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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

Exploração Agropecuária da Herdade da Asseiceira, propriedade da Sementinfinita Lda. – o proponente.  

A Exploração Agropecuária da Herdade da Asseiceira encontra-se em funcionamento desde 2009 e tem por 

objectivo a produção leiteira (principal) e a produção agrícola (secundária). 

A atividade pecuária é atualmente desenvolvida com um efetivo base de 400 vacas leiteiras, que o 

proponente pretende aumentar e licenciar para 800 vacas leitieiras. É também pretendida a construção de 

novas instalações e infraestruturas, algumas das quais já em fase de execução, e a realização de alterações 

em algumas das instalações existentes.  

Por se tratar de uma atividade de pecuária intensiva com um efectivo superior a 250 bovinos e face à sua 

localização numa área sensível, o Projecto foi sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA) nos termos da legislação em vigor (Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro), cuja decisão – favorável ou favorável 

condicionada – constitui um requisito obrigatório ao licenciamento do novo efectivo pecuário. Este 

procedimento foi sustentado no referido EIA elaborado pela empresa TTerra – Engenharia e Ambiente, Lda.  

O RNT é parte integrante do EIA e foi elaborado com o objectivo de dar a conhecer ao público interessado 

os aspectos mais relevantes do Projecto em avaliação, bem como os principais efeitos no ambiente 

resultantes da sua implementação.  

O procedimento de AIA é da responsabilidade da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Alentejo (CCDR Alentejo). O licenciamento das alterações pecuárias é da responsabilidade da Direcção 

Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo).  
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2. LOCALIZAÇÃO 

A Herdade da Asseiceira localiza-se na região Alentejo, na sub-região Alentejo Litoral, na União das 

freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana, concelho de Alcácer do Sal 

e distrito de Setúbal – Figura 1. 

Figura 1: Enquadramento administrativo da Herdade da Asseiceira. 

 

O acesso à Herdade da Asseiceira faz-se a partir do Itinerário Complementar n.º 1 (IC1) e é depois 

efectuado internamente por estrada secundária em terra batida. 
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Figura 2: Enquadramento da Herdade da Asseiceira em extrato da carta militar (1:25.000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Herdade possui uma área total de 111,71 hectares e localiza-se numa área protegida1 - Sítio Comporta-

Galé (PTCON0034), pertencente à Rede Natura 2000 (Figura 3). Integra-se numa zona rural onde são 

desenvolvidas actividades agrícolas e de exploração pecuária. 

Figura 3: Enquadramento da Herdade da Asseiceira no Sitio Comporta-Galé. 
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1
 Áreas protegidas: parque nacional, parque natural, reserva natural, paisagem protegida e monumento nacional. 
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3. OBJECTIVOS E DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

Dentro da propriedade, a a atividade pecuária ocupa uma área total de 8032,70 m2. No Quadro 1 

descriminam-se as áreas das instalações existentes. 

Quadro 1: Instalações existentes. 

Designação Área de construção (m
2
) Enquadramento 

Construções fixas 
1. Palheiro 456,80 A manter 

2. Armazém de rações 590,10 A manter 

3. Sala de ordenha e instalações de apoio 198,50 A desmantelar 

Construções amovíveis 
4. Telheiro da alimentação nº 1 (alojamento) 3 432,40 A alterar 

5. Telheiro da alimentação nº 2 (alojamento) 2 197,90 A alterar 

6. Telheiro do armazém das rações 236,40 A manter 

7. Telheiro das máquinas 291,90 A manter 

8. Telheiro dos bezerros (alojamento) 258,40 A manter 

Sub-total (m
2
) 7662,40 --- 

Gestão de efluentes pecuários 
Fossa de retenção (telheiro de alimentação nº 1) 249,90 A manter 

Fossa de retenção (telheiro de alimentação nº 2) 120,40 A manter 

Total global (m
2
) 8032,70 --- 

Em adição às alterações previstas, e descritas adiante, o proponente pretende a construção de novas 

edificações e infraestruturas, cuja identificação é efectuada no Quadro 2. Neste quadro indicam-se ainda as 

áreas de construção e a sua situação atual face ao desenvolvimento da obra. 

Quadro 2: Instalações previstas. 

Designação Área de construção (m
2
) Enquadramento 

Construções amovíveis 
1. Pavilhão de alojamento 3 994,22 Finalizado 

Construções fixas 
2. Sala de ordenha e instalações de apoio 446,00 Finalizado 

Sub-total (m
2
) 4 440,22 --- 

Gestão de efluentes pecuários 
Fossas de retenção (pavilhão de alojamento) 389,00 Finalizado 

Lagoa de retenção de efluentes pecuários 1 274,302 Em curso 

Outros 

Silo 2.100m2 Finalizado 

Total global (m
2
) 8.203.522 --- 
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Nos pontos seguintes efetua-se a caracterização das instalações existentes, incluindo a descrição das 

alterações pretendidas. 

i. Telheiro de alimentação nº 1: destina-se à estabulação das vacas em produção.  

A superfície dos parques é composta por terra e cama de palha para conforto dos animais. A drenagem dos 

efluentes é efectuada por rodo mecânico para uma fossa de retenção (“esterqueira”) em blocos de betão, 

adjacente ao pavilhão. 

Com a implementação do Projeto, o pavilhão passará a dispor de 2 parques para o alojamento animal.  

ii. Telheiro de alimentação nº 2: destina-se à estabulação das vacas em pré-parto, das vacas em pós-

parto e das novilhas (primeira gestação).  

À semelhança do telheiro nº 1, apresenta uma estrutura aberta e delimitada com cercas. Está organizado 

em 2 parques interiores, separados entre si por um corredor de alimentação dotado de grelhas anti-

estrangulamento.  

A superfície dos parques é, também, composta por terra e cama de palha. 

A drenagem dos efluentes processa-se de forma idêntica ao telheiro nº 1, com encaminhamento para uma 

fossa de retenção em betão instalada em local adjacente ao pavilhão.  

Com a implementação do Projeto o pavilhão passará a dispor de apenas um parque de alojamento animal, 

equipados também com divisórias. 

iii. Sala de ordenha: 

A atual sala de ordenha encontra-se em local anexo ao telheiro de alimentação nº 1. É composta pelas 

seguintes divisões: 

• Pátio de espera para onde são encaminhadas as vacas previamente à ordenha; 

• Sala de ordena do tipo espinha, com 20 lugares; 

• Corredor de saída por onde são conduzidos os animais de volta ao local de estabulação; 

• Sala onde estão localizados 3 tanques de refrigeração de leite com capacidade para 11 000, 9 000 e 

8 000 litros; 
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• Sala das máquinas; 

• Escritório; 

• Balneário/vestiário; 

• Instalações sanitárias. 

Com a implementação do Projeto, a atual sala de ordenha será desmantela uma vez que o proponente 

pretende construir uma nova sala num outro pavilhão.  

iv. Telheiro dos bezerros: destina-se à estabulação dos vitelos nascidos na exploração. 

É composto por 25 a 30 compartimentos individuais (tipo “iglô”) e por um parque de grupo com acesso ao 

exterior. 

v. Palheiro e armazém de rações: destinam-se ao acondicionamento do alimento fornecido ao efetivo 

bovino. Estão construídos de forma contígua e possuem ligação entre si.  

A drenagem das águas residuais com origem nas instalações sanitárias do armazém de rações é efectuada 

para a fossa séptica que serve também o pavilhão da sala de ordenha. 

vi. Telheiro das máquinas: destina-se ao parqueamento dos equipamentos utilizados na produção 

agrícola. 

Instalações previstas 

Nos pontos seguintes efetua-se a caracterização das instalações a construir 

i. Pavilhão de alojamento animal: destina-se ao alojamento do efetivo animal acrescido à exploração.  

Está organizado em 2 pisos. O piso térreo é constituído por 2 parques interiores, um corredor de 

alimentação, um estábulo de triagem e, ainda, pela sala de ordenha. O piso superior é composto por uma 

sala de máquinas e por um escritório. 

ii. Sala de ordenha: 

A sala de ordenha, anexa ao pavilhão de alojamento animal, é composta pelas seguintes divisões: 

• Pátio de espera; 
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• Sala de ordena; 

• Corredor de saída; 

• Sala do leite, onde estão localizados 3 tanques de refrigeração; 

• Sala das máquinas; 

• Sala de arrumos 1; 

• Sala de arrumos 2; 

• Sala de veterinário; 

• Balneário/vestiário feminino;  

• Balneário/vestiário masculino; 

• Instalações sanitárias femininas e masculinas. 

iii. Lagoa de retenção de efluentes pecuários: destina-se a armazenar os efluentes pecuários com 

origem no novo pavilhão de alojamento animal.  

iv. Silo: destina-se ao armazenamento das forragens produzidas na exploração para a alimentação 

animal.  

É do tipo horizontal com paredes laterais em betão e está implantado junto a outros silos construídos há 

vários anos sobre a superfície do terreno.  

v. Parques exteriores 

Para o alojamento das vacas secas e das novilhas existem 4 parques exteriores localizados a Oeste da 

propriedade. Todos os parques estão vedados e dispõem de comedouros e bebedouros. Em cada parque 

existe ainda um telheiro amovível para abrigo dos animais. 

Na situação atual, em média, estão em pastoreio 30 a 40 vacas secas e 150 novilhas. Com a implementação 

do Projeto, o número de animais em pastoreio tenderá a aumentar para uma média de 200 vacas leiteiras. 
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Fotografia 1: Parque de alojamento. Fotografia 2: Zona de alimentação. 

  

Fotografia 3: Vista para o interior da sala de ordenha. Fotografia 4: Vista para a sala dos tanques de refrigeração. 

  

Fotografia 5: Armazém de rações. Fotografia 6: Palheiro. 
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A água utilizada na exploração para fins industriais e agrícolas tem origem em 6 captações subterrâneas 

existentes na propriedade. 

O fornecimento de energia eléctrica à exploração é assegurado por ligação à Rede Eléctrica Nacional 

através de um posto de transformação. 

O alimento utilizado na atividade pecuária é constituído por forragens (milho, aveia e azevém) 

armazenadas sob a forma de silagem, grão e feno. Na preparação do alimento são ainda utilizadas 

matérias-primas adquiridas no exterior, como bagaço soja, colza e glúten. 

A exploração não dispõe de ligação à rede de saneamento municipal, pelo que o sistema de drenagem das 

águas residuais domésticas é constituído por duas fossas sépticas estanques. 

O estrume produzido na exploração é encaminhado para as fossas de retenção e o chorume é 

encaminhado para a lagoa de retenção. Estes efluentes pecuários têm como destino a valorização agrícola 

em terrenos da Herdade da Asseiceira e em terrenos de terceiros, que compreendem, três unidades 

agrícolas que se localizam na União de Freguesias de Sta Maria do Castelo, Santiago e Santa Susana e 

Comporta, do concelho de Alcácer do Sal, na Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra, do 

concelho de Grândola e na Freguesia Coruche, Fajarda e Erra do concelho de Coruche – Quadro 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMENTINFINITA LDA. RESUMO NÃO TÉCNICO  
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA DA HERDADE DA ASSEICEIRA 

 

12 

Quadro 3: Localização dos terrenos onde serão espalhados os efluentes pecuários da Herdade da Aseiceira. 

Identificação dos proprietários 

dos terrenos 
Freguesia/Concelho 

Área da parcela 

(hectares) 
Ocupação do solo 

Herdade da Asseiceira – 

Sementininfinita Lda. 

Sta Maria do Castelo/Alcácer do 

Sal 
111,63 Milho/aveia 

Grândola/Grândola 57,59 Milho/aveia 

Grândola/Grândola 15,56 Milho/aveia 

José Carlos Vilela Machado Borges 

Sta Maria do Castelo e Santiago e 

Santa Susana/Alcácer do Sal 
17,51 Milho/aveia 

Grandola e Santa Margarida da 

Serra/Grândola 
40,29 Pastagens naturais 

Herdade da Comporta - 

Actividades Agro Silvicolas e 

Turísticas, S.A. 

Comporta/Alcácer do Sal 30,09 Milho 

Comporta/Alcácer do Sal 127,22 Pinheiro 

Comporta/Alcácer do Sal 15,56 Pastagens naturais 

Carlos Ferreira - Produtos 

Hortícolas e Frutos, Lda. 

Coruche, Fajarda e Erra/Coruche 55,14 Melão 

Coruche, Fajarda e Erra/Coruche 117,42 Melão 

Fonte: Plano de Gestão de Efluentes Pecuários, Sementinfinita. 

Na Exploração Agropecuária da Herdade da Asseiceira trabalham 9 funcionários, em regime diurno. Os 

funcionários asseguram tanto o maneio animal como a produção agrícola. 

Em função das necessidades de mercado, o proponente entendeu proceder ao aumento do efectivo 

pecuário desta exploração de 400 vacas leiteiras para 800 vacas leiteiras, o qual consiste no presente 

Projecto. Pese embora este aumento, o sistema de produção não sofrerá qualquer alteração.  

Com a implementação do Projecto a actividade pecuária manter-se-á durante 20 anos e assegurará a 

manutenção dos nove postos de trabalhos actuais.  

Por último, no âmbito deste Projecto não foram consideradas alternativas à sua execução uma vez que se 

trata de uma exploração já existente.  
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Em síntese resultarão do Projecto as seguintes alterações substanciais: 

• Aumento do efectivo animal utilizado na produção (de 400 vacas leiteiras para 800 vacas leiteiras); 

• Aumento dos consumos de água e de ração em cerca de 50%; 

• Aumento de 60% na produção de estrume e de 93% na produção de chorume 

• Necessidade de uma maior área para a valorização agrícola dos efluentes pecuários, contabilizada 

em 311,94 hectares. 

 

4. AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO 

O clima apresenta uma influência mediterrânica, traduzida por um verão pronunciado e seco e um inverno 

relativamente ameno. Os ventos dominantes são do quadrante Noroeste seguindo-se o quadrante Oeste. 

Em termos geológicos, a área de estudo localiza-se na Bacia Terciária do Sado, na qual afloram formações 

recentes, predominando as areias, calhaus rolados, arenitos pouco consolidados e argilas arenitos. Do 

ponto de vista geomorfológico insere-se numa zona de superfícies aplanadas em meias encostas, com 

relevos pouco pronunciados. 

Os solos apresentam um baixo nível de fertilidade e riscos de erosão elevados. 

Do ponto de vista hidrológico a área do projeto insere-se na bacia hidrográfica do Rio Sado. Na proximidade 

da Exploração ocorrem duas linhas de água, afluentes do Barranco Areia, afluente da margem esquerda do 

Rio Sado, junto a Alcácer do Sal. É de referir que as linhas de água não dispõem de bosque ripícola, apenas 

silvados. Estas duas linhas de água que drenam a área do projeto, pela reduzida bacia de drenagem, apenas 

apresentam escoamento após os eventos de precipitação prolongada.  

Como referido acima a área do Projeto localiza-se na Bacia Terciária do Sado, de grande importância no que 

se refere a águas subterrâneas e por isso classificada como sistema aquífero T3 – Bacia do Tejo-

Sado/Margem esquerda. Este sistema aquífero apresenta pois uma grande variedade de formações 

geológicas, instaladas em camadas, onde a circulação da água ocorre essencialmente através dos poros das 

rochas, frequentemente pouco consolidadas e de elevada permeabilidade. A vulnerabilidade à poluição é, 

pela constituição dos terrenos, elevada.  
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Na área estudo apresentam-se como potenciais focos de contaminação das águas, as áreas agrícolas devido 

às práticas de fertilização e de desinfestação, e as habitações isoladas, não ligadas à rede de drenagem 

pública. 

O coberto vegetal da área de incidência encontra-se bastante alterado pela atividade agrícola e pecuária, 

distanciando-se significativamente da vegetação potencial. Durante a realização dos trabalhos de 

inventariação da flora e vegetação não foi detectada a presença de qualquer planta rara no contexto 

nacional. 

No Quadro 4 apresentam-se os níveis de ocupação do solo das áreas da Herdade da Asseiceira. 

Quadro 4: Níveis de ocupação do solo. 

Ocupação do Solo 
Área (ha) 

Nível 1 Nível 2 
1. Territórios artificializados 1.2 Indústria, comércio e transportes 2,8 

2. Áreas agrícolas e agro-florestais 

2.1 Culturas temporárias 85,1 

2.2 Culturas permanentes 1,2 

2.3 Pastagens permanentes 11,3 

3. Florestas e meios naturais e semi-
naturais 

3.1 Florestas 0,6 

3.2 Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 10,7 

Total 111,7 

Os efluentes pecuários constituem o principal resíduo produzido na exploração, embora após tratamento 

seja reutilizado na agricultura. A par dos efluentes pecuários existe também produção de cadáveres 

animais que são encaminhados para o necrotério existente na exploração, resíduos hospitalares 

encaminhados para uma empresa especializada e, resíduos sólidos urbanos e equipados provenientes das 

instalações sociais (refeitório e escritório) encaminhados para os contentores municipais.     

A emissão de ruído é nesta zona praticamente inexistente por se tratar de uma área rural. No interior da 

exploração ocorre algum ruído com origem nos equipamentos utilizados e nos veículos que abastecem a 

exploração de matérias-primas e transportam o leite. Este ruído verifica-se apenas durante o dia e 

geralmente de forma descontínua, entendendo-se não ser perceptível no exterior da propriedade.  

O Plano Director Municipal (PDM) de Alcácer do Sal promove a organização do espaço municipal, 

estabelecendo classes de espaço e categorias de utilização. Segundo o ordenamento proposto, a Herdade 

da Asseiceira está inserida em Espaço Agrícola de Sequeiro e em Espaço Florestal de Produção, sendo que 

todas as edificações e infraestruturas do Projeto estão inseridas nesta última categoria.  
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Como já referido, a área em estudo ocorre integralmente no Sítio de Importância Comunitária PTCON0034 

– Comporta/Galé, integrado na Rede Natura 2000. Trata-se de uma área com importantes componentes 

físicas e biológicas para a conservação do meio ambiental da União Europeia. No Quadro 5 apresenta-se a 

afectação desta condicionante pelos elementos do Projeto. 

Quadro 5: Afectação da condicionante Biótopos pelos elementos do Projeto. 

Elemento Afectação 

Existentes: 
Telheiro de alimentação nº 1 (incluindo nitreira) Total 

Telheiro de alimentação nº 2 (incluindo nitreira) Total 

Sala de ordenha Total 

Telheiro dos bezerros Total 

Palheiro Total 

Armazém de rações Total 

Telheiro de máquinas Sem afectação 

A Construir: 
Pavilhão de alojamento animal Total 

Sala de ordenha Total 

Lagoa de retenção Sem afectação 

Silo Sem afectação 

Segundo o ordenamento proposto, a Herdade da Asseiceira está inserida em Espaço Agrícola de Sequeiro e 

em Espaço Florestal de Produção, sendo que todas as edificações e infraestruturas do Projeto estão 

inseridas nesta última categoria.  

No que diz respeito ao Património não foram detectados quaisquer vestígios arqueológicos na Herdade da 

Asseiceira.  

Por último, a área em estudo insere-se num concelho marcado na última década por um decréscimo 

populacional. A taxa de envelhecimento é significativamente superior em Alcácer do Sal comparativamente 

com a média observada no Alentejo. Em termos de densidade populacional, Alcácer do Sal apresenta 

valores muito inferiores às respectivas sub-região e região, espelhando a diminuição mais acentuada do 

número de residentes de que tem sido alvo nas últimas décadas.  

No campo económico a agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca é atividade económica mais 

representativa em Alcácer do Sal, seguida do comércio por grosso e a retalho.  
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5. EFEITOS DO PROJECTO SOBRE O AMBIENTE 

As alterações introduzidas à atividade pecuária pelo Projecto podem ter consequências favoráveis 

(impactes positivos) ou desfavoráveis (impactes negativos) sobre o ambiente, e podem ter diferentes graus 

de significância. A sua ocorrência pode ser perceptível no imediato ou pode levar algum tempo até que seja 

sentida. Dela podem resultar situações temporárias ou, inversamente, situações que se perpetuam durante 

o funcionamento do Projecto e cessam após a sua desactivação.  

A partir da avaliação efectuada no Estudo de Impacte Ambienta verificou-se que o Projecto terá maior 

incidência sobre os recursos hídricos e os solos, cuja afectação poderá ter repercussões na estabilidade de 

outros factores como a ecologia e a paisagem. Esses impactes relacionam-se, no essencial, com o acréscimo 

da produção de efluentes pecuários e com o seu espalhamento para fins de valorização agrícola. 

Com o aumento do efectivo animal de 400 para 800 vacas leiteiras haverá um aumento na ordem de 60% 

na produção de estrume e de 93% na produção de chorume, os quais são drenados dos pavilhões para o 

sistema de retenção. O volume total das estruturas de armazenamento dos efluentes pecuários passará 

com a implementação do Projeto de 1.194 m3 para 2.909 m3 de forma a garantir a capacidade de retenção 

dos efluentes durante pelo menos 3 meses. 

Em função do aumento do volume de efluentes a área de espalhamento terá também de ser maior, passará 

de 162,83 hectares para 311,94 hectares. A aplicação destes efluentes será realizada de forma controlada 

através da aplicação do Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP), aprovado pela DRAP Alentejo, 

assim o seu impacte sobre as propriedades do solo e sobre o seu nível de fertilidade será positivo e 

progressivo.  

Não obstante as vantagens associadas à incorporação dos efluentes no solo, a sua aplicação em excesso 

dará origem a situações de poluição do solo e eventual arrastamento de poluentes até às linhas de água, 

ainda que este último caso seja pouco provável dado o seu carácter temporário. Dará também origem a 

situações de absorção excessiva de nutrientes pelas plantas que se traduzirão num enfraquecimento e 

maior susceptibilidade a pragas e doenças, ou ainda na sua toxicidade. É por isso essencial a observância do 

PGEP quanto às quantidades a aplicar, época e período de aplicação e parcelas envolvidas.       

A afectação do solo, dos recursos hídricos e da vegetação terá implicações na estabilidade da paisagem 

visto tratarem-se de elementos estruturantes. No entanto, esta afectação resultará da ocorrência de 

situações como as descritas anteriormente, pelo que são pouco prováveis ainda que significativas. Deste 
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modo, o principal impacte sobre a paisagem consistirá na emissão e propagação de odores desagradáveis 

provenientes dos pavilhões e do sistema de retenção, embora se considere que venham a ser pouco 

perceptíveis. Esta convicção assenta no facto de sua propagação ser dependente da ocorrência de ventos, 

da Exploração se encontrar isolada de aglomerados urbanos e na zona existirem outras explorações 

pecuárias que levam a que por si só esta exploração não agravará a qualidade da paisagem. 

O desenvolvimento do Projeto dentro dos limites do Sítio PTCON0034 – Comporta/Galé, poderia constituir 

um factor de ameaça e/ou perturbação sobre os habitats naturais e os habitats de espécies ocorrentes no 

local. Todavia observa-se que a representatividade dos habitats que sustentam a classificação deste Sítio é 

diminuta ou mesmo inexistente em alguns sectores da propriedade, como aquele para o qual está prevista 

a construção dos novos elementos do Projeto. Assim sendo, considera-se que as acções necessárias à 

implantação destes elementos e a sua presença em definitivo na fase de exploração não são passíveis de 

originar impactes significativos que comprometam os objectivos previstos aquando da delimitação do Sítio 

PTCON0034 – Comporta/Galé. 

Segundo a Planta de Ordenamento do PDMde Alcácer do Sal, o Projeto insere-se em espaço agrícola de 

sequeiro e em espaço florestal de produção, sendo que todas as instalações de natureza fixa estão 

abrangidas por esta última categoria.  

Nos termos do disposto nos artigos 10º e 12º do regulamento do PDM de Alcácer do Sal, o índice máximo 

de utilização líquido admitido para construções de apoio à atividade agrícola em espaço florestal de 

produção é de 0,002. Tomando em linha de conta que a área total da propriedade é de 111,71 hectares e 

que apenas as construções fixas deverão obedecer ao índice máximo de utilização líquido, é dado 

cumprimento aos condicionamentos estipulados pelo regulamento do PDM de Alcácer do Sal, havendo por 

isso conformidade com este instrumento. No que respeita ao cumprimento das disposições do nº 2 do 

artigo 10º, relativas à edificação em espaço rural, verifica-se, também, a sua conformidade. 

No que respeita ao património arqueológico, dada a natureza do Projecto e o facto de não terem 

identificadas ocorrências na área do Projeto, não são expectáveis quaisquer impactes sobre o mesmo. 

Durante o seu funcionamento, a exploração permitirá dinamizar a economia local através de uma 

actividade que no concelho se encontra em decréscimo e, por outro lado, permitirá assegurar a 

manutenção dos postos de trabalho já existentes.  
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Após o término da actividade pecuária, haverá lugar à demolição das edificações e do sistema de retenção 

e ao desmantelamento dos equipamentos, com o eventual encaminhamento para outras explorações do 

proponente caso sejam em condições adequadas de funcionamento. Destas acções resultará uma 

afectação temporária dos solos e do coberto vegetal devido à circulação das máquinas necessárias a estes 

trabalhos e também a um aumento na produção de resíduos. Ambas as situações serão temporárias e 

reversíveis após a conclusão dos trabalhos, não havendo impactes ambientais significativos a registar.  

Com o encerramento da Exploração ocorrerá uma situação de desemprego para os 9 funcionários. Como a 

exploração está localizada numa área com baixo dinamismo económico e desertificada, as consequências 

desta situação serão negativas mas de pouca significância. 

 

6. MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS DO PROJECTO SOBRE O AMBIENTE 

Uma vez identificadas as principais consequências ambientais do Projecto foram definidas medidas de 

minimização e acções de monitorização destinadas a assegurar que a sua execução decorre com o mínimo 

impacte possível. 

Segue-se a identificação das medidas que se consideram mais relevantes por fase do Projecto: 

o Fase de instalação/funcionamento: 

• Recomenda-se o aumento da área de floresta e/ou pastagem de forma a aumentar o 

sequestro de gases de efeito de estufa na área do projeto; 

• Promover um uso eficiente da água para minimizar os consumos, uma vez que estes vão 

sofrer um aumento com o acréscimo do efectivo animal; 

• Assegurar a manutenção periódica e preventiva do sistema de retenção de efluentes 

pecuários, de forma a evitar transbordos e/ou derrames acidentais por falhas nos 

equipamentos que o constituem; 

• Assegurar a implementação do PGEP e garantir que são respeitadas as quantidades a 

aplicar, as épocas e períodos de aplicação, as parcelas destinadas ao espalhamento e o 

modo de aplicação; 

• Proceder à manutenção periódica das viaturas e equipamentos utilizados na valorização 

agrícola dos efluentes em local adequado, para evitar eventuais contaminações do solo e 

dos recursos hídricos; 
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• Privilegiar a presença de vegetação arbórea na envolvente da pecuária para que 

propagação dos odores provenientes dos pavilhões e sistema de retenção seja reduzida; 

• Proceder à implementação de um Plano de Gestão de Emergências Ambientais que 

contemple todos os cenários de risco ambiental que possam vir a ocorrer na pecuária e 

proceder à sua divulgação junto dos funcionários para que possam actuar atempadamente 

e da forma mais conveniente; 

• Implementar um programa de monitorização e controlo da qualidade da água subterrânea 

e do solo para acautelar situações de poluição; 

• Dar cumprimento a todas as obrigações legais em matéria de gestão de resíduos, 

nomeadamente quanto às suas condições de armazenamento e transporte; 

• Efectuar o controlo documental das operações de gestão de resíduos e proceder ao seu 

arquivamento em dossier próprio na pecuária para consulta das entidades competentes 

quando necessário. 

o Fase de desactivação: 

• Restringir a movimentação de veículos e máquinas afectas aos trabalhos de demolição da 

pecuária, de forma a evitar a compactação do solo, a destruição do coberto vegetal e/ou a 

contaminação dos recursos hídricos por eventuais derrames de óleos ou combustível; 

• Assegurar que os resíduos resultantes da demolição da pecuária são armazenados de 

forma temporária em local apropriado para esse efeito e posteriormente encaminhados 

para entidades licenciadas para o seu tratamento; 

• Proceder à descompactação do solo por escarificação nos locais afectados pela acção das 

máquinas e veículos utilizados nas operações de desmantelamento da pecuária, para que 

sejam asseguradas as condições normais de infiltração das águas pluviais e ocorra 

crescimento da vegetação. 
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7. MONITORIZAÇÃO DOS EFEITOS DO PROJECTO 

No âmbito do EIA é proposta a monitorização da água nos furos existentes na Herdade da Asseiceira, com 

vista à avaliação da qualidade e dos consumos de água após a implementação do Projecto. Esta 

monitorização será efectuada através da realização de amostragens e análises físico-químicas e 

bacteriológicas, de acordo com os parâmetros legalmente definidos. 

É também proposta a monitorização dos solos das parcelas previstas para espalhamento, com o objectivo 

de identificar a existência de contaminação ou desequilíbrio no teor de nutrientes. A monitorização será 

efectuada através da recolha de amostras de solo para análise aos parâmetros mais comumente utilizados 

quando está em causa a aplicação de efluentes pecuários. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projecto da Exploração Agropecuária da Herdade da Asseiceira não originará disfunções ambientais que 

sejam impeditivas da sua execução ou que originem danos gravosos para o equilíbrio ecológico do 

território.  

Pela avaliação ambiental efectuada verificou-se que os impactes negativos que ocorrem durante o seu 

funcionamento são maioritariamente de baixa significância, temporários e susceptíveis de minimização e 

controlo através das medidas e das acções de monitorização propostas. As situações de maior gravidade 

terão uma ocorrência pontual e serão de origem acidental por factores não controláveis pelo proponente, 

embora sejam também susceptíveis de minimização. 

Estes impactes negativos são compensados com os benefícios que resultam da valorização agrícola dos 

efluentes pecuários, que aplicados de forma controlada contribuem para melhor a estrutura do solo e o seu 

nível de fertilidade.  


