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Nota de Apresentação

A Rios e Aquíferos, Lda., apresenta o Resumo Não Técnico relativo ao Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do Projeto Agrícola da Herdade das Texugueiras - Norte da GRANFER.Com
– Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Lda., em fase de Projeto de
Execução, localizado no concelho de Alcácer do Sal e na união das freguesias de Alcácer do
Sal - Santa Maria do Castelo e Santiago e Santa Susana, mais precisamente na propriedade
da Herdade das Texugueiras Norte.
O presente EIA foi elaborado conforme a legislação atualmente em vigor, nomeadamente o
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de
24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, que estabelece o novo
Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA). O EIA é composto pelas
seguintes peças:
 Volume 1 – Resumo Não Técnico;
 Volume 2/4 – Relatório Síntese;
 Volume 3/4 – Peças Desenhadas;
 Volume 4/4 - Anexos Técnicos.
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Rios e Aquíferos, Lda.
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1.

INTRODUÇÃO
O presente relatório constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do Projeto Agrícola HTN, que se encontra em fase de Projeto de
Execução.
O (RNT) é um documento que integra o (EIA) e visa facilitar a divulgação mais alargada do
EIA, em particular durante a consulta pública. Assim, o RNT corresponde a um resumo, em
linguagem corrente, dos aspetos mais relevantes do projeto e os efeitos no ambiente em
consequência da sua implementação.
Para uma análise mais detalhada dos aspetos relativos ao Projeto Agrícola HTN deverá ser
consultado o EIA, que estará disponível durante o período de consulta pública na Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), no site participa.pt, na Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), site www.ccdra.gov.pt e na Câmara
Municipal de Alcácer do Sal.
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), elaborado pela empresa Rios e Aquíferos, Lda., entre
outubro de 2015 e fevereiro de 2016, foi desenvolvido com o objetivo de responder aos
requisitos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto,
que revogou o anterior Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, e que estabelece então o
novo Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), aplicável aos projetos
públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente.
A tipologia do Projeto Agrícola HTN, é enquadrável no artigo 1º, n.º3, alínea b) e subalíneas
i) e/ou ii) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. A área do projeto excede
os limiares fixados no Anexo II do referido Decreto-Lei, no seu ponto 1 – Agricultura,
silvicultura e aquicultura, na Alínea d) – “…desflorestação destinada à conversão para
outro tipo de utilização das terras”, pelo que o mesmo está sujeito ao procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
O proponente do Projeto Agrícola HTN é a GRANFER.Com – Importação e Exportação
de Produtos Alimentares, Lda. (adiante designada Granfer). A autoridade do processo
de AIA é, neste caso, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
(CCDR-Alentejo). Pelo que, torna-se relevante que a autoridade de AIA se pronuncie sobre
o projeto de execução do Projeto Agrícola HTN.
A emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), pode ser favorável, favorável
condicionada, ou desfavorável. O Projeto Agrícola HTN apenas poderá ser implementado
após a emissão de DIA favorável ou favorável condicionada.
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2.

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
O Projeto Agrícola HTN tem como objetivo a produção e comercialização de frutos de
variedades subtropicais (pêra-abacate) com destino ao mercado externo cujos padrões de
exigência, qualidade e segurança ao nível dos produtos é elevado.
Estas exigências determinam a necessidade de projetar uma exploração agrícola desde a
aquisição do terreno. Desta forma, foi necessário encontrar um terreno que agrupasse as
seguintes caraterísticas:
 Condições edafo-climáticas com baixa amplitude térmica;
 Zona com boa drenagem e com disponibilidade hídrica de rega;
 Zona com massas de água em bom estado quantitativo e qualitativo para rega;
 Dimensão necessária para instalar aproximadamente 200 hectares de plantações e adequada
ao crescimento das atividades da Granfer, no futuro;

 Bons acessos e proximidade dos centros de exportação.
Com estas caraterísticas identificou-se a Herdade das Texugueiras Norte. Analisada a
totalidade da área da Herdade considerou-se:
 A classificação da Herdade das Texugueiras em Rede Natura 2000, nomeadamente em Sítio
de Interesse Comunitário (SIC), situação que impôs à equipa de Projeto uma análise dos
fatores de ameaça que a agricultura pode constituir à integridade da SIC em questão;

 O facto de parte da área estar desprovida de pinheiros (108,2 ha);
 O projeto agrícola visa obter a certificação GlobalG.A.P. e Tesco Nurture Choice, pelo que, os
processos tecnológicos inerentes à exploração agrícola nomeadamente: preparação do solo,
adubação, rega, monitorização da exploração e recolha de resíduos, em tudo se adaptam ao
respeito pelo ambiente;

Não foram consideradas alternativas de localização, dado que a disponibilidade e dimensão
do terreno na zona é única. Dentro da área da propriedade, foram realizados vários acertos
ao desenho final dos setores de plantação e infraestruturas associadas do projeto por forma
a respeitar as condicionantes ambientais existente e sobretudo a integridade da SIC em
questão.
O Projeto Agrícola HTN não tem antecedentes ao nível dos procedimentos de avaliação
ambiental, pelo que não existem aspetos a enumerar decorrentes de anteriores
procedimentos de AIA.
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3.

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO
Administrativamente, o local de implementação do Projeto Agrícola HTN pertencente ao
distrito de Setúbal, insere-se na região do Alentejo e sub-região Alentejo Litoral, concelho
de Alcácer do Sal na união das freguesias de Alcácer do Sal - Santa Maria do Castelo,
Santiago e Santa Susana, na Herdade das Texugueiras Norte, aproximadamente a 7 Km de
Alcácer do Sal (ver Desenho n.º 1).
A propriedade de implantação do projeto tem uma área de 282,25 hectares, contemplando
o projeto uma área de intervenção de 264 ha, com ocupação de 114 ha de pomares, sendo
abrangida pela folha 476 da carta militar de Portugal.
O acesso à área de projeto é efetuado a partir do itinerário complementar IC1 (antiga
estrada nacional (EN120)), na aldeia de Foros de Albergaria, que liga Alcácer do Sal e
Grândola, ao km 9, seguindo-se depois para poente pela estrada municipal (EM) 1135, e
posteriormente, por um caminho de terra batida que atravessa a Herdade da Asseiceira e a
Herdade do Moinho da Ordem e, por fim por uma ponte sobre a linha de caminho de ferro
até à propriedade. A área em questão é ainda servida no seu interior por outros caminhos
de terra batida.
O Projeto Agrícola HTN localiza-se em área classificada no âmbito da Diretiva Habitats
nomeadamente, Sítio de Importância Comunitária Comporta-Galé (SIC-Comporta Galé),
pelo que é aplicável o regime jurídico da Rede Natura 2000.
O Projeto não afeta nem se aproxima de qualquer área sensível associada a bens imóveis
classificados ou em vias de classificação arqueológica ou patrimonial.
Verifica-se que, o Plano Diretor Municipal (PDM) é o principal instrumento de planeamento e
gestão do território com carácter regulamentar, de âmbito municipal, na área em estudo. O
Projeto Agrícola HTN insere-se em áreas não urbanizáveis, maioritariamente na classe de
“Espaços Florestais de Produção (Florestais ou Pratenses ou Silvo-Pastoris)” e residualmente
em “Espaços Agrícolas de Sequeiro”.
Ao nível das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública que incidem sobre a
área do projeto são as seguintes: o sítio da Rede Natura 2000 já referido, Reserva Ecológica
Nacional (REN) – “Cursos de água, leitos e margens”, a proximidade ao traçado da Linha
Ferroviária do Sul - Variante de Alcácer e alguns Sobreiros dispersos.
Importa referir que a área de inserção do projeto, é florestal, dos 282,25 ha da área de
projeto, 108,2 ha foram sujeitos ao abate de pinheiros com nemátodo da madeira do
pinheiro (NMP), encontrando-se esta área praticamente desprovida de vegetação arbórea,
ainda assim, ocupa uma área com aproximadamente 170,7 ha com formações vegetais
(pinheiro manso).
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4.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO
O Projeto Agrícola HTN assenta na produção frutícola de variedades subtropicais, com
produção em contra safra com o Hemisfério Sul, visando a exportação para países do Norte
da Europa, Africa do Sul, Estados Unidos e América Latina.
A propriedade de implantação do projeto tem uma área de 282,25 hectares, contemplando
o projeto uma área de intervenção de 264 ha, com ocupação de 114 ha de pomares. O
projeto encontra-se em fase de projeto de execução.
Nos Desenhos n.sº 2 e 3 apresenta-se a planta de implantação de evolução do Projeto
Agrícola HTN, bem como a planta de Infraestruturas associadas e acessos.
O projeto baseia-se na instalação de 38 sectores de plantações para produção de pêraabacate (Figura 4.1).

Figura 4.1 – Sectores de plantação de pêra-abacate

A plantação nos vários setores dá-se com um compasso de 6 m por 3 m, ou seja, a
distância entre linhas é de 6 m e na linha de 3 em 3 m será plantado um abacateiro (Figura
4.2). Com o objetivo de proteger os setores dos pomares do vento na linha de rega a oeste
será semeada uma variedade de milho.
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Figura 4.2 – Esquema tipo da plantação de pêra-abacate

Previamente à instalação dos pomares tomando como ano zero o final de 2016 e o inicio de
2017, para promoção da preparação do solo será realizado o corte dos pinheiros existentes,
com destruição e integração no solo dos cepos através de gradagem. A distribuição dos
sectores de plantações na área do projeto, bem como a sua evolução é a apresentada no
Desenho nº 3.
A primeira produção está prevista para 2019 e é expectável que o ano de cruzeiro ocorra
em 2022.
A adubação no ciclo de produção, ou seja a quantidade de nutrientes a aplicar ao solo e/ou
por via foliar dependerá dos resultados das análises efetuadas no âmbito do processo de
certificação.
Em Portugal não estão identificados inimigos para a cultura da pêra abacate, pelo que não
serão aplicados produtos fitofarmacêuticos, dirigidos a qualquer praga ou doença sobre a
cultura.
Em termos das disponibilidades hídricas, assumindo uma precipitação média anual máxima
que ocorre na área de projeto de 600 mm e uma taxa de recarga a partir da precipitação
variável, considerando uma elevada permeabilidade do solo, considera-se que a recarga
anual média toma valores entre 0,34 e 0,68 hm3/ano. Assim, conforme definido na Portaria
nº 1115/2009, de 29 de setembro o valor disponível para extração na área de projeto pode
tomar valores entre 0,2 a 0,6 hm3/ano.
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A estimativa das necessidades hídricas do pomar foi realizada com base nas dotações de
rega usadas em Portugal para este tipo de fruta. Estas foram ajustadas com base em
resultados da monitorização de pomares acompanhados pelos parceiros da Granfer, em
idênticas condições de base.
Assim, estima-se que quando o projeto agrícola HTN estiver em pleno, o abastecimento de
água para rega deve implicar a disponibilização de volumes anuais médios da ordem dos
0,57 hm3/ano (para o pomar em plena produção).
Este abastecimento de água será assegurado na íntegra por 10 captações de água
subterrânea. O sistema de armazenamento de água ocorrerá através de duas charcas
devidamente impermeabilizadas, com 125 m de comprimento, 60 m de largura e 3 m de
profundidade.
A exploração agrícola tem como sistema de irrigação a rega gota a gota, e paralelamente,
tem outra linha de rega de microaspersores para a função anti geada.
As estruturas de apoio à exploração serão constituídas por um pavilhão de alfaias, duas
casa de rega, duas charcas, uma balança, dois depósitos de adubos, duas bacias de
preparação de caldas, uma área de receção de matéria orgânica, dois depósitos de gasóleo
e caminhos de terra batida entre os pomares.
As infraestruturas elétricas do projeto agrícola são compostas por uma linha de Média
Tensão a 30 kV, para alimentar três Postos de Transformação, distribuídos na propriedade e
uma rede de distribuição de energia elétrica de Baixa Tensão.
Relativamente à recolha de resíduos, durante a instalação das várias infraestruturas, a
responsabilidade de separação de resíduos é dos vários subcontratados e partilhada por
todos os colaboradores que se encontrem em frente de obra.
Na fase de exploração a expedição destes resíduos será assegurada pelas empresas
Valorfito e Revalor e efetuada mediante guias de acompanhamento, com identificação do
produtor, transportador e destinatário, e outras exigências estabelecidas nos normativos
legais.
O investimento financeiro estimado é de 8 milhões de euros. O volume de vendas poderá
ter um incremento positivo no 5º ano de exploração (2021), quando o projeto atinge a sua
capacidade máxima de produção.
Em termos de empregabilidade a Granfer com o presente projeto, conta integrar na sua
equipa 5 pessoas para trabalho especializado e 20 a 50 pessoas para trabalhos de colheita e
manutenção.
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5.

CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS ASPETOS DO
AFETADO PELO PROJETO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES

AMBIENTE

A caracterização do ambiente afetado pelo projeto e avaliação de impactes baseou-se numa
metodologia que visou e privilegiou amplos contactos com a realidade local e diálogo com os
responsáveis pelo projeto nas várias especialidades, procedimento que permitiu dispor de
uma base de dados e informações, designadamente em relação às principais condicionantes
ambientais e socioeconómicas existentes na área em estudo, que serviram de ponto de
partida, tendo sido atualizadas e complementadas com o desenvolvimento do EIA.
Face à tipologia do Projeto Agrícola HTN, nomeadamente em termos da sua localização,
dimensão e intervenções previstas para a zona, considerou-se que os fatores ambientais
com maior relevância na avaliação ambiental, e neste caso importantes para a decisão da
viabilidade
ambiental
do
projeto,
seriam
os
seguintes:
Recursos
Hídricos,
Ecologia/Biodiversidade, Ordenamento do Território, Condicionantes, Servidões e Restrições
de Utilidade Pública, Socio-economia, Solos e Uso do Solo, Paisagem e Património.
Os restantes descritores ambientais foram igualmente analisados e desenvolvidos no EIA,
embora se considere que estes não serão fundamentais para uma tomada de decisão na
AIA, face às características do presente projeto.
Assim, seguidamente apresenta-se uma síntese da análise efetuada no EIA.
Em termos de Clima, a área do projeto insere-se numa zona cuja temperatura média anual
ronda os 16ºC, sendo, geralmente, agosto o mês mais quente e janeiro o mês mais frio. O
período mais húmido verifica-se entre outubro e março, sendo dezembro, geralmente, o
mês mais pluvioso. Os valores mínimos de precipitação registam-se nos meses de julho e
agosto. Os ventos de noroeste são os mais frequentes na área.
Não se prevê a ocorrência de impactes particulares no descritor Clima.
Quanto à Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais, a área do projeto insere-se em
terrenos, no essencial, arenosos. A rede hidrográfica encontra-se pouco desenvolvida em
toda a zona em estudo. O local em apreço apresenta uma topografia suave e aplanada.
Apesar de a área estar incluída na categoria de maior risco sísmico, não se identifica, na
proximidade, qualquer falha sísmica certa ou provável. Não se identificou qualquer
ocorrência geológica de particular interesse económico ou conservacionista.
Os principais impactes identificados no meio geológico relacionam-se com a fase de
construção e decorrem das escavações necessárias realizar ao nível das fundações para
implantação dos apoios agrícolas – um pavilhão de alfaias, 2 casas de rega e uma área de
receção de matéria orgânica, aberturas de valas subterrâneas para instalação de
infraestruturas (condutas de adução-rega e cabos elétricos), 2 charcas e pela movimentação
de terras para modelação do terreno unicamente para a criação de caminhos agrícolas.
Trata-se em qualquer um dos casos de impactes de magnitude e significância reduzidas,
quer pela reduzida dimensão das áreas intervencionadas (13,6 ha), quer pelo reduzido
volume de material a escavar/movimentar (76000 m3), esta intervenção representa apenas
cerca de 4,84 % da área agrícola total que apresenta 282,25 ha, ao qual se associa uma
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formação geológica que está largamente representada na região e sem valor patrimonial,
científico e onde as alterações na morfologia são pontuais e muito reduzidas.
Ao nível dos Recursos Hídricos, refere-se que o projeto em análise localiza-se
geograficamente na Região Hidrográfica (RH) do Sado e Mira (RH6). A área de inserção do
projeto é abrangida por uma massa de água superficial, da categoria rio. Relativamente à
rede hidrográfica, na área do projeto, assinalam-se pequenas linhas de escoamento, que
apresentam regime hidrológico temporário e são afluentes do Afluente do Ribeiro da Água
Cova, não apresentam leito definido, portanto sem substrato e estrutura da zona ripícola.
Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos a área de projeto localiza-se na massa de água
da Bacia Tejo-Sado/Margem Esquerda (T3). Esta massa de água tem características de
sistema aquífero poroso, e desenvolve-se ao longo de duas regiões hidrográficas, segundo
uma área de 6875 km2, com maior representatividade na RH do Tejo (5356 km2).
Quanto aos recursos renováveis não existe consenso para um valor concreto, no âmbito do
Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) foi avaliada uma recarga de 1006 hm3/ano,
e consumos avaliados em 230 hm3/ano, o que corresponde a uma taxa de exploração de
23%, valor muito inferior ao máximo admissível de 90% definido pela Portaria nº
1115/2009, de 29 de setembro para que o aquífero não entre em sobre-exploração.
Na zona do projeto a evolução dos níveis piezométricos é monitorizada por 4 piezómetros,
revelando um deles artesianismo repuxante. Os registos de qualidade da água revelam
valores de nitrato e azoto amoniacal, com tendência de subida, muito inferior à norma de
qualidade da água.
Em termo de impactes considera-se que na fase de construção e desativação os impactes
são maioritariamente temporários, e pouco significativos. Na fase de exploração o estado
qualitativo e quantitativo das massas de água carece de maior atenção. Assim, na fase de
exploração:
 Em termos quantitativos o principal impacte ocorre nos recursos hídricos subterrâneos, onde
se assiste a um eventual rebaixamento local da superfície piezométrica da massa de água.
Como esta descida não é mesurável previamente à exploração considera-se que esta deve
ser acompanhada mediante um programa de monitorização do nível freático da massa de
água subterrânea.

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

Relativamente à Qualidade do Ar, na área de estudo verifica-se que esta é globalmente
boa. Constata-se que na zona imediata de implantação do Projeto Agrícola HTN não existem
recetores sensíveis e não foram identificadas fontes de emissões de poluentes atmosféricos
de importância considerável.
Os principais impactes na fase de construção/implantação do projeto estão essencialmente
relacionados com as emissões resultantes das atividades, correspondentes unicamente à
mobilização do solo/lavoura do terreno para preparação das plantações e implantação das
Volume 1 Resumo Não Técnico.doc

| 13

Volume 1 - Resumo Não Técnico - EIA do Projeto Agrícola HTN na Herdade das Texugueiras Norte

restantes infraestruturas (criação de acessos, abertura de valas de instalação das condutas
de adução-rega e dos cabos elétricos e das fundações dos apoios agrícolas – um pavilhão de
alfaias, 2 casas de rega, 2 charcas e uma área de receção de matéria orgânica), as quais
têm uma duração e abrangência muito reduzida.
Acrescenta-se ainda, na medida em que no interior da área de estudo e na envolvente
próxima não existem recetores sensíveis à poluição atmosférica, não se prevê a afetação de
quaisquer recetores sensíveis. Deste modo, para a fase de construção e de exploração
classificam-se os impactes negativos, de reduzida magnitude e pouco significativos.
Em termos de Ambiente Sonoro, verifica-se que a área de inserção do projeto apresenta
um ambiente acústico pouco perturbado, cumprindo os limites regulamentares aplicáveis.
Na avaliação de impactes, localizando-se os recetores sensíveis a mais de 1,7 km do
projeto, conclui-se como muito provável que o ambiente sonoro dos recetores existentes
não venha a ser afetado pelo ruído gerado pelo projeto.
Relativamente à Ecologia – Fauna, Flora, Vegetação e Biodiversidade, refere-se que a
área de implantação do projeto que anteriormente era ocupada por uma área florestal,
insere-se atualmente numa área de 108,2 ha, que foi sujeita entre os anos de 2002 e 2005,
a um abate de pinheiros com nemátodo da madeira do pinheiro (NMP), encontra-se
desmatada e maioritariamente ocupada por matos, contendo alguns pinheiros muito
disperso em regeneração. Na restante área com cerca de 170,7 ha, a poente e norte, ocorre
uma mancha de pinheiro-manso.
De qualquer modo, a área de inserção do Projeto Agrícola HTN está totalmente integrada
em área de Rede Natura 2000, designadamente no Sítio de Interesse Comunitário da
Comporta/Galé (PTCON0034).
Na área de inserção do projeto foram distinguidos 3 biótopos resultantes, quer das
intervenções humanas no território, quer da presença da vegetação típica destas condições,
designadamente: Prados e Matos psamófilos, Povoamentos florestais de pinheiro-bravo e/ou
pinheiro-manso e Linha de água com vegetação ripícola. Destas formações, os matos
psamófitos desdobram-se em 4 habitats naturais classificadas nos termos do Anexo B-I do
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril (e sucessivas alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de Fevereiro e do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro),
designadamente: Habitat 2330 (Dunas interiores com prados abertos de Corynephorus e
Agrostis), Habitat prioritário *2150 (Dunas fixas descalcificadas atlânticas); Habitat
prioritário *2250 (dunas e paleodunas com matagais de Juniperus turbinata subsp.
turbinata e/ou Juniperus navicularis) e Habitat 2260 (Dunas com vegetação esclerófila da
Cisto-Lavenduletalia).
Na caracterização da situação de referência foi estimado que na área de inserção do projeto
ocorrem cerca de 190,9 ha com habitat 2330 e com habitat 2260 e pinheiro-bravo disperso
ou em regeneração. Uma área com cerca de 57,4 ha com pinheiro-manso cujo subcoberto
está dominado pelo habitat 2660. Com menor área ocupada surgem os habitats prioritários
*2150 e *2250, respetivamente com apenas 0,24 ha e 0,04 ha.
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Estima-se, que a área a intervencionar pelo projeto corresponderá a cerca de 0,88% da
totalidade da área do SIC Comporta/Galé (32 051 ha).
Na área de inserção do projeto não se identificam biótopos importantes para a comunidade
de mamíferos. Em termos de importância da área de inserção do projeto para a comunidade
avifaunística, salienta-se que o grau de alteração apresentado é uma forte condicionante à
presença de espécies. No entanto, os biótopos/habitats da área envolvente ao projeto
(designadamente o Açude da Murta, as áreas de montado de sobro e de pinhal-manso ou
bravo) albergam um elevado número total de espécies.
A principal ação geradora de impactes na flora e vegetação ocorre durante a fase de
construção/implantação, onde se assiste à afetação direta da vegetação nas áreas dos
habitats naturais 2330 e 2260, sendo mais significativa sobretudo pela afetação dos
habitats prioritários *2150 e *2250, ainda que ocorram numa área muito restrita
Face à localização do projeto e no âmbito de o tornar o menos lesivo possível para os
valores ecológicos locais, foram sugeridas medidas de minimização de forma a salvaguardar
o património natural da área em questão.
Assim, propõe-se a otimização da área de 9 sectores de plantação (53,9 ha), que passarão
para 51,5 ha, correspondendo a menos 2,43 ha que a área inicialmente prevista no projeto.
Neste caso, com a otimização destes sectores, deixará de existir afetação dos habitats
prioritários *2150 e *2250, diminuindo o grau de significância do impacte gerado,
decorrendo nesta área ainda a valorização destes espaços, em área e em valor natural.
Adicionalmente será ainda delimitada uma faixa contínua ao longo do limite poente e norte
da zona de intervenção, numa área mínima de aproximadamente 24 ha, onde será efetuada
uma sementeira com sementes das espécies protegidas existentes na propriedade.
Os Solos da área são característicos de terrenos arenosos, com elevado risco de erosão e
sem potencial para uso agrícola. Não estão presentes solos integrados na Reserva Agrícola
Nacional (RAN). Em termos de Uso do Solo verifica-se que atualmente, a parte nascente
da propriedade, em cerca de 108,2 ha encontra-se parcialmente desmatada, está
maioritariamente ocupada por matos, contendo alguns pinheiros em regeneração. Na
restante área com cerca de 170,7 ha, a poente e a norte, ainda ocorre uma mancha de
pinheiro com distribuição irregular e com grandes variações de densidade. Foram ainda
identificados 644 sobreiros (Quercus suber), sobretudo localizados no limite noroeste, ao
longo do Ribeiro da Água Cova, e no extremo norte da Herdade das Texugueiras do Norte, e
em bom estado fitossanitário e vegetativo. Para a implantação do Projeto Agrícola HTN
prevê-se o abate de 143 destes exemplares isolados de sobreiro de pequeno/médio porte.
Os principais impactes no solo associados à construção e exploração do projeto em estudo,
encontram-se associados, portanto às ações de desmatação, provocam desnudamento do
solo, tornando-o mais vulnerável aos processos erosivos, podendo este risco ser minorado
pela adoção de medidas adequadas.
A aplicação de corretivos no solo da área agrícola desde que adequadamente desenvolvida,
traduz um impacte positivo significativo, na medida que corroboram para a sua conservação
e minimização de processos erosivos, melhoria e valorização do recurso solo, ficando este
apto para o uso que lhe estava atribuído, florestal e também agrícola.
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Em termos de Ordenamento do Território e Condicionantes, verifica-se que, o Plano
Diretor Municipal (PDM) é o principal instrumento de planeamento e gestão do território
com carácter regulamentar, de âmbito municipal, na área em estudo. O Projeto Agrícola
HTN insere-se em áreas não urbanizáveis, maioritariamente na classe de “Espaços
Florestais de Produção” e residualmente em “Espaços Agrícolas de Sequeiro”.
As servidões e restrições de utilidade pública que incidem sobre a área do projeto são as
seguintes: Rede Natura 2000 (Sítio de Importância Comunitária Comporta-Galé), Reserva
Ecológica Nacional (REN) – “Cursos de água, leitos e margens”, a proximidade ao traçado
da Linha Ferroviária do Sul - Variante de Alcácer e alguns Sobreiros dispersos.
Considera-se que nas áreas classificadas como “espaços florestais de produção”, o impacte
embora negativo e permanente, não será significativo, uma vez que a área a retirar aos
espaços referidos, é pouco significativa e não tem expressão no contexto das áreas totais
com esta classificação no concelho de Alcácer do Sal, além de que parte desta área não
apresenta atualmente qualquer uso florestal, pois aproximadamente 108,2 ha da herdade,
foi recentemente sujeita ao abate de pinheiros devido ao aparecimento do nemátodo da
madeira, encontrando-se parcialmente desmatada.
Ao nível das Condicionantes e Servidões, verifica-se que os impactes na fase de construção
são negativos mas pouco significativos, enquanto na fase de exploração os impactes são
maioritariamente positivos, sobretudo no que se refere ao contributo do projeto para a
concretização das políticas e objetivos de desenvolvimento territorial.
Refere-se que o Projeto Agrícola HTN obriga a intervencionar uma pequena linha de
escoamento, que integra a REN – “Cursos de água, leitos e margens”, situada no limite
poente da zona de implantação do projeto, assinalada também na Carta de Condicionantes
do PDM de Alcácer do Sal como pertencente ao Regime Público Hídrico. No entanto na visita
de campo efetuada verificou-se que esta linha de água não tem expressão no terreno.
De qualquer modo, o traçado das infraestruturas (caminhos e vala de instalação das
condutas de adução-rega e da rede elétrica), ajustam-se ao percurso das linhas de água
existentes e respetivas margens, minimizando tanto quanto possível as interferências.
Salienta-se que para a implantação do Projeto Agrícola HTN prevê-se ainda o abate de 143
exemplares isolados de sobreiro de pequeno/médio porte.
A área em estudo confina com um troço de 1370 m, da Linha Ferroviária do Sul – Variante
de Alcácer, pelo que a localização dos sectores de plantação 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9, já tem em
conta a faixa non aedificandi de 10 m, conforme definido na alínea a), nº1 do artigo 15 do
Decreto-Lei nº 276/2003, de 4 de Novembro. na qual são proibidas as plantações.
Quanto aos Aspetos Socioeconómicos, este projeto localiza-se numa zona rural do
concelho de Alcácer do Sal, que é um dos concelhos com mais baixa densidade populacional
no país (inferior a 10 habitantes/km2) e que continua a perder população.
O emprego local é sobretudo na área dos serviços (setor terciário), mas verifica-se ainda
uma importância grande das atividades agrícolas e uma fraca presença da indústria.
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Apesar desta sub-região apresentar uma ocupação de solo predominantemente florestal, a
importância da atividade agrícola é significativa, tal como para toda a região do Alentejo.
Os impactes negativos estão associados à fase de construção, são de significado muito
reduzido, serão, sobretudo, os decorrentes do aumento de tráfego nas vias envolventes e
nas circulações locais.
Na fase de exploração de um modo geral estão previstos impactes positivos, estes
sentir-se-ão ainda que com significado moderado, na criação de emprego e no estímulo das
atividades económicas a montante e a jusante do empreendimento agrícola.
Em termos de emprego, estima-se que o projeto quando estiver em pleno, possa empregar
5 pessoas em trabalho especializado e 20 a 50 em trabalhos de colheita e manutenção.
Os impactes socio-económicos deste projeto na fase de exploração irão sentir-se sobretudo
a nível local (freguesia de Santa Maria do Castelo e concelho de Alcácer do Sal) e com
menos incidência a um nível mais regional.
Em relação ao Património Cultural, na área prospetada não foram identificados quaisquer
elementos de interesse patrimonial. Em termos gerais a fase de construção é genericamente
considerada a mais lesiva para o fator ambiental património, não havendo registo de
património nesta área, não são expectáveis impactes.
No que se refere à Paisagem, a área de projeto integra-se num vasto conjunto de unidades
designado como “Terras do Sado”, inserindo-se a zona em estudo na unidade de paisagem
designada como “Pinhais do Alentejo Litoral”. Os aspetos mais marcantes da paisagem onde
se irá implantar o Projeto Agrícola HTN são a planura (domínio da horizontalidade) e a
ausência de coberto vegetal em grande parte da área, traduzidas numa significativa
homogeneidade e horizontes visuais bastante amplos.
A fase de instalação é aquela onde se registam alguns dos impactes negativos mais
relevantes, dado tratar-se de uma fase de desorganização espacial e funcional do espaço
onde se irá implantar o Projeto Agrícola HTN, com alterações importantes nos componentes
biofísicos e na estrutura visual da paisagem. Na fase de exploração, ocorrerá o processo de
adaptação da paisagem à nova realidade, resultante da introdução dos novos elementos
construídos na paisagem, nomeadamente a presença das plantações e apoios agrícolas
(pavilhão das alfaiais e casas da rega).
Em relação à Gestão de Resíduos, no concelho de Alcácer do Sal, a gestão dos resíduos
sólidos urbanos é assegurada pela Ambilital – Investimentos Ambientais no Alentejo.
Na área de inserção do projeto não se identificaram manchas de resíduos nem foram
identificados vestígios de contaminação ou presença de substâncias perigosas. A produção
de resíduos, tanto na fase de construção, como na fase de exploração é considerada como
impacte negativo, na medida que irá consumir recursos para a sua gestão, estes impactes
são pouco significativos caso se venham a implementar todas as medidas de minimização
propostas no EIA e implementado o Plano de Gestão de Resíduos previsto no âmbito do
projeto.
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6.

PRINCIPAIS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES
No EIA propõe-se um conjunto de medidas a aplicar nas fases de desenvolvimento do
projeto, de construção e de exploração, para evitar, minimizar ou compensar os efeitos
negativos decorrentes da implantação do Projeto Agrícola HTN e potenciar os seus efeitos
positivos.
De entre estas medidas destacam-se as seguintes:
Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras
 Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar
impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e
cuidados a ter no decurso dos trabalhos;

 Antes do início dos trabalhos, salienta-se que todos os trabalhos a desenvolver na área
agrícola devem ser planificados e os principais intervenientes alertados para alguns cuidados
a observar durante os trabalhos, com o objetivo de minimizar os impactes negativos sobre as
comunidades vegetais, populações de espécies com interesse para conservação e respetivo
habitat de ocorrência. Em complemento ao inventário florístico realizado no presente EIA,
deverá ser ponderada a realização de novas saídas de campo antes da fase de construção
(preferencialmente entre os meses de abril e junho), no sentido de colmatar algumas
lacunas no que respeita à não observação de espécies de flora relevantes para a construção;

 Antes da fase do início dos trabalhos refere-se que todas as áreas de maior sensibilidade
ecológica deverão ser devidamente sinalizadas por um técnico responsável, que deverá
manter

uma

área

de

segurança

(buffer)

para

proteção

das

espécies

prioritárias.

Especificamente, na área de implantação dos sectores 15, 25, 26, 27, 29, 30 e 36 onde seja
identificada a ocorrência de espécies prioritárias;

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

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

Fase de Construção
 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. No caso da
abertura de novos acessos ou melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser
realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas
que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso;

 As intervenções (mobilização do solo e/ou lavoura) que tenham lugar na proximidade de
linhas de escoamento que atravessam a área agrícola deverão ser reduzidas ao mínimo, de
forma a permitir a continuidade dos escoamentos, tendo em vista a prevenção de eventuais
situações de alagamento de terrenos adjacentes e desorganização da rede de drenagem
natural existente;
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 A circulação da maquinaria agrícola e de outros equipamentos deve ser efetuada sempre nos
caminhos estabelecidos no projeto e em zonas já intervencionadas, encontrando-se esta
circulação condicionada às áreas adjacentes à propriedade agrícola;

 Redução da área de implantação dos sectores de plantação 15, 25, 26, 27, 29, 30 e 36, onde
inicialmente estava previsto uma área de plantação 53,9 ha, para uma área de 51,5 ha. Com
esta otimização na redução da área destes sectores, prevê-se a salvaguarda dos habitats
prioritários 2150* e 2250* identificado junto ao limite sul da propriedade;

 Em complemento à medida anterior será ainda delimitada uma faixa continua ao longo do
limite poente e norte da zona de intervenção, na zona de influência dos sectores 9, 20, 21,
33, 32, 34, 35, 36, 37 e 38, numa área mínima de aproximadamente 24 ha, onde será
efetuada uma sementeira com sementes das espécies protegidas existentes na propriedade.
As sementes a utilizar nesta sementeira serão colhidas in situ na Herdade das Texugueiras
Norte e envolvente imediata durante a época mais favorável, e durante um período de 4
anos. A metodologia a adotar na definição e concretização desta medida será posteriormente
desenvolvida em pormenor e em plano próprio e seguirá as orientações sugeridas pelo ICNF;

 Propõe-se ainda proceder à valorização na área de estudo do zimbral de Juniperus
navicularis, classificado como Habitats prioritários 2150* e

2250*, identificados na

propriedade, na extrema sul e poente da área de inserção do projeto, com uma área de 2,43
ha. A metodologia a adotar na definição e concretização desta medida de valorização será
posteriormente desenvolvida em plano próprio e seguirá as orientações sugeridas pelo ICNF.

 Plantação de novos exemplares de sobreiro nos limites da área de intervenção, em locais
fora da influência dos sectores de plantação, como medida de compensação;

 Deverá proceder-se à correta delimitação e sinalização do acesso à propriedade agrícola das
Texugueiras, no sentido de evitar a ocorrência de acidentes, sobretudo no percurso até à EM
1153;

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

 Define-se a medida genérica de acompanhamento arqueológico de obra.
 Implementação do Plano de Gestão de Resíduos, incluído no Projeto de Execução do Projeto
Agrícola HTN, no qual se procede à caracterização sumária da obra e à identificação,
classificação e gestão dos resíduos em conformidade com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de
março.

Fase de Exploração
 Implementação de um sistema de gestão e controlo de rega, baseado num posto
meteorológico e de sondas de medição do teor de humidade e de lixiviação no solo. Este
sistema permite realizar o ajuste da rega às condições climatéricas existentes, promovendo
uma distribuição mais equilibrada da água;
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 A quantidade de fertilizantes a aplicar dá-se na fase de plantação, na zona da linha de
plantação, no canteiro num raio com 1,25 m de largo e será aplicado carbonato de cálcio
magnesiano, matéria orgânica curtida ou composto, fosfato e potássio. A adubação no ciclo
de produção, ou seja a quantidade de nutrientes a aplicar ao solo e ou por via foliar
dependerá dos resultados das análises efetuadas no âmbito do processo de certificação;

 Em Portugal não estão identificados inimigos para a cultura da pera abacate, pelo que não
serão aplicados fitofármacos, dirigidos a qualquer praga ou doença sobre a cultura, no
entanto caso haja necessidade será solicitada autorização à entidade competente;

 Serão acauteladas as eventuais alterações da qualidade da água, devido a escorrências
contaminadas com adubos e fertilizantes;

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

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

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

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

 Será atendido o estipulado na Lei n.º 26/2013, de 11 de abril e no Decreto-Lei n.º 187/2006,
de 19 de setembro. O proponente efetuará o registo da exploração agrícola no Sistema
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), a qual se encontra a funcionar na
plataforma Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), e reporte dos dados
anualmente, de modo a dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro.

 Realização de programas de monitorização no âmbito dos recursos hídricos (superficiais e
subterrâneos – qualidade da água e piezometria), dos solos e da Flora e Vegetação.
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7.

SÍNTESE CONCLUSIVA
Da avaliação efetuada no EIA sobre o Projeto Agrícola HTN, refere-se que na generalidade
dos descritores ambientais, os impactes negativos resultantes da construção e da
exploração do projeto são pouco significativos a significativos.
No caso em estudo, o Projeto Agrícola HTN, desde a fase inicial de desenvolvimento do
projeto, mostrou logo uma preocupação com o meio ambiente, tendo definido logo soluções
otimizadas do ponto de vista de projeto (desenho dos sectores das plantações, diretriz dos
caminhos, tipologia das culturas e práticas agrícolas), que tendem a melhorar a integração
do projeto com o meio envolvente e permitem reduzir eventuais impactes negativos mais
significativos, decorrentes da implantação deste tipo de projetos.
Conforme foi identificado ao longo do EIA, o presente projeto será responsável por alguns
impactes positivos, com especial destaque para os resultantes da mais-valia a nível
socioeconómico, uma vez que o impacte que o empreendimento originará, a nível local e
concelhio, será bastante positivo sobretudo num dos sectores tradicionais e estratégicos do
Alentejo que é a agricultura. Estes impactes estão associados, especialmente à criação de
emprego e valorização de mão-de-obra local, mas também à possibilidade de promover
uma dinamização da economia local, não só por via da atividade que desenvolverá, como na
potenciação e estímulo de outras atividades económicas indiretas existentes na região.
De fato, este projeto implica um volume de investimento significativo, na ordem dos 8M€, e
assegura a criação de um número máximo de 55 postos de trabalho.
No entanto, um projeto agrícola desta tipologia é inevitavelmente indutor de alguns
impactes negativos (mesmo que pouco significativos) durante as fases de construção e
exploração do mesmo. Apesar dos impactes negativos identificados, considera-se que os
mesmos não serão suscetíveis de comprometer a implementação do projeto agrícola em
apreço, dada a pouca relevância que os impactes apresentam.
De forma complementar, e reforçando ainda as disposições previstas no âmbito do projeto
de execução do Projeto Agrícola HTN, o EIA definiu medidas de mitigação de impactes
negativos para as fases de implantação/construção e de exploração, medidas de valorização
(em especial sobre os impactes ao nível dos sistemas ecológicos – flora e vegetação),
medidas de potenciação de impactes positivos e a realização de programas de
monitorização no âmbito dos recursos hídricos (qualidade da água e piezometria), dos solos
e da flora e vegetação.
Em suma, considerando todos os descritores ambientais analisados no EIA, considera-se
que o Projeto Agrícola HTN é ambientalmente viável, apresentando-se mesmo como uma
mais-valia em diversos níveis para o concelho de Alcácer do Sal.
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