---

---

Solanum nigrum

Erva-Moira

---

---

---

Solanaceae

Fonte: Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fev.; Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de Dez.; Checklist da Flora de Portugal

Da flora identificada destaca-se a ocorrência da espécie Salix salvifolia spp. australis, listada nos Anexos
II e IV da Directiva pelo seu interesse para a conservação e classificada com o estatuto de “não
ameaçada” no âmbito do Plano Sectorial da Rede Natura. A sua distribuição na área em estudo é
apresentada no Desenho 06 do Anexo IV.
O restante elenco florístico não apresenta valor relevante para a conservação, sendo maioritariamente
formado por espécies ruderais cosmopolitas e por espécies alóctones, invasoras ou com
comportamento invasor, classificadas nos termos do Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de Dezembro. A
vegetação ruderal integra-se essencialmente nas classes Stellarietea mediae e Artemisietea vulgaris,
beneficiando de uma maior disponibilidade de nutrientes no solo devido à aplicação de detritos
orgânicos provenientes da exploração. Da vegetação invasora destaca-se a presença da exótica Arundo
donax que coloniza com alguma expressividade as margens das linhas de água e os solos frescos,
substituindo competitivamente os freixiais e os matagais subseriais.
Atendendo à ocupação do solo nas parcelas afectas ao Plano de Gestão de Efluentes Pecuários o tipo de
vegetação e flora existente difere. No quadro seguinte (Quadro 19A) são identificadas as espécies
potenciais em cada tipo de ocupação, e ainda as que são comuns a pinhais e sobreirais.
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Nome científico

Convenção

Família

Directiva
Habitats

Quadro 19A: Elenco florístico potencial nos diferentes tipos de biótopos.

Flora comuns a Pinhais e Sobreirais
Asteraceae

Centaurea africana

Raponcio-da-terra

--

--

--

Cistaceae

Cistus spp

--

--

--

--

Drosophyllaceae

Drosophyllum
lusitanicum

Pinheiroorvalhado

--

--

--

Calluna vulgaris

Torga

B-I

--

--

Lavandula pedunculata

rosmaninho-maio

--

--

--

Euphorbiaceae

Euphorbia transtagana

---

II, IV

--

--

Lamiaceae

Calamintha nepeta

Erva-dasazeitonas

--

--

--

Ericaceae

Flora presente em Pinhais
Pinus Pinaster

Pinheiro Bravo

--

--

--

Pinus Pinea

Pinheiro Manso

--

--

--

Smilacaceae

Smilax aspera

Salsaparrilha

--

--

--

Ericaceae

Corema album

Camarinha

--

--

--

--

--

--

Pinaceae

Flora Presente em Sobreirais
Coronilla glauca

Pascoinhas

Quercus coccifera

Carrasco

Quercus rotundifolia

Azinheira

--

--

X

Quercus suber

Sobreiro

--

--

X

Oleaceae

Olea europaea
sylvestris

Zambujeiro

--

--

--

Thymelaeaceae

Daphne gnidium

trovisco

--

--

--

Fabaceae

Flora Presente em Pastos
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Família

Nome científico

Nome vernáculo

Asteraceae

Silybum marianum

Cardo-mariano

--

--

--

Fabaceae

Lathyrus ochrus

Ervilha-doscampos

--

--

--

Orchidaceae

Barlia robertiana

---

--

--

--

Plumbaginaceae

Armeria pinifolia

---

--

--

--

Thymelaeaceae

Daphne gnidium

trovisco

--

--

--

Flora Presente em zonas de cultivo
Apiaceae

Foeniculum vulgare

Funcho

--

--

--

Fabaceae

Lathyrus ochrus

Ervilha-doscampos

--

--

--

Deste elenco destaca-se a ocorrência das seguintes espécies RELAPE (Raras, Endémicas,
Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção):
Quercus suber e Quercus rotundifolia- espécie abrangida pelo Decreto-Lei nº 169/2001,
de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de
Junho;
2.5 Presença formações vegetais raras no contexto nacional
Durante a realização dos trabalhos de inventariação da flora e vegetação não foi detectada a
presença de qualquer formação vegetal rara no contexto nacional.
3. Avaliação de impactes
3.1 Fase de instalação/exploração
Nesta fase identificam-se as seguintes ações como principais factores potenciadores de impactes
ambientais sobre a flora e a vegetação: i) execução das novas instalações; ii) ocupação permanente do
solo pelas construções; iii) valorização agrícola dos efluentes pecuários.
A execução do novo pavilhão de alojamento animal, incluindo a sala de ordenha, e da nova lagoa de
retenção decorre num antigo parque exterior, onde o coberto vegetal é inexistente devido à
permanência dos animais. A sua implantação não envolve, por isso, afectações sobre a flora e a
vegetação local, em particular sobre os exemplares de Salix salvifolius spp. australis detectados na
propriedade. A construção do novo silo decorre numa zona degradada onde o coberto vegetal é
constituído por espécies herbáceas, maioritariamente ruderais e nitrófilas, sem valor ecológico. O
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impacte resultante da sua execução é assim negativo mas pouco significativo, certo, imediato,
permanente e irreversível.
2

Com a finalização das construções assistir-se-á à ocupação permanente de uma área de 6 105.62 m
2
pelos novos elementos do Projeto e de 22 050.62 m para a totalidade das edificações da exploração. Da
implantação de todas as construções resultará um impacte negativo, certo, imediato, permanente e
irreversível sobre o coberto vegetal, embora de pouca significância dado que: i) as formações existentes
comportam espécies sem valor ecológico; ii) não é abrangida qualquer espécie rara ou endémica; iii) a
área de afectação é relativamente pequena face à dimensão total da propriedade e do Sítio ComportaGalé, correspondendo a uma ocupação de 2.02% (atualmente a ocupação é de 1.462%) e 0.007 %
(atualmente a ocupação é de 0.005%) respectivamente; e iv) todas as construções possuem uma
localização marginal na propriedade e coincidente com áreas já degradadas pela atividade produtiva.
Com a valorização agrícola dos efluentes pecuários, na Herdade e nos terrenos de terceiros, em
condições e quantidades 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 micronutrientes à flora e vegetação locais.
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 pragas e doenças pela absorção excessiva de
macronutriente ou de toxicidade pela absorção excessiva de micronutrientes. Adicionalmente estarão
reunidas condições favoráveis ao desenvolvimento de comunidades de herbáceas nitrofilas e/ou
ruderais. O impacte será por isso negativo, significativo, certo, a curto prazo, permanente e irreversível.

3.2 Fase de desativação
Durante esta fase é expectável um impacte negativo sobre a vegetação e sobre alguns exemplares da
flora em particular, devido às operações de desmantelamento e remoção das instalações pecuárias. 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.

4. Medidas de minimização
4.1 Fase de instalação/exploração
•

Garantir que a execução das novas instalações se restringe às áreas previamente definidas, de
modo a evitar afectações desnecessárias sobre o coberto vegetal;

•

Restringir a circulação de veículos e pessoas aos locais necessários, como acessos e
áreas de instalação de equipamentos;

•

Garantir que as quantidades de efluentes pecuários sujeitos a valorização obedecem ao
estipulado no PGEP;
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•

Promover as ações 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;

•

Assegurar a manutenção das condições vegetais e sanitárias do montado de sobro.

4.2 Fase de desativação
•

Limitar as operações de desativação 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.

5. Impactes cumulativos
A área em estudo apresenta uma elevada pressão antropogénica devido à natureza das atividades
agropecuárias desenvolvidas há vários anos. A área, encontra-se, por isso, globalmente degradada e
sem valores naturais de relevância, com um baixo valor ecológico.
Perante esta realidade, a construção das instalações previstas em Projeto não é susceptível de ter
implicações sobre a ocorrência de espécies e habitats classificados. O seu impacte cumulativo é assim
negativo, mas pouco significativo.

6. Monitorização e medidas de gestão ambiental
O plano de monitorização visa verificar a aplicabilidade e a eficácia das medidas de minimização
proposta e, se necessário, promover a adopção de novas medidas de minimização. É pertinente o
acompanhamento durante o espalhamento dos efluentes pecuários, na Herdade da Asseiceira e nos
terrenos de terceiros. Durante este acompanhamento deverá ser realizada uma avaliação da ecologia da
flora e agrupamentos vegetais existentes nas áreas alvo da valorização agrícola dos efluentes pecuários,
de forma a verificar e avaliar a evolução da biodiversidade local e se a valorização está a ser realizada
corretamente, especialmente em áreas onde exista exemplares de sobreiros. Propõe-se a realização de
duas visitas anuais ao terreno (outubro-novembro e abril-maio) no primeiro ano de forma a facilitar a
correta determinação taxonómica da flora e identificação das comunidades vegetais presentes nas
parcelas.
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Fauna
1. Metodologia
A caracterização da fauna foi efetuada para a totalidade da Herdade da Asseiceira e para os terrenos
onde será realizada a valorização dos efluentes pecuários. 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 ii) Sensibilidade à perturbação.
A metodologia utilizada compreendeu a realização de consultas bibliográficas sobre as espécies
ocorrentes e/ou potenciais na área de incidência do Projeto e a execução de um levantamento de
campo em Março 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) Diretiva 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 (Diretiva nº 82/461/CEE); e iv) Convenção de Berna (Diretiva nº 82/72/CEE).

2. Caracterização da situação de referência
2.1 Sensibilidade da área em estudo
A área em estudo não integra nenhuma Zona de Proteção Especial (ZPE) pertencente à Rede Natura
2000, ou qualquer Important Bird Area (IBA) destinada à proteção da avifauna.

2.2 Avifauna
A Herdade da Asseiceira e os terrenos onde será realizada a valorização de efluentes apresentam um
valor ornítico baixo, quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos. De um modo geral, a
avifauna reporta-se a espécies características de habitat florestal, tolerantes à presença humana, cuja
identificação consta do Quadro 7. O elenco apresentado integra espécies confirmadas in loco durante o
trabalho de campo, mas também outras espécies ocorrentes referenciadas em bibliografia específica
para habitats semelhantes aos existentes na área em estudo.
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Quadro 7: Avifauna ocorrente e potencial na área em estudo.

Nome Vulgar

Accipitridae

Buteo buteo

Alaudidae

Lullula arborea

Águia-de-asaredonda
Cotovia-pequena

LC

-

Apodidae

Apus apus

Andorinhão-preto

LC

-

Apus pallidus

Andorinhão-pálido

LC

-

Ardeidae

Bubulcus ibis

Garça-boieira

LC

Certhiidae

Certhia
brachydactyla
Ciconia
ciconia

Trepadeira

Ciconiidae
Columbidae

Corvidae

LC

II A

II

Diretiva
Aves e
Habitats

Espécie

Berna

Família

Bona

CITES

Estatuto e conservação
Estatuto

Posição Sistémica

II

-

-

III

A-I

-

III

-

-

II

-

A

-

II

-

LC

-

-

II

-

Cegonha-branca

LC

-

II

II

A-I

Columba palumbus

Pombo-torcaz (*)

LC

-

-

-

A-I; D

Streptopelia decaoto

Rola-turca

LC

-

-

III

-

Streptopelia turtur

Rola-brava (*)

LC

A

-

III

D

Corvus corone

Gralha-preta (*)

LC

-

-

-

D

-

-

D

Garrulus glandarius

Gaio (*)

LC

-

Estrildidae

Estrilda astrild

Bico-de-lacre

LC

C

Falconidae

Falco tinnunculus

Peneireiro

LC

II A

II

II

-

Carduelis cannabina

Pintarroxo

LC

-

-

II

-

Carduelis carduelis

Pintassilgo

LC

-

-

II

-

Carduelis chloris

Verdilhão

LC

-

-

II

-

Carduelis spinus

Lugre

LC

-

-

II

-

Fringilla coelebs

Tentilhão

LC

-

-

III

-

Serinus serinus

Milheira

LC

-

-

II

-

Delichon urbicum

LC

-

-

II

-

Hirundo rustica

Andorinha-dosbeirais
Andorinha-das-

LC

-

-

II

-

Motacilla alba

chaminés
Alvéola-branca

LC

-

-

II

-

Motacilla cinerea

Alvéola-cinzenta

LC

-

-

II

-

Muscicapidae

Muscicapa striata

Taralhão-cinzento

NT

-

II

II

-

Paridae

Parus major

Chapim-real

LC

-

-

II

-

Parus caeruleus

Chapim-azul

LC

-

-

II

-

Passeridae

Passer domesticus

Pardal

LC

-

-

Strigidae

Athene noctua

Mocho-galego

LC

II A

-

II

-

Strix aluco

Coruja-do-mato

LC

II A

-

II

-

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

LC

-

-

II

-

Sturnus vulgaris

Estorninho-malhado
(*)
Fuinha-dos-juncos

LC

-

-

LC

-

II

II

-

Felosinha

LC

-

II

II

-

Fringillidae

Hirundinidae
Motacillidae

Sturnidae
Sylviidae

Cisticola juncidis
Phylloscopus
collybita
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Turdidae

Tytonidae

Diretiva
Aves e
Habitats

Berna

Regulus ignicapilla

Estrelinha-real

LC

-

II

II

-

Sylvia atricapilla

Toutinegra-debarrete
Toutinegra-dos-

LC

-

II

II

-

LC

-

II

II

-

valados
Toutinegra-do-mato

LC

-

II

A-I

II

-

Sylvia
melanocephala
Sylvia undata
Troglodytidae

Nome Vulgar

Bona

Espécie

CITES

Família

Estatuto e conservação
Estatuto

Posição Sistémica

Troglodytes
troglodytes
Erithacus
rubecula

Carriça

LC

-

Pisco-de-peito-ruivo

LC

-

II

II

-

Saxicola torquatus

Cartaxo

LC

-

II

II

-

Turdus merula

Melro (*)

LC

-

II

III

D

Turdus viscivorus

Tordoveia (*)

LC

-

III

-

Tyto alba

Coruja-das-torres

LC

II A

II

-

-

Fonte: AA.VV/ICN, 2008; Fonseca, 2010.
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.

Das 44 espécies identificadas, apenas uma (Muscicapa striata) apresenta um estatuto de conservação
desfavorável - “Quase ameaçado” (NT) - devido à perda e fragmentação do seu habitat, à proliferação
do uso de pesticidas em zonas agrícolas e à contaminação das águas (AA.VV./ICN, 2008). As restantes
espécies não apresentam problemas relevantes de conservação, uma vez que são menos sensíveis a
perturbações antrópicas e relativamente frequentes em território nacional. Por este motivo apresentam
um estatuto de conservação “Pouco preocupante” (LC).
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2.3 Mamofauna
A mamofauna da Herdade da Asseiceira e as parcelas afectas ao Plano de Gestão de Efluentes Pecuários,
é caracterizada por espécies maioritariamente de caráter ubiquista e em número reduzido,
comportando, por isso, uma baixa diversidade. Durante o trabalho de campo não foi observada a
presença ou vestígios de mamíferos, pelo que o elenco incluído no Quadro 8 centra-se nas espécies de
ocorrência potencial.
Quadro 8: Mamofauna potencial na área em estudo.

Berna

D

-

-

LC

-

-

III

-

VU

II-A

II

B-IV

-

III

-

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

Rato doméstico

LC

-

-

-

-

domesticus
Mustela
nivalis
Mustela

Doninha

LC

-

-

III

-

Toirão

DD

-

-

III

B-V

Musaranho-de-dentesbrancos
Morcego-anão

LC

-

-

III

-

Vespertilionidae

putorius
Crocidura
russula
Pipistrellus

LC

-

II

III

B-IV

Morcego-pigmeu

LC

-

II

III

B-IV

Viverridae

pipistrellus
Pipistrellus
pygmaeus
Genetta

Geneta

LC

-

-

III

B-V

Viverridae

genetta
Herpestes
Sacarrabos
LC
ichneumonMamofauna presente no Sítio PTCON0034

-

III

B-V;
D

Mustelidae

Lutra lutra

Lontra

NT

IA

II

Vespertilionidae

Eptesicus
serotinus

Morcego-hortelão

LC

-

B-II
B-IV
B-IV

CITES

Bona

Directiva
Aves e
Habitats

Estatuto e conservação
Estatuto

Posição Sistémica
Família

Espécie

Nome Vulgar

Canidae

Vulpes vulpes

Raposa

Erinacidae

Erinaceus
europaeus
Felis
silvestris

Ouriço-cacheiro
Gato-bravo

Lepus
capensis
Oryctolagus

Lebre

LC

-

Coelho-bravo

NT

Rato-do-campo

Felidae
Leporidae
Leporidae
Muridae
Mustelidae
Mustelidae
Soricidae

cuniculus
Apodemus
sylvaticus
Mus

LC

II

-

-

Fonte: AA.VV/ICN, 2008; Fonseca, 2010.

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;
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•
•

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 16 espécies inventariadas, a generalidade é de ocorrência comum no território nacional e pouco
sensível a perturbações, pelo que apresenta um estatuto de conservação “Pouco preocupante” (LC).
Exceptua-se 3 espécies com estatuto desfavorável, uma considerada “Vulnerável” (VU) - Felis silvestris –
e as outras duas “Quase ameaçada” (NT) - Oryctolagus cuniculus e lutra lutra. Foi ainda registada a
ocorrência de uma espécie com informação insuficiente para a sua classificação (Mustela putorius).
Destas espécies verifica-se que o gato-bravo (Felis silvestris), muito embora tenha uma distribuição
generalizada no território nacional através de habitats florestais e abertos, tem nas zonas rochosas o
seu micro-habitat preferencial. Neste sentido, não é de admitir a sua presença na área em estudo.

A lutra lutra é considerada “Quase ameaçada” (NT) devido ao declino da sua população em
certas partes da sua distribuição. Em Portugal é considerada estável, nativa e apresenta uma
distribuição generalizada de Norte a Sul do país, estando ausente apenas pontualmente
(Trindade et al. 1998, Mathias et al. 1999). Não é de admitir a sua ocorrência na área em
estudo, dado que esta não apresenta ambientes aquáticos continentais, estuários ou rias.
2.4 Herpetofauna
Na área em estudo não existem corpos de água à superfície, ocorrem na Herdade da Asseiceira duas
linhas de água com 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 9 a herpetofauna de ocorrência potencial na área em estudo.
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Quadro 9: Herpetofauna potencial na área em estudo.

Família

Espécie

Nome Vulgar

CITES

Bona

Berna

Directiva
Aves e
Habitats

Estatuto e conservação
Estatuto

Posição Sistémica

Bufonidae

Bufo bufo

Sapo-comum

LC

-

-

-

-

Colubridae

Elaphe scalaris

Cobra-de-escada

LC

-

-

III

-

Cobra-rateira

LC

-

-

III

-

Gekkonidae

Malpolon
monspessulanus
Tarentola

Osga

LC

-

-

III

-

Lacertidae

mauritanica
Lacerta
lepida

Sardão

LC

-

-

II

-

Lacertidae

Podarcis
hispanica
Psammodromus

Lagartixa-ibérica

LC

-

-

III

B-IV

Lagartixa-do-mato

LC

-

-

III

-

algirus
Salamandra
Salamandra-de-pintasLC
salamandraHerpetofauna presente
amarelas no sítio PTCON0034

-

III

-

Lacertidae
Salamandridae

Cyprinidae

Chondrostoma
lusitanicum

Alytidae

Alytes cisternasii

Bufonidae

Bufo calamita

Colubridae
Discoglossidae
Hylidae

Boga portuguesa

CR

-

-

III

B-II

Sapo-parteiro-ibérico

LC

-

-

II

-

Sapo-corredor

NT

-

-

II

B-IV

Coluber
hippocrepis

Cobra-ferradura

LC

-

-

-

-

Discoglossus
galganoi
Hyla arbórea

Rã-de-focinho
pontiagudo
Rela Comum

NT

-

-

-

-

LC

-

-

-

-

Rela - meridional

LC

-

-

II

B-IV

Tritão-marmorado

NT

-

-

III

IV

Sapo-de-unha-negra

NT

-

-

III

-

Rã-verde

LC

-

-

-

-

Hyla meridionalis
Salamandridae

Triturus
marmoratus

Pelobatidae

Pelobates
cultripes
Rana perezi

Ranidae

Fonte: AA.VV/ICN, 2008; Fonseca, 2010.
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 13 possuem um estatuto de conservação “Pouco preocupante”
(LC), não comportando um valor faunístico excepcional.
O Bufo calamita, Discoglossus galganoi, Triturus marmoratus e Pelobates cultripes possuem um estatuto
de conservação “Quase ameaçado” (NT); e a Chondrostoma lusitanicum, endemismo lusitano
classificada como “Criticamente em perigo” (CR), requerendo procedimentos de monitorização
específicos, caso venha a ser encontrada no local.
Admite-se a presença de um elenco mais amplo, mas a sua confirmação depende da realização de
observações noutras alturas do ano, nomeadamente no Verão, em que a fauna já não se encontra em
hibernação.

3. Avaliação de impactes
3.1 Fase de instalação/exploração
Nesta fase identificam-se as seguintes ações como principais factores de impacte sobre a fauna: i)
execução das novas instalações; e ii) valorização agrícola dos efluentes pecuários.
Da execução das novas instalações é expectável um aumento da perturbação direta (visual e física)
sobre as comunidades faunísticas e sobre os seus habitats característicos que, no conjunto, darão
origem a um impacte negativo, provável, imediato, maioritariamente temporário e reversível.
No que respeita à avifauna, este impacte será de pouca significância dado que: i) 43 das 44 espécies
identificadas (97,7%) são pouco sensíveis a perturbações antrópicas e não apresentam problemas de
conservação; ii) apenas uma das espécies identificadas, o taralhão-cinzento, apresenta um estatuto de
conservação desfavorável, correspondendo a 2,3% do total inventariado; e iii) a Herdade da Asseiceira e
os terrenos onde será realizada a valorização dos efluentes pecuários apresenta um valor ornítico baixo.
O mesmo nível de magnitude é aplicável à mamofauna, uma vez que: i) 13 das 16 espécies identificadas
(81,25%) são genericamente tolerantes à presença humana; ii) das espécies identificadas apenas três
(18,75%) apresentam um estatuto de conservação desfavorável e, destas, apenas uma, o coelho-bravo,
tem uma ocorrência potencial na área em estudo já que as restantes (gato-bravo e lontra) foram
excluídas por inadequação de habitat; iii) a área a afectar já comporta algum nível de perturbação
devido à atividade agrícola e pecuária envolvente, o qual já determinou, com elevada probabilidade, o
desaparecimento das espécies mais sensíveis; iv) a maior parte das espécies apresenta hábitos
noturnos, enquanto que a atividade decorrerá durante o período diurno; e v) a exploração abrange uma
área reduzida (0,43% da área total da Herdade da Asseiceira), não configurando um factor de ameaça
que induza à fragmentação de habitats ou à criação de um efeito barreira.
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No que respeita à herpetofauna são apenas admitidas perturbações sobre as espécies de répteis
identificadas, uma vez que as construções, as áreas agrícolas e as áreas de pastoreio estão distanciadas
das linhas de água. Tais perturbações, embora improváveis, dever-se-ão à circulação de máquinas e
veículos no interior da propriedade, dando assim origem a um impacte negativo mas pouco significativo,
já que nenhuma das espécies apresenta problemas de conservação.
Durante a exploração, devido à valorização agrícola dos efluentes pecuários é de admitir a ocorrência de
alguma perturbação na avifauna e mamofauna com origem nos equipamentos utilizados na
incorporação do estrume e do chorume. Admite-se o aumento da perturbação sobre a mamofauna e a
avifauna, com o eventual afastamento das espécies ocorrentes. Desta situação resultará um impacte
negativo, mas pouco significativo, provável, imediato, temporário e reversível.
Com a circulação de veículos referentes aos trabalhadores, transporte de matérias-primas, transporte
de efluentes para valorização 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 e das diversas atividades (cultivo de milho e pastoreio) presentes nos terrenos onde será
feita a valorização de efluentes pecuários, pelo que podem ser considerados como negligenciáveis.

3.2 Fase de desativação
Durante esta fase é expectável a existência de perturbações diretas sobre a fauna e sobre os seus
habitats característicos devido às operações de desmantelamento e remoção dos vários pavilhões e
infraestruturas pecuárias. Destas perturbações resultará um impacte negativo, pouco significativo,
provável, imediato, temporário e reversível, que cessará após a conclusão dos trabalhos.

4. Medidas de minimização
4.1 Fase de instalação/exploração
•

Assegurar que a circulação de máquinas e de veículos se restringe às áreas definidas, de forma
a evitar a mortalidade de répteis e/ou pequenos mamíferos;

•

Dar cumprimento ao PGEP e respeitar as épocas e períodos de aplicação dos efluentes,
mantendo as distâncias de segurança previstas na legislação em vigor relativamente à
valorização agrícola de efluentes, nomeadamente a linhas de água.

4.2 Fase de desativação
•

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.
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5. Impactes cumulativos
A nível faunístico não é expectável que a execução do Projeto origine um impacte cumulativo de
significância. Conforme mencionado anteriormente a Herdade da Asseiceira e respetivos terrenos alvo
de valorização agrícola dos efluentes pecuários encontram-se bastante alterados devido às atividades
realizadas (designadamente cultivo de milho e pastoreio), não comportando atualmente habitats
favoráveis à presença de espécies faunísticas de maior interesse passíveis de serem afectadas.
Ainda assim, as várias construções, incluindo o novo pavilhão de alojamento, poderão apresentar
benefícios para a nidificação de algumas espécies da avifauna, nomeadamente passeriformes e
strigiformes, e para o aumento dos seus efetivos. O impacte cumulativo resultante da presença destas
construções é assim positivo e significativo.

6. Monitorização e medidas de gestão ambiental
O plano de monitorização visa verificar a aplicabilidade e a eficácia das medidas de minimização
proposta e, se necessário, promover a adopção de novas medidas de minimização. É pertinente o
acompanhamento durante o espalhamento dos efluentes pecuários, na Herdade da Asseiceira e nos
terrenos de terceiros. Durante este acompanhamento deverá ser realizada uma avaliação da biologia
das espécies faunísticas presentes, de forma a verificar e avaliar a evolução da biodiversidade local e se
a valorização está a ser realizada corretamente, especialmente em áreas onde exista exemplares de
sobreiros. Propõe-se a realização de duas visitas anuais ao terreno (outubro-novembro e abril-maio) de
forma a abarcar as diversas épocas de reprodução ou de maior conspicuidade das diferentes classes de
fauna.

12. Entregar as seguintes peças desenhadas:
- reformulação do Desenho 02 - Rede Natura 2000 (Anexo IV), no qual deverá constar a delimitação da
totalidade das parcelas de espalhamento dos efluentes pecuários;
- reformulação do Desenho 06 - Cartografia da Vegetação Natural e Seminatural (Anexo IV), no qual
deverá constar a quantificação das áreas representadas;
- cartografia oficial dos valores naturais (Habitas e Espécies da Flora e Espécies da Fauna) do Sítio
Comporta-Galé, sobreposta com à área da herdade da Asseiceira, da exploração e do espalhamento.

Em resposta a este ponto reformularam-se os Desenhos 02, agora 2A, 2B e 2C, e 6 que
constam em anexo.

13. Entregar os "shape files" dos limites quer da herdade da Asseiceira, quer das parcelas de
espalhamento dos efluentes pecuários, quer ainda das áreas representadas no Desenho 06.

No Anexo IV apresentam-se os shape files.
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Resumo Não Técnico (RNT)
1. Organizar a informação incluída na capa para assegurar uma melhor legibilidade da mesma e
completa-la com a data de edição do RNT (mês e ano).

O Resumo Não Técnico atualizado e revisto é apresentado em anexo.

2. Remover a referência à identificação do processo relativo ao “alvará de construção emitido pala
CMAS”.

O Resumo Não Técnico atualizado e revisto é apresentado em anexo.

3. Indicar a localização (freguesia e concelho) das parcelas de espalhamento dos efluentes, quantificar as
áreas por freguesia e indicar a utilização atual do solo em cada uma delas.

Esta informação foi incluída no Quadro 3 do Resumo Não Técnico.

4. Explicitar, por extenso, todas as siglas apresentadas pela primeira vez.

O Resumo Não Técnico atualizado e revisto é apresentado em anexo.

5. Evitar a utilização de palavras ou expressões em língua estrangeira (logetes), sem explicar o seu
significado.

O Resumo Não Técnico atualizado e revisto é apresentado em anexo.

6. Corrigir o 1.º parágrafo da página 14, onde se refere que o Sítio-Comporta Galé não dispõe de valor
legal.

O Resumo Não Técnico atualizado e revisto é apresentado em anexo.

7. Esclarecer o tipo de afetação do projeto no Sítio Comporta/Galé (quadro 4 na página 14).

O Resumo Não Técnico atualizado e revisto é apresentado em anexo.
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8. Esclarecer a afirmação da página 15, onde se lê que “A aplicação destes efluentes será realizada de
forma controlada através deste documento....”.

O Resumo Não Técnico atualizado e revisto é apresentado em anexo.

9. Rever a redação do 5.º parágrafo da página 16 (património arqueológico), em conformidade com o
mencionado na reunião de apresentação do EIA.

O Resumo Não Técnico atualizado e revisto é apresentado em anexo.

Nos termos do previsto no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, solicita-se a
reformulação do Resumo Não Técnico, atendendo às considerações aqui efetuadas, às alterações que
venham a resultar dos pedidos de correções, aditamentos ou de informações e ainda, aos Critérios de
Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos não Técnicos referidos na Portaria n.º 330/2001,
de 2 de abril, no relativo às normas técnicas para a estrutura do EIA (anexo III – critérios para a
elaboração de resumos não técnicos de EIA), revistos pela Associação Portuguesa de Avaliação de
Impactes com a colaboração da Agência Portuguesa do Ambiente, em 2008.

O Resumo Não Técnico atualizado e revisto é apresentado em anexo.
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