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1. NOTA INTRODUTÓRIA
No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do Projeto de Alteração ao Licenciamento do Núcleo de Engorda da Herdade de
Monte Ruvo (Processo de AIA n.º 371), a Comissão de Avaliação (CA) considerou necessário, em 25
de julho de 2016, solicitar ao promotor, ao abrigo do n.º 8 do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo
Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, a apresentação de um conjunto de elementos
informativos adicionais, sob a forma de Aditamento ao EIA. Este parecer da CA encontra-se
apresentado, na íntegra, no Anexo I do presente documento.
O presente documento e os seus anexos, satisfazem o referido pedido. O texto está sistematizado
de acordo com a numeração dos pedidos de informação adicional, sendo indicado no início de cada
ponto a solicitação realizada seguindo-se depois a respetiva resposta.
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2. PROJETO E EIA
2.1. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 1 – DEPÓSITO DE GASÓLEO NA ÁREA DE
INTERVENÇÃO DO PROJETO
“1. Esclarecer se será instalado algum depósito de gasóleo na área de intervenção do projeto.”
Na área de intervenção do projeto encontra-se atualmente instalado um depósito de gasóleo de
polietileno (HDPE), da gama RD, com capacidade para 2.000 litros, fabricado pela empresa Reyde, S.A.
(sediada na Catalunha) (ver Figuras 2.1.1 a 2.1.3).
Este depósito encontra-se localizado no edifício identificado como D1 na planta n.º 00.02.0 do projeto (ver
Planta de implantação no Anexo II – Depósito de gasóleo).

Figura 2.1.1 - Local do depósito de gasóleo
(edifício D1)

Figura 2.1.2 – Vista frontal do local do depósito de
gasóleo (edifício D1)

Figura 2.1.3 – Depósito de gasóleo
Tendo em conta as caraterísticas do depósito, acima descritas, verifica-se, de acordo com a legislação
em vigor para o efeito (Decreto n.º 36.270, de 9 de maio de 1947, e Portaria n.º 131/2002, de 9 de
fevereiro), que o mesmo não carece de licenciamento, nem de informação aos Serviços Municipais de
Proteção Civil. O referido depósito encontra-se homologado e cumpre todas as normas de segurança
exigíveis, conforme documentação que se anexa (ver Anexo II – Depósito de gasóleo), tendo sido
fabricado de acordo com a Norma UNE-EN-13341 e sujeito aos ensaios e provas previstas nessa norma
com resultado satisfatório, sendo a sua fabricação certificada por AIMPLAS (1842), segundo a informação
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AT-0572/08. O depósito foi também submetido a uma prova pneumática, a uma pressão de cerca de
cinco bar, durante o tempo necessário para o seu exame sem que surgissem quaisquer fugas ou
deformações permanentes.
Atualmente o depósito não se encontra dotado de bacia de retenção, com pavimento e paredes
impermeáveis, de forma a conter eventuais derrames acidentais, situação que se encontra prevista
corrigir com o presente projeto. Para o efeito, consta do cronograma de trabalhos inerentes à fase de
construção apresentado no ponto 2.9 do presente relatório a criação da referida bacia de retenção. De
acordo com a informação facultada pela empresa responsável pela sua instalação – FUELTEJO
Combustíveis e Lubrificantes, SA - esta bacia está dimensionada, conforme legalmente exigido, para reter
no mínimo 50% da capacidade do depósito (ou seja, 1.000 litros).

2.2. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 2 – MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
EXISTENTES
“2. Indicar o local onde se procede à manutenção dos equipamentos existentes, bem como as
condições em que a mesma se realiza.”
A manutenção dos equipamentos é realizada na sede da empresa, ou seja, na Herdade do Trolho, em
local apropriado para o efeito.
Nas Figuras 2.2.1 a 2.2.6, ilustra-se as condições disponíveis na mesma para a realização das operações
regulares de manutenção, destacando-se a base impermeabilizada.
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Figura 2.2.1 – Vista do local onde é efetuada a
manutenção dos equipamentos na Herd. do Trolho (1)

Figura 2.2.2 – Vista do local onde é efetuada a
manutenção dos equipamentos na Herd. do Trolho (2)

Figura 2.2.3 - Vista do local onde é efetuada a
manutenção dos equipamentos na Herd. do Trolho (3)

Figura 2.2.4 – Vista do local onde é efetuada a
manutenção dos equipamentos na Herd. do Trolho (4)

Figura 2.2.5 - Vista do local onde é efetuada a
manutenção dos equipamentos na Herd. do Trolho (5)

Figura 2.2.6 – Vista do local onde é efetuada a
manutenção dos equipamentos na Herd. do Trolho (6)

2.3. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 3 – PRODUTOS QUÍMICOS A UTILIZAR NA
INSTALAÇÃO
“3. Identificar os produtos químicos referidos na página 24 do documento relativo ao projeto, os
quais serão utilizados na exploração pecuária, bem como fornecer informação referente às fichas
desses produtos, ao local de armazenamento dos mesmos, às condições necessárias para o seu
manuseamento e quais os meios e os destinos previstos para a gestão dos resíduos de
embalagem dos mesmos.”
No núcleo de engorda da Herdade do Monte Ruivo, não são armazenados quaisquer produtos químicos
ou medicamentosos, uma vez que o armazém destes produtos se encontra localizado no núcleo de
engorda da Herdade do Trolho.
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Prevê-se que o único produto químico referido na pagina 25 do EIA, nomeadamente, o hipoclorito de
sódio (vulgarmente designado por lixivia), será colocado no respetivo depósito do doseador automático do
sistema de desinfeção de água dos depósitos de água, pela equipa técnica externa que for responsável
pela manutenção deste sistema.

2.4. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 4 – CARATERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DO
NECROTÉRIO
“4. Indicar as características construtivas (dimensões, materiais de construção, etc) do necrotério
existente na exploração pecuária.”
O necrotério é constituído por 3 chapas de zinco, com 2 metros de altura e 4 metros de comprimento,
fixas diretamente no solo por meio de estacas de madeira, como o demonstra a Figura 2.4.1, numa base
não impermeabilizada.

Figura 2.4.1 - Necrotério

2.5. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 5 – DIMENSÕES DA LAGOA
“5. Indicar as dimensões da lagoa a construir.”
Tal como se pode verificar na planta n.º 01.01.0 do projeto que se anexa (ver Planta Implantação – Lagoa
de Retenção no Anexo III – Lagoa de retenção), a lagoa de retenção a construir tem a forma de um
quadrado com 9 metros de lado, o que corresponde aos 81 m2 de superfície referidos na página 27 do
EIA. A base da lagoa, que se situa a 1 metro de profundidade face ao terreno natural, tem igualmente a
forma de um quadrado, mas apenas com 3 metros de lado (esta configuração confere elevada
estabilidade aos taludes da lagoa). Desta forma, a lagoa possui uma capacidade superior ao 39 m3
necessários.
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2.6. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 6 – MEIOS/EQUIPAMENTOS A UTILIZAR NA
APLICAÇÃO DO CHORUME
“6. Indicar que meios/equipamentos serão utilizados para a aplicação do estrume e chorume no
solo.”
No núcleo de engorda do Monte Ruivo apenas haverá lugar à valorização do chorume, o qual é
temporariamente armazenado na lagoa de retenção referida no ponto anterior. Quanto ao estrume, este
fica depositado no solo dos respetivos parques utilizados pelos animais aquando do seu pastoreio.
Quanto aos equipamentos, são utilizados para a aplicação do chorume uma cisterna (JOPER) atrelada a
um trator (ver Figuras 2.6.1 e 2.6.2).

Figura 2.6.1 – Cisterna (JOPER)

Figura 2.6.2 – Trator Deutz

2.7. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 7 – ÁREA PARA A APLICAÇÃO DO CHORUME /
REVISÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DO EIA / PLANO DE
MONITORIZAÇÃO DO CORRETIVO ORGÂNICO E DO ESTADO DE FERTILIDADE
DOS SOLOS
“7. Identificar, em peça desenhada a escala adequada, as áreas onde será efetuado o
espalhamento de efluentes pecuários. Considerando os impactes negativos gerados pela
realização desses espalhamentos, rever as medidas de minimização apresentadas no ElA a
apresentar um plano de monitorização para os solos, de acordo com o previsto na Portaria
n.º 631/2009, de 9 de junho.”
Apresenta-se em anexo (ver Anexo IV – Localização da área de espalhamento e aprovação do PGEP) a
planta com a área de espalhamento proposta. Esta planta corresponde à planta final resultante das
condicionantes impostas pela aprovação do Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP), aprovação
essa que ocorreu em fase posterior (mais precisamente em janeiro de 2016) à data de entrega do EIA
para avaliação (outubro de 2015). No referido Anexo IV apresenta-se também o ofício de aprovação do
PGEP.
Dado apenas existirem pastagens nas áreas sujeitas a espalhamento e uma vez que o quantitativo de
efluente a aplicar é bastante reduzido (ver ponto seguinte – solicitação informativa 8) considera-se que
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não há motivo para alterar as medidas propostas no EIA, com exceção das alterações introduzidas para
dar resposta à referida solicitação informativa 8 e também à solicitação informativa 41 (ver adiante neste
documento) e da inclusão de um plano de monitorização dos solos conforme solicitado no âmbito do
pedido de elementos e informações adicionais pela CCDRA, o qual se apresenta em seguida.

Programa de monitorização dos solos da área de espalhamento
1. Objetivos
O presente plano de monitorização visa sistematizar e apresentar as condições em que se processa o
acompanhamento e controlo dos efeitos da valorização agrícola dos efluentes pecuários (chorume)
prevista realizar no âmbito da atividade da instalação de engorda de bovinos de Monte Ruivo.
Esta monitorização abrange, portanto, a caraterização físico-química e microbiológica dos efluentes
pecuários a valorizar e a avaliação do estado de fertilidade do solo a beneficiar seguindo as diretrizes da
legislação em vigor para o efeito (Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho).
De referir que, para efeitos da aplicação da referida portaria à presente monitorização (nomeadamente,
no que se refere à alínea b) do n.º 11 do seu Anexo VI), o chorume produzido na instalação encontra-se
devidamente tipificado no Código de Boas Práticas Agrícolas (CBPA).

2. Parâmetros e critérios de avaliação
De acordo com o n.º 9 do Anexo VI da Portaria n.º 631/2009, as análises a efetuar nos efluentes
pecuários deverão contemplar os seguintes parâmetros:





Físico-químicos — humidade, matéria orgânica, carbono total (ou relação C/N), pH (H2O),
condutividade elétrica, granulometria ou análise do tamanho das partículas, azoto total, fósforo
total, potássio total, cálcio total, magnésio total, manganês total, boro total, bem como os metais
pesados cádmio total, chumbo total, cobre total, crómio total, mercúrio total, níquel total e zinco
total;
Microbiológicos designadamente Salmonella e Escherichia coli;
No que se refere à granulometria — 95 % dos efluentes sólidos deverão passar por um crivo de
malha quadrada de 25 mm.

O conhecimento do estado de fertilidade do solo deve ser obtido através da análise de terra efetuada em
manchas homogéneas no que respeita ao tipo de solo, topografia e passado cultural. As determinações
analíticas a efetuar nas amostras de terra deverão, por seu lado, de acordo com o n.º 11 do Anexo VI da
Portaria n.º 631/2009, contemplar os seguintes parâmetros:


Matéria orgânica, pH (H2O), fósforo, potássio, magnésio, ferro, manganês, zinco, cobre e boro
extraíveis ou assimiláveis.
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3. Métodos analíticos
As metodologias de amostragem do material terroso são as constantes no Manual de Fertilização das
Culturas, publicado pelo ex-Laboratório Químico Agrícola Rebelo da Silva (LQARS) e divulgado pela
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR).
Os métodos analíticos de referência para a análise das amostras de terra e para as amostras de efluente
pecuário (corretivo orgânico) são aqueles que se encontram descritos, respetivamente, nos Quadros III e
V do Anexo VI da Portaria n.º 631/2009.
O cumprimento das normas técnicas desta portaria obriga ainda a que:




Nas determinações microbiológicas deve proceder-se à análise de pelo menos duas amostras do
mesmo material. Caso não se proceda à análise individual de subamostras estas determinações
microbiológicas deverão incidir sobre amostras compósitas, preparadas a partir de subamostras
representativas do material em questão;
No caso da amostragem do efluente, a colheita das amostras deverá ser efetuada no interior das
pilhas do material a analisar, evitando-se a colheita de amostras superficiais ou com frações de
material à superfície. Cada amostra fornecida para análise deverá ser constituída por pelo menos
100 g do produto a analisar (matéria fresca).

No efluente pecuário as amostras deverão efetua-se nos 5 dias anteriores ao seu espalhamento. Já no que
se refere à análise da fertilidade do solo nas áreas a utilizar para espalhamento, caso existam poderão ser
utilizadas amostragens efetuadas à menos de 4 anos, em respeito com o estabelecido no n.º 6 do Anexo VI
da Portaria n.º 631/2009, desde que contemplem os parâmetros referidos no final do ponto 2 do presente
programa de monitorização. Caso não existam tem de ser garantido que as amostras de terra são colhidas
previamente à aplicação dos efluentes pecuários.
Recomenda-se para a amostragem e manuseamento seja seguida a norma ISO 5667-13:1997 —
«Guidance on sampling of sludges from sewage and water treatment works».

4. Locais de amostragem
O efluente pecuário deverá ser amostrado na lagoa de retenção temporária, ao passo que a fertilidade dos
solos deverá incidir sobre as áreas onde esteja previsto efetuar o espalhamento em cada ano, de acordo
com os critérios referidos para o efeito no ponto 2 do presente plano de monitorização.
De referir a este respeito que a área de espalhamento aprovada pela APA se apresenta como uma unidade
relativamente homogénea a nível dos três critérios considerados, ou seja, quer do ponto de vista da
tipologia do solo (solos argiluviados pouco insaturados, como se pode verificar nas Figuras 3.3.1 e 3.3.2 do
Vol. 3 do EIA), quer no que se refere à topografia (zona aplanada) e a nível cultural (essencialmente
pastagens, como se pode verificar na Figura 3.3.3 do Vol. 3 do EIA).
Uma vez que se verifica uma rotação entre dois conjuntos de parques (nomeadamente, o conjunto dos
parques P9 a P14 e o conjunto dos parques P15 a P26) e tendo em conta a área total de cada um destes
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conjuntos (ligeiramente superior a 40 ha), deverão obter-se amostras em dois locais de cada um destes
conjuntos (ou seja, recolha de amostras de um total de 4 locais).

5. Frequência de amostragem
Relativamente ao efluente pecuário não se encontra definida na referida portaria a frequência de
amostragem, pelo que se propõe para o efeito uma frequência de amostragem anual.
Quanto à avaliação do estado de fertilidade dos solos propõe-se que a mesma se realize de quatro em
quatro anos, em respeito com o estabelecido no n.º 6 do Anexo VI da Portaria n.º 631/2009. No entanto, a
primeira amostragem tem obrigatoriamente de ocorrer antes da primeira aplicação que for realizada.

6. Critérios de avaliação de resultados
Os valores obtidos nas determinações analíticas do efluente pecuário deverão ser comparados com os
valores máximos constantes do Quadro I do Anexo VI da Portaria n.º 631/2009. Caso estes valores sejam
ultrapassados deverá proceder-se a uma avaliação técnica da situação e propor-se uma solução adequada,
a qual constará do relatório de monitorização.
Uma vez que no presente caso se encontra dispensada a análise dos metais pesados no solo, a análise
dos parâmetros analisados nos solos deverá ter em conta como critérios de avaliação, em primeiro lugar, a
necessidade das culturas nos diversos nutrientes, sendo o principal fator limitante o valor de azoto ou de
fósforo que primeiro satisfaça as necessidades da cultura a instalar ou já instalada (cf. o Manual de
Fertilização das Culturas), conforme o expresso no n.º 1 do artigo 10.º. A aplicação de fósforo poderá, no
entanto, ser realizada de forma a satisfazer as necessidades nutritivas das culturas por períodos superiores
a um ano, não podendo ser excedidas as necessidades anuais de azoto.
A existência de uma ou mais caraterísticas específicas do fertilizante que, independentemente da
necessidade das culturas, desaconselhem a sua aplicação ao solo em quantidades superiores a
determinados limites, poderá constituir um critério adicional.

7. Periodicidade dos relatórios de monitorização
Deve ser elaborado um relatório no final de cada ano em que sejam executadas atividades de
monitorização.

8. Duração e revisão do programa
O programa de monitorização permanecerá ativo durante o período de vigência do projeto, sendo que o
horizonte definido para a fase de exploração do projeto é de 10 anos.
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2.8. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 8 – ALTERAÇÕES À ÁREA PARA A APLICAÇÃO
DO CHORUME / ALTERAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DO EIA
“8. Considerando que o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) foi aprovado em
janeiro de 2016, em data posterior à elaboração do ElA em apreço, esclarecer se esta aprovação
induzirá algumas alterações ao projeto, bem como se haverá necessidade de alterar/definir
medidas de minimização de impactes negativos.”
Tal como referido no ponto 6 (Valorização agrícola) do PGEP apresentado no âmbito do Regime do
Exercício da Atividade Pecuária (REAP), ou seja, do licenciamento da exploração, a quantidade de efluente
pecuário a valorizar através de incorporação no solo é de 96,65 m3/ano.
Tendo em conta que, de acordo com o Anexo II do Código de Boas Práticas Agrícolas (CBPA), se considera
que 1 m3 de chorume disponibiliza 2,5 kg N, os 96,65 m3/ano de chorume produzidos na exploração
disponibilizam um total de 240,63 kg N/ano.
Dado não existirem culturas nas áreas disponíveis para espalhamento (ver a planta de áreas de
espalhamento no Anexo IV) e de forma a não haver contaminação do solo ou dos recursos hídricos, de
acordo com o CBPA, considerou-se como quantidade máxima de azoto a aplicar nestas áreas de
170kg/ha.ano.
Assim, no caso da valorização de efluente pecuário a efetuar na instalação em apreço, apenas são
necessários utilizar uma área de espalhamento de 1,5 ha em cada ano (ou seja, corresponde ao
espalhamento médio de 64,4 m3/ha).
Dos 85,82 ha de área de espalhamento proposta a licenciamento, a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) deferiu uma área de espalhamento de 64,36 ha (ver documento de aprovação do PGEP no
Anexo IV).
Tendo em conta a dimensão da área aprovada para espalhamento acima referida o espalhamento médio
dos efluentes produzidos, corresponde a apenas cerca de 1,5 m3/ha, o que equivale a 3,75 kgN/ha, valor
bastante inferior ao definido no CBPA (170 kgN/ha).
No entanto, como foi referido no EIA, a aplicação de chorume no solo será realizada num regime de
rotatividade. Assim, no primeiro ano, a aplicação do efluente pecuário efetuar-se-á nos parques P09 a
P14, e no segundo ano na restante área (parques P15 a P26), sempre em alternância à zona de
pastoreio. Em qualquer dos casos, atendendo a que a área disponível para espalhamento nos parques
P09 a P14 é de 26ha e nos parques P15 a P26 é de 38,36ha, conclui-se ser mais que suficiente para
proceder ao espalhamento.
Além disso, e de acordo com o estipulado no PGEP os animais serão sujeitos a um regime de rotatividade, de
forma a cumprir a alínea c) do Art.º 9.º da Portaria n.º 42/2015, de 19 de fevereiro, a qual refere que a “área a
ocupar pelos parques de alojamento dos animais, retiradas as áreas das edificações de apoio, deve
corresponder a metade da área utilizável, de modo a garantir a rotação, pelo menos anual”.
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Desta forma, embora se conclua que, da implementação das orientações contidas no parecer de aprovação do
PGEP relativas à ligeira redução da área de espalhamento face ao originalmente proposto não resultam
alterações significativas no projeto propõe-se, ainda assim, que nos parques não ocupados pelos animais seja
semeada uma cultura, a qual irá absorver os nutrientes, principalmente o azoto, deixado no solo pelos
efluentes pecuários aquando do pastoreio.

2.9. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 9 – CRONOGRAMA DOS TRABALHOS
INERENTES À FASE DE CONSTRUÇÃO
“9. Apresentar o cronograma dos trabalhos inerentes à fase de construção.”
Apresenta-se, em seguida, o cronograma dos trabalhos prospetivados parar a fase de construção do projeto
em apreço.

Quadro 2.9.1 – Cronograma da fase de construção do projeto em apreço.
Horizonte
Temporal da
Obra
Ação

Ano 1

Ano 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ano 3
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Adaptação Zona de
Maneio
Adaptação Necrotério
Construção Lagoa de
Retenção
Construção Vedações
Construção Abertura de
caminhos
Construção Zonas
Sombreamento
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2.10. SOLICITAÇÃO

INFORMATIVA 10 –
ALTERNATIVAS PARA A FASE DE DESATIVAÇÃO

DESCREVER

SOLUÇÕES

“10. Equacionar e descrever soluções alternativas para a fase de desativação do projeto,
considerando o horizonte temporal do mesmo e a solução a dar à exploração pecuária aquando
da sua desativação. Avaliar os impactes associados considerando todos os fatores ambientais.”
Tanto quanto é possível prever a esta distância temporal, caso o presente projeto venha a ser desativado a
respetiva área de intervenção manter-se-á como até aqui, ou seja, como pastagens. Segundo o que consta no
projeto entregue, as medidas a executar na fase de desativação são:
- Garantir o efetivo desmantelamento, limpeza e recuperação paisagística de todas as áreas afetas à
exploração pecuárias;
- Efetuar o desmantelamento e remoção das instalações e equipamentos, procedendo às necessárias
diligências de forma a garantir que estes serão reutilizados, reciclados ou, na sua impossibilidade, enviados
para destino final adequado;
- Garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à exploração são devidamente
recuperadas para que exista, no mais curto espaço de tempo, uma ligação formal entre a área intervencionada
e a paisagem envolvente.
Será efetuada a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos produzidos na fase de exploração
(designadamente os mencionados nas respostas às solicitações informativas 14, 17 e 18 do presente
documento) e que eventualmente ainda se encontrem na área de intervenção quando se der início à fase de
desativação (nomeadamente os que se encontrarem no parque de resíduos ou os efluentes pecuários da lagoa
de retenção, entre outros), garantindo o seu adequado encaminhamento para destino final de acordo com o
especificado pelo respetivo enquadramento legal que estiver em vigor nessa data e quaisquer outras
especificações que venham a ser indicadas pelas autoridades ambientais com jurisdição em matéria de gestão
de resíduos.
As atividades de desmantelamento das infraestruturas e de demolição dos edifícios (caso isso venha a ocorrer,
o que se antevê como muito improvável) deverão gerar ruído. Ainda assim, estas atividades serão bastante
limitadas no tempo, além de que não existem quaisquer recetores sensíveis numa envolvente alargada (de
pelo menos 500 m), pelo que se considera que os impactes negativos a ocorrer nesta fase serão
previsivelmente muito pouco significativos.
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2.11. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 11 – AVALIAR IMPACTES CUMULATIVOS
ASSOCIADOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
“11. Avaliar os impactes cumulativos associados à implementação do projeto, tanto pertencentes
à Casa Agrícola Monte do Pasto II, SA, como pertencentes a outras sociedades comerciais.”
Todas as propriedades envolventes da área de intervenção pertencem à Casa Agrícola Monte do Pasto II, S.A.
Na figura que se apresenta no Anexo V (que corresponde à Figura 2.1.1 do Relatório Síntese do EIA – Vol. 2)
podem ver-se as confrontações com as propriedades confinantes, as quais totalizam no seu conjunto cerca de
593,85 ha. Neste anexo constam igualmente as respetivas cadernetas prediais que comprovam esse facto.
Nas áreas confinantes não existe qualquer tipo de intervenção ao nível do solo. O mesmo é utilizado apenas
como pastagem para os animais aí presentes, logo o tipo de exploração é pecuário em extensivo. Esta
manada, em número de 647 animais da espécie bovina (praticamente equivalente a um animal por hectare),
vai sendo parqueado rotativamente nestas três propriedades adjacentes à área de intervenção de forma a
permitir a recuperação das pastagens.
Deste modo, atendendo à dimensão da área envolvente, à sua ocupação e à reduzida densidade de gado
bovino aí existente e ao tipo de exploração (extensivo) efetuado nas propriedades envolventes controladas
pelo mesmo proprietário, pode considerar-se que os impactes cumulativos resultantes do incremento da
atividade de engorda no Monte Ruivo são muito reduzidos.

2.12. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 12 – HORIZONTE TEMPORAL DO PROJETO
“12. Indicar qual o horizonte temporal do projeto.”
O projeto de alteração da engorda de Monte Ruivo tem um horizonte temporal de 10 anos.

2.13. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 13 – CORRIGIR AS REFERÊNCIAS À
PORTARIA N.º 330/2001
“13. Corrigir as referências à Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, uma vez que este diploma se
encontra revogado.”
A Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, foi revogada pela Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.
Os dois primeiros volumes do EIA do Projeto de Alteração ao Licenciamento do Núcleo de Engorda da
Herdade do Monte Ruivo – Alvito (RNT e o Relatório Síntese), foram concluídos e entregues na entidade
licenciadora em data anterior à publicação da Portaria n.º 395/2015, daí que o EIA contenha ainda
referências à Portaria n.º 330/2001.
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Assim, no primeiro parágrafo da pagina 9 do Vol. 2 do EIA, onde se lê:
“(…), assim como na Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, e demais legislação enquadrante dos
procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).”
Deve ler-se:
“(…), assim como na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, e demais legislação enquadrante dos
procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).”
De igual modo, no final da página 160 2 do EIA, onde se lê:
“Diário da República Portuguesa – Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril.”
Deve ler-se:
“Diário da República Portuguesa – Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.”
Embora a Portaria n.º 395/2015 introduza algumas alterações face à anterior Portaria n.º 330/2001, elas
são cumpridas pelo relatório técnico do EIA (designado Relatório Síntese) e pelo Resumo Não Técnico,
no que se refere ao conteúdo, designadamente aos requisitos do Anexo I (elementos para apreciação
prévia e decisão de sujeição a avaliação de impacte ambiental) da referida portaria.
Resta salientar dois aspetos:




Como o próprio nome do EIA indica, trata-se de uma alteração a um licenciamento de uma
atividade já licenciada. Neste contexto, não foram consideradas alternativas de localização porque
o projeto tinha já a área de incidência definida à partida: aquela para a qual tinha sido já licenciada
e relativamente à qual se propõe uma alteração do licenciamento. Do ponto de vista ambiental é
mais favorável efetuar o projeto numa área que atualmente já se encontra sujeita aos impactes da
exploração pecuária, do que definir uma área alternativa. Julga-se que este aspeto garante o
cumprimento da alínea c) do número 2 do Anexo I da portaria n.º 395/2015, que indica (citamos):
“Alternativas consideradas: identificar as principais razões da escolha efetuada, atendendo aos
efeitos no ambiente”;
O projeto não produzirá, não utilizará, nem prevê a aquisição, armazenagem ou manuseamento de
«substâncias perigosas», na aceção da alínea s) do Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de
agosto, razão pela qual não são referidas no relatório técnico.

ADITAMENTO

Pág. 15

Estudo de Impacte Ambiental do
Projeto de Alteração ao Licenciamento do Núcleo de Engorda da Herdade
do Monte Ruivo

ADITAMENTO

Pág. 16

Estudo de Impacte Ambiental do
Projeto de Alteração ao Licenciamento do Núcleo de Engorda da Herdade
do Monte Ruivo

3. RESÍDUOS
3.1. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 14 – ENQUADRAMENTO DOS RESÍDUOS NA
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
“14. Efetuar o enquadramento dos resíduos na legislação aplicável, indicando de que modo será
dado cumprimento à mesma.”
O texto que se segue, onde se apresenta o enquadramento dos resíduos que potencialmente passíveis de
virem a ser produzidos nas diferentes fases de implementação do projeto em apreço (nomeadamente, as fases
de construção, exploração e, eventualmente, desativação) e de que modo será dado cumprimento à mesma,
deverá passar a considerar-se como uma introdução ao capítulo 2.11 do Vol. 2 do EIA.
Nos termos do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que altera pela terceira vez e republica o Decreto-Lei
n.º 178/2006, de 5 de setembro (diploma Regulamento Geral da Gestão de Resíduos – RGGR) e transpõe a
Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, relativa aos resíduos, um
resíduo é qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se
desfazer, nomeadamente, os identificados na Lista Europeia de Resíduos (Portaria n.º 209/2004, de 3 de
março). É igualmente no âmbito do Decreto-Lei n.º 178/2006 (na sua redação atual, dada pelo Decreto-Lei
n.º 73/2011) que se procede atualmente à regulamentação das operações de gestão de resíduos, as quais
englobam a recolha, o transporte, o armazenamento, a triagem, o tratamento, a valorização e a eliminação dos
mesmos.
A gestão de resíduos baseia-se num conjunto de oito princípios gerais, a saber:
i.

ii.

iii.

O princípio da autossuficiência e da proximidade, que estabelece que “as operações de tratamento
devem decorrer em instalações adequadas com recurso às tecnologias e métodos apropriados para
assegurar um nível elevado de protecção do ambiente e da saúde pública, preferencialmente em
território nacional e obedecendo a critérios de proximidade.” (n.º 1 do Art.º 4.º);
O princípio da responsabilidade pela gestão, com base no qual se considera que “a responsabilidade
pela gestão dos resíduos, incluindo os respectivos custos, cabe ao produtor inicial dos resíduos, sem
prejuízo de poder ser imputada, na totalidade ou em parte, ao produtor do produto que deu origem
aos resíduos e partilhada pelos distribuidores desse produto se tal decorrer de legislação específica
aplicável.” (n.º 1 do Art.º 5.º). No entanto, esta responsabilidade pela gestão dos resíduos extingue-se
pela transferência para uma entidade licenciada que execute operações de recolha ou tratamento de
resíduos, ou que seja responsável por sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos (n.º 6 do
Art.º 5.º);
O princípio da proteção da saúde humana e do ambiente, que constitui o objetivo prioritário da política
de gestão de resíduos, “(…) garantindo que a produção, a recolha e transporte, o armazenamento
preliminar e o tratamento de resíduos sejam realizados recorrendo a processos ou métodos que não
sejam susceptíveis de gerar efeitos adversos sobre o ambiente, nomeadamente poluição da água, do
ar, do solo, afectação da fauna ou da flora, ruído ou odores ou danos em quaisquer locais de
interesse e na paisagem.” (Art.º 6.º);
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iv.

v.

vi.

vii.

viii.

O princípio da hierarquia dos resíduos, segundo o qual, a política em matéria de gestão de resíduos
deve respeitar a seguinte hierarquia “(…) no que se refere às opções de prevenção e gestão de
resíduos: a) Prevenção e redução; b) Preparação para a reutilização; c) Reciclagem; d) Outros tipos
de valorização; e) Eliminação.” (n.º 1 do Art.º 7.º). Um aspeto relevante para a concretização deste
princípio prende-se com a necessidade de os produtores de resíduos procederem à separação dos
resíduos na origem de forma a promover a sua valorização por fluxos e fileiras (n.º 4 do Art.º 7.º);
O princípio da responsabilidade dos cidadãos, considerando que estes são parte ativa para a
prossecução dos princípios e objetivos referidos nos pontos anteriores, através da adoção de “(…)
comportamentos de caráter preventivo em matéria de produção de resíduos, bem como práticas que
facilitem a respetiva reutilização e valorização.” (Art. 8.º);
O princípio da regulação da gestão de resíduos, que estabelece que “a gestão de resíduos é realizada
de acordo com os princípios gerais fixados nos termos do (…)” Decreto-lei n.º 178/2006 (na sua
redação atual, dada pelo Decreto-Lei n.º 73/2011) e demais legislação aplicável e “(…) em respeito
dos critérios qualitativos e quantitativos fixados nos instrumentos regulamentares e de planeamento.”
(n.º 1 do Art.º 9.º). Ficam, assim, interditas a realização de operações de tratamento de resíduos não
licenciadas nos termos do (…)” Decreto-lei. n.º 178/2006 (n.º 2 do Art.º 9.º) e “(…) o abandono de
resíduos, a incineração de resíduos no mar e a sua injecção no solo, a queima a céu aberto nos
termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, bem como a descarga de resíduos em
locais não licenciados para realização de tratamento de resíduos.” (n.º 3 do Art.º 9.º);
O princípio da equivalência, de acordo com o qual se preconiza que “O regime económico e financeiro
das actividades de gestão de resíduos visa a compensação tendencial dos custos sociais e
ambientais que o produtor gera à comunidade ou dos benefícios que a comunidade lhe faculta (…)”
Art.º 10.º); e
O princípio da responsabilidade alargada do produtor, que “(…) consiste em atribuir, total ou
parcialmente, física e ou financeiramente, ao produtor do produto a responsabilidade pelos impactes
ambientais e pela produção de resíduos decorrentes do processo produtivo e da posterior utilização
dos respectivos produtos, bem como da sua gestão quando atingem o final de vida.” (n.º 1 do Art.º
9.º).

Aborda-se em seguida as questões relacionadas com alguns fluxos específicos de resíduos potencialmente
relevantes para o projeto em apreço, entre os quais se podem referir os fluxos de pneus, óleos, embalagens,
embalagens de fitofármacos, equipamentos elétricos e eletrónicos, pilhas, veículos em fim de vida, resíduos
de construção e demolição e os resíduos urbanos ou equiparáveis.
De salientar que se encontram excluídos do âmbito de aplicação do RGGR, os solos não contaminados e
outros materiais naturais resultantes de escavações no âmbito de atividades de construção, desde que os
materiais em causa sejam utilizados para construção no seu estado natural e no local em que foram escavados
(alínea c) do n.º 2 do Art.º 2º), e as carcaças de animais cuja morte não tenha resultado de abate, incluindo os
animais mortos para erradicação de doenças epizoóticas, e que tenham sido eliminadas nos termos do
Regulamento (CE) n.º 1069/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro (alínea d) do n.º 3
do Art.º 2º).
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Resíduos de Construção e Demolição (RC&D)
Consideram-se Resíduos de Construção e Demolição (RC&D) os resíduos provenientes de obras de
construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações. O
Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo já referido Decreto-Lei n.º 73/2011 (diploma RGGR),
cria o regime jurídico do fluxo dos RC&D, cujas operações de gestão abrangem a prevenção e reutilização, a
recolha, o transporte, a armazenagem, a triagem, o tratamento, a valorização e, por último, a eliminação.
De acordo com os referidos diplomas, a responsabilidade pela gestão dos RC&D, até à sua a transmissão a
um operador licenciado para a sua gestão, ou às entidades responsáveis por sistemas de gestão de fluxos de
resíduos. é de todos os intervenientes do seu ciclo de vida, nomeadamente, donos de obra, os empreiteiros e
câmaras municipais.
No caso de obras particulares, a adequada gestão deste tipo de resíduos é condição necessária para a
aprovação dos atos administrativos (licenciamento) associados à execução de obras.
Nas obras sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia nos termos do regime jurídico de urbanização e
edificação (RJUE), o produtor de RC&D está, designadamente, obrigado a (Art.º 11.º):
a) Promover a reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RC&D na obra;
b) Assegurar a existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão
seletiva dos RC&D;
c) Assegurar a aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RC&D ou, quando tal não seja
possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado;
d) Assegurar que os RC&D são mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo que, no caso de
resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a três meses;
e) Cumprir as demais normas técnicas respetivamente aplicáveis;
f) Efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de RC&D, de acordo com o
modelo constante do anexo II do decreto -lei n.º 46/2008.
A gestão dos RC&D produzidos em obras particulares, isentas de licença e não submetidas a comunicação
prévia como é o caso do projeto em apreço, é da responsabilidade da entidade responsável pela gestão de
resíduos urbanos (n.º 2 do Art.º 3º).
O regime jurídico dos RC&D estabelece ainda um conjunto de outras disposições, com relevância para o caso
do projeto em apreço, a saber:


A possibilidade de reutilização de solos e rochas não contendo substâncias perigosas,
preferencialmente na obra de origem (n.º 2 do Art.º 6.º). Caso tal não seja possível, é prevista a
reutilização noutras obras para além da de origem, bem como na recuperação ambiental e
paisagística de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou ainda em local licenciado
pela câmara municipal, nos termos do Art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril;
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O estabelecimento de uma hierarquia de gestão em obra que privilegia: a reutilização em obra
seguida de triagem na obra de origem dos RCD cuja produção não seja passível de prevenir. Caso
esta última se demonstre inviável, deverá proceder-se ao seu encaminhamento para operadores
licenciados para o efeito;
A introdução de uma taxa de gestão de resíduos específica para a deposição de inertes de RCD, de
valor inferior ao previsto no RGGR (na sua redação atual), por forma a ajustar o referido instrumento
tributário ao forte condicionamento criado pela concorrência dos agregados produzidos pela atividade
extrativa; e
A dispensa de licenciamento para determinadas operações de gestão, nos casos previstos no n.º 3 do
Art.º 13.º, nomeadamente:
o As operações de armazenagem (temporária), triagem e fragmentação de RC&D na obra
durante o prazo de execução da mesma;
o As operações de reciclagem que impliquem a reincorporação de RC&D no processo
produtivo de origem;
o A utilização de RC&D em obra;
o A utilização de solos e rochas não contendo substâncias perigosas, resultantes de
atividades de construção, os quais devem ser reutilizados no trabalho de origem de
construção, reconstrução, ampliação, alteração, reparação, conservação, reabilitação,
limpeza e restauro, bem como em qualquer outro trabalho de origem que envolva
processo construtivo, abreviadamente designado por obra de origem.

Deve ainda referir-se que, de acordo com o n.º 1 do Art.º 14.º, os produtores de RC&D devem dar cumprimento
às disposições legais aplicáveis aos fluxos específicos de resíduos contidos nos RC&D, como sejam, a título
exemplificativo, os relativos aos óleos usados (categoria 13), aos resíduos de embalagens (categoria 15), e
aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e pneus usados (incluídos na categoria 16).
Tal como se pode observar no Quadro 2.11.1 do Vol. 2 do EIA (Relatório Síntese), que se reapresenta no
capítulo 3.4 do presente relatório, tendo em conta as caraterísticas das obras previstas no projeto em apreço
(instalação de 6 telheiros de ensombramento e construção de uma pequena lagoa de retenção temporária –
entendida como armazenamento preliminar na aceção da alínea c) do Art.º 3.º do RGGR - para
armazenamento do chorume), a maior parte das categorias de resíduos que se espera sejam produzidos na
fase de construção do projeto em apreço pertencem à categoria de RC&D (categoria 17 da LER).
No caso do projeto em apreço prevê-se que todos os solos retirados para construir a fundação dos telheiros e
na escavação da lagoa de retenção (no total de cerca de 100 m3) e os restantes resíduos inertes, serão
reutilizados na própria obra. Já os resíduos de embalagens dos materiais de construção, serão selecionados e
alvo de armazenamento preliminar no parque de resíduos e, tão breve quanto possível, seguirão o estipulado
no respetivo fluxo, que é a sua entrega aos serviços municipais de Alvito.
No presente caso, considerou-se igualmente pertinente considerar como provável a produção, nesta fase, de
alguns resíduos de fluxos específicos, nomeadamente, de resíduos de embalagens (categoria 15), que
acondicionam alguns dos materiais de construção a utilizar em obra. Os resíduos constantes no capítulo 15 01
- Resíduos de embalagens/ Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos
separadamente), podem também ser classificados como resíduos urbanos desde que sejam provenientes dos
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setores dos serviços, industria ou estabelecimentos comerciais, e sejam semelhantes aos resíduos
provenientes dos agregados familiares (resíduos domésticos).
Para além destes últimos, consideram-se “resíduos urbanos” os resíduos constantes no capítulo 20 - Resíduos
urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, indústria e serviços), incluindo as frações
recolhidas seletivamente. Os resíduos deste último capítulo apenas são produzidos na fase de exploração.
No caso dos pequenos produtores de resíduos semelhantes a resíduos urbanos (i.e., com uma produção diária
inferior a 1.100 l, como se prevê que seja o caso do projeto em apreço) a responsabilidade de gestão cabe ao
município respetivo, e não ao produtor.
O município do Alvito partilha a responsabilidade de gestão dos resíduos urbanos (tanto indiferenciados como
recicláveis) produzidos no seu território (onde se localiza o projeto em apreço), com a AMCAL – Associação de
Municípios do Alentejo Central.
A AMCAL surgiu em 21 de outubro de 1996, data em que foram alterados os estatutos da Associação de
Municípios de Cuba, Alvito e Vidigueira (AMCAV), em resultado da adesão, em junho de 1993, dos concelhos
de Portel e de Viana do Alentejo, e aprovada a nova designação (cuja respetiva publicação ocorreu em 16 de
março de 1999). A área de intervenção da AMCAL abrange um total de cerca de 25.000 habitantes, numa área
aproximadamente de 1.750 km2, de caraterísticas predominantemente rurais (Figura 3.1.1).

Fonte: Plano de Ação para os resíduos urbanos (PAPERSU) 2014-2020 (AMCAL, 2015)

Figura 3.1.1 – Enquadramento geográfico da AMCAL

ADITAMENTO

Pág. 21

Estudo de Impacte Ambiental do
Projeto de Alteração ao Licenciamento do Núcleo de Engorda da Herdade
do Monte Ruivo

A AMCAL é responsável pela realização das seguintes atividades:
o
o
o
o
o
o

Gestão do Aterro Sanitário (AS) de Vila Ruiva
Gestão da Estação de Triagem de Vila Ruiva
Gestão do Parque de Resíduos Recicláveis de Vila Ruiva
Gestão da Estação de Transferência (ET) de Vila Ruiva
Transporte dos resíduos indiferenciados da ET de Vila Ruiva para a Unidade de Tratamento Mecânico
Biológico (TMB) de Évora
Transporte dos refugos da unidade de TMB de Évora para o AS de Vila Ruiva

Competem aos municípios as restantes operações de gestão de resíduos urbanos, nomeadamente, a sua
recolha e transporte para o Aterro Sanitário / Estação de Triagem / Parque de Resíduos Recicláveis de Vila
Ruiva, assim como a gestão dos Ecocentros de Alvito, Cuba, Vidigueira, Portel e Viana do Alentejo, a gestão
das ET de Portel e de Vidigueira e o transporte dos resíduos indiferenciados (RI) das ET de Portel e de
Vidigueira para o AS/ET de Vila Ruiva.
Na Figura 3.1.2 apresenta-se de modo esquemático o atual sistema de gestão de resíduos urbanos da área de
intervenção da AMCAL.

Fonte: Plano de Ação para os resíduos urbanos (PAPERSU) 2014-2020 (AMCAL, 2015)

Figura 3.1.2 – Representação esquemática do modelo de gestão de RU da AMCAL

Uma vez que não existe contentor camarário para resíduos urbanos indiferenciados na Herdade de Monte
Ruivo, sempre que se verificar a produção deste tipo de resíduos no núcleo de engorda do Monte Ruivo estes
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serão transportados em sacos próprios para o efeito até ao contentor existente junto ao acesso para a Herdade
do Trolho.

Outros fluxos específicos de resíduos
Para além dos RC&D, referidos no ponto anterior, existe a possibilidade de produção de resíduos que se
enquadram em fluxos de resíduos abrangidos por legislação específica, como foi o caso das embalagens
referidas no ponto anterior para a fase de construção. Tal como se pode observar no Quadro 2.11.1 do Vol. 2
do EIA (Relatório Síntese), na fase de exploração do projeto em apreço é previsível a produção de resíduos
pertencentes aos seguintes fluxos específicos:
o
o
o
o
o

Embalagens e resíduos de embalagens (ERE)
Resíduos de pilhas e acumuladores
Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (REEE)
Pneus usados
Óleos usados

A recolha seletiva dos resíduos urbanos recicláveis nos 5 concelhos que integram a AMCAL assenta
predominantemente em ecopontos, sendo este serviço assegurado pelos municípios. A recolha seletiva portaa-porta tem ainda pouca expressão, abrangendo apenas os comércios das sedes dos concelhos de Alvito,
Portel e Vidigueira. Adicionalmente ao esquema de recolha por ecopontos, existem ainda 5 ecocentros (um por
cada concelho). Nestes ecocentros a AMCAL receciona os seguintes tipos de resíduos urbanos recicláveis:
vidro, madeira, plásticos, papel/cartão, metais, resíduos verdes e monstros.

Embalagens e Resíduos de embalagens
A gestão de embalagens e resíduos de embalagens (ERE) rege-se pelos princípios e normas aplicáveis ao
sistema de gestão de embalagens e resíduos de embalagens constantes no Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20
de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de
maio, que transpõem para o Direito interno, as Diretivas n.º 94/62/CE e n.º 2004/12/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, e pelo Decreto-Lei n.º 73/2011.
Estão englobados neste fluxo os resíduos com seguintes códigos LER:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

15 01 01 Embalagens de papel e cartão.
15 01 02 Embalagens de plástico.
15 01 03 Embalagens de madeira.
15 01 04 Embalagens de metal.
15 01 05 Embalagens compósitas.
15 01 06 Misturas de embalagens.
15 01 07 Embalagens de vidro.
15 01 09 Embalagens têxteis.
15 01 10 (*) Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas.
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o

15 01 11 (*) Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma matriz porosa
sólida perigosa (por exemplo, amianto).

Em Portugal existem três entidades gestoras licenciadas para a gestão de embalagens e resíduos de
embalagens, existindo uma entidade gestora generalista, a Sociedade Ponto Verde, para todos os tipos de
embalagens não reutilizáveis (desde que tenham pago a prestação financeira, designada por Valor Ponto
Verde), e duas entidades gestoras de âmbito específico, a VALORMED (para as embalagens de
medicamentos, incluindo resíduos de embalagens de medicamentos e de produtos de uso veterinário não
doméstico, contendo ou não resíduos desses produtos e medicamentos), e a VALORFITO (para os resíduos
de embalagens primárias não reutilizáveis provenientes do fluxo não urbano, nomeadamente do setor agrícola,
com capacidade inferior a 250 litros e de natureza perigosa dado terem contido produtos fitofarmacêuticos).

Resíduos de pilhas e acumuladores
O Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro, estabelece o regime de colocação no mercado de pilhas e
acumuladores e o regime de recolha, tratamento, reciclagem e eliminação dos resíduos de pilhas e
acumuladores, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 6 de setembro, relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos, que revoga a Diretiva
no 91/157/CEE, do Conselho, de 18 de março.
Estão englobados neste fluxo os resíduos com seguintes códigos LER:
o
o
o
o
o
o

16 06 01 (*) Acumuladores de chumbo.
16 06 02 (*) Acumuladores de níquel-cádmio.
16 06 03 (*) Pilhas contendo mercúrio.
16 06 04 Pilhas alcalinas (exceto 16 06 03).
16 06 05 Outras pilhas e acumuladores.
16 06 06 (*) Eletrólitos de pilhas e acumuladores recolhidos separadamente.

Uma vez que este tipo de resíduo não está abrangido pela licença da AMCAL, para cumprir com a legislação
aplicável, sempre que existir necessidade será contratualizada a recolha dos resíduos deste tipo
temporariamente armazenados no parque de resíduos com uma entidade gestora licenciada.

Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico
O Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, aprova o regime jurídico da gestão de resíduos de equipamentos
elétricos e eletrónicos (REEE), estabelecendo medidas de proteção do ambiente e da saúde humana, com os
objetivos de prevenir ou reduzir os impactes adversos decorrentes da produção e gestão desses resíduos,
diminuir os impactes globais da utilização dos recursos, melhorar a eficiência dessa utilização, e contribuir para
o desenvolvimento sustentável. O diploma transpôs para o direito nacional a Diretiva n.º 2012/19/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho, relativa aos REEE, revogando o anterior Decreto-Lei
n.º 230/2004, de 10 de dezembro.
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Até 14/08/2018, o Decreto-Lei n.º 67/2014 é aplicável aos EEE cuja funcionalidade esteja refletida numa das
seguintes 10 categorias (com exceção dos que se encontram explicitamente excluídos pelo n.º 3 do art.º 2.º):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grandes eletrodomésticos;
Pequenos eletrodomésticos;
Equipamentos informáticos e de telecomunicações;
Equipamento de consumo e painéis fotovoltaicos;
Equipamento de iluminação;
Ferramentas elétricas e eletrónicas, com exceção de ferramentas industriais fixas de grandes
dimensões;
7. Brinquedos e equipamento de desporto e lazer;
8. Dispositivos médicos ou acessórios, com exceção de todos os produtos implantados e infetados;
9. Instrumentos de monitorização e controlo;
10. Distribuidores automáticos.
O anexo I do referido Decreto-Lei contempla a lista indicativa de EEE abrangidos por cada uma das categorias.
Em Portugal estão licenciadas duas entidades gestoras de sistemas coletivos de gestão de REEE:


Amb3E – Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos – licenciada através do Despacho Conjunto
n.º 354/2006, de 27 de abril, dos Ministérios do Ambiente e da Economia;



ERP Portugal – Associação Gestora de Resíduos – licenciada através do Despacho Conjunto n.º
353/2006, de 27 de abril, dos Ministérios do Ambiente e da Economia.

Estão englobados neste fluxo os resíduos com seguintes códigos LER:
o
o
o
o
o
o
o
o

16 02 09 (*) Transformadores e condensadores contendo PCB.
16 02 10 (*) Equipamento fora de uso contendo ou contaminado por PCB não abrangido em 16 02 09.
16 02 11 (*) Equipamento fora de uso contendo clorofluorcarbonetos, HCFC, HFC.
16 02 12 (*) Equipamento fora de uso contendo amianto livre.
16 02 13 (*) Equipamento fora de uso contendo componentes perigosos (2) não abrangidos em 16 02
09 a 16 02 12.
16 02 14 Equipamento fora de uso não abrangido em 16 02 09 a 16 02 13.
16 02 15 (*) Componentes perigosos retirados de equipamento fora de uso.
16 02 16 Componentes retirados de equipamento fora de uso não abrangidos em 16 02 15.

Uma vez que este tipo de resíduo não está abrangido pela licença da AMCAL, para cumprir com a legislação
aplicável, sempre que existir necessidade será contratualizada a recolha dos resíduos deste tipo
temporariamente armazenados no parque de resíduos com uma entidade gestora licenciada.
Pneus usados
Os princípios e as normas aplicáveis à gestão de pneus e pneus usados, tendo como objetivos a prevenção da
produção destes resíduos, a recauchutagem, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir a
quantidade de resíduos a eliminar, bem como a melhoria do desempenho ambiental de todos os intervenientes
durante o ciclo de vida dos pneus foram estabelecidos através do Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de abril.
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O referido diploma foi posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2004, de 2 de março, o qual veio
clarificar algumas das normas naquele estabelecidas, em particular a base de indexação para o cálculo dos
objetivos de gestão, bem como as regras fixadas para a comercialização de pneus e a recolha de pneus
usados, pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que
introduziu alterações às disposições relativas à fiscalização e contraordenações.
Está englobado neste fluxo um único código LER, nomeadamente, 16 01 03 Pneus usados.
Uma vez que este tipo de resíduo não está abrangido pela licença da AMCAL, para cumprir com a legislação
aplicável, sempre que existir necessidade será contratualizada a recolha dos resíduos deste tipo
temporariamente armazenados no parque de resíduos com uma entidade gestora licenciada.

Óleos (não alimentares) usados
O regime jurídico da gestão de óleos novos e usados, foi estabelecido por intermédio do Decreto-Lei
n.º 153/2003, de 11 de julho, assumindo como objetivo prioritário, a prevenção da produção dos óleos usados,
em quantidade e nocividade, seguida da regeneração, reciclagem ou valorização. O referido diploma vem
estabelecer um conjunto de normas de gestão que visam a criação de circuitos de recolha seletiva de óleos
usados, o seu correto transporte, armazenamento temporário, tratamento e valorização, com particular
relevância, neste último caso, à valorização através da regeneração, cuja lista foi publicada através da Portaria
n.º 345/2015, de 12 de outubro.
Estão englobados neste fluxo os resíduos com seguintes códigos LER:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

13 01 01 (*) Óleos hidráulicos contendo PCB (1).
13 01 04 (*) Emulsões cloradas.
13 01 05 (*) Emulsões não cloradas.
13 01 09 (*) Óleos hidráulicos minerais clorados.
13 01 10 (*) Óleos hidráulicos minerais não clorados.
13 01 11 (*) Óleos hidráulicos sintéticos.
13 01 12 (*) Óleos hidráulicos facilmente biodegradáveis.
13 01 13 (*) Outros óleos hidráulicos.
13 02 04 (*) Óleos minerais clorados de motores, transmissões e lubrificação.
13 02 05 (*) Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e lubrificação.
13 02 06 (*) Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubrificação.
13 02 07 (*) Óleos facilmente biodegradáveis de motores, transmissões e lubrificação.
13 02 08 (*) Outros óleos de motores, transmissões e lubrificação.
13 03 01 (*) Óleos isolantes e de transmissão de calor contendo PCB.
13 03 06 (*) Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor clorados, não abrangidos em 13 03
01. 13 03 07 (*) Óleos minerais isolantes e de transmissão de calor não clorados.
13 03 08 (*) Óleos sintéticos isolantes e de transmissão de calor.
13 03 09 (*) Óleos facilmente biodegradáveis isolantes e de transmissão de calor.
13 03 10 (*) Outros óleos isolantes e de transmissão de calor.
13 04 01 (*) Óleos de porão de navios de navegação interior.
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o
o

13 04 02 (*) Óleos de porão provenientes das canalizações dos cais.
13 04 03 (*) Óleos de porão de outros tipos de navios.

Uma vez que este tipo de resíduo não está abrangido pela licença da AMCAL, para cumprir com a legislação
aplicável, sempre que existir necessidade será contratualizada a recolha dos resíduos deste tipo
temporariamente armazenados no parque de resíduos com uma entidade gestora licenciada.

Resíduos Agrícolas
Tal como o próprio nome indica, são resíduos provenientes de explorações agrícolas/hortícolas/silvícolas ou
pecuárias, ou de atividades similares (aquacultura, caça e pesca, e preparação e processamento de produtos
alimentares). O enquadramento legal deste tipo de resíduos é efetuado pelo Decreto-lei n.º 178/2006 (na sua
redação atual, dada pelo Decreto-lei n.º 73/2011).
Estão englobados neste grupo os resíduos com códigos LER registados no capítulo 02 – Resíduos da
agricultura, horticultura, aquacultura, silvicultura, caça e pesca, e da preparação e processamento de produtos
alimentares. No caso do projeto em apreço prevê-se a possibilidade de produção de fezes, urina e estrume de
animais (incluindo palha suja), efluentes recolhidos separadamente e tratados noutro local (código LER
02 01 06), de resíduos metálicos (código LER 02 01 10), resultantes da reparação de vedações, resíduos
plásticos (como é o caso dos fios de embalagem dos fardos de palha, classificados com o código LER 02 01
04) e carcaças de animais mortos (aos quais pode ser atribuído o código LER 02 01 02 - Resíduos de tecidos
animais).
As fezes, urina e estrume de animais (incluindo palha suja) resultantes da limpeza da zona do maneio animal
(carga-descarga) constituem o designado chorume e são armazenados (temporariamente, i.e., por um período
máximo de três meses) na lagoa de retenção prevista no projeto, até ao seu espalhamento como fertilizante
nas áreas agrícolas definidas e aprovadas para o efeito no âmbito da aprovação do PGEP pela entidade
licenciadora.
De salientar que, como já foi anteriormente referido, as carcaças de animais encontram-se excluídas do âmbito
de aplicação do RGGR (alínea d) do n.º 3 do Art.º 2º). A morte de animais tem de ser comunicada ao Sistema
de Recolha de Cadáveres de Animais Mortos na Exploração (SIRCA) no prazo máximo de 12 horas após a sua
ocorrência.
O SIRCA foi criado no sentido de se proceder à recolha dos animais, em tempo útil, e permitir efetuar a
despistagem obrigatória de eventuais encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET´s), em conformidade
com o disposto no Regulamento (CE) n.º 1069/2009 que estabelece regras sanitárias relativas aos
subprodutos animais não destinados ao consumo humano, nomeadamente as que decorrem da interdição, em
geral, do enterramento dos animais mortos na exploração.
Este sistema é coordenado pela Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e pelo Instituto de
Financiamento de Agricultura e Pescas (IFAP), intervindo ainda o Laboratório Nacional de Investigação
Veterinária (LNIV) e as Unidades de Transformação de Subprodutos (UTS).
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Enquanto aguardam a recolha pelo SIRCA, as carcaças dos animais são temporariamente acondicionadas
numa zona delimitada para o efeito, designada por necrotério.
A recolha dos cadáveres fica registada no Livro de Registo de Existências e Deslocações da Exploração.
Fazem ainda parte deste processo o preenchimento e assinatura da "Ficha de Recolha/Guia de
Acompanhamento de subprodutos de origem animal - cadáveres" (Mod.376/B-DGV), a qual será arquivada
como justificativo da morte e da recolha do cadáver.

Resíduos Hospitalares
Fazemos referência a este tipo de resíduos uma vez que, para além dos resíduos resultantes de atividades de
prestação de cuidados de saúde a seres humanos, nas áreas de prevenção, diagnóstico, tratamento,
reabilitação ou investigação e ensino, bem como outras atividades envolvendo procedimentos invasivos, tais
como acupunctura, piercings e tatuagens, também engloba os resíduos resultantes de atividades de prestação
de cuidados de saúde a animais.
O enquadramento legal deste tipo de resíduos é efetuado pelo Decreto-lei n.º 178/2006 (na sua redação atual,
dada pelo Decreto-lei n.º 73/2011).
Estão englobados neste grupo os resíduos com códigos LER iniciados por 18.
Dada a natureza do projeto em apreço, e à semelhança do que já acontece atualmente, é certo que irão ser
produzidos resíduos com códigos LER iniciados por 18 02, que correspondem a resíduos da investigação,
diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças em animais. No Quadro 2.11.3 do Relatório Síntese do EIA
(Vol. 2) encontram-se listados os resíduos desta categoria passíveis de serem produzidos durante a
exploração do projeto, nomeadamente, os seguintes:
o
o
o
o

18 02 01 Objetos cortantes e perfurantes (exceto 18 02 02).
18 02 02 (*) Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos tendo em
vista a prevenção de infeções.
18 02 03 Resíduos cujas recolha e eliminação não estão sujeitas a requisitos específicos tendo em
vista a prevenção de infeções.
18 02 08 Medicamentos não abrangidos em 18 02 07 (i.e., não citotóxicos e citostáticos).

Atualmente, estes resíduos são acondicionados em recipientes específicos para o efeito e são transportados
para a Herdade do Trolho onde são sujeitos a armazenamento preliminar em instalações próprias juntamente
com o mesmo tipo de resíduos produzidos no âmbito da atividade pecuária dessa mesma herdade, sendo
posteriormente efetuada a sua recolha por um operador licenciado para o efeito (no caso, a Ambimed – Gestão
Ambiental, Lda., empresa líder na gestão integrada de resíduos hospitalares).
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Lamas de Depuração
A nível nacional, o Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de outubro, estabelece o regime de utilização de lamas de
depuração em solos agrícolas, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 86/278/CEE, do
Conselho, de 12 de junho, de forma a evitar efeitos nocivos para o homem, para a água, para os solos, para a
vegetação e para os animais, promovendo a sua correta utilização.
Para efeitos do disposto no referido decreto-lei, entende-se por lamas de depuração (alínea a) do Art.º 3.º):
i) As lamas provenientes de estações de tratamento de águas residuais domésticas, urbanas e de outras
estações de tratamento de águas residuais de composição similar às águas residuais domésticas e urbanas;
ii) As lamas de fossas séticas e de outras instalações similares para o tratamento de águas residuais;
iii) As lamas provenientes de estações de tratamento de águas residuais de atividades agro-pecuárias;
De referir que na listagem dos resíduos potencialmente gerados pelo projeto em apreço foi identificada a
potencial produção de um destes tipos de lamas de depuração, nomeadamente, as lamas de fossas sépticas
(código LER 20 03 04; ver Quadro 2.11.2 do Relatório Síntese do EIA). No entanto, a sua produção é, na
prática, altamente improvável, porque a fossa sética instalada no Monte Ruivo possui poço de infiltração.
Desde a sua instalação, há pelo menos mais de uma década, até à presente data a mesma nunca foi alvo de
qualquer recolha de lamas.
Existem ainda outro tipo de lamas, de composição similar, listadas na alínea b) do Art.º 3.º, sem relevância
para o projeto em apreço.
As operações de armazenagem e de tratamento de lamas são licenciadas nos termos dos artigos 27.º a 32.º
do RGGR.
Caso alguma vez venha a ocorrer a necessidade de se proceder à recolha das lamas de depuração desta
fossa sética, esta operação terá, de acordo com a legislação, de ser solicitada junto dos serviços da Câmara
Municipal de Alvito (CMA).
No entanto, de acordo com a legislação aplicável nesta matéria, as lamas de fossas séticas podem ser alvo de
valorização agrícola. Contudo, a atividade de valorização agrícola de lamas só pode ser exercida por
produtores de lamas, ou por operadores que comprovem dispor de um técnico responsável acreditado nos
termos do Art.º 8.º e que sejam titulares de alvará para a armazenagem e, ou, tratamento de lamas, emitido ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro (Art.º 6.º). É igualmente necessário que as lamas a
utilizar em solos agrícolas cumpram os valores limite constantes dos parâmetros fixados no anexo I do referido
decreto-lei. Existem ainda algumas outras condicionantes que devem ser tidas em consideração na aplicação
de lamas em solos agrícolas, nomeadamente:
a) A concentração de metais pesados nos solos recetores de lamas não pode ultrapassar os valores limite
previstos no quadro n.º 1 do anexo I do referido decreto-lei;
b) A quantidade de metais pesados que anualmente pode ser introduzida por aplicação de lamas nos solos
cultivados não deve ultrapassar os valores limite previstos no quadro n.º 3 do anexo I do referido decreto-lei;

ADITAMENTO

Pág. 29

Estudo de Impacte Ambiental do
Projeto de Alteração ao Licenciamento do Núcleo de Engorda da Herdade
do Monte Ruivo

c) Na definição das quantidades de azoto (N), fósforo (P2O5) e potássio (K2O) a aplicar através das lamas num
solo cultivado são tidas em consideração as quantidades destes nutrientes fornecidas através de outras
matérias fertilizantes, designadamente efluentes pecuários e adubos, de forma a não serem excedidas as
concentrações necessárias às culturas, devendo, para o efeito, ser utilizadas como referência as tabelas
previstas no documento técnico relativo a fertilização de culturas a divulgar pelo Instituto Nacional dos
Recursos Biológicos, I. P., no seu sítio da Internet;
d) As quantidades totais dos nutrientes referidos na alínea anterior são determinadas em função da análise ao
solo, à água e, ou, à análise foliar, e tendo em conta a produção esperada para a cultura que se pretende
fertilizar.
O Art.º 12.º identifica as utilizações de lamas proibidas e o Art.º 13.º as formas de aplicação das lamas no solo.

3.2. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 15 – REGISTO DO PROPONENTE NO SIRAPA
“15. Apresentar evidências do registo da empresa no SIRAPA, apresentando o Mapa Integrado de
Registo de Resíduos relativos aos anos 2014 e 2015.”
A Casa Agrícola Monte do Pasto II, S.A. (que em 2014 se designava como SAPJU – Sociedade Agropecuária, S.A.) encontra-se registada no SIRAPA com a referência APA00087300, conforme se pode
verificar através dos Mapas Integrados de Registo de Resíduos (MIRR) relativos aos anos de 2014 e de
2015, que se anexam (Anexo VI – Registo no SIRAPA).
Estes dois MIRR fazem referência à Herdade do Trolho uma vez que os resíduos produzidos no Monte Ruivo
são enviados para o Trolho, onde são armazenados e processados juntamente com os resíduos do mesmo
tipo produzidos neste último núcleo de engorda.

3.3. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 16 – CONDIÇÕES DE SEPARAÇÃO E
ARMAZENAMENTO PRELIMINAR DOS RESÍDUOS NA EXPLORAÇÃO
“16. Em que condições é realizada a separação e o armazenamento temporário dos resíduos no
interior da exploração pecuária?”
Tal como foi referido no Relatório Síntese do EIA (Cap. 2.11.2.3 do Vol. 2), o armazenamento temporário
dos resíduos (entendido como armazenamento preliminar na aceção da alínea c) do Art.º 3.º do RGGR) é
efetuado no designado Parque de Resíduos, que se localiza na zona exterior (murada) do edifício
localizado no extremo nordeste do monte da herdade.
Nas Figuras 3.3.1 a 3.3.5 ilustra-se a situação atual em que se efetua o referido armazenamento de
resíduos.
No futuro Parque de Resíduos, a implementar neste mesmo local, os resíduos serão devidamente
segregados de acordo com o seu fluxo/destino e identificados com os respetivos códigos LER, de acordo
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com a Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, discriminando-se ainda os resíduos perigosos e não
perigosos, sendo que os resíduos suscetíveis de causar derrame serão providos de bacia de retenção.

Figura 3.3.1 – Vista da entrada do Parque de
Resíduos

Figura 3.3.2 – Vista de alguns resíduos
(plásticos, paletes de madeira e vedações)
armazenados no Parque de Resíduos

Figura 3.3.3 – Vista de alguns resíduos (lonas de
plástico, pilha de tábuas de madeira) armazenados no
Parque de Resíduos

Figura 3.3.4 – Vista de alguns resíduos agrícolas
(fios plásticos dos fardos de palha) armazenados
no Parque de Resíduos

Figura 3.3.5 – Vista de alguns resíduos (bidons metálicos e vedações) armazenados no Parque de Resíduos
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3.4. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 17 – CARATERIZAÇÃO QUALITATIVA E
QUANTITATIVA, CLASSIFICAÇÃO, LOCAIS, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM
E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS QUE SE PERSPETIVAM PRODUZIR NA
FASE DE CONSTRUÇÃO
“17. Apresentar, para a fase de construção, a caraterização qualitativa e quantitativa, classificação
de acordo com o código LER, os locais e das condições de armazenagem e o destino final dos
resíduos que se perspetivam produzir. Faltou indicar solos resultantes de escavações.”

Reapresenta-se, em seguida, o Quadro 2.11.1 do Relatório Síntese do EIA (Vol. 2), onde se encontravam
listados e classificados de acordo com o respetivo código LER, os resíduos que se estima venham a ser
produzidos na fase de construção do projeto em apreço, completado, sempre que possível, com os
elementos adicionais solicitados.
No caso dos potenciais resíduos de embalagens (classificados com códigos iniciados por 15) não é viável
apresentar quantitativos, pois isso irá depender da forma como os materiais de construção vierem
embalados. Também no caso dos resíduos identificados pertencentes à categoria 17 não existe, de
momento, forma de contabilizar à priori a quantidade de materiais a utilizar em obra que será rejeitada
sobre a forma de resíduo. No entanto, dada a natureza e dimensão das obras a realizar estima-se que as
quantidades deste tipo de resíduos produzidos nesta fase sejam insignificantes.
Apenas no caso de solos e rochas resultantes de escavações foi possível estimar os quantitativos
produzidos, que totalizam os 100 m3 (dos quais 60 m3 correspondem às fundações dos 6 telheiros de
ensombramento – o que equivale a 10 m3 por cada telheiro, sendo que cada um tem 40 pequenas
sapatas de betão onde se fixam os perfis metálicos que suportam a cobertura – e os restantes 40 m 3
correspondem à escavação para a lagoa de retenção).

Quadro 2.11.1 (do Vol. 2 do EIA – RS) – Resíduos do tipo de construção e demolição que é expetável
serem produzidos na fase de construção da herdade do Monte Ruivo.

Designação
Betão
Madeira
Plástico
Ferro e aço
Solos e rochas não abrangidos em
17 05 03
Embalagens de papel e cartão
Embalagens de plástico
Embalagens de madeira
Embalagens de metal

n.a. – não aplicável (ver explicação no texto)

Código
LER

Quantidade

17 01 01
17 02 01
17 02 03
17 04 05

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

17 05 04

100 m3

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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Local de
armazenamento
preliminar
Parque de resíduos
Parque de resíduos
Parque de resíduos
Parque de resíduos
Junto ao local de
produção
Parque de resíduos
Parque de resíduos
Parque de resíduos
Parque de resíduos

Destino final
A reutilizar na obra
Ecocentro de Alvito
Ecocentro de Alvito
Ecocentro de Alvito
A reutilizar na obra
Ecocentro de Alvito
Ecocentro de Alvito
Ecocentro de Alvito
Ecocentro de Alvito
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3.5. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 18 – CORREÇÃO DO QUADRO 2.11.2
“18. Apresentar a correção do "Quadro 2.11.2 - Resíduos sólidos urbanos ou equiparados
produzidos", nomeadamente o destino das lamas de fossas sépticas.”
Reapresenta-se, em seguida, o Quadro 2.11.2 do Relatório Síntese do EIA (Vol. 2), onde se encontravam
listados e classificados de acordo com o respetivo código LER, os resíduos sólidos urbanos ou
equiparados que se estima venham a ser produzidos na fase de exploração do projeto em apreço,
completado, sempre que possível, com os elementos adicionais solicitados.

Quadro 2.11.2 (do Vol. 2 do EIA – RS) – Resíduos sólidos urbanos ou equiparados produzidos
Designação
Papel e Cartão
Vidro
Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas.
Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo
mercúrio
Pilhas e acumuladores não abrangidos em 20 01 33
Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso não
abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35.
Plásticos
Metais
Lamas de fossas séticas
Nota: * - resíduos perigosos
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Código LER

Destino final

20 01 01
20 01 02

Ecocentro de Alvito
Ecocentro de Alvito
A recolher pelos serviços
municipais competentes
A recolher por operador
licenciado
A recolher por operador
licenciado
A recolher por operador
licenciado
Ecocentro de Alvito
Ecocentro de Alvito
A recolher pelos serviços
municipais competentes

20 01 08
20 01 21*
20 01 34
20 01 36
20 01 39
20 01 40
20 03 04
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4. RECURSOS HÍDRICOS
4.1. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 19 – APRESENTAR EVIDÊNCIAS DA RECOLHA
DAS LAMAS DA FOSSA SÉTICA EFETUADA PELA C. M. DE ALVITO
“19. Apresentar evidências da recolha das lamas da fossa sética efetuada pela Câmara Municipal
de Alvito.”
Tal como foi referido no ponto 3.1 (resposta à solicitação informativa 14), desde a instalação da fossa sética
até à presente data nunca se verificou a necessidade da realização de recolha de lamas da mesma, o que se
atribui ao facto da mesma incluir um poço de infiltração e também do reduzido volume de efluente que recebe.

4.2. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 20 – ESCLARECER QUAL SERÁ A
INTERSEÇÃO PREVISTA NAS LINHAS DE ÁGUA
“20. Esclarecer qual será a interseção prevista nas linhas de água referidas na página 131 do
Relatório Síntese (RS) do ElA.”
As linhas de água referidas no primeiro parágrafo do cap. 5.8.3.1 (pag. 131), ou os “barrancos” como as
mesmas são designadas na situação que é descrita no último parágrafo da pag. 129 (cap. 5.8.1.1), dizem
respeito, na realidade, às depressões que existem nas bermas do caminho que atravessa
longitudinalmente a área de intervenção (de norte a sul), na sua zona central, ligando o monte ao extremo
sul da área de intervenção, separando os parques de nascente dos parques de poente, e que funcionam
na prática como “valas de drenagem”.
Nas Figuras 4.2.1 a 4.2.5 apresentam-se fotos ilustrativas das referidas “valas”. Como se pode verificar
estas “valas” convergem dos extremos norte e sul do caminho para uma depressão situada sensivelmente
no ponto central da propriedade (mais concretamente entre os parques P15 e P26), onde a água drenada
por estas valas se acumula nos terrenos laterais adjacentes (sendo que, quando se verificam fortes
precipitações, ou no pico da época húmida, a acumulação de água neste local chega mesmo a cobrir o
caminho).
De referir ainda, que o número indicado no último parágrafo da pag. 129 (cap. 5.8.1.1), que se transcreve
abaixo, não está correto, situação que se aproveita para corrigir.
“Com excepção da rede de abastecimento de água para os bebedouros (ver Planta da Rede de
Abastecimento de Água – Anexo I), em que ocorre o atravessamento dos referidos barrancos em três
locais (nomeadamente, entre os parques P8 e P9, P18 e P20 e P28 e P40), nenhuma das restantes
ações de projeto interfere com o escoamento.”
Assim, os locais corretos de atravessamento destas valas pelas condutas de abastecimento de água aos
bebedouros são apenas dois, como se pode verificar na Planta da Rede de Abastecimento de Água, que
se apresenta novamente no Anexo VII (Rede de Abastecimento de Água), e ocorrem na zona entre os
parques P9 e P14 e entre os parques P20 e P21.
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Figura 4.2.1 – Vista da “vala” que acompanha o
caminho do lado nascente, para norte do ponto de
convergência

Figura 4.2.2 – Vista da “vala” que acompanha o
caminho do lado nascente, para sul do ponto de
convergência

Figura 4.2.3 – Vista do ponto de convergência das
águas escoadas do caminho, do lado nascente

Figura 4.2.4 – Vista do ponto de convergência das
águas escoadas do caminho, do lado poente

Figura 4.2.5 – Vista da “vala” que acompanha o caminho
do lado poente, para sul do ponto de convergência
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4.3. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 21 – ESCLARECER O MOTIVO PELO QUAL
NÃO FOI IDENTIFICADA, NO EIA, UMA LINHA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA
MARCADA NA CARTA MILITAR
“21. Esclarecer o motivo pelo qual não foi identificada, no ElA, uma linha de água que se encontra
marcada na carta militar referente à área de intervenção do projeto.”
Admitem-se vários critérios para considerar a existência de uma linha de água:





Ocorrência de água à superfície, pelo menos nos meses do ano de maior pluviosidade;
Existência de depressões no terreno de conformação aproximadamente linear, para ser “linha de
água” (talvegue), mesmo que raramente funcione como linha de escorrência. No caso em análise a
única depressão significativa localiza-se no limite de uma vedação e é causada pela presença de
vários afloramentos rochosos. No local onde as rochas não afloram, o solo é mais baixo;
Existência de algum tipo de flora ripícola, ou menos subripícola, que, mesmo na ausência dos dois
critérios anteriores indique a presença de níveis de água no solo, superiores ao dos terrenos
adjacentes.

Nenhum destes critérios pôde ser verificado na área marcada como linha de água. Na verdade, não se
detetam diferenças na topografia do terreno que indique a presença de uma estrutura linear, nunca foi
verificada a presença de água à superfície e a vegetação é constituída exclusivamente por vegetação
nitrófila característica de terrenos com elevadas quantidades de nutrientes, não se distinguindo da
restante vegetação da Herdade de Monte Ruivo. Esta vegetação é exclusivamente constituída por
plantas anuais que morrem no final da Primavera e que deixam o solo quase nu, só com restos de
plantas secas durante o verão, permitindo que se verifique facilmente a topografia do terreno.
Por outro lado, a referida linha de água não ser representada na Carta de REN do PDM de Alvito. No
entanto, nesta carta, é claramente identificável que a linha de água representada na carta militar, tem
início a nascente da EM524, portanto fora da área de intervenção.
Apresentam-se de seguida algumas imagens que permitem atestar aquilo que acabamos de afirmar
(Figuras 4.3.1 e 4.3.6).
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Figura 4.3.1 – Vista (para sul) da zona da área de
intervenção onde, de acordo com a carta militar,
existiria uma linha de água
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Figura 4.3.2 – Vista, do ponto oposto ao anterior
(de sul para a E.M.524 – linha verde no
horizonte), da zona onde, de acordo com a carta
militar, existiria uma linha de água
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Figura 4.3.4 – Vista da zona entre a vedação da propriedade e a E.M.524

Linhas de água

Figura 4.3.4 – Extrato da Carta Militar, onde é possível ver
a linha de água representada na zona noroeste da área
de intervenção (identificada com o círculo azul)
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Figura 4.3.5 – Extrato da carta de REN do PDM
de Alvito, onde é possível ver que a referida linha
de água não foi considerada, situação que
espelha a realidade observada no terreno
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5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
5.1. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 22 – ESCLARECER SE A ÁREA DESIGNADA
POR MONTADO INTEGRA (OU É CONTÍGUA) A POVOAMENTOS FLORESTAIS
“22. Esclarecer se a área designada por montado integra (ou é contígua) a povoamentos florestais,
nos termos do respetivo diploma.”
A pequena mancha área de montado de azinho (< 1 ha) que existe próxima do limite nororeste da
Herdade de Monte Ruivo distancia-se pelos menos cerca de 173 m das árvores que compõe o
povoamento mais próximo. Esta medição foi efetuada no programa GoogleEarthPro, medindo-se a
distância de copa a copa (ver Figura 5.1.1). Deste modo, esta área não integra nem é contigua a outras
áreas de montado.
No entanto, do ponto de vista ecológico, dada a distância em questão, o grau de isolamento dependerá
da capacidade de mobilidade do grupo biológico alvo, podendo considerar-se que ainda subsiste algum
grau de continuidade para a maioria dos grupos, mas não para todos.

Figura 5.1.1 - Ortofotomapa das áreas de montado referidas no texto podendo verificar-se a posição
relativa da área existente no interior da herdade de Monte Ruivo relativamente às áreas de povoamento
mais próximas.
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5.2. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 23 – AVALIAR OS EFEITOS DA EXPLORAÇÃO
PECUÁRIA SOBRE OS RISCOS DE EROSÃO DO SOLO E O EMPOBRECIMENTO
VEGETAL E DEFINIR MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO ESPECÍFICAS PARA
MINIMIZAR OS IMPACTES IDENTIFICADOS
“23. Referir, no âmbito do Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, o facto da
área de intervenção do projeto ter elevada suscetibilidade à desertificação. Não obstante as
referências no ElA aos efeitos da exploração pecuária sobre os riscos de erosão do solo e o
empobrecimento vegetal, apresentar uma avaliação dos respetivos impactes negativos e definir
medidas de minimização específicas para minimizar os impactes identificados.”
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto, que publica o Plano Regional de
Ordenamento do Território (PROT) do Alentejo, mostra preocupação com os processos de desertificação
”física”, discriminando no seu ponto 3.2. que um dos objetivos do Plano consiste em combater os
processos de desertificação.
De acordo com a carta de Subsistema de Riscos Naturais e Tecnológicos do PROT Alentejo (Figura
5.2.1), grande parte desta Região está classificada como “Áreas Susceptíveis à Desertificação”.
O PROT Alentejo não é muito claro na identificação dos fatores que associa à desertificação. No seu Eixo
Estratégico II — Conservação e Valorização do Ambiente e do Património Natural, discrimina:


“Em particular a desertificação, sendo um fenómeno generalizado em grande parte do Alentejo
(77 % do total de área da região apresenta susceptibilidade à desertificação e, desta percentagem,
60 % apresenta susceptibilidade elevada), exige que, para além dos aspectos referidos, sejam
objecto de abordagem específica (de acordo com o estabelecido no Programa de Acção Nacional
de Combate à Desertificação) cinco grandes eixos de intervenção (com as correspondentes linhas
de actuação): conservação do solo e da água; manutenção da população activa nas zonas rurais;
recuperação das áreas mais ameaçadas pela desertificação; sensibilização da população para a
problemática de desertificação; e integração da problemática da desertificação nas políticas de
desenvolvimento. De entre estes, revelam-se de especial acuidade os relativos ao solo (erosão,
salinização, etc.) e à água (seca, qualidade da água) cujos potenciais efeitos deverão ser
adequadamente avaliados no que respeita ao risco de salinização face à progressiva
implementação de sistemas de regadio (agricultura e turismo) em áreas de extensão significativa.”
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Figura 5.2.1- Extrato da carta de Subsistema de Riscos Naturais e Tecnológicos do PROT Alentejo, com a área aproximada do projeto marcada com círculo vermelho. Como se vê
na legenda a cor creme-amarelado indica “Áreas suscetíveis à desertificação” e nelas se inclui grande parte do Alentejo e a área da Herdade de Monte Ruivo.
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Face a esta formulação, pode concluir-se que o PROT Alentejo apresenta como principais
preocupações (citamos):



“Conservação do solo e da água;
Manutenção da população activa nas zonas rurais”.

Apresentando como aspetos importantes para conseguir estes objetivos (citamos):




“Recuperação das áreas mais ameaçadas pela desertificação;
Sensibilização da população para a problemática de desertificação;
Integração da problemática da desertificação nas políticas de desenvolvimento”.

Alguns destes aspetos discriminados no PROT Alentejo poderão ser rapidamente clarificados:




O projeto, porque gera emprego e riqueza ao nível local, terá impactes positivos na
manutenção da população na freguesia e concelho. Neste contexto, contradiz a tendência ou
preocupação expressa no PROT Alentejo de “Manutenção da população activa nas zonas
rurais”;
Um dos processos de desertificação física diz respeito à salinização dos terrenos, como
salienta o PROT Alentejo. A salinização dos terrenos torna-os pouco adequados para o
crescimento das plantas, ou de um modo geral para a agricultura. Trata-se de um processo
grave que ocorre em solos sujeitos a climas secos, em que o balanco hídrico é negativo e
ocorre evaporação nas camadas superficiais do solo, fenómeno que leva à acumulação de
sais. Este fenómeno é potenciado pela rega, ação que não está prevista neste projeto.

Resta assim discutir o potencial do projeto para gerar fenómenos de erosão. Relativamente aos
processos erosivos, o relatório de síntese do EIA discrimina o seguinte:


“O pisoteio diminuirá o coberto vegetal, facto que poderá determinar uma maior exposição à
erosão. No entanto, este efeito será parcialmente compensado com o aumento da matéria
orgânica na camada superficial do solo, facto que compensará, pelo menos parcialmente, o
aumento do risco de erosão. Acresce que a área de projeto apresenta uma topografia
aplanada, facto que também minimiza os efeitos dos fatores erosivos. Neste contexto, os
impactes serão negativos, possíveis, mas não prováveis nem certos, reversíveis (caso
ocorram) após o encerramento do projeto através da pedogénese, de magnitude muito baixa,
e muito pouco significativos.”

Alguns das medidas de minimização dos impactes nos solos foram já incorporadas no projeto,
designadamente:





A observância de uma rotação anual;
O revolvimento periódico dos solos, acompanhando o regime de rotações, de forma a
promover a melhoria das suas propriedades físicas, químicas e biológicas, por meio da
utilização de grade de discos, posteriormente à desocupação dos parques, tal como descrito
no Relatório de Síntese do EIA (Vol. 2);
No ponto 2.8 do presente relatório foi igualmente recomendado que nos parques não
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ocupados pelos animais em virtude da referida rotatividade seja semeada uma cultura, a qual
contribuiria para a proteção do solo face à erosão hídrica.
A eventualidade do aumento dos processos de erosão resulta do pisoteio, da destruição da
vegetação herbácea, e da consequente exposição do solo aos processos erosivos. Não é possível
implementar medidas que diminuam o pisoteio pelo gado, pelo menos sem diminuir
significativamente o bem-estar dos animais. A diminuição da probabilidade dos processos erosivos
resulta do aporte de matéria orgânica, fator que minimizando a probabilidade de impactes negativos,
é inerente ao projeto
Em conclusão, embora o proponente no projeto esteja na disposição de considerar outras soluções e
medidas de minimização compatíveis com o projeto, não se identificam outras medidas eficazes,
além das já referidas e contempladas, com capacidade para diminuir a eventualidade de aumento
dos processos erosivos.

5.3. SOLICITAÇÃO

INFORMATIVA
24
–
INDICAR
AS
CONSTRUÇÕES/EDIFICAÇÕES EXISTENTES NA HERDADE DO MONTE
RUIVO QUE SE ENCONTRAM LICENCIADAS, AS QUE SE ENCONTRAM EM
PROCESSO DE LICENCIAMENTO E AS QUE SE PRETENDEM LICENCIAR E
RESPETIVO QUADRO RESUMO

“24. Indicar, no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), quais as
construções/edificações existentes na Herdade do Monte Ruivo que se encontram licenciadas,
as que se encontram em processo de licenciamento e as que se pretendem licenciar.
Identificar essas construções/edificações e quantificar as respetivas áreas. Apresentar cópias
das licenças das infraestruturas licenciadas ao abrigo do RJUE.”
Tal como resulta bastante claro da análise da Planta n.º 00.03.0 – Planta de implantação (Identificação de
áreas legais e a legalizar; ver Anexo VIII - Licenciamento de Obras de Edificação – Legalização), as
construções legais correspondem aos edifícios E2 a E5, pré-existentes em 1991 (conforme documentado
por fotografia aérea incluída na referida planta), cujas principais caraterísticas em termos de áreas de
implantação/construção se apresentam no Quadro 5.3.1.
Já as áreas a legalizar correspondem às edificações E1 (BALANÇA), com 80,22 m2/8,67 m2, E6
(ARMAZÉNS), com 1329,86 m2/1329,86 m2, totalizando 1 410,08 m2, e o Depósito de Gasóleo, com
12,00 m2/12,00 m2.
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Quadro 5.3.1 – Construções legalizadas na Herdade de Monte Ruivo
Edificação

Área de implantação/Área de construção

E2 (SILOS)

90,34 m2/90,34 m2

E3

731,80 m2/731,80 m2



Armazéns – 335,26 m2/335,26 m2



Viteleiro - 335,26 m2/335,26 m2



Zona Social - 43,60 m2/43,60 m2



Habitação – 273,47 m2/273,47 m2

E4 (ARMAZÉNS)

435,60 m2/441,00 m2

E5 (ARMAZÉNS)

153,30 m2/153,30 m2

TOTAL

1 410,74 m2/1 416,14 m2

5.4. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 25 – APRESENTAR CARTOGRAFIA DAS
CLASSES DE ESPAÇO DO PDM DE ALVITO ABRANGIDAS PELAS
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS DA EXPLORAÇÃO (EXISTENTES E
A CONSTRUIR), E RESPETIVO QUADRO RESUMO
“25. Deverá ser apresentada cartografia que permita identificar as classes de espaço do Plano
Diretor Municipal (PDM) de Alvito abrangidas pelas construções e infraestruturas da
exploração (existentes e a construir), bem como, um quadro resumo das áreas de todas as
instalações afetas à exploração, e a devida correspondência com uma planta de pormenor que
identifique cada um destes elementos.”

A versão atualmente em vigor do Plano Diretor Municipal de Alvito (PDMA), foi publicada através do
Aviso n.º 5134/2016, de 20 de abril.
Tal como se pode verificar na Figura 3.11.1 do Vol. 3 do EIA (Cartografia Detalhada e Revisão da
Caraterização do Ordenamento do Território), que se inclui no Anexo IX do presente documento
(Classes de Espaço do PDM Alvito), a Planta de Ordenamento do PDMA enquadra toda a área de
intervenção do núcleo de engorda do Monte Ruivo e, como tal, a área abrangida por todas as
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construções e infraestruturas que fazem parte do projeto, nos “Espaços Agrícolas de Produção,
Áreas Heterogéneas”.
No Quadro 5.4.1 apresenta-se um resumo das áreas de todas as instalações afetas à exploração,
assim como a respetiva correspondência com as designações das edificações utilizadas nas plantas
de projeto, nomeadamente, na Planta n.º 00.03.0 – Planta de implantação (Identificação de áreas
legais e a legalizar) e na Planta de Síntese do projeto (Planta n.º 00.02.0), que constam
respetivamente dos Anexos VIII e II.
Há ainda a referir que, encravado no Monte Ruivo, existe um prédio urbano com uma área de
implantação de 1 943,00 m2, em propriedade total, sem andares (1 piso) nem divisões suscetíveis de
utilização independente. De acordo com a respetiva caderneta predial, que se inclui no Anexo V,
este prédio tem com 4 compartimentos destinados a habitação, cavalariça, palheiro, celeiro e
arramada.
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Quadro 5.4.1 - Áreas de todas as instalações afetas à exploração e respetivas classes de espaço

Área de implantação/
Área de construção
(m2)

Situação face
ao
licenciamento
municipal
(RJUE)

Correspondência com
a Planta Síntese do
Projeto (Planta n.º
00.02.0)2

E1 (BALANÇA)

80,22 m2/8,67 m2

A legalizar

U2

E2 (SILOS)

90,34 m2/90,34 m2

Legalizado

A6

731,80 m2/731,80 m2

Legalizado

S1+U1+A1+A3+C4

Construções e
infraestruturas da
exploração (existentes e
a construir)1

E3

Classe de
espaço (PDM
Alvito)

Armazéns – 335,26 m2/
335,26 m2
Viteleiro - 335,26 m2/
335,26 m2
Zona Social - 43,60 m2/
43,60 m2
Habitação – 273,47 m2/
273,47 m2
E4 (ARMAZÉNS)

435,60 m2/441,00 m2

Legalizado

01+A4

E5 (ARMAZÉNS)

153,30 m2/153,30 m2

Legalizado

A2

E6 (ARMAZÉNS)

1329,86 m2/1329,86 m2

A legalizar

A5

160,00 m2/160,00 m2

A legalizar

C2

12,00 m2/12,00 m2

A legalizar

D1

81,00 m2

n.a.

A7

3662,30 m2

n.a.

C1

3200,00 m2

n.a.

C5

E7
(MANEIO
BOVINOS)

DE

DEPÓSITO DE GASOLEO
LAGOA DE RETENÇÃO
SOMBREAMENTOS
EXISTENTES (6)
SOMBREAMENTOS
CONSTRUIR (6)

A

Espaços
Agrícolas de
Produção,
Áreas
Heterogéneas

– De acordo com a Planta n.º 00.03.0 – Planta de implantação (Identificação de áreas legais e a legalizar), que consta
do Anexo VIII (Licenciamento de Obras de Edificação – Legalização)
2 – A Planta de Síntese do projeto (Planta n.º 00.02.0) consta do Anexo II
1
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5.5. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 26 – ENQUADRAMENTO DO PROJETO,
NOMEADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À VIABILIDADE DAS
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS DA EXPLORAÇÃO (EXISTENTES E
A CONSTRUIR) NAS CLASSES DE ESPAÇO ABRANGIDAS
“26. Efetuar o enquadramento do projeto, nomeadamente no que diz respeito à viabilidade das
construções e infraestruturas da exploração (existentes e a construir) nas classes de espaço
abrangidas, bem como demonstrar o cumprimento dos parâmetros estabelecidos, no
Regulamento do PDM de Alvito, para cada uma.
Como foi referido no ponto anterior, toda a área de intervenção do núcleo de engorda do Monte Ruivo
enquadra-se nos “Espaços Agrícolas de Produção Heterogéneas”, os quais englobam áreas com aptidão
agrícola não incluídas nas áreas de produção agrícola intensiva. Os “Espaços Agrícolas de Produção
Heterogéneas” correspondem a solos com aptidão para diversas culturas, mas que apresentam,
geralmente, limitações diversas (drenagem deficiente, riscos de erosão moderados, afloramentos
rochosos com presença significativa), as quais assumem importância variável consoante as culturas
nelas praticadas.
De acordo com o PDMA (parágrafo i) da alínea b) do Art.º 36.º) constituem usos dominantes dos espaços
agrícolas de produção heterogéneas os seguintes: sistemas arvenses de sequeiro, culturas hortícolas,
frutícolas e pratenses pouco intensivas, vinha e olival, especialmente nos solos de origem calcária.
As instalações adstritas à atividade agrícola e pecuária podem ser viabilizadas como usos compatíveis
com os usos dominantes dos Espaços Agrícolas de Produção, conforme consta do parágrafo i) da alínea
d) do Art.º 36.º do PDMA.
O projeto de arquitetura das construções existentes (legalizadas e a legalizar) encontra-se aprovado pela
Câmara Municipal de Alvito, desde 28-08-2016 como se pode verificar no ofício 3300/UMOSU/2016 que
se anexa (ver Anexo X - Aprovação do Projeto de Arquitetura das Edificações Existentes no Monte
Ruivo), aguardando-se apenas a entrega e aprovação dos projetos de especialidade para concluir o
processo.
O regime de edificabilidade em solos agrícolas de produção é estabelecido no Art.º 37.º do PDMA. De
acordo com o seu articulado, as edificações de apoio à atividade pecuária devem observar os seguintes
parâmetros máximos de edificabilidade:
a) Índice de ocupação do solo de 2 % da área da exploração, salvo nas exceções tecnicamente
justificadas previstas na legislação aplicável;
b) Altura da fachada de 7,00 m, com exceção de silos, depósitos de água ou instalações especiais
devidamente justificadas.
Uma vez que a área de intervenção do projeto tem 91,4 ha, as edificações de apoio à atividade pecuária
poderiam ocupar no presente caso até um máximo de 18 240,00 m2, valor esse que ultrapassa
largamente a área de implantação existente (6 651,42 m2, já incluindo a área ocupada pelos telheiros de
ensombramento) ou prevista (9 932,42 m2).
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O armazém E6, apesar de ter uma altura máxima de 7,81 m de altura, possui uma altura de fachada de
4,9 m.
O critério da dimensão mínima da parcela para que nela possa existir uma habitação (4 ha) é também
largamente superado, e a dimensão da habitação existente (273,47 m2) é bastante inferior à dimensão
máxima permitida (500 m2). Não está contemplada no projeto em questão qualquer ampliação da área de
habitação.
São igualmente observados os condicionalismos respeitantes à edificação de instalações destinadas a
explorações pecuárias referidos no n.º 6 do referido Art.º 37.º, nomeadamente:
a) Afastamento mínimo de 200 m a edificações existentes destinadas a habitação, comércio,
empreendimentos turísticos, serviços e equipamentos de utilização coletiva, bem como dos limites
exteriores dos Aglomerados Urbanos e Áreas de Edificação Dispersa identificados na planta de
ordenamento.
b) Promover a correta integração paisagística, nomeadamente através da criação de cortinas arbóreas,
sem prejuízo do disposto na legislação em vigor relativa à proteção da floresta contra incêndios;
c) Assegurar sistemas de tratamento e gestão de resíduos e efluentes, desde a produção, recolha,
armazenamento, encaminhamento, tratamento e destino final, em conformidade com a legislação em
vigor, e adotar boas práticas ambientais de modo a impedir a poluição dos solos e das águas.

5.6. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 27 – INVENTÁRIO DAS OCUPAÇÕES
PREVISTAS NA REN
“27. Apresentar um quadro com o tipo de ocupação prevista e respetivas áreas (construções,
infraestruturas, áreas de espalhamento), para cada tipologia de sistema da Reserva Ecológica
Nacional (REN) envolvido. Deverá também ser demonstrado o enquadramento dessas
ocupações segundo o regime jurídico da REN (Anexo 11 do Decreto-Lei. n° 239/2012, de 2 de
novembro, e Portaria n° 419/2012, de 20 de dezembro).”
Na área de intervenção do projeto em apreço apenas ocorre uma tipologia de REN, nomeadamente,
Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre - Áreas estratégicas de
proteção e recarga de aquíferos (Cabeceiras de linhas de água), como se pode verificar da
observação da Figura 3.11.3 do Vol. 3 do EIA (Cartografia Detalhada e Revisão da Caraterização do
Ordenamento do Território), que se inclui no Anexo XI do presente documento (Condicionantes
(REN) PDM Alvito). Nos Quadros 5.6.1 e 5.6.2 identificam-se os tipos de ocupação das
infraestruturas a construir pelo projeto em questão sobre a REN e apresenta-se uma estimativa das
respetivas áreas envolvidas.
Os telheiros para ensombramento a construir, serão assentes em perfis metálicos fixos em sapatas
de betão, ficando o restante solo coberto completamente permeável (em terra), à semelhança dos
atualmente existentes. Nos acessos será aplicado tout-venant para facilitar a circulação de máquinas
e equipamentos. Estão previstos construir 6 novos telheiros, cujas áreas e situação relativa à REN
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se apresenta no Quadro 5.6.2.

Quadro 5.6.1 - Tipos de ocupação e respetivas áreas envolvidas na área de REN – Áreas
estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (Cabeceiras de linhas de água), exceto áreas de
sombreamento

Equipamento em REN

Dimensão

Caraterísticas

Bebedouros

28 m comprimento x
0,90 m largura x
0,5 m profundidade

Amovível. Dois
localizados em REN.

Rede de abastecimento de água
para enchimento dos bebedouros
com diâmetro de 2,5 cm e
extensão de 340 m em REN

Apenas o troço de
conduta que liga os
bebedouros dos
parques 14, 13 e 12

Canos para transporte de
pequenas quantidades de
água

Área ocupada
em REN (m2)
50,4

Máximo: 6,8

Quadro 5.6.2 – Dimensões dos telheiros a construir e respetivas ocupações na área de REN – Áreas
estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (Cabeceiras de linhas de água)
Telheiros de sombreamento
P1 – Quarentena
P2 – Quarentena e enfermaria
Parques 9 e 10
Parque 11
Parque 12
Parques 13 e 14

Área (m2)
400
160
760
460
460
960

Total

Situação relativamente à REN
Fora de REN
Fora de REN
Fora de REN
Fora de REN
Integralmente em REN (460 m2)
Parcialmente em REN:
> Em REN - aproximadamente 800 m2
> Fora de REN - aproximadamente 160 m2

3200

Na Figura 5.6.1 apresenta-se um pormenor da localização dos telheiros a construir em REN.
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Figura 5.6.1 - Localização das áreas de sombreamento (telheiros) que serão parcialmente (caso 1)
ou totalmente (caso 2) implantados em REN e da rede de condutas de transporte de água aos
bebedouros.
Das construções necessárias à implantação do projeto, sublinha-se que dois dos telheiros de
ensombramento serão construídos em REN. Estes dois telheiros podem ser considerados “apoios
agrícolas afetos exclusivamente à exploração agrícola e instalações para transformação de produtos
exclusivamente da exploração ou de carácter artesanal diretamente afetos à exploração agrícola”,
tipologia definida deste modo no D-L n.º 166/2008, de 22 de agosto. São, por isso, compatíveis com
o regime da REN designadamente com as Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos
(Cabeceiras de linhas de água), estando estas obras sujeitas a comunicação prévia.
Nos termos previstos no n.º 5 do artigo 22.º do Decreto-Lei nº 166/2008, na redação conferida pelo
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, são definidas em portaria as situações de usos ou
ações consideradas compatíveis com os objetivos de proteção hidrológica e ambiental e de
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN. A Portaria n.º 419/2012, de 20
de dezembro, no seu Anexo I (Condições e requisitos para a admissão dos usos e ações referidas
n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro) discrimina:
I — Obras de construção, alteração e ampliação
a) Apoios agrícolas afetos exclusivamente à exploração agrícola e instalações para
transformação de produtos exclusivamente da exploração ou de carácter artesanal diretamente
afetos à exploração agrícola a pretensão pode ser admitida desde que a área total de
implantação de edificações para apoios agrícolas e respetivas ampliações não exceda 1000 m2 e
a área total impermeabilizada não exceda 2 % da área da exploração agrícola. (…) ”
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Os apoios em causa são dois novos telheiros com áreas totais inferiores a 1.000 m2, como se mostra
no Quadro 5.6.2. Acresce que a área dos telheiros não será impermeabilizada, o pavimento será
constituído por terra, como atualmente ocorre nos telheiros existentes. O caminho previsto no
telheiro para acesso de viaturas será pavimentado em tout-venant, material que é também
permeável. Neste contexto, considera-se que não existe qualquer incompatibilidade com o regime da
REN.
É importante notar que se as autoridades administrativas entendam ser preferível, estes telheiros
poderão facilmente ser deslocadas para fora de áreas de REN, sem que isso interfira com a
viabilidade do projeto nem com o desenho dos parques.
No que se refere à área de espalhamento do chorume, tal como foi referido no ponto 2.7.1 do
presente relatório, no âmbito da aprovação do Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) do
Monte Ruivo, a ARH Alentejo/APA excluiu da área inicialmente proposta pelo proponente, as áreas
afetas à REN, pelo que tendo em consideração a atual área de espalhamento (ver Planta de
espalhamento, no Anexo IV do presente relatório) não existe qualquer sobreposição entre estas
áreas e as áreas classificadas na REN.

5.7. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 28 – ENQUADRAMENTO DAS ÁREAS DE
ESPALHAMENTO NO PDM DE ALVITO E NO REGIME JURÍDICO DA REN
“28. Demonstrar o enquadramento das áreas de espalhamento no PDM de Alvito, bem como,
no regime jurídico da REN. Apresentar a respetiva cartografia.”
As áreas de espalhamento de efluentes pecuários do projeto em apreço foram definidas no âmbito
do PGEP, o qual fez parte do conjunto de elementos do projeto entregues à entidade licenciadora
juntamente com o EIA.
Como foi referido no ponto anterior, no parecer de aprovação do referido PGEP, as autoridades
competentes informaram o proponente (nomeadamente, através dos ofícios n.º 47/2016/DLCP, de
21-01-2016, da Dir. Reg. de Agric. e Pescas do Alentejo – DRAPAL – do Ministério da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural, e n.º S063973-201512-ARHALT, de 16-12-2015, da ARH
Alentejo/APA, que constam do Anexo IV do presente relatório), entre outros aspetos, da exclusão
das áreas afetas Zonas de Classe Reserva Ecológica Nacional (REN) da área de espalhamento
inicialmente proposta.
Este facto, obrigou à reformulação da área de espalhamento pela equipa de projeto, tendo sido
elaborada uma nova planta de áreas de espalhamento que espelha o integral cumprimento do
exigido nos referidos pareceres (ver Planta de espalhamento no Anexo IV do presente relatório).
Relativamente ao enquadramento desta área no Plano Diretor Municipal de Alvito (PDMA), importa
referir a este respeito que foi recentemente publicada a revisão do referido PDMA, através do Aviso
n.º 5134/2016, de 20 de abril. Uma vez que, quando foi concluída a elaboração do Relatório Síntese
do EIA (em setembro de 2015), ainda se encontrava em vigor a anterior versão do PDMA, o
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enquadramento do projeto nesta nova versão do PDMA foi, entretanto, efetuado no âmbito do Vol. 3
do EIA (Cartografia Detalhada), entregue em junho de 2016.
Tal como foi referido no capítulo 3.11.2 do Vol. 3 do EIA e como se pode verificar na Figura 3.11.1
desse mesmo relatório, que se inclui no Anexo IX do presente documento, a área afeta ao projeto
em apreço situa-se integralmente dentro da classe de espaços “Espaços Agrícolas de Produção,
Áreas Heterogéneas”.
De acordo com a definição apresentada no n.º 1.º do Art.º 35.º do Regulamento do PDMA (relativo à
identificação e caraterização dos espaços agrícolas de produção), os Espaços Agrícolas de
Produção são constituídos, na sua maioria, pelo conjunto das áreas que, em virtude das suas
características morfológicas, climatéricas e sociais, maiores potencialidades apresentam para a
produção agrícola. Segundo a alínea b) do n.º 2.º do referido Art.º 35.º, os Espaços Agrícolas de
Produção Heterogéneas, onde se insere a área de intervenção do projeto em apreço, englobam
outras áreas com aptidão agrícola, que correspondem a solos com aptidão para diversas culturas,
mas que apresentam geralmente limitações diversas (drenagem deficiente, riscos de erosão
moderados, afloramentos rochosos com presença significativa), que assumem importância variável
consoante as culturas nelas praticadas.
De acordo com a alínea b) do Art.º 36.º do Regulamento do PDMA (relativo aos usos), mais
especificamente no seu ponto vi), nos Espaços Agrícolas de Produção Heterogéneas são permitidas
todas as atividades e ocupações diretamente relacionadas com as práticas agrícolas, desde que
observem as aptidões dos solos e estejam de acordo com o Código de Boas Práticas Agrícolas
(CBPA).
Ora, tal como é garantido no PGEP elaborado para o projeto em apreço, que mereceu aprovação
das autoridades competentes para o efeito, o espalhamento de efluentes que é proposto observa as
aptidões dos solos, contribuindo para a fertilização do solo e, consequentemente, para melhorar a
nutrição das plantas, e está de acordo com o CBPA, conforme foi descrito na resposta à solicitação
informativa 8, uma vez que o espalhamento médio dos efluentes produzidos, corresponde a apenas
cerca de 1,5 m3/ha, o que equivale a 3,75 kg N/ha, valor este que é significativamente inferior ao
valor máximo definido no CBPA (170 kg N/ha).
A aplicação de chorume no solo será realizada num regime de rotatividade. Assim, no primeiro ano,
a aplicação do efluente pecuário efetuar-se-á nos parques P09 a P14, e no segundo ano na restante
área (parques P15 a P26), sempre em alternância à zona de pastoreio.
Para além disso, está igualmente de acordo com os requisitos da Portaria n.º 631/2009, que
estabelece, entre outros aspetos, as normas regulamentares a que obedece a gestão dos efluentes
das atividades pecuárias e as normas técnicas a observar no âmbito do licenciamento das atividades
de valorização agrícola ou de transformação dos efluentes pecuários, tendo em vista promover as
condições adequadas de produção, recolha, armazenamento, transporte, valorização,
transformação,
Deste modo, considera-se que o projeto em apreço apresenta, do ponto de vista das operações de
gestão dos efluentes da atividade pecuária, um adequado enquadramento no PDMA.
Relativamente ao enquadramento no regime jurídico da REN, refira-se que a atual área de
espalhamento, em respeito ao estipulado no respetivo licenciamento, não apresenta qualquer
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sobreposição com as áreas classificadas na REN, garantindo assim a total compatibilidade com o
regime da REN.
De referir ainda a este respeito que, uma vez que na restante área afeta ao espalhamento não
existem captações de água nem linhas de água, não houve necessidade de reservar áreas
adicionais para as respetivas faixas de segurança referidas no ofício da ARH/APA.
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6. QUALIDADE DO AR
6.1. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 29 – ESTIMATIVA DE EMISSÕES
ATMOSFÉRICAS DE AMONÍACO, DE DIÓXIDO DE CARBONO, DE METANO
E DE ÓXIDO NITROSO QUE A EXPLORAÇÃO GERA
“29. Apresentar a estimativa de emissões de amoníaco (NH3), de dióxido de carbono (C02), de
metano (CH4) e de óxido nitroso (N20) que a exploração gera, de acordo com a metodologia de
cálculo indicada no Inventário Nacional de GEE- NIR 2011
Considerações iniciais
A criação de gado acarreta a produção de emissões de um conjunto de gases, alguns dos quais incluídos
na lista dos gases com efeito de estufa – GEE – do IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change
(https://en.wikipedia.org/wiki/IPCC_list_of_greenhouse_gases), nomeadamente, o dióxido de carbono
(CO2), o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O), e que são, por isso, contabilizados no âmbito do Inventário
Nacional de Gases com Efeito de Estufa (National Inventory Report, ou NIR, em inglês), cuja última
versão foi publicado pela APA em 2016. Esta atividade acarreta ainda a emissão de outros gases
poluentes, mas que não fazem parte desta lista, entre os quais o amoníaco (NH3), para o qual foi
igualmente solicitada a apresentação de estimativas de emissões resultantes da atividade pecuária
associada ao projeto em apreço.
Estas emissões podem ser geradas diretamente pelos animais nas suas atividades fisiológicas
(alimentação, excreção) ou resultar da gestão dos respetivos efluentes pecuários, ou de outros processos
biológicos como os que ocorrem nos solos.

Amoníaco (NH3)
O azoto (N) excretado pelo gado constitui a fonte de emissão de NH3. Tipicamente, mais da metade do N
excretado pelos animais está na urina, e entre 65 e 85% do N da urina está na forma de ureia e outros
compostos facilmente mineralizados. A ureia é rapidamente hidrolisada pela enzima urease em carbonato
de amónio ((NH4)2CO3) e os iões de amónio (NH4 +) fornecem a principal fonte de NH3. O amónio-N (NH4
+ -N) e outros compostos azotados, incluindo ácido úrico, que são prontamente convertidos em NH4 + -N,
são referidos como N-amoniacal total (TAN).
A volatilização do amónio ocorre quando o NH3 em solução é exposto à atmosfera. A quantidade em que
o NH3 é emitido depende de múltiplos fatores, nomeadamente, da composição química (incluindo a
concentração de NH3) e da temperatura da solução, da superfície exposta à atmosfera e da resistência ao
transporte de NH3 na atmosfera.
Em contraste com o que sucede no N contido na urina, a maioria do N contido em fezes de mamíferos
não se encontra numa forma prontamente degradável. Apenas uma pequena percentagem desse N está
na forma de ureia ou NH4 +. Daí que a emissão de NH3 seja suficientemente pequena para que as
estimativas do TAN produzido pelos animais se possam basear no teor de N da urina.
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As emissões NH3 de gado que é mantido permanentemente em parque ao ar livre, como acontece no
projeto em apreço, tendem a ser reduzidas, uma vez que o TAN existente na urina é depositado
diretamente nas pastagens, sendo rapidamente absorvido pelo solo.
De acordo com o preconizado na mais recente versão (2016) do “Guia para o Inventário de Emissões de
Poluentes Atmosféricos – Guia Técnico para a Preparação dos Relatórios de Inventário Nacionais”,
publicação conjunta do Programa de Cooperação para o Acompanhamento e a Avaliação da
Transmissão a Longa Distância de Poluentes Atmosféricos na Europa (European Monitoring and
Evaluation Programme – EMEP) e da Agência Europeia de Ambiente (European Environmental Agency EEA), utilizado como documento de referência para a elaboração da estimativa das emissões de NH3, o
cálculo das emissões de NH3 provenientes da urina e dos excrementos depositados pelos animais nos
terrenos é efetuado com base no definido no capítulo 3.D.a.3. Urina e Excrementos depositados pelos
animais no terreno, enquanto o cálculo das emissões produzidas por via da aplicação do chorume nos
solos (3.D.a.2.a. Aplicação de Efluentes Pecuários) é efetuado com base no definido para o efeito no
capítulo 3.B Gestão de Efluentes Pecuários.
Nos cálculos que se apresentam em seguida para a estimativa das emissões de NH3 provenientes da
urina e dos excrementos depositados pelos animais nos terrenos, atendendo à informação disponível
para o efeito foi utilizada uma metodologia simples (abordagem de nível 1 - Tier 1). Nesta abordagem a
estimativa das emissões de NH3 provenientes da urina e dos excrementos depositados pelos animais nos
terrenos são calculadas multiplicando-se a respetiva população animal em apreço pelo correspondente
valor de N excretado e pela proporção de TAN nessas excreções, e pelo fator de emissão para as
emissões de NH3 disponível para o subgrupo animal considerado (no caso, gado não leiteiro), de acordo
com a seguinte formula geral:
Emi NH3 = [CN*(N exc*TAN*FR N exc_campo)]*FE NH3
Onde:
Emi NH3 – emissões totais anuais de amoníaco provenientes da urina e dos excrementos depositados
pelos animais nos terrenos, expresso em kg NH3/ano
CN – número médio de cabeças normais de gado bovino para carne presentes na exploração
N exc - valor médio de N excretado por animal (kg N/cabeça normal)
TAN - N-amoniacal total (%)
FR N exc_campo – Fração de N excretado pelos animais depositado no terreno
FE NH3 – fator de emissão para as emissões de NH3 a partir de N proveniente da urina e dos
excrementos do gado bovino para carne depositados pelos animais nos terrenos, expresso em kg NH3-N /
kg de TAN
Uma vez que a exploração se destina à engorda de novilhos, será necessário considerar para efeitos do
cálculo o valor de cabeças normais para utilizar os valores de referência disponíveis para os animais
adultos, ou seja, CN = 1.200 animais. Para N exc e TAN utilizaram-se os valores constantes da Tabela
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3.7 do cap. 3.B do Guia Técnico (EMEP/EEA, 2016)1, que são 41 e 60%, respetivamente. Uma vez que o
gado do núcleo de engorda de Monte Ruivo passará todo o tempo no exterior em pastoreio o valor de FR
N exc_campo é 1. Por último, o gado bovino para carne que permanece ao ar livre tem um fator de
emissão (FE NH3 = EF grazing/outdoor) de apenas 0,06 kg NH3-N por cada kg de TAN excretado.
Com base nos referidos valores obtém-se um total anual de 1.771,2 kg de NH3 provenientes da urina e
dos excrementos depositados nos terrenos pelos animais durante a sua permanência nos parques.
Uma vez que a quantidade de N contida no chorume produzido no âmbito da limpeza da zona de maneio
e armazenado na lagoa de retenção, pode ser bastante variável e só se irá dispor de informação concreta
sobre a mesma após o início da exploração (através da sua monitorização), optou-se por utilizar também
uma abordagem de nível 1 (Tier 1) nos cálculos que se apresentam em seguida para a estimativa das
emissões de NH3 provenientes da aplicação do chorume nos solos. Nesta abordagem a estimativa das
emissões de NH3 são calculadas multiplicando-se a carga de azoto no fertilizante orgânico (chorume)
aplicado anualmente (FO_aplic_campo) conforme estimado no projeto (ver ponto 2.8 do presente
relatório) pela proporção de TAN nesse chorume e pelo correspondente fator de emissão específico
disponível para o subgrupo animal considerado (no caso, gado não leiteiro), de acordo com a seguinte
formula geral:
Emi_aplic_FO NH3 = (FO_aplic_campo*TAN)*FE NH3
Onde:
Emi_aplic_FO NH3 – emissões totais anuais de amoníaco, expresso em kg NH3/ano
FO aplic_campo – quantidade de N contido no chorume aplicado nos solos, expresso em kg N/ano
TAN - N-amoniacal total (%)
FE NH3 – fator de emissão para as emissões de NH3 a partir de N proveniente da aplicação do chorume
nos solos, expresso em kg NH3-N / kg de TAN excretado
O valor da quantidade de N que se prevê aplicar anualmente, proveniente do chorume armazenado na
lagoa de retenção, é de 240,63 kg N/ano, conforme calculo efetuado no respetivo Plano de Gestão de
Efluentes Pecuários (PGEP), elaborado no âmbito do projeto em apreço, e já aprovado pela entidade
licenciadora. Utilizaram-se valores de TAN e de FE NH3 iguais ao utilizado no calculo anterior (60% e
0,06 kg NH3-N / kg de TAN, respetivamente).
Com base nos referidos valores obtém-se um total anual de 8,7 kg de NH3 provenientes da aplicação do
chorume produzidos na limpeza da zona de maneio.
Assim, atendendo à soma dos resultados parciais das emissões de NH3 obtidos, estima-se que da
atividade desta exploração resultará uma emissão anual total de 1.779,9 kg NH3.
1

EMEP/EEA (2016). EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016. Technical guidance to prepare
national emission inventories. EEA Report n.º 21/2016. European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP) /
European Environmental Agency (EEA). Copenhagen.
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Óxido Nitroso (N2O)
O óxido nitroso (N2O) é um poluente atmosférico que faz parte da lista dos gases com efeito de estufa –
GEE – do IPCC (https://en.wikipedia.org/wiki/IPCC_list_of_greenhouse_gases). O azoto (N) excretado
pelo gado constitui igualmente a fonte de emissão de N2O. As emissões de N2O, diretas ou indiretas,
podem ser provenientes, entre outros, da gestão dos efluentes, sólidos ou líquidos, ou dos excrementos
(urina ou excrementos) depositados pelo gado no solo durante a sua permanência nos parques.
Relativamente às emissões de N2O provenientes da gestão dos efluentes (apenas líquidos no presente
caso), parte do azoto que está contido no chorume é emitido como N2O durante o seu armazenamento,
antes da sua aplicação no solo, como consequência dos processos de nitrificação-desnitrificação que
afetam o azoto amoniacal.
Para os cálculos da estimativa das emissões diretas de N2O provenientes do efluente armazenado na
lagoa de retenção que se apresentam em seguida, atendendo à informação disponível, foi utilizada uma
metodologia simples (abordagem de nível 1 - Tier 1). Nesta abordagem a estimativa das emissões de
N2O são calculadas multiplicando-se a carga de N no chorume armazenado na lagoa de retenção pelo
fator de emissão das emissões de N2O para o sistema de armazenamento considerado (no caso, sistema
líquido), de acordo com a seguinte formula geral, baseada em APA (2016)2:
Emi_dir_sist-liq N2O = (N chorume*FE3 N2O)*44/28
Onde:
Emi_dir_sist-liq N2O – emissões totais anuais diretas de óxido nitroso provenientes da gestão dos
efluentes líquidos, expresso em kg N2O/ano
N chorume – quantidade de N contido no chorume armazenado na lagoa de retenção, expresso em kg
N/ano
FE3 N2O – fator de emissão para as emissões de N2O provenientes de N em sistemas líquidos de gestão
de efluentes pecuários, expresso em kg N2O-N/kg N
44/28 – Conversão das emissões de N2O-N em emissões de N2O
O valor da quantidade de N contido no chorume armazenado na lagoa de retenção, conforme calculo
efetuado no respetivo PGEP, é de 240,63 kg N/ano. Utilizou-se o valor de FE N2O constante da Tabela
5.36 de APA (2016; FE3 N2O = EF3; valores dos fatores de emissão por defeito do IPCC, 2006a3, Tabela
10.21) para sistemas líquidos de gestão de efluentes pecuários de gado não leiteiro, o qual é de
0,002 kg N2O-N/kg N.

2

APA (2016). Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases, 1990 – 2014. Submitted under the United
Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Amadora.

3

IPCC (2006a). Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use
Chapter 10: Emissions from Livestock and Manure Management. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
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Com base nos referidos valores obtém-se um total anual de emissões diretas de 0,756 kg N2O
provenientes do chorume produzidos na limpeza da zona de maneio.
Tendo em conta que o potencial de efeito de estufa de cada molécula de N2O é, de acordo com a tabela
de equivalências disponibilizada pelo IPCC (IPCC AR4 GWP), equivalente ao de 296 moléculas de CO2,
verifica-se que a emissão anual total de N2O resultante do armazenamento de chorume corresponde a
uma emissão anual total de 223,7 kg CO2 equivalente.
No que se refere às emissões indiretas de N2O, estas resultam de perdas de azoto volátil, nas formas de
NH3 e NOx, durante a coleta e armazenamento de dejetos e de azoto perdido por escorrimento e
lixiviação no solo do armazenamento sólido de estrume. No entanto, no caso em apreço esta última
componente não ocorre, uma vez que apenas existe armazenamento de efluente pecuário líquido –
chorume -, resultante da lavagem da zona de maneio).
As emissões indiretas de N2O por volatilização do N contido no chorume, foram estimadas com recurso à
seguinte equação:
Emi_indir_sist-liq N2O = (N volat*FE4 N2O)*44/28
Onde:
Emi_indir_sist-liq N2O – emissões indiretas de óxido nitroso por volatilização do N do sistema de gestão
de efluentes pecuários líquidos, expresso em kg N2O/ano
N volat – quantidade de N volatilizado a partir do sistema de gestão de efluentes pecuários líquidos (kg
N/ano) = N chorume*FR volat (=0,4 ou 40%; valor por defeito para gado não leiteiro constante da Tabela
10.22 em IPCC, 2006a).
FE4 N2O – fator de emissão para as emissões de N2O provenientes de N em sistemas líquidos de gestão
de efluentes pecuários, expresso em kg N2O-N / kg NH3-N + NOx-N.
44/28 – Conversão das emissões de N2O-N em emissões de N2O
O valor da quantidade de N contido no chorume armazenado na lagoa de retenção (N chorume),
conforme calculo efetuado no respetivo PGEP, é de 240,63 kg N/ano, pelo que, considerando uma taxa
de volatilização de 40%, se obtém um valor de 96,3 kg N2O-N / kg NH3-N + NOx-N volatilisados. Utilizouse o valor de FE4 N2O por defeito, que é 0,01 kg N2O-N / kg NH3-N + NOx-N volatilisados (FE4=EF4 da
Tabela 11.3 em IPCC, 2006b).
Com base nos referidos valores obtém-se um total anual de emissões indiretas de N2O de 2,38 kg N2O
provenientes do sistema de gestão de efluentes pecuários líquidos (chorume armazenado na lagoa de
retenção).
Tendo em conta que o potencial de efeito de estufa de cada molécula de N2O é, de acordo com a tabela
de equivalências disponibilizada pelo IPCC (IPCC AR4 GWP), equivalente ao de 296 moléculas de CO2,
verifica-se que a emissão anual total de N2O resultante do armazenamento de chorume corresponde a
uma emissão anual total de 703,5 kg CO2 equivalente.
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As emissões totais de N2O (diretas e indiretas) associadas à gestão de efluentes pecuários do gado da
exploração em apreço atingem os 927,2 kg CO2 equivalente.
Tal como foi referido inicialmente resta contabilizar emissões, diretas e indiretas, de N2O em resultado do
azoto adicionado aos solos e da sua gestão. Entre as subcategorias que levam a emissões diretas
resultantes das atividades previstas desenvolver no projeto em apreço que envolvem a adição de N ao
solo, tem-se a aplicação de fertilizante orgânico como adubo (chorume) e a urina e dos excrementos
produzidos pelo gado e depositados no terreno. A abordagem utilizada no NIR (APA, 2016) para estimar
as emissões diretas de N2O a partir de solos geridos segue a metodologia Tier 1 do IPCC 2006 com
dados de atividade específicos de cada país.
As emissões finais de N2O são estimadas com uma formulação derivada da equação 11.1 do IPCC
(2006b):
Emi dir_solos N2O = (N2O–Nentradas de N + N2O–Nexcrementos)*44/28
Onde:
Emi dir_solos N2O – emissões anuais totais diretas de óxido nitroso a partir dos solos, expresso em kg
N2O/ano
N2O–Nentradas de N - emissões anuais diretas de N2O-N resultantes do N do azoto adicionado aos solos em
consideração por via da aplicação de fertilizante orgânico (chorume), kg N2O-N/ano
N2O–Nexcrementos - emissões anuais diretas de N2O-N resultantes da urina e dos excrementos produzidos
pelo gado e depositados nos terrenos em consideração, kg N2O-N/ano
44/28 – Conversão das emissões de N2O-N em emissões de N2O
Como foi acima referido, no presente caso N2O–Nentradas de N corresponde a aplicação no solo de N
orgânico proveniente do chorume resultante da limpeza da zona de maneio e é determinado de acordo
com a seguinte equação:
N2O–Nentradas de N = N chorume_aplic_solo*FE1 N2O
Onde:
N chorume_aplic_solo - quantidade de N do chorume aplicado no solo, expresso em kg N/ano.
FE1 N2O - fator de emissão para as emissões de N2O a partir da aplicação no solo de N orgânico como
adubo, em kg N2O-N / kg N adicionado
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Por sua vez, a adição de N orgânico no solo proveniente da urina e dos excrementos produzidos pelo
gado e depositados nos terrenos em consideração é determinado de acordo com a seguinte equação:
N2O–Nexcrementos = N exc*FE3 N2O
Onde:
N exc - quantidade de N na urina e nos excrementos produzidos pelo gado e depositados nos terrenos,
expresso em kg N/ano.
FE3 N2O - fator de emissão para as emissões de N2O a partir de N resultante da urina e dos excrementos
produzidos pelo gado e depositados nos terrenos, em kg N2O-N/kg N depositado
De acordo com o indicado no NIR (APA, 2016), utilizaram-se os fatores de emissão utilizados por defeito
para as emissões de N2O de N adicionado ao solo (FE1=EF1) e para as emissões de N2O provenientes
do N da urina e dos excrementos depositados pelos animais nos terrenos (FE3=EF3) que constam da
Tabela 11.1 do IPCC (2006b)4, ou seja, 0,01 e 0,02 kg N2O-N/kg N, respetivamente.
O valor da quantidade de N contido no chorume a aplicar no solo (N chorume_aplic_solo), conforme
calculo efetuado no respetivo PGEP, é de 240,63 kg N/ano, pelo que se obtém um total anual de 2,4 kg
N2O-N/kg N para N2O–Nentradas de N, sendo o incremento das emissões devidas ao projeto em apreço de
1,5 kg N2O. O valor de emissões diretas de N2O devido ao azoto adicionado como fertilizante orgânico
(chorume) aos solos pelo projeto representa 0,0002% das emissões diretas de N2O relacionadas com a
adição de fertilizantes orgânicos ao solo (690 t; ver Tabela 5.42 de APA, 2016), considerando como base
de referência o ano de 2014 (ou seja, assumindo que o valor de 2014 se manteria constante durante o
período correspondente à fase de exploração do projeto).
O valor da quantidade de N proveniente da urina e dos excrementos depositados pelos animais nos
terrenos (N exc) é calculado multiplicando-se a respetiva população animal em apreço (2.000) pelo
correspondente valor médio de N excretado diariamente (kg N) pelo gado não leiteiro na região da
Europa Ocidental referido na Tabela 10.19 do IPPC (2006a), ajustando o facto de que o peso médio dos
animais da exploração é de 500,4 kg (calculo efetuado tendo por base a informação disponibilizada no
projeto sobre os efetivos; ver ponto 2.9 do RS – Vol. 2 - do EIA), que é metade do valor padrão utilizado
na referida tabela (1.000 kg). Teve-se ainda em consideração que o gado da exploração em questão
passará todo o tempo no terreno, pelo que o valor da fração excretada no campo é 1 (ou seja, 100%).
Deste modo, conclui-se que o valor de N exc é de 0,165 kg N/dia.animal (=0,33*500/1000), ou seja, um
total de 120.450 kg N/ano (= 2.000 animais*60,2 kg N/ano.animal). Com base nestes valores, obtém-se o
valor de N2O–Nexcrementos, que é de 2.409 kg N2O-N.
Com base nos referidos valores obtém-se um total anual de emissões diretas de N2O relacionadas com a
gestão de solos de 3.789,3 kg N2O [=(2.409+2,4 kg de N2O-N/ano)*44/28].

4

IPCC (2006b). Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use
Chapter 11: N2O emissions from managed soils & CO2 emissions from lime and urea. Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC).
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Além das emissões diretas de N2O, as emissões de N2O provenientes de solos também ocorrem por meio
de duas vias indiretas: via volatilização de NH3 e de N2O e via N perdido por lixiviação e,ou escoamento
superficial.
Alguns dos N adicionados aos solos, entre outros, por intermédio de fertilizantes sintéticos e orgânicos ou
através da urina e esterco depositados pelos animais nos terrenos é volatilizado como NH3 e NOx. Uma
fração do N volatilizado retorna ao solo e é então reemitida como N2O. Da mesma forma, uma fração do
N adicionado ao solo é perdida por lixiviação e escoamento superficial e, indiretamente, converte-se em
N2O. De referir que no caso da exploração em apreço se considera apenas o N adicionado aos solos por
intermédio de fertilizantes orgânicos (aplicação do chorume) e através da urina e esterco depositados
pelos animais nos terrenos.
As emissões indiretas de N2O por volatilização/deposição atmosférica foram estimadas com recurso à
seguinte equação:
Emi_solos_indir N2O = [(N chorume_aplic_solo+N exc)* FracFOUE]*FE4 N2O*44/28
Onde:
Emi solos_indir N2O – emissões indiretas de óxido nitroso por volatilização/deposição atmosférica do N
adicionado aos solos por intermédio de fertilizantes orgânicos (aplicação do chorume) e através da urina
e esterco depositados pelos animais nos terrenos, expresso em kg N2O/ano
N chorume_aplic_solo - quantidade de N do fertilizante orgânico (chorume) aplicado no solo, expresso em
kg N/ano
N exc - quantidade de N na urina e nos excrementos produzidos pelo gado e depositados nos terrenos,
expresso em kg N/ano
FracFOUE - fração de N de fertilizantes orgânicos (chorume aplicado no solo) e de urina e esterco
depositados pelos animais no terreno que volatiliza como NH3 e NOx, expresso em kg N volatilizado / kg
N aplicado e depositado
FE4 N2O – fator de emissão para as emissões de N2O a partir de N resultante da deposição atmosférica,
expressa em kg N2O-N / kg NH3-N + NOx-N.
44/28 – Conversão das emissões de N2O-N em emissões de N2O
Tal como foi descrito nas determinações de N2O diretas, os valores da quantidade de N
chorume_aplic_solo e de N exc são, respetivamente, 240,63 kg N/ano e 120.450 kg N/ano, ou seja, um
total de 120.690,63 kg N/ano. Para o FracFOUE utilizou-se o valor mais recente (2014) referido na Tabela
5.50 do NIR (APA,2016), de 0,136 kg N volatilizado / kg N aplicado e depositado. De acordo com o
indicado no NIR (APA, 2016), utilizou-se o fator de emissão utilizado por defeito para as emissões de
N2O de N volatilizado / kg N aplicado e depositado que consta da Tabela 11.3 do IPCC (2006b), ou seja,
0,01 kg N2O-N / kg NH3-N + NOx-N.
Com base nos referidos valores obtém-se um total anual de Emi_solos indir N2O de 257,93 kg N2O.
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O total de emissões, diretas e indiretas, de N2O em resultado do azoto adicionado aos solos e da sua
gestão é de 4.047,23 kg N2O (= 3.789,3 kg N2O + 257,93 kg N2O).
Tendo em conta que o potencial de efeito de estufa de cada molécula de N2O é, de acordo com a tabela
de equivalências disponibilizada pelo IPCC (IPCC AR4 GWP), equivalente ao de 296 moléculas de CO2,
verifica-se que a emissão anual total de N2O resultante do azoto adicionado aos solos e da sua gestão
corresponde a uma emissão anual total de 1.197.980,1 kg CO2 equivalente (=1.198,0 t CO2 equivalente).
Verifica-se igualmente que a emissão anual total de N2O resultante do azoto global resultante da
atividade da exploração corresponde a uma emissão anual total de 1.198.907,3 kg CO2 equivalente
(=1.198,9 t CO2 equivalente).

Metano (CH4)
O metano (CH4) é um poluente atmosférico que também faz parte da lista dos GEE do IPCC. No
Inventário Nacional de Gases com Efeito de Estufa – 1990/2014 (NIR em inglês), publicado pela APA em
2016, com vista a cumprir com as obrigações nacionais de reporte com a União Europeia (EU) e com a
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (UNFCCC), constam os valores
deste gás emitidos em Portugal, para o setor agrícola.
As emissões de CH4 provenientes da fermentação entérica em animais resultam do facto deste gás ser
produzido como um subproduto durante o processo digestivo dos hidratos de carbono por
microrganismos no sistema digestivo. Este processo ocorre especialmente em animais ruminantes,
devido à atividade de microrganismos específicos nos tratos digestivos superiores.
As emissões de CH4 provenientes da fermentação entérica são uma fonte principal, tanto pela avaliação
do nível quanto pela tendência. O gado para carne representa, de acordo com anos diferentes, cerca de
41,3 a 58,8 por cento do CH4 proveniente da fermentação entérica, constituindo por isso uma
subcategoria significativa. Em conjunto com o gado leiteiro foi responsável, em 2014, por cerca de 81,3%
das emissões totais de CH4 provenientes da fermentação entérica.
Para o cálculo das emissões de CH4 provenientes da fermentação entérica resultantes da atividade de
exploração do projeto em apreço foi utilizada a metodologia proposta no relatório do IPCC (2006a), que
foi igualmente utilizada no Inventário Nacional de Gases com Efeito de Estufa – 1990/2014 (APA, 2016).
As emissões foram estimadas multiplicando o número de animais (neste caso utilizou-se o número de
cabeças naturais uma vez que existem dados específicos para novilhos) pelo respetivo fator de emissão,
de acordo com a seguinte equação:
Emi dir fer-ent CH4 = ∑t (FE CH4 fer-ent do gado bovino para carne*N cn)
Onde:
Emi dir fer-ent CH4 – emissões totais anuais de metano provenientes da fermentação entérica, expresso
em kg CH4/ano
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FE CH4 fer-ent do gado bovino para carne – fator de emissão para as emissões de CH4 provenientes da
fermentação entérica do gado bovino para carne, expresso em kg CH4/cabeça.ano
N cn – número médio de cabeças naturais de gado bovino para carne presentes na exploração
Como foi referido o grupo animal a que se dirige a atividade da exploração constitui uma subcategoria
significativa no que respeita às emissões de CH4 provenientes da fermentação entérica, pelo que se
utilizou uma metodologia de avaliação de nível 2 (Tier2), conforme preconizado no fluxograma de decisão
(Figura 10.2 do IPCC, 2006a).
De acordo com o IPCC (2006a), neste tipo de abordagem (nível 2), para determinar o FE CH4 da
fermentação entérica deve utilizar-se a seguinte equação
FE CH4 fer-ent do gado bovino para carne = {[CBE*(Fcm/100)*365 dias] / 55,65}
Onde:
FE CH4 fer-ent do gado bovino para carne – fator de emissão para as emissões de CH4 geradas por via
da fermentação entérica produzida pelo gado bovino para carne, expresso em kg/cabeça.ano
CBE – Consumo Bruto de Energia, expresso em MJ/cabeça.dia
F cm - Fator de conversão de metano (percentagem da energia bruta em alimentos que é convertido em
metano)
55,65 - Fator que corresponde ao teor energético do CH4, expresso em MJ/kg CH4.
Tendo em conta os valores de CBE (104,5 MJ/cabeça.dia) e Fcm (650) para novilhos, constantes da
Tabela 5.10 do Inventário Nacional de Gases com Efeito de Estufa – 1990/2014 (APA, 2016), baseados
em valores de 1998, obtém-se o seguinte valor de FE CH4 fer-ent do gado bovino para carne para esse
ano: 21,7 kg CH4/cabeça.ano.
Este valor foi então ajustado para os restantes anos da série considerada (1990-2014) no inventário
nacional de emissões de gases com efeito de estufa (APA, 2016), com base nos dados estatísticos do
INE relativos ao peso médio das carcaças para abate, verificando-se que varia entre 19,9 e 22,7 kg
CH4/cabeça.ano. O valor do FE CH4 fer-ent do gado bovino para carne calculado para o ano mais recente
desta série (2014) foi de 21,3 kg CH4/cabeça.ano.
Considerando que se pretende que a exploração atinja o valor máximo de 2.000 cabeças naturais, o valor
total de emissões de metano provenientes da fermentação entérica estimado (Emi CH4 para 2014) será
então de 42.600 kg CH4 (=42,6 t CH4).
Relativamente às emissões de CH4 libertadas no âmbito da gestão de efluentes pecuários, embora esta
possa ser considerada uma fonte principal deste tipo de emissões para Portugal, estas estão sobretudo
associadas aos efluentes gado suíno, que representam 81,7% do total deste tipo de emissões de CH4, ao
passo que o gado não leiteiro, grupo a que pertencem os animais a que se dirige o projeto em apreço,
representa apenas 5,8% do total deste tipo de emissões de CH4. De salientar que, no caso do projeto em
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apreço, o estrume produzido pelos animais fica depositado no solo dos parques a que eles estão
confinados, não sendo alvo de qualquer ação de remoção ou limpeza.
A fórmula de cálculo das emissões de CH4 libertadas no âmbito da gestão de efluentes pecuários é
idêntica à utilizada para o calculo das emissões de metano provenientes da fermentação entérica,
embora difira na determinação do fator de emissão. De salientar que, para este tipo de emissões, não são
discriminadas subcategorias para novilhos para carne, pelo que se considera o número de animais da
exploração em cabeças normais (1.200 animais). Os valores para o FE CH4 obtido para a atividade de
gestão de efluentes pecuários variam, na série temporal considerada (1990-2014), entre 2,04 e 2,31 kg
CH4/cabeça.ano, sendo que o valor obtido para o ano mais recente (2014) de 2,13 kg CH4/cabeça.ano.
Desta forma, o valor total estimado de emissões de metano provenientes dos efluentes pecuários
(Emi CH4 para 2014) será então de 2.556 kg CH4 (=2,6 t CH4).
Assim, tendo em conta os resultados parciais das emissões de CH4 obtidos, estima-se que, da atividade
desta exploração, resultará uma emissão anual total de 45.156 kg CH4 (=45,2 t CH4).
Tendo em conta que o potencial de efeito de estufa de cada molécula de CH4 é, de acordo com a tabela
de equivalências disponibilizada pelo IPCC (IPCC AR4 GWP), equivalente ao de 23 moléculas de CO2,
verifica-se que a emissão anual total de CH4 resultante da atividade desta exploração corresponde a uma
emissão anual total de 1.038.588 kg CO2 equivalente (ou seja, 1.038,6 t CO2 equivalente).

Dióxido de Carbono (CO2)
A atividade desta exploração poderá gerar emissões de CO2 através dos seus consumos energéticos
(nomeadamente, eletricidade e combustão de gasóleo) e, ainda, através da respiração animal, cujas
estimativas se apresentam seguidamente.

Emissões provenientes do consumo de energia elétrica
As emissões de CO2 provenientes do consumo de energia elétrica na exploração foi calculado
multiplicando o consumo anual estimado de energia elétrica na exploração (43.000 kWh) pelo fator de
emissão
para
2015
disponibilizado
pela
EDP
na
sua
página
eletrónica
(https://energia.edp.pt/particulares/apoio-cliente/simulador-co2/), que é de 161,39 g CO2/KWh. Desta
forma, obtém-se uma estimativa do valor anual de emissões de CO2 provenientes do consumo de energia
elétrica na exploração de 6.939 kg CO2 (ou seja, 6,9 t CO2).

Emissões provenientes do consumo de gasóleo
Para o cálculo as emissões anuais de CO2 geradas através do consumo de gasóleo, utilizou-se a fórmula
de cálculo das emissões de CO2 provenientes de equipamentos de combustão convencionais e os fatores
de emissão e de oxidação do combustível, constantes do documento “Formulário Único SIRAPA - Manual
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de Apoio ao Preenchimento do Formulário PRTR. Emissões de Combustão: Determinação de emissões
ar por fatores de emissão“ (APA, 2015), disponibilizado na sua página eletrónica
(https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/PRTR/Relatorio%20Unico/Formulario%20PRTR/2015_F
atores%20de%20Combusto_atualizado.pdf).
Emissão de CO2 gasóleo consum_expl = Dados da Atividade x Fator de Emissão x Fator de Oxidação
Dados da Atividade = 33.000 L gasóleo/ano
Fator de Emissão = 74,1 kg CO2/GJ
Fator de Oxidação = 0,990
Foi utilizado o fator de conversão para GJ referido no Relatório de Sustentabilidade SONAECOM 2012,
disponível em http://www.sonae.com/rs2012/pt/, o qual tem por base o valor de densidade retirado das
fichas de segurança dos produtos (www.bp.pt) e a informação existente na tabela de conversões do
Protocolo GRI: 1l gasóleo = 0,0360472 GJ.
Tendo por base o consumo anual estimado de gasóleo obtém-se uma estimativa do valor anual de
emissões de 87.265 kg CO2 (ou seja, 87,3 t CO2).

Outras fontes de emissão de CO2 na exploração
De acordo com Goodland and Anhang (2009) e Herrero et al. (2011), citados em “Growing greenhouse
gas emissions due to meat production” (UNEP Global Environmental Alert Service, outubro 2012), a
emissão de CO2 proveniente da respiração animal, não é, geralmente, tida em conta.

Concluindo, estima-se que a atividade da exploração com base no projeto em apreço, possa gerar um
total cerca de 94,2 t CO2 por ano, sendo que o incremento das emissões devidas ao projeto em apreço de
61,8 t CO2 equivalente. Este valor representa apenas cerca de 0,00013% das emissões totais de CO2 em
Portugal, adotando por referência o valor de 2014 (excluindo CO2 proveniente do Uso do Solo, Alterações
ao Uso Solo e Floresta, 47.215 kt CO2; APA, 2016).
Se a este valor somarmos as emissões de CO2 equivalente dos restantes GEE para os quais foram
efetuadas estimativas de emissões (CH4 e N2O) da atividade da exploração, obtém-se um total de 1.208,2
t CO2 equivalente. Este valor representa apenas cerca de 0,0019% das emissões totais de CO2 em
Portugal em 2014 (incluindo CO2 indireto e excluindo Uso do Solo, Alterações ao Uso Solo e Floresta,
64.523 kt CO2; APA, 2016).
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6.2. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 30 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES DAS
EMISSÕES ATMOSFÉRICAS QUE A EXPLORAÇÃO GERA E DA EVENTUAL
NECESSIDADE DE PROPOR MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
“30. Assim, e considerando que a capacidade máxima da instalação, deverá, além da
indicação da natureza e do volume de emissão dos gases com efeito de estufa, ser efetuada a
avaliação dos impactes negativos expectáveis do projeto sobre a qualidade do ar e o seu
contributo para as alterações climáticas. Face aos resultados obtidos ponderar sobre a
necessidade de adoção de outras medidas de minimização para este fator.

Amoníaco (NH3)
Como foi referido no capítulo anterior, estima-se que da atividade desta exploração resultará uma
emissão anual total de 1.779,9 kg NH3. De referir que o projeto prevê um aumento de mais 787,2 CN face
às 412,8 CN atualmente licenciadas, o que corresponde a 65,6% do total (1.200 CN), pelo que o
acréscimo de emissões derivadas à implementação do projeto em apreço equivale a 1.167,6 kg NH3,
99,5% das quais provenientes da urina e dos excrementos depositados nos terrenos pelos animais
durante a sua permanência nos parques da exploração em apreço, enquanto os 0,5 % restantes são
provenientes da aplicação do chorume produzidos na limpeza da zona de maneio.
Praticamente todas as medidas de redução das emissões de NH3 aplicáveis ao projeto em apreço, estão
associadas às boas práticas de utilização e aplicação de fertilizantes orgânicos (o chorume no presente
caso), que como se mencionou acima dizem respeito a apenas 0,5 % das emissões totais do projeto.
Entre estas medidas referem-se, como por exemplo, assegurar que as aplicações do N-fertilizante não
são maiores do que as necessárias ao melhor rendimento das culturas e são efetuadas de forma a
coincidir com as necessidades das culturas, fazendo com que o N fornecido possa levar a reduções de
todas as emissões de N, incluindo as de NH3 e NO.
A aplicação de fertilizante-N quando o tempo está frio e húmido ou antes da ocorrência de precipitação
provável irá reduzir as emissões de NH3. Em geral, o aumento da eficiência do uso de N pela adequação
do tempo e da adequação da fertilização às exigências das culturas reduzirá todo o uso de fertilizantes
nitrogenados, o que levará não só à redução da emissão de NH3, como também irão reduzir as perdas de
N2O, NO e NO3. Como as emissões de NH3 são fortemente influenciadas pela disponibilidade de N, outro
controle potencial é o uso de cultivares ou espécies de culturas que requerem menos N.
No EIA e ao longo do presente documento, em particular no ponto 8.2, estão referidas um extenso
conjunto adicional de medidas que permitem ao promotor reduzir as emissões relacionadas com o uso do
N na exploração.
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Óxido Nitroso (N2O)
As emissões totais de N2O (diretas e indiretas) para a gestão de efluentes pecuários do gado da
exploração em apreço atingem os 927,2 kg CO2 equivalente, sendo o incremento das emissões devidas
ao projeto em apreço de 608,3 kg CO2 equivalente. Este valor representa 0,5% das emissões totais
nacionais, diretas e indiretas, de N2O para a gestão de efluentes pecuários de gado não leiteiro (120 t, de
acordo com o NIR), considerando como base de referência o ano de 2014 (ou seja, assumindo que o
valor de 2014 se manteria constante durante o período correspondente à fase de exploração do projeto).
O valor total anual de emissões diretas de N2O relacionadas com a gestão de solos na exploração é de
3.789,3 kg N2O, sendo que a quase totalidade (99,9%) diz respeito a emissões diretas de N2O devido ao
azoto proveniente da urina e fezes depositados pelos animais nos terrenos, enquanto os restantes 0,1%
resultam da aplicação do fertilizante orgânico (chorume) nos solos.
As emissões diretas de N2O relacionadas com a gestão de solos superam em cerca de quatro vezes as
emissões diretas resultantes da gestão de efluentes pecuários.
O incremento das emissões diretas de N2O relacionadas com a gestão de solos devidas exclusivamente
ao projeto em apreço é de 2.485,8 kg N2O. O valor de emissões diretas de N2O devido ao azoto
depositado nos terrenos pelo projeto representa 0,043% das emissões diretas de N2O relacionadas com a
gestão dos solos em Portugal (5.820 t; ver Tabela 5.42 de APA, 2016), considerando como base de
referência o ano de 2014 (ou seja, assumindo que o valor de 2014 se manteria constante durante o
período correspondente à fase de exploração do projeto).
O valor total anual das emissões indiretas de N2O relacionadas com a gestão do solo é de 257,93 kg N2O,
sendo o incremento das emissões devidas ao projeto em apreço de 169,2 kg N2O. O valor das emissões
indiretas de N2O relacionadas com a gestão do solo devido ao projeto representa 0,01% das emissões
indiretas de N2O relacionadas com a gestão do solo (1.520 t; ver Tabela 5.42 de APA, 2016),
considerando como base de referência o ano de 2014 (ou seja, assumindo que o valor de 2014 se
manteria constante durante o período correspondente à fase de exploração do projeto).
O total de emissões, diretas e indiretas, de N2O em resultado do azoto adicionado aos solos e da sua
gestão é de 4.047,23 kg N2O, sendo que a grande maioria corresponde às emissões diretas (93,6%). O
incremento destas emissões devidas exclusivamente ao projeto em apreço é de 2.655,0 kg N2O.
Tendo em conta que o potencial de efeito de estufa de cada molécula de N2O é, de acordo com a tabela
de equivalências disponibilizada pelo IPCC (IPCC AR4 GWP), equivalente ao de 296 moléculas de CO2,
verifica-se que a emissão anual total de N2O resultante do azoto global resultante da atividade da
exploração corresponde a uma emissão anual total de 1.198.907,3 kg CO2 equivalente (=1.198,9 t CO2
equivalente), sendo o incremento das emissões devidas ao projeto em apreço de 786.483,2 kg CO2
equivalente (=786,5 t CO2 equivalente).
Uma vez que as emissões de N2O estão, tal como as de NH3, relacionadas com a disponibilidade de N,
aplicam-se neste caso as mesmas medidas que foram referidas para o amónio.
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Metano (CH4)
O valor total anual estimado de emissões de metano provenientes da fermentação entérica é de
42.600 kg CH4 (=42,6 t CH4). De referir que o projeto prevê um aumento de mais 1.312 cabeças naturais
(novilhos) face às 688 naturais (novilhos) cabeças atualmente licenciadas, o que corresponde a 65,6% do
total (2.000 cabeças naturais), pelo que o impacte do projeto em apreço equivale a 13.972,8 kg CH4
(=14,0 t CH4). Este valor representa cerca de 0,06% do total de emissões de CH4 em Portugal em 2014
provenientes da fermentação entérica (79,91 kt de CH4; APA, 2016), assumindo que estes valores se
mantêm constantes no futuro.
Por outro lado, estimou-se um valor total anual de emissões de metano provenientes dos efluentes
pecuários de 2.556 kg CH4 (=2,6 t CH4), sendo que o impacte do projeto em apreço equivale a 1.676,7
kg CH4 (=1,7 t CH4). Este valor representa cerca de 0,06% do total de emissões de CH4 em Portugal em
2014 libertadas no âmbito da gestão de efluentes pecuários (2,7 kt de CH4; ver Tabela 5.23 em APA,
2016), assumindo que estes valores se mantêm constantes no futuro.
Assim, tendo em conta os resultados parciais das emissões de CH4 obtidos, estima-se que, da atividade
desta exploração, resultará uma emissão anual total de 45.156 kg CH4 (=45,2 t CH4), sendo que 15.649,5
kg CH4 (=15,6 t CH4) correspondem ao acréscimo de atividade em virtude da implementação do projeto
em apreço. A maioria das emissões de CH4 é proveniente da fermentação entérica (94,2%).
Tendo em conta que o potencial de efeito de estufa de cada molécula de CH4 é, de acordo com a tabela
de equivalências disponibilizada pelo IPCC (IPCC AR4 GWP), equivalente ao de 23 moléculas de CO2,
verifica-se que a emissão anual total de CH4 resultante da atividade desta exploração corresponde a uma
emissão anual total de 1.038.588 kg CO2 equivalente (ou seja, 1.038,6 t CO2 equivalente), sendo que
681.313,7 kg CO2 equivalente (ou seja, 681,3 t CO2 equivalente) corresponde ao incremento de
emissões devido ao projeto.

Dióxido de Carbono (CO2)
Obtém-se uma estimativa do valor anual de emissões de CO2 provenientes do consumo de energia
elétrica na exploração de 6.939 kg CO2 (ou seja, 6,9 t CO2), sendo que x corresponde às emissões
devidas ao projeto em apreço.
Tendo por base o consumo anual estimado de gasóleo obtém-se uma estimativa do valor anual de
emissões de 87.265 kg CO2 (ou seja, 87,3 t CO2).
Concluindo, estima-se que a atividade da exploração com base no projeto em apreço, possa gerar um
total cerca de 94,2 t CO2 por ano, sendo que o incremento das emissões devidas ao projeto em apreço de
61,8 t CO2 equivalente. Este valor representa apenas cerca de 0,00013% das emissões totais de CO2 em
Portugal, adotando por referência o valor de 2014 (excluindo CO2 proveniente do Uso do Solo, Alterações
ao Uso Solo e Floresta, 47.215 kt CO2; APA, 2016).
As medidas destinadas à redução das emissões de CO2 estão fundamentalmente relacionadas quer com
eventuais reduções dos consumos de energia (elétrica ou combustíveis fosseis) efetuadas no âmbito da
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normal atividade da exploração, quer por via de ganhos de eficiência (equipamentos mais eficientes ou
melhoria da eficácia dos processos de produção), quer por via da eventual substituição desse tipo de
consumos por fontes de energia renovável (ex.: biomassa, fotovoltaico). Como foi referido no EIA, com a
implementação do projeto, está prevista a aquisição de novos equipamentos e veículos em substituição
daqueles que se encontram há já muito tempo ao serviço, prevendo-se obter melhorias a este nível.
Se aos valores de emissões de CO2 somarmos as emissões dos restantes GEE para os quais foram
efetuadas estimativas do incremento de emissões resultantes do projeto (nomeadamente, as emissões
de CH4 e N2O, convertidas para CO2 equivalente), obtém-se um total de 1.529,6 t CO2 equivalente
(=786,5 + 681,3 + 61,8 t CO2 equivalente). Este valor representa apenas cerca de 0,0024% das emissões
totais de CO2 em Portugal tomando 2014 como padrão (incluindo CO2 indireto e excluindo Uso do Solo,
Alterações ao Uso Solo e Floresta, 64.523 kt CO2; APA, 2016).

Conclusões
Face aos valores de emissões atmosféricas dos gases considerados resultantes da implementação do
projeto em apreço conclui-se que, no computo geral, os valores, apesar de negativos, certos e
permanentes, apresentam uma reduzida magnitude e são considerados muito pouco significativos, quer
ao nível dos efeitos na qualidade do ar, quer ao nível do seu contributo para efeito de estufa e as
alterações climáticas.

6.3. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 31 – CORREÇÃO DA REFERÊNCIA AO
QUADRO 2.6.1
“31. Corrigir o n.º do quadro relativo ao aumento de viagens dos equipamentos de transporte
associados à atividade, porquanto não é o indicado no 3° parágrafo da página 127 do ElA.”
No EIA, nomeadamente no 2° parágrafo da página 127 (que se transcreve em baixo), apenas se
fazem estimativas do aumento de viagens dos veículos de transporte de animais e também dos
veículos ligeiros utilizados pelos trabalhadores para as suas deslocações diárias.
“Relativamente ao aumento do tráfego, prevê-se um incremento de 3 viagens por semana de
veículos pesados de transporte de animais (passando das atuais 3 viagens para 6 viagens) e
também dos veículos ligeiros utilizados pelos trabalhadores para as suas deslocações diárias, que
irão aumentar de 3 para 4.”
O texto do 3° parágrafo da página 127 do Vol. 2 do ElA (Relatório Síntese) apenas faz referência ao
facto de que se prevê que com o aumento do número de animais haverá certamente necessidade de
aumentar o tempo de operação dos equipamentos e máquinas agrícolas que se prevê vão estar
associados à atividade (os quais se encontram listados no respetivo Quadro 2.6.1 do EIA).
Não se procedeu à quantificação dessas viagens pois não se dispõe de informação de base para o
efeito. No entanto, o impacto do incremento das viagens deste equipamento é avaliado de forma
quantitativa indiretamente neste documento por via da estimativa do incremento das emissões de
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CO2 a partir do consumo de gasóleo (ver ponto anterior), pelo que esta situação se encontra assim
salvaguardada.
No entanto, existe ainda uma outra forma de se avaliar esta questão que permite perceber que a
implementação do projeto resulta em economias de escala que reduzem grandemente esse impacte.
Para transportar a quantidade de alimento que os animais atualmente presentes na exploração
consomem anualmente (2.009 t de ração e 377 t de palha) seria necessário efetuar nesse mesmo
período cerca de 133 viagens. Contudo, como é necessário alimentar diariamente os animais, na
pratica são efetuadas 365 viagens. Com a implementação do projeto em apreço prevê-se efetuar
385 viagens, ou seja, apenas mais 20 viagens do que o realizado atualmente (incremento de 5,5%
no número de viagens).
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7. SOCIOECONOMIA
7.1. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 32 – ACESSIBILIDADE À EXPLORAÇÃO
PECUÁRIA
“32. Caraterizar e apresentar cartografia, a escala adequada, da acessibilidade à exploração
pecuária.”
A informação que se apresenta em seguida complementa e detalha a informação apresentada no
ponto 3.10.6 do Relatório Síntese (Vol. 2) do EIA.
O portão de acesso à propriedade localiza-se no limite noroeste da propriedade, e liga à Estrada
Municipal (EM) 524, como se pode observar na Figura 7.1.1 e na Planta que se apresenta no
Anexo XII (Acessibilidades). Esta via limita, a norte, toda a propriedade ao passo que o Caminho
Municipal (CM) 1007 limita o extremo nordeste da área de intervenção do projeto em apreço, a partir
do entroncamento com a EM 524, situado a cerca de 375 m do portão da herdade de Monte Ruivo.

Fonte: Mapa do Concelho (mapa interativo no site municipal - http://www.cmalvito.pt/externalPages/mapa_concelho/default.aspx?lang=pt – consultado em 16 de setembro de 2016)

Figura 7.1.1 – Rede viária na envolvente da área de intervenção do núcleo de engorda do Monte
Ruivo (nota: o ponto de entrada na herdade a partir da Estrada Nacional 524 está assinalado com
uma seta)
A ligação da área de intervenção à sede de concelho (Alvito) faz-se seguindo a EM 524 para este,
durante cerca de 3,5 km, até ao entroncamento desta mesma via com a Estrada Nacional (EN) 257
(que acontece, aproximadamente, ao km 32 da referida EN). Este troço da EN 257 permite a ligação
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de Alvito à EN 2, contornando a norte a albufeira da barragem de Odivelas, e a partir daí ao Torrão
(para norte) ou a Ferreira do Alentejo (para sul). Uma vez tomando a EN 257 continua-se para
nascente durante cerca de mais 3 km até se chegar a Alvito.
O CM1007 permite, por sua vez, a ligação à vila de Cuba, seguindo cerca de 8 km, até entroncar na
EN387, e seguindo esta última via para nascente durante cerca de mais 2 km. Este constitui um
percurso alternativo ao percurso de ligação de Alvito a Cuba, através de Vila Ruiva (pela EN 258) e,
a partir desta localidade, pela EN258.1

7.2. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 33 – ADOTAR A DESIGNAÇÃO DA
NOMENCLATURA DE UNIDADES TERRITORIAIS PARA FINS
ESTATÍSTICOS (NUTS) ADOTADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATÍSTICA (INE)
“33. Adotar, na Nomenclatura de Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS) de nível II,
III, VI e V a designação adotada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), ou seja: NUTS II,
III, Concelho e Freguesia.”
Apresenta-se em seguida a informação estatística de base utilizada no EIA para a caraterização
socioeconómica da área de intervenção do projeto em questão com a nomenclatura adotada pelo
INE.

Estrutura e dinâmica populacional
Quadro 3.10.1 – Evolução da População Residente em Portugal, na Região do Alentejo, Subregião
do Baixo Alentejo, no Concelho de Alvito e respetivas freguesias, entre 1991 e 2011
Unidade Geográfica

1991

2001

2011

Taxa Var. (%)
1991-2001

Taxa Var. (%)
2001-2011

Portugal

9.867.147

10.356.117

10.562.178

5,0

2,0

NUTII

Alentejo

782.331

776.585

757.302

-0,7

-2,5

NUTIII

Baixo Alentejo

143.020

135.105

126.692

-5,5

-6,2

Concelho

Alvito

2.650

2.688

2.504

1,4

-6,8

Alvito

1.378

1.360

1.259

-1,3

-7,4

V. N. Baronia

1.272

1.328

1.245

4,4

-6,3

Freguesia

Fonte: INE, Portugal
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Quadro 3.10.2 – Evolução da Densidade Populacional em Portugal, na Região do Alentejo,
Subregião do Baixo Alentejo, no Concelho de Alvito e respetivas freguesias, entre 1991 e 2011
Densidade pop. (n.º hab./km2)
2001
2011
Portugal
112,4
114,5
Alentejo
24,6
24,0
NUT II
15,8
14,8
NUT III Baixo Alentejo
Alvito
10,1
9,5
Concelho
Alvito
10,1
9,2
Freguesia
V.N. Baronia
10,1
9,7
Unidade Geográfica

Quadro 3.10.3 – Estrutura Etária da População Residente na Área de Estudo (em valor absoluto), em
2001 e em 2011
2001
2011
<15
15-24
25-64
>64
<15
15-24
25-64
>64
Portugal
1.656.602 1.479.587 5.526.435 1.693.493 1.572.329 1.147.315 5.832.470 2.010.064
Alentejo
106.645 100.507 395.932 173.501 102.774
73.763
397.787 182.988
NUT II
17.380
66.945
32.376
16.884
12.659
65.264
31.885
NUT III Baixo Alentejo 18.404
325
261
1212
706
Alvito
350
355
1249
734
Concelho
166
145
573
375
Alvito
169
161
655
375
Freguesia
159
116
639
331
V.N. Baronia
181
194
594
359
Unidade Geográfica

Fonte: INE, Portugal

Quadro 3.10.4 – Estrutura Etária da População Residente na Área de Estudo (%), em 2001 e em
2011
Unidade Geográfica
Portugal
NUT II
Alentejo
NUT III
Baixo Alentejo
Alvito
Concelho
Alvito
Freguesia
V. N. Baronia

<15 anos
2001
2011
16,00% 14,89%
13,73% 13,57%
13,62% 13,33%
13,02% 12,98%
12,43% 13,19%
13,63% 12,77%

15 - 24 anos
2001
2011
14,29% 10,90%
12,94%
9,74%
12,86%
9,99%
13,21% 10,42%
11,84% 11,52%
14,61%
9,32%

25 - 64 anos
2001
2011
53,36% 55,22%
50,98% 52,53%
49,55% 51,51%
46,47% 48,40%
48,16% 45,51%
44,73% 51,33%

>64 anos
2001
2011
16,35% 19,03%
22,34% 24,16%
23,96% 25,17%
27,31% 28,19%
27,57% 29,79%
27,03% 26,59%

Fonte: INE, Portugal

Quadro 3.10.5 – Índice de Envelhecimento (%) na Área de Estudo (Idosos/Jovens x 100), em 1991,
em 2001 e em 2011
Unidade Geográfica
Portugal
Alentejo
NUT II
NUT III Baixo Alentejo
Alvito
Concelho
Alvito
Freguesia
V.N. Baronia

1991
68,1
106,6
115,6
-

2001
102,2
162,7
175,9
209,7
221,8
198,3

2011
127,8
178,1
188,9
217,2
225,9
208,2

Fonte: INE, Portugal

ADITAMENTO

Pág. 77

Estudo de Impacte Ambiental do
Projeto de Alteração ao Licenciamento do Núcleo de Engorda da Herdade
do Monte Ruivo

Quadro 3.10.6 - Crescimento Efetivo (CE), Crescimento Natural (CN) e Saldo Migratório (SM) na
Área em Estudo, em 2001 e em 2011
2001
2011
CN
SM
CE
CN
SM
CE
Portugal
7.682 56.213 63.895 -5.992 -24.331 -30.323
Alentejo
-3.617 4.159 542 -3.963 -359 -4.322
NUT II
498
-441 -991
-96
-1.087
NUT III Baixo Alentejo -939
Alvito
-59
32
-27
-39
49
10
Concelho
Fonte: INE, Portugal /Pordata, Municícipios, Alvito
Unidade Geográfica

Quadro 3.10.8 – Evolução dos níveis de escolaridade (3º ciclo e ensino superior completos) e
Analfabetismo (Tx. An.) na área em estudo, em 1991, 2001 e 2011
1991
Pop. resid.
Pop. resid.
c/ pelo
Tx.
c/ o ens.
menos o
An.
sup.
3º ciclo
(%)
completo
completo
(%)
(%)
11,01
22,69
4,11
20,25

16,79

2,08

Baixo Alentejo 23,32

15,07

Unidade Geográfica

Portugal

NUT II
NUT III

Alentejo

Pop. resid.
c/ o ens.
sup.
completo
(%)

Tx.
an.
(%)

9,03

2001
Pop. resid.
c/ pelo
menos o 3º
ciclo
completo
(%)
37,95

8,57

15,86

31,17

5,66

1,78

18,22

28,22

Tx.
an.
(%)

Pop. resid.
c/ o ens.
sup.
completo
(%)

5,22

2011
Pop. resid.
c/ pelo
menos o 3º
ciclo
completo
(%)
49,60

9,55

44,28

10,94

5,19

11,12

-

-

15,11

Concelho

Alvito

27,55

11,51

1,83

19,67

25,58

4,25

13,93

42,20

7,80

24,35

14,77

2,86

17,91

29,30

5,73

12,60

-

-

Freguesia

Alvito
V.N. de
Baronia

31,17

7,83

0,64

21,46

21,71

2,69

15,27

-

-

- Dados ainda não disponíveis para o período em questão
Fonte: INE, Portugal

Atividades económicas
Quadro 3.10.9 – Taxa de Atividade (%) na Área de Estudo, em 2001 e 2011
Unidade Geográfica
Portugal
Alentejo
NUT II
NUT III Baixo Alentejo
Alvito
Concelho

2001
57,4
52,7
49,2
47,4

2011
55,9
52,4
50,3
48,7

Fonte: INE, Portugal
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Quadro 3.10.10 – Proporção da População Empregada (%) por Setor de Atividade na Área em
Estudo, em 1991, 2001 e 2011
Unidade Geográfica
NUT II
NUT III
Concelho
Freguesia

Portugal
Alentejo
Baixo Alentejo
Alvito
Alvito
V.N. de Baronia

Setor prim. (%)
Setor sec. (%)
1991 2001 2011 1991 2001 2011
10,79 4,98 3,06 37,86 35,10 26,48
22,81 11,98 9,39 28,11 27,94 21,95
24,77 14,90 12,28 22,35 22,70 18,82
22,94 14,42 14,15 23,12 23,23 17,71
14,44 9,13 11,30 22,45 21,42 15,14
45,05 25,46 16,91 29,12 40,74 20,21
Fonte: INE, Portugal

Setor ter. (%)
1991 2001 2011
51,35 59,92 70,46
49,08 60,08 68,65
52,88 62,40 68,90
53,94 62,35 68,13
63,12 69,45 73,56
25,82 33,80 62,89

Quadro 3.10.11 – Proporção da População Empregada no Setor Terciário (%), por sub-setor na Área
em Estudo, em 2001 e 2011
Setor Terc. SNSocial (%) Setor Ter. SRAE (%)
2011
2011
2001
2001
Portugal
48,81
59,19
42,60
59,92
Alentejo
50,30
47,03
60,08
52,97
NUT II
Baixo
Alentejo
55,40
53,81
62,40
46,19
NUT III
Alvito
61,10
61,23
62,35
38,77
Concelho
Alvito
61,90
61,74
69,45
38,26
Freguesia
V.N. de Baronia
60,74
60,66
39,26
39,34
SNSocial – Serviços de Natureza Social; SRAE – Serviços Relacionados com a Atividade Económica.
Fonte: INE, Portugal
Unidade Geográfica

Quadro 3.10.12 – Taxa de desemprego (%) na Área de Estudo, em 1991, 2001 e 2011
Unidade Geográfica
Portugal
Alentejo
NUT II
NUT III Baixo Alentejo
Alvito
Concelho

Tx. Desempr.
1991
6,1
9,2
14,3
15,9

2001
7,3
9,2
12,9
8,9

2011
15,2
14,7
16,9
11,2

Proc. 1º
empr.
2001 2011
21,7 18,5
16,7 16,4
17,2 17,3
11,0 16,8

Proc. novo
empr.
2001 2011
78,3 81,5
83,3 83,6
82,8 82,7
89,0 83,2

Masculino
2001
5,5
5,6
7,5
3,5

2011
14,4
13,5
14,8
10,7

Feminino
2001
9,6
14,3
21,4
17,8

2011
16,0
16,1
19,5
11,8

Fonte: INE, Portugal
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Quadro 3.10.13 – Distribuição da superfície agrícola útil (SAU) por NUT, em 2013
Unidade Geográfica
SAU (ha)
Portugal
3.641.592
Continente (NUT I)
3.517.740
Norte (NUT II)
646.610
Centro (NUT II)
558.021
A. M. Lisboa (NUT II)
74.366
Alentejo (NUT II)
2.146.508
Algarve (NUT II)
92.234
RAA (NUT I)
118.589
RAM (NUT I)
5.262

Quadro 3.10.14 – Contas Económicas da Agricultura, em 1999 e em 2012 (milhares de €)
Portugal Cont. (NUT II) Alentejo (NUT II) Alent./Port. Cont. (%)
1999
2012
1999
2012
1999
2012
Produção Vegetal
524.147
15,5
3.373.834 3.368.640
Produção Animal
364.252
18,5
1.968.077 2.780.870
Produção Serv. Agricolas
4.759
199.490
693
14,6
Produção do Ramo Agrícola 5.346.670 6.466.370
889.092
16,6
VAB a preços base
384.473
15,2
2.533.315 2.200.910
- dados ainda não disponíveis para o ano de 2012
Fonte: INE, Portugal
Unidade Geográfica

7.3. SOLICITAÇÃO

INFORMATIVA 34 – ANÁLISE
POPULACIONAL INTERCENSITÁRIA DE 2001 E 2011

DA

VARIAÇÃO

“34. Pese embora os dados apresentados no ElA, relativos à população residente nas
diferentes Unidades Territoriais, estejam em conformidade com os disponibilizados pelo INE,
nos últimos Recenseamentos Gerais da População (1991, 2001, 2011); a variação populacional
intercensitária de 2001 e 2011, no que concerne à Região Alentejo (NUTS II), é apresentada
com valor positivo, quando, na verdade, a variação naquele período foi efetivamente negativa.
Assim, a análise efetuada está incorreta, uma vez que corresponde a inferências baseadas
numa evolução de sinal contrário, pelo que este aspeto deverá ser corrigido.”
No Quadro 3.10.1 faltou colocar o sinal negativo na taxa de variação populacional intercensitária de
2001 e 2011, no que concerne à Região Alentejo (NUTS II), que foi de -2,5% e não de 2,5% como
surge no referido quadro.
De modo a ter em conta esta realidade, no último parágrafo da página 103 do vol. 2 do EIA
(Relatório Síntese), onde se lê “Em termos globais, e à semelhança do país, a região do Alentejo
ganhou população na última década.” deve ler-se “Em termos globais, e em oposição ao verificado a
nível nacional, a região do Alentejo perdeu população na última década intercensitária.”.
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7.4. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 35 – IDENTIFICAR CORRETAMENTE OS
GRUPOS FUNCIONAIS UTILIZADOS NA ANÁLISE DA ESTRUTURA ETÁRIA
DA POPULAÇÃO
“35. Identificar corretamente, na análise da estrutura etária da população, os respetivos
grupos funcionais. Sugere-se a alteração de <14 anos para <15 anos (no grupo dos Jovens) e
de >65 anos para >64 anos, no grupo dos Idosos.”
Tal como pode verificar-se nos Quadros 3.10.3 e 3.10.4 apresentados anteriormente, na resposta à
solicitação informativa 33, a identificação dos grupos funcionais foi corrigida.

7.5. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 36 – ATUALIZAR AS REFERÊNCIAS AO
DESEMPREGO A NÍVEL CONCELHIO COM BASE NOS DADOS RELATIVOS
AOS DESEMPREGADOS INSCRITOS NOS SERVIÇOS DE EMPREGO DO

IEFP
36. Atualizar as referências no EIA ao desemprego. Embora se trata de um fenómeno muito
influenciado quer por variações sazonais, quer por alterações conjunturais da estrutura
produtiva, e pese embora a inexistência de dados estatísticos desagregados ao nível
concelhio, a análise requerida poderá passar pela análise dos dados relativos aos
desempregados inscritos nos Serviços de Emprego do IEFP, que se encontram disponíveis
para o concelho e com uma periodicidade mensal. Esta informação pode ser consultada no
portal estatístico do IEFP em: https://www.iefp.pt/estatisticas
Conforme solicitado foi efetuada a recolha e análise dos dados mensais relativos aos
desempregados inscritos nos Serviços de Emprego do IEFP para o concelho de Alvito, entre 2011 e
2015 (último ano completo), por sexo e por situação face ao desemprego (procura do primeiro
emprego ou procura de novo emprego), os quais se apresentam no Quadro 7.5.1.

Quadro 7.5.1 – Desempregados inscritos nos Serviços de Emprego do IEFP para o concelho de
Alvito, entre 2011 e 2015 (média dos valores mensais), por sexo e por situação face ao desemprego
(inclui dados INE para 2011)
Ano

Tot.
Desempr.
N.º

Masculino

Feminino

Proc. 1º empr.

Proc. novo empr.

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

2011 (INE)*

107

54

50,5

53

49,5

18

16,8

89

83,2

2011

74

32

44,0

41

56,0

8

11,2

65

88,8

2012

115

58

49,9

58

50,1

13

11,5

102

88,5

2013

136

67

49,3

69

50,7

14

10,2

122

89,8

2014

117

49

41,8

68

58,2

11

9,3

106

90,7

2015

122

51

42,1

70

57,9

9

7,5

113

92,5
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Para efeitos de análise comparativa incluiu-se igualmente no Quadro 7.5.1 o número de
desempregados do Censos de 2011 do INE.
No gráfico da Figura 7.5.1 é possível observar a evolução do número de desempregados inscritos
nos Serviços de Emprego do IEFP para o concelho de Alvito, entre 2011 e 2015.

160
140

N.º de indiv.

120
100
80
60
40
20
0
2011

2012

2013

2014

2015

Ano
Tot. Desempr.

Masculino

Proc. 1º empr.

Proc. novo empr.

Feminino

Figura 5.7.1 - Desempregados inscritos nos Serviços de Emprego do IEFP para o concelho de Alvito,
entre 2011 e 2015 (média dos valores mensais), por sexo e por situação face ao desemprego

A análise comparativa dos dados dos censos de 2011 do Instituto Nacional de Estatística (INE) com
os dados dos desempregados inscritos nos Serviços de Emprego do IEFP para o concelho de Alvito,
nesse mesmo ano mostra que os primeiros superam largamente os segundos, além de
apresentarem comportamentos distintos nalguns parâmetros (nomeadamente, o desemprego
masculino supera o feminino, nos dados do INE, situação oposta à que ocorre com os dados do
IEFP). Caso os dados do IEFP espelhem melhor a realidade do desemprego no concelho no
concelho de Alvito em 2011 do que os dados do censo do INE, significa isso que a taxa de
desemprego neste concelho nesse ano rondaria os 7,8%, em vez dos 11,2% indicados pelo INE.
Quanto aos dados do IEFP, além de mostrarem que um crescimento gradual do desemprego (com
um pico em 2013) e que o desemprego feminino supera sempre o masculino (tangencialmente até
2013, mas de forma clara a partir desse ano), mostram igualmente que a procura de novo emprego
supera largamente a da procura do primeiro emprego, e parecem começar a apresentar uma
evolução divergente, nos anos mais recentes, traduzida num claro aumento da procura de novo
emprego e uma ligeira redução da procura de primeiro emprego. Este facto poderá ser,
eventualmente, uma consequência do gradual envelhecimento da população, traduzindo-se num
menor afluxo de jovens a chegar ao mercado de trabalho.
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7.6. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 37 – INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
SETORIAL
37. Analisar a informação estatística setorial, sugerindo-se o recurso às Estatísticas Agrícolas
de 2014, último ano de publicação, ou às Contas Regionais, utilizando o VAB setorial, dado
que a informação disponibilizada no EIA (dados relativos a 1999), nomeadamente as Contas
Económicas da Agricultura, são de âmbito geográfico, superior ao âmbito da intervenção do
projeto (freguesia), não obstante ser reconhecida a ausência de informação para tal.
No Quadro 7.6.1 apresenta-se a evolução do Valor Acrescentado Bruto (VAB), total e para o setor da
“Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca”, em Portugal Continental e no Alentejo, entre
2000 e 2014.

Quadro 7.6.1 – Comparação do Valor Acrescentado Bruto (VAB), total e para o setor da Agricultura,
produção animal, caça, floresta e pesca, em Portugal Continental e no Alentejo, entre 2000 e 2014*
(milhares de €)
Unidade
Geográfica
Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Portugal Cont. (NUT
Alentejo (NUT II) Alent./Port. Cont. (%)
II)
Total
Agric.
Total Agric.
Total
Agric.
7,3
32,6
107763,9
3691,2
7833,4 1202,6
7,1
31,1
114091,3
3710,6
8149,1 1153,6
7,1
34,1
119260,0
3556,5
8427,7 1213,5
7,2
32,9
122094,2
3542,7
8745,0 1165,6
7,2
33,8
127209,5
3610,9
9097,0 1220,3
7,1
31,0
131274,1
3297,9
9292,6 1022,7
136960,5
3388,9
9819,5 996,8
7,2
29,4
145229,7
3177,5
10248,2 958,6
7,1
30,2
148768,9
3160,8
10273,3 946,6
6,9
29,9
148152,2
3066,8
10052,0 924,5
6,8
30,1
150863,0
3108,4
10379,7 919,9
6,9
29,6
146943,7
2858,4
10089,7 854,6
6,9
29,9
140598,8
2834,8
9563,6 847,8
6,8
29,9
142880,1
3161,1
9582,2 946,1
6,7
29,9
144758,0
3132,1
9711,1 957,8
6,7
30,6
*- dados preliminares para o ano de 2014
Fonte: INE, Portugal

Total /
Total /
Agric (Pt.
Agric
Cont.) % (Alent.) %
3,4
15,4
3,3
14,2
3,0
14,4
2,9
13,3
2,8
13,4
2,5
11,0
2,5
10,2
2,2
9,4
2,1
9,2
2,1
9,2
2,1
8,9
1,9
8,5
2,0
8,9
2,2
9,9
2,2
9,9

Da análise da informação do Quadro 7.6.1 é interessante salientar que embora o VAB Total do
Alentejo tenha um peso aproximado de 7% no VAB Total do Continente (embora esse peso tenha
vindo gradualmente a diminuir no período considerado situando-se, em 2014 -, em redor dos 6,7%),
o seu VAB do setor primário tem uma importância muito superior face ao VAB do setor primário do
Continente, que se situa em redor dos 30% (atingindo em 2014 os 30,6%, valor mais alto registado
desde 2005, embora ainda longe do valor máximo alcançado no período considerado, de 34,1% em
2002).
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Da observação do referido quadro é ainda possível verificar que o peso do setor primário na Região
do Alentejo (NUT II) possui um peso relativo consideravelmente mais importante ao que sucede ao
nível de Portugal Continental, mas ainda assim esse peso é hoje cerca de 5% inferior ao peso que
este mesmo setor representava até ao final do século passado (ver também Quadro 3.10.14 no
ponto 7.2 do presente documento).
No Quadro 7.6.2 apresenta-se os dados do peso relativo do VAB, total e para o setor da “Agricultura,
produção animal, caça, floresta e pesca”, entre as subregiões (NUT III) que integram a Região do
Alentejo (NUT II), no período entre 2000 e 2014, apresentando igualmente o ranking da subregião
em que se integra o projeto em apreço face às outras subregiões.

Quadro 7.6.2 – Peso relativo do Valor Acrescentado Bruto (VAB), total e para o setor da Agricultura,
produção animal, caça, floresta e pesca, nas sub-regiões (NUT III) da Região Alentejo (NUT II), entre
2000 e 2014* (%)
Unidade
Geográfica

Ano

Alentejo Litoral

Baixo Alentejo

Lezíria do Tejo

Alto Alentejo

Alentejo Central

Tot. NUT III Agr. NUT III Tot. NUT III Agr. NUT III
Tot. NUT III Agr. NUT III Tot. NUT III Agr. NUT III Tot. NUT III Agr. NUT
Rank Rank
/ Tot. NUT / Agr. NUT II / Tot. NUT II / Agr. NUT II
/ Tot. NUT / Agr. NUT II / Tot. NUT II / Agr. NUT II / Tot. NUT
III / Agr.
Tot. Agr.
II (%)
(%)
(%)
(%)
II (%)
(%)
(%)
(%)
II (%)
NUT II (%)

2000

16,5

15,8

13,9

14,8

4

4

31,7

30,6

13,6

14,4

24,2

24,5

2001

16,3

16,2

14,1

15,6

4

4

31,6

30,0

13,6

14,4

24,4

23,8

2002

16,4

15,2

14,5

16,4

4

3

32,6

30,9

13,8

13,9

22,8

23,7

2003

17,1

15,3

14,0

16,5

4

3

32,4

31,6

14,1

13,6

22,5

22,9

2004

16,4

15,0

14,7

17,2

4

3

32,7

31,9

14,1

13,5

22,1

22,4

2005

18,4

16,4

15,0

15,4

4

4

31,2

30,5

13,6

14,6

21,7

23,1

2006

18,8

16,6

16,7

16,2

4

4

30,8

29,2

12,9

14,5

20,8

23,5

2007

18,6

16,9

17,0

15,2

4

4

31,0

29,6

12,8

13,8

20,6

24,5

2008

19,1

17,2

15,8

15,0

4

4

31,2

30,2

12,8

13,4

21,0

24,1

2009

16,5

17,6

17,3

15,0

4

4

32,0

30,1

13,2

13,8

21,0

23,5

2010

18,3

18,4

17,1

14,5

4

4

30,9

30,8

12,8

13,7

20,9

22,6

2011

18,4

19,4

17,2

14,2

4

5

30,5

29,6

12,9

14,4

21,0

22,4

2012

18,1

18,5

17,7

15,6

4

4

30,6

30,0

12,6

13,7

21,0

22,2

2013

17,3

18,4

17,9

16,0

4

4

30,9

29,7

12,9

13,5

21,0

22,4

2014

17,3

18,0

17,8

16,3

4

4

30,8

28,6

13,0

14,6

21,1

22,5

*- dados preliminares para o ano de 2014
Fonte: INE, Portugal

Da análise do quadro anterior é possível verificar que a subregião em que se integra o projeto em
apreço surge quase sempre na penúltima posição (4ª) entre as subregiões que integram a região do
Alentejo, com exceção dos anos 2002 a 2004, em que conseguiu alcançar a terceira posição no
setor agrícola, e no ano de 2011, em que foi relegada para a última posição, igualmente no setor
agrícola.
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7.7. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 38 – APROFUNDAR A JUSTIFICAÇÃO DO
PROJETO
38. Esclarecer os motivos que estiveram subjacentes à intenção de proceder ao aumento de
efetivo pecuário preconizado no presente projeto, uma vez que para garantir a viabilidade
económica da exploração não basta a melhoria dos processos produtivos e a otimização dos
recursos físicos e financeiros, há também que assegurar que o produto final terá escoamento
no mercado nacional e/ou internacional.
A exploração de Monte Ruivo é uma exploração onde estão presentes as infraestruturas essenciais
para a produção de gado bovino em intensivo, capacitando a exploração para um efetivo pecuário
superior àquele que consta no atual licenciamento. Por outro lado, os vitelos provenientes das
vacadas em extensivo que a Casa Agrícola Monte do Pasto II, SA, possui nas propriedades
envolventes e que são direcionados para a Herdade de Monte Ruivo, por si só não são suficientes
para rentabilizar a mão-de-obra e instalações aí existentes.
Além disso, a atividade pecuária desenvolvida no núcleo de engorda de Monte Ruivo permite obter
um produto com caraterísticas um pouco diferentes das obtidas na Herdade do Trolho.
Desta forma, para tentar rentabilizar ao máximo as instalações e área disponível, bem como a mãode-obra existente, e obter um produto distinto do produzido na Herdade do Trolho, procedeu-se à
elaboração do projeto de ampliação do licenciamento existente, que permitirá atingir a rentabilização
pretendida. Esta decisão foi sustentada por um estudo de viabilidade económica e financeira.

7.8. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 39 – EQUACIONAR A PRODUÇÃO DE
ENERGIA ATRAVÉS DA BIOMASSA
39. Equacionar, face à produção orgânica associada à exploração, a produção de energia
através da biomassa.
Os investimentos associados à implementação do projeto de ampliação do licenciamento existente
na Herdade de Monte Ruivo, bem como outros investimentos previstos pela empresa (como é o caso
da implementação do projeto de ampliação do licenciamento existente na Herdade do Trolho, entre
outros), esgotam a sua capacidade de capital para investimento, no curto-médio prazo.
Esse investimento adicional poderá eventualmente vir a ser equacionado se o retorno obtido com os
projetos em curso exceda o atualmente previsto, libertando assim capital disponível para esse efeito.
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8. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
8.1. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 40 – ESCLARECER CONCRETIZAÇÃO DE
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO DOS
TRANSPORTE DOS ANIMAIS VIVOS

IMPACTES

ASSOCIADOS

AO

“40. Esclarecer de que forma será possível concretizar a medida adiante indicada, transcrita
do EIA, considerando que a mesma deverá traduzir uma ação concreta, exequível, a qual
minimizará alguns dos impactes negativos gerados pelo projeto: Minimizar os impactes ao
nível social - ruído e maus odores - associados ao transporte dos animais vivos,
especialmente quando sejam atravessados aglomerados populacionais.”
O projeto equaciona a compra de novos veículos para o transporte de gado. Serão veículos mais
modernos, que emitem menos poluentes para a atmosfera e menos ruído, minimizando desta forma
os impactes a nível social e ambiental, face à situação que atualmente se verifica, e garantem um
maior bem-estar dos animais durante o transporte.

8.2. SOLICITAÇÃO INFORMATIVA 41 – REFORMULAÇÃO DE MEDIDAS DE
MINIMIZAÇÃO RELATIVAS AO ESPALHAMENTO DO EFLUENTE PECUÁRIO
NO SOLO
“41. Reformular as medidas de minimização abaixo indicadas, tendo em conta que deverá ser
dado cumprimento ao disposto no artigo 9.º da Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, bem como
à Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro.
i. O espalhamento do efluente não deve ser realizado sob condições de chuva intensa, uma
vez que a precipitação potencia o seu arrastamento para as linhas de água mais
próximas.
ii. Evitar o espalhamento em fases de precipitação mais elevada, evitando potenciar a
lixiviação (percolação) dos nutrientes para a zona saturada.”
A Portaria n.º 631/2009 indica algumas condicionantes relativas ao espalhamento de efluentes
pecuários, interditando a sua valorização agrícola nas seguintes situações, e que deverão constituir
procedimentos a observar quando do espalhamento de efluentes pecuários, como medidas de
minimização (Citamos):
“Sem prejuízo do disposto na demais legislação aplicável, a valorização agrícola dos efluentes
pecuários e de outros fertilizantes é interdita nas seguintes situações:
a) Nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro, excepto quando a aplicação precede a
instalação imediata de uma cultura ou seja realizada sobre uma cultura já instalada e seja
agronomicamente justificável;
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b) Em solos inundados e inundáveis, e sempre que durante o ciclo vegetativo das culturas
ocorram situações de excesso de água no solo, devendo, neste caso, aguardar –se que o
solo retome o seu estado de humidade característico do período de sazão;
(…)
f) Sob condições climatéricas adversas, designadamente em períodos de precipitação ou
em que esta esteja iminente;
g) Em solos agrícolas em que não exista uma cultura instalada ou esteja prevista a sua
instalação e a consequente utilização próxima dos nutrientes dos efluentes;
h) Em dias ventosos ou durante os períodos de elevada temperatura diária, com excepção
da aplicação por injecção directa.”
Naturalmente, estando na lei, estas condicionantes deverão ser também cumpridas, podendo ser
consideradas como medidas de minimização. Esta portaria define também medidas relativas à
proteção de albufeiras e corpos de água, que no caso da Herdade de Monte Ruivo, não se aplicam.
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ANEXO I – Parecer da Comissão de Avaliação (Procedimento de
AIA n.º 371)
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ANEXO II – Depósito de Gasóleo
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DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN

REYDE,S.A.,inscrita en el Registro Industrial del Departamento de
Industria y Energía de la Generalitat de Catalunya con el número
08/156.454,

CERTIFICA:
1) Que los depósitos FABRICADOS O IMPORTADOS por nuestra empresa, de la gama RD (500, 700,
1000, 1500, 2000 y 3000) destinados al almacenamiento de productos petrolíferos, son tanques fijos de
polietileno moldeados por soplado para el almacenamiento interior aéreo de gasoleo doméstico de
calefacción, queroseno y combustible diesel.
Tipo de material: HDPE
Se deben instalar conforme a las instrucciones del fabricante y las reglamentaciones locales.
Capacidad :............................... litros.
Mes y año de fabricación:............................
Nº. De Fabricación:.....................................
2) Fue fabricado de acuerdo con la Norma UNE-EN-13341, habiéndose realizado los ensayos y pruebas
previstas en ella con resultado satisfactorio, siendo su fabricación certificada por AIMPLAS (1842), según
informe AT-0572/08.
3) Que el depósito, fue sometido a una prueba neumática, a presión de cero con cinco bar durante el
tiempo necesario para su examen sin que se aprecien fugas ni deformaciones permanentes.
Y para que así conste, a todos los efectos oportunos y a petición de: .........................................
...............................................................................................con DNI...................................,
con domicilio en.........................................................................se expide el presente certificado
en........................................................................a.....................de...................................2014

Sello de la Empresa
REYDE,S.A.
Fabricante de Depósitos en capacidad de 500,700,1000,1500 y 2000 litros
Importador de Depósitos de PE de 750, 1000, 1100, 1500 y 3000 marca Dehoust Gmbh homologados
por el “DEUTCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK” de Berlín , así como Depósitos de PE con cubierta
metálica en capacidad de 700 y 1000 litros.

Date of Issue: 14/01/2005
________________________________________________________________

FICHA INFORMATIVA
DE SEGURANÇA DO
PRODUTO

Gasóleo
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Identificação da substância/ preparação
Gasoleo

Aplicação
Combustivel para motores diesel de ignição por compressão; combustivel para caldeira
industriais e domésticas
Para informações especifícas sobre aplicação do produto, veja a ficha técnica apropriada ou
contacte o seu representante BP

Identificação da empresa
BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA
Lagoas Park - Edifício 3
2740-266 Porto Salvo

Número de telefone para emergências
+351 21 389 1450
Centro de Informação Anti-Venenos - Telefone: +351 808 250 143

________________________________________________________________

2. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES
Composição química
Mistura complexa de hidrocarbonetos de destilação média, com cadeias de carbono na gama
C10 a C28.
Pode conter também pequenas quantidades de aditivos específicos patenteados.

Componentes perigosos
Podem estar presentes produtos de "cracking" nomeadamente hidrocarbonetos aromáticos
policíclicos, alguns dos quais, através de estudos experimentais, mostraram originar o cancro da
pele.
Gasóleos, fuel. EINECS No: 269-822-7, CAS No: 68334-30-5, Xn, N, R40 Possibilidade de
efeitos cancerígenos, R65 Nocivo: pode causar danos nos pulmões, se ingerido, R66 Pode
provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida, R51/53 Tóxico para os organismos
aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. (>90%)

________________________________________________________________

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
Nocivo se ingerido - perigo de aspiração
Este produto contém quantidades significativas de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
(PCAs), alguns dos quais demonstraram, em estudos experimentais, provocar o cancro da pele.
Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida..
Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no

ambiente aquático.

________________________________________________________________

4. PRIMEIROS SOCORROS
Olhos
Lavar bem os olhos com grandes quantidades de água, assegurando-se de que as pálpebras se
mantêm abertas. Procurar assistência médica se surgir ou persistir qualquer tipo de dor ou
vermelhidão.

Pele
Lave a pele atingida abundantemente com água e sabão, logo que possível. Retire todo o
vestuário contaminado e lave a pele subjacente.

Ingestão
Se ocorrer contaminação da boca, lavar bem com água.
Excepto como acto deliberado, a ingestão de grandes quantidades de produto é improvável. Se
ocorrer, não provocar vómitos; procurar assistência médica.

Inalação
Se a inalação de névoas, fumos ou vapores provocar irritação no nariz ou garganta, ou provocar
tosse, sair para o ar livre. Se os sintomas persistirem procurar assistência médica.

Conselho médico
Não existem antídotos específicos ou outras medidas terapêuticas; o tratamento deve ser,
geralmente sintomático e orientado para aliviar quaisquer efeitos.
O produto pode ser aspirado ao engolir ou a seguir à regurgitação do conteúdo do estômago e
pode provocar pneumonia química grave e potencialmente fatal, a qual requer tratamento
urgente. Devido ao risco de aspiração, deve-se evitar provocar os vómitos e a lavagem gástrica.
A lavagem gástrica só deve ser realizada após entubação endotraqueal. Controlar arritmias
cardíacas.
Nota: Aplicações a alta pressão
As penetrações através da pele resultantes do contacto com o produto a alta pressão constituem
uma emergência médica grave. Os ferimentos podem não parecer graves no princípio, mas
dentro de poucas horas o tecido fica inchado, manchado e extremamente dorido com vasta
necrose sub-cutânea.
Deve ser realizada sem demora a intervenção cirúrgica.
É necessário proceder à excisão completa e extensa do tecido desvitalizado da ferida e do tecido
subjacente, a fim de minimizar a perda de tecido e evitar ou limitar danos permanentes. De notar
que a alta pressão pode forçar o produto a penetrar distâncias consideráveis em profundidade
nos tecidos.

________________________________________________________________

5. ACTUAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO
Em caso de incêndios graves chamar os Bombeiros. Certificar-se de que se encontram sempre
desobstruídas as saídas de emergência.
Existe o perigo de explosão se faíscas ou uma superfície quente provocarem a ignição dos
vapores.
Usar espuma, pó seco ou água pulverizada. NÃO USAR jactos de água.
FOGOS EM ESPAÇOS CONFINADOS DEVERÃO SER COMBATIDOS POR PESSOAL
TREINADO E USANDO EQUIPAMENTO DE RESPIRAÇÃO APROVADO.

Produtos da combustão
Podem libertar-se fumos tóxicos por combustão ou exposição ao calor.

Ver o título Estabilidade e Reactibilidade, Secção 10 desta Ficha Informativa de Segurança.

________________________________________________________________

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE DISPERSÃO ACIDENTAL
Qualquer derrame deve ser considerado como um potencial risco de incêndio.
No caso de derramamento, extinguir ou remover todas as fontes de ignição e assegurar uma boa
ventilação.
Usar vestuário de protecção.
O produto derramado pode tornar as superfícies escorregadias.
Limpar imediatamente o produto derramado
Reter e recuperar mediante a utilização de areia ou outro material absorvente inerte adequado.
A recuperação de grandes derramamentos deve ser efectuada por pessoal especializado.
É aconselhável dispor de stocks de material absorvente adequado em quantidades suficientes
para resolver qualquer derramamento, que possa ser razoavelmente previsto.
Os derrames devem ser cobertos com espuma para reduzir o risco de ignição.
A cobertura de espuma deve ser mantida até a área ser declarada segura.
Proteger os esgotos de potenciais derramamentos para minimizar a contaminação. Não deixar
escorrer o produto para o sistema de esgotos após lavagem.
Os vapores são mais pesados que o ar e podem deslocar-se até fontes de ignição distantes (por
ex: ao longo dos sistemas de esgotos).
Se o derramamento ocorrer num espaço confinado, assegurar uma ventilação adequada e
verificar se estão preenchidas as condições de segurança antes de entrar novamente.
No caso de derramamento na água, evitar que o produto se espalhe, utilizando equipamento
adequado para fazer barreira. Recuperar o produto que se encontra à superfície.
No caso de derramamento no mar podem ser utilizados dispersantes aprovados, quando
autorizados pelos respectivos governos/autoridades legais.
Deve ser mantida uma vigilância regular no local em que houve derramamento de óleo.
No caso de derramamentos contactar as autoridades competentes.

________________________________________________________________

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
Condições de armazenagem
Armazenar e distribuir apenas em áreas bem ventiladas, longe de calor ou de fontes de
inflamação.
Armazenar e utilizar apenas em equipamento/recipientes concebidos para serem utilizados com
este produto.
Os recipientes devem estar convenientemente rotulados e mantidos bem fechados quando não
estão a ser utilizados.
Não retirar os rótulos de aviso dos recipientes.
As embalagens vazias podem conter resíduos de produto. Manter os rótulos de aviso nas
embalagens vazias para servir de guia no manuseamento seguro das mesmas.
Não entrar em tanques de armazenagem sem aparelho de respiração, excepto se o tanque tiver
sido bem ventilado, a concentração de vapores de hidrocarbonetos na sua atmosfera for menor
que 1% do limite inferior de inflamabilidade e a concentração de oxigénio pelo menos 20% em
volume.
Manter sempre pessoal suficiente de prevenção no exterior do tanque com aparelhos de
respiração e equipamentos adequados para o caso de ser necessária uma operação rápida de
salvamento.

Precauções de manuseamento
Evitar, tanto quanto possível, a inalação de névoas, fumos ou vapores gerados durante a sua
utilização.
Evitar o contacto com a pele e observar uma boa higiene pessoal.
Evitar o contacto com os olhos. Se existe a probabilidade de o produto salpicar, usar uma viseira
que cubra toda a cara ou óculos de protecção, conforme o mais adequado.

Não sifonar o líquido usando a boca.
Enquanto estiver a usar o produto não comer, beber ou fumar.
Lavar bem as mãos depois da sua utilização e lavar sempre as mãos antes de comer, beber e
fumar e antes e depois de usar a casa de banho.
Utilize panos descartáveis e deite-os fora quando estiverem sujos. Não meta panos sujos nos
bolsos.
Tomar todas as precauções necessárias para evitar derramamentos acidentais no solo ou na
água.

Prevenção de incêndios
No espaço superior dos tanques acumulam-se vapores de hidrocarbonetos leves, que
constituem risco de inflamabilidade/explosão mesmo a temperaturas abaixo do ponto normal de
inflamação do combustível; (Nota: o ponto de inflamação não deve ser considerado como um
indicador fiável da potencial inflamabilidade do vapor que se encontra na parte superior dos
tanques). A parte superior dos tanques deve ser sempre considerada como potencialmente
inflamável e deve-se tomar todo o cuidado para evitar descargas de electricidade estática e
todas as fontes de ignição, durante as operações de enchimento, medição e colheita de
amostras efectuadas em tanques de armazenamento.
Apresenta risco de inflamabilidade se aquecido acima do seu ponto de inflamação, mas os
líquidos a granel a temperaturas normais de armazenagem não apresentam virtualmente
nenhum risco de incêndio. Se o combustível entrar em contacto com superfícies quentes ou
houver fugas em tubos de combustível a alta pressão, os vapores e/ou névoas que se formam,
irão criar um risco de inflamabilidade ou explosão.
Quando o poduto está a ser bombeado (por exemplo, enquanto se enche o depósito, se efectua
o esvaziamento ou atestagem) ou se recolhem amostras, existe o risco de uma descarga
estática. Certifique-se que o equipamento que está a ser utilizado está devidamente ligado à
terra ou ligado à estrutura do depósito.
Panos ensopados em produto, papel ou material utilizado para absorver derramamentos
representam um risco de incêndio e não se devem deixar acumular, devendo ser eliminados em
condições de segurança, imediatamente após o uso.
O esvaziamento de recipientes representa risco de incêndio, pois estes podem conter resíduos
de produtos inflamáveis e vapores. Nunca cortar, fundir, soldar ou caldear recipientes vazios.

________________________________________________________________

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Limites de exposição
Não existe limite de exposição estabelecido para o manuseamento deste produto.
Se forem gerados vapores, névoas ou fumos, a sua concentração no local de trabalho deve ser
mantida ao mais baixo nivel razoavelmente praticável.

Vestuário de protecção
Usar viseira ou óculos nos casos em que possa ocorrer acidentalmente o contacto com os olhos.
Se for previsível o contacto com a pele, usar vestuário de protecção impermeável e/ou luvas.
Devem ser efectuadas regularmente a inspecção e manutenção do vestuário de protecção; os
fatos-macaco, depois de utilizados, devem ser limpos a seco, lavados e de preferência
engomados.

Protecção das vias respiratórias
Se nas operações a efectuar se prevê exposição a vapores, névoa ou fumos, deve-se usar
equipamento respiratório adequado e aprovado.
O emprego de equipamento de respiração deve estar estritamente de acordo com as instruções
do fabricante e quaisquer requisitos legais que regulem a sua selecção e utilização.

________________________________________________________________

9. CARACTERISTICAS FÍSICO-QUIMICAS
Valores típicos
PRODUTO:

Gasoleo
Método de
ensaio

Unidades

Estado físico
Cor
Odor
Densidade a 15°C ASTM D 1298kg/m³
Viscosidade a 40°CASTM D 445 mm²/s
ASTM D 86 °C
Ponto de
ebulição/intervalo
ASTM D 93 °C
Ponto de
inflamação (vaso
fechado)
Limites de
%
explosividade
(superior e
inferior)
Coeficiente de
partição
Solubilidade em
água

liquido
âmbar claro
semelhante
a gasóleo
800 - 890
1-6
160 - 385
>56

0.6 - 6.5

Log10Pow

>3

g/l

baixa
solubilidade

________________________________________________________________

10.ESTABILIDADE E REACTIVIDADE
Estável à temperatura ambiente
Não se dão reacções perigosas de polimerização.

Condições a evitar
Fontes de ignição

Materiais a evitar
Evitar contacto com agentes oxidizantes fortes

Produtos de decomposição perigosos
A decomposição térmica pode produzir uma variedade de componentes, cuja natureza precisa
dependerá das condições de decomposição.
Combustão incompleta/decomposição por acção térmica vão dar origem à formação de fumos,
dióxido de carbono e gases perigosos que contêm monóxido de carbono.

________________________________________________________________

11.INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
Olhos
O contacto acidental com os olhos, normalmente não causará mais que picadas ou vermelhidão
passageiras.

Pele
É pouco provável que cause danos na pele por contacto breve ou ocasional, mas uma exposição

prolongada ou repetida pode desengordurar a pele e provocar dermatites.
Tal como acontece com todos os produtos que contêm níveis potencialmente prejudiciais de
PCAs, o contacto prolongado ou repetido com a apele pode eventualmente provocar dermatites
ou doenças de pele irreversíveis mais graves incluindo o cancro.

Ingestão
É pouco provável que cause danos, se acidentalmente ingerido em pequenas doses, embora
grandes quantidades possam provocar náuseas e diarreia.
Danifica os pulmões se ocorrer aspiração, por ex: ao vomitar.

Inalação
Pode provocar irritação nos olhos, nariz e garganta devido a exposição aos vapores, névoas ou
fumos gerados durante a sua utilização normal.

________________________________________________________________

12.INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
Mobilidade
Os derrames podem penetrar no solo provocando contaminação dos lençóis de água
subterrâneos.
Este material pode-se acumular em sedimentos.

Persistência e biodegrabilidade
Este produto é inerentemente biodegradável

Potencial bio-acumulativo
Não há nenhuma indicação que possa sugerir a possibilidade de ocorrer bio-acumulação.

Toxicidade aquática
Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no
ambiente aquático
Os derrames podem provocar uma película à superfície da água, provocando danos físicos aos
organismos aquáticos e podendo prejudicar a transferência de oxigénio.

________________________________________________________________

13.CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
Eliminar por incineração ou outro meio adequado de acordo com condições aprovadas pelas
autoridades locais, ou através de um empreiteiro autorizado para a eliminação de desperdícios.
As embalagens vazias podem conter algum produto residual. Os rótulos de aviso contra os
riscos envolvidos são um guia para o seu manuseamento seguro pelo que não devem ser
retirados.

________________________________________________________________

14.CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE
ADR/RID: Gasóleo, Número ONU. 1202, Líquido inflamável, Classe 3, Grupo de embalagem III,
Código de classificação F1, Número de Perigo 30
ONU: Gasóleo, Número ONU. 1202, Líquido inflamável, Classe 3, Grupo de embalagem III
IATA/ICAO: Gasóleo, Número ONU. 1202, Líquido inflamável, Classe 3, Grupo de embalagem III
IMO: Gasóleo, Número ONU. 1202, Líquido inflamável, Classe 3, Grupo de embalagem III

________________________________________________________________

15.INFORMAÇÕES REGULAMENTARES
Categoria de perigo UE
Carcinogénico de categoria 3
Nocivo
Perigoso para o ambiente

Rotulagem UE
Símbolo:
Cruz de Santo André
Peixes e árvores mortos
Indicação de perigo:
NOCIVO
PERIGOSO PARA O AMBIENTE
Contém:
Gasóleos, fuel

Frases (R) de Risco:
R40 Possibilidade de efeitos cancerígenos.
R65 Nocivo: pode causar danos nos pulmões, se ingerido.
R66 Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida
R51/53 Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no
ambiente aquático

Frases (S) de Segurança:
S2 Conservar fora do alcance das crianças
S24 Evitar o contacto com a pele
S43 Em caso de incêndio, use espuma/pó químico seco/CO2. Nunca usar água.
S36/37 Usar vestuário de protecção e luvas adequadas
S62 Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e
mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.
S29 Não deitar os resíduos nos esgotos
S61 Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança.

________________________________________________________________

16.OUTRAS INFORMAÇÕES
Emitido por:
Product Stewardship Group
Whitchurch Hill
Pangbourne
Reading RG8 7QR
United Kingdom

Considera-se que esta ficha informativa e as informações de higiene, segurança e ambiente que
contém são exactas na data especificada abaixo. Revimos toda a informação nela contida que
recebemos de fontes exteriores ao Grupo de Empresas BP. No entanto não é dada qualquer
garantia, expressa ou implícita quanto à exactidão e extensão dos dados e informações contidas
nesta ficha informativa.
As precauções de ordem de higiene e de segurança e os conselhos relativos ao ambiente
incluídos nesta ficha informativa podem não ser exactas para todos os indivíduos e/ou todas as
situações. É da responsabilidade do utilizador avaliar e utilizar este produto com segurança e
cumprir as leis e regulamentos em vigor. Nenhuma afirmação constante desta ficha informativa
constitui autorização ou recomendação, explícita ou implícita, para põr em prática qualquer
invenção patenteada sem licença válida. O Grupo BP não se responsabiliza por quaisquer danos
ou ferimentos resultantes da utilização indevida do produto, de qualquer falha no cumprimento
das recomendações nem de quaisquer perigos inerentes à natureza do produto.

Revisões da ficha
Datada de: Secções revistas.
9/11/99 1, 2, 9, 12
25/05/2000 2, 3, 4, 15
14/06/2002 2, 3, 12, 14, 15
14/01/2005 1, 15
FICHA NO: SPOR2102
DATA: 14/01/2005
REVISÃO DA FICHA DATADA DE: 14/06/2002
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CADERNETA PREDIAL RÚSTICA
Modelo B
SERVIÇO DE FINANÇAS: 0221 - ALVITO

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
DISTRITO: 02 - BEJA CONCELHO: 03 - ALVITO FREGUESIA: 01 - ALVITO
SECÇÃO: KK1 ARTIGO MATRICIAL Nº: 6 ARV:
NOME/LOCALIZAÇÃO PRÉDIO
HERDADE DA ZAMBUJEIRA
ELEMENTOS DO PRÉDIO
Ano de inscrição na matriz: 1970
Valor Patrimonial Actual: €5.691,94

Valor Patrimonial Inicial: €3.474,93
Determinado no ano: 1989

Área Total (ha): 199,125000
PARCELAS
Parcela: 1

Q.C.: CA - CULTURA ARVENSE

Área: 125,375000 ha

Parcela: 2

Parcela: 2

Classe: 3ª

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €63,80

Q.C.: LCA - LEITOS DE CURSO DE AGUA

Área: 1,000000 ha

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €109,95

Q.C.: CA - CULTURA ARVENSE

Área: 72,750000 ha

Classe: 3ª

Classe: N/Def

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €0,00

TITULARES
Identificação fiscal: 501612793 Nome: CASA AGRÍCOLA MONTE DO PASTO II, S.A.
Morada: AVENIDA DO FORTE 6 EDIFICIO RAMAZZOTTI EV3, CARNAXIDE, 2790-072 CARNAXIDE
Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/1 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade:
Cº.N.SANTIAGO DO CACÉM
OBSERVAÇÕES
PROCº 10/74.

Obtido via internet em 2016-09-27

O Chefe de Finanças

(Pedro Manuel Latas Marques)
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CADERNETA PREDIAL RÚSTICA
Modelo B
SERVIÇO DE FINANÇAS: 0221 - ALVITO

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
DISTRITO: 02 - BEJA CONCELHO: 03 - ALVITO FREGUESIA: 01 - ALVITO
SECÇÃO: KK1 ARTIGO MATRICIAL Nº: 5 ARV:
NOME/LOCALIZAÇÃO PRÉDIO
HERDADE DO CASÃO
ELEMENTOS DO PRÉDIO
Ano de inscrição na matriz: 1970

Valor Patrimonial Inicial: €3.501,16

Valor Patrimonial Actual: €5.735,06

Determinado no ano: 1989

Área Total (ha): 199,475000
PARCELAS
Parcela: 1

Q.C.: CA - CULTURA ARVENSE

Área: 105,900000 ha

Parcela: 1

Parcela: 1

Parcela: 1

Parcela: 2

Parcela: 2

Classe: 2ª

Classe: 3ª

NºArv.Disp: 1

Percentagem: 0,00%

NºArv.Disp: 13

Percentagem: 0,00%

NºArv.Disp: 10

Rendimento Parcial: €0,31

Q.C.: CA - CULTURA ARVENSE

Área: 92,325000 ha

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €0,80

Q.C.: OLS - OLIVEIRAS

Área: 0,000000 ha

Classe: 1ª

Rendimento Parcial: €0,12

Q.C.: OLS - OLIVEIRAS

Área: 0,000000 ha

Classe: 3ª

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €80,96

Q.C.: LCA - LEITOS DE CURSO DE AGUA

Área: 1,250000 ha

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €92,87

Q.C.: OLS - OLIVEIRAS

Área: 0,000000 ha

Classe: 3ª

Classe: N/Def

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €0,00

TITULARES
Identificação fiscal: 501612793 Nome: CASA AGRÍCOLA MONTE DO PASTO II, S.A.
Morada: AVENIDA DO FORTE 6 EDIFICIO RAMAZZOTTI EV3, CARNAXIDE, 2790-072 CARNAXIDE
Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/1 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade:
Cº.N.SANTIAGO DO CACÉM
OBSERVAÇÕES
PROCº 10/74.

020301 - ALVITO - R - KK1 - 5
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CADERNETA PREDIAL RÚSTICA
Modelo B
SERVIÇO DE FINANÇAS: 0221 - ALVITO

Obtido via internet em 2016-09-27

O Chefe de Finanças

(Pedro Manuel Latas Marques)
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CADERNETA PREDIAL RÚSTICA
Modelo B
SERVIÇO DE FINANÇAS: 0221 - ALVITO

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
DISTRITO: 02 - BEJA CONCELHO: 03 - ALVITO FREGUESIA: 01 - ALVITO
SECÇÃO: KK1 ARTIGO MATRICIAL Nº: 4 ARV:
NOME/LOCALIZAÇÃO PRÉDIO
HERDADE DA LAGOA
ELEMENTOS DO PRÉDIO
Ano de inscrição na matriz: 1970
Valor Patrimonial Actual: €5.566,49

Valor Patrimonial Inicial: €3.398,21
Determinado no ano: 1989

Área Total (ha): 195,250000
PARCELAS
Parcela: 1

Q.C.: CA - CULTURA ARVENSE

Área: 74,500000 ha

Parcela: 2

Parcela: 2

Classe: 3ª

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €104,57

Q.C.: LCA - LEITOS DE CURSO DE AGUA

Área: 1,500000 ha

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €65,33

Q.C.: CA - CULTURA ARVENSE

Área: 119,250000 ha

Classe: 3ª

Classe: N/Def

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €0,00

TITULARES
Identificação fiscal: 501612793 Nome: CASA AGRÍCOLA MONTE DO PASTO II, S.A.
Morada: AVENIDA DO FORTE 6 EDIFICIO RAMAZZOTTI EV3, CARNAXIDE, 2790-072 CARNAXIDE
Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/1 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade:
Cº.N.SANTIAGO DO CACÉM
OBSERVAÇÕES
PROCº 10/74.

Obtido via internet em 2016-09-27

O Chefe de Finanças
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CADERNETA PREDIAL RÚSTICA
Modelo B
SERVIÇO DE FINANÇAS: 0221 - ALVITO

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
DISTRITO: 02 - BEJA CONCELHO: 03 - ALVITO FREGUESIA: 01 - ALVITO
SECÇÃO: KK1 ARTIGO MATRICIAL Nº: 3 ARV:
NOME/LOCALIZAÇÃO PRÉDIO
HERDADE DO MONTE RUIVO
ELEMENTOS DO PRÉDIO
Ano de inscrição na matriz: 1970

Valor Patrimonial Inicial: €3.651,80

Valor Patrimonial Actual: €5.981,67

Determinado no ano: 1989

Área Total (ha): 207,250000
PARCELAS
Parcela: 1

Q.C.: EC - EUCALIPTAL

Área: 0,750000 ha

Parcela: 2

Parcela: 3

Classe: 3ª

Classe: 3ª

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €38,26

Q.C.: LCA - LEITOS DE CURSO DE AGUA

Área: 1,125000 ha

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €141,84

Q.C.: CA - CULTURA ARVENSE

Área: 43,625000 ha

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €2,49

Q.C.: CA - CULTURA ARVENSE

Área: 161,750000 ha

Parcela: 3

Classe: Única

Classe: N/Def

Percentagem: 0,00%

Rendimento Parcial: €0,00

TITULARES
Identificação fiscal: 501612793 Nome: CASA AGRÍCOLA MONTE DO PASTO II, S.A.
Morada: AVENIDA DO FORTE 6 EDIFICIO RAMAZZOTTI EV3, CARNAXIDE, 2790-072 CARNAXIDE
Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/1 Documento: ESCRITURA PUBLICA Entidade:
Cº.N.SANTIAGO DO CACÉM
OBSERVAÇÕES
PROCº 10/74.
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CADERNETA PREDIAL URBANA
SERVIÇO DE FINANÇAS: 0221 - ALVITO

IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO
DISTRITO: 02 - BEJA CONCELHO: 03 - ALVITO FREGUESIA: 01 - ALVITO
ARTIGO MATRICIAL: 567 NIP:
LOCALIZAÇÃO DO PRÉDIO
Av./Rua/Praça: Monte Ruivo Lugar: Alvito Código Postal: 7920-201 ALVITO
CONFRONTAÇÕES
Norte: Monte Ruivo Sul: Monte Ruivo Nascente: Monte Ruivo Poente: Monte Ruivo
DESCRIÇÃO DO PRÉDIO
Tipo de Prédio: Prédio em Prop. Total sem Andares nem Div. Susc. de Utiliz. Independente
Descrição: Prédio urbano com 4 compartimentos destinados a habitação, cavalariça,palheiro,celeiro e arramada,
encravado no Monte Ruivo.
Afectação: Habitação Nº de pisos: 1 Tipologia/Divisões: 4
ÁREAS (em m²)
Área total do terreno: 1.943,0000 m² Área de implantação do edifício: 1.943,0000 m² Área bruta de
construção: 1.943,0000 m² Área bruta dependente: 1.813,0000 m² Área bruta privativa: 130,0000 m²
DADOS DE AVALIAÇÃO
Ano de inscrição na matriz: 1963 Valor patrimonial actual (CIMI): €45.570,00 Determinado no ano: 2015
Tipo de coeficiente de localização: Habitação Coordenada X: 211.281,00 Coordenada Y: 137.706,00
Vt*

=

Vc

x

A

x

Ca

x

Cl

x

Cq

x

Cv

45.570,00

=

603,00

x

568,1200

x

1,00

x

0,35

x

0,950

x

0,40

Vt = valor patrimonial tributário, Vc = valor base dos prédios edificados, A = área bruta de construção mais a área excedente à área de implantação, Ca = coeficiente de
afectação, Cl = coeficiente de localização, Cq = coeficiente de qualidade e conforto, Cv = coeficiente de vetustez, sendo A = (Aa + Ab) x Caj + Ac + Ad, em que Aa
representa a área bruta privativa, Ab representa as áreas brutas dependentes, Ac representa a área do terreno livre até ao limite de duas vezes a área de implantação, Ad
representa a área do terreno livre que excede o limite de duas vezes a área de implantação, (Aa + Ab) x Caj = 100 x 1,0 + 0,90 x (160 - 100) + 0,85 x (220 - 160) + 0,80 x
(Aa + Ab - 220,0000).
Tratando-se de terrenos para construção, A = área bruta de construção integrada de Ab.
* Valor arredondado, nos termos do nº2 do Art.º 38º do CIMI.

Mod 1 do IMI nº: 3095228 Entregue em : 2012/03/28 Ficha de avaliação nº: 4362989 Avaliada em :
2012/10/24
TITULARES
Identificação fiscal: 501612793 Nome: CASA AGRÍCOLA MONTE DO PASTO II, S.A.
Morada: AVENIDA DO FORTE 6 EDIFICIO RAMAZZOTTI EV3, CARNAXIDE, 2790-072 CARNAXIDE
Tipo de titular: Propriedade plena Parte: 1/1 Documento: OUTRO Entidade: SISA Nº.12/2003

020301 - ALVITO - U - 567

Página 1 de 2
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ANEXO VI – Mapas Integrados de Registo de Resíduos
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MIRR 2014 - SAPJU - Sociedade Agro-Pecuária, S.A. (Engorda novilhos
- Herd. Trolho)

Submissão: 2015/03/31
Responsável pela submissão: Marta Valente Soares Santos Flores Morgadinho São Pedro (218809085)

Identificação do estabelecimento
Estabelecimento

SAPJU - Sociedade Agro-Pecuária, S.A. (Engorda novilhos - Herd. Trolho) (APA00087300)

Telefone

284311370

Morada

Monte do trolho

Código Postal

7940-001 - CUBA

CAE Principal

10912 - Fabricação de alimentos para animais de criação (exceto para aquicultura)

Organização
Número de Identificação
Fiscal

501612793

Nome/Denominação Social SAPJU - Sociedade Agro-Pecurária, S.A.
Email

geral@engiciclo.pt

País

Portugal

Morada
Localidade

--

CAE Principal

10110 - Abate de gado (produção de carne)

CAE Secundário

--

Responsável
Número de Identificação
Fiscal

218809085

Nome/Denominação Social Marta Valente Soares Santos Flores Morgadinho São Pedro
Email

geral@engiciclo.pt

Enquadramento MIRR
Produtor de Resíduos
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MIRR 2014 - SAPJU - Sociedade Agro-Pecuária, S.A. (Engorda novilhos
- Herd. Trolho)

Fichas sobre Produção/Importação de Produtos ou Serviços
Não coloca produtos no mercado que estejam abrangidos por fluxos específicos de resíduos

Código CPA

Volume de negócios (€ )

Observações

01.42.12 (Vitelos e vitelas de bovinos e de
bufalos, vivos)
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MIRR 2014 - SAPJU - Sociedade Agro-Pecuária, S.A. (Engorda novilhos
- Herd. Trolho)

B - Fichas sobre Produção de resíduos

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

020104 (Resíduos de plásticos (excluindo embalagens))

0.000000

|X|

0.390000

0.000000

Destinatário
Álvaro Machado Viana & Filha, Lda. (508615194)
(APA00156221) Álvaro Machado Viana & Filha, Lda.

Operação

Quantidade enviada (toneladas)

R13 Armazenagem de materiais com o fim de serem submetidos a uma das
operações referidas nesta secção

0.390000

Transportador
Álvaro Machado Viana & Filha, Lda. (508615194)
(APA00156221) Álvaro Machado Viana & Filha, Lda.

Código LER

Quantidade
Quantidade
Quantidade
produzida (toneladas) armazenada no início armazenada no fim
do ano (toneladas)
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

150102 (Embalagens de plástico)

6.120000

|_|

0.000000

6.120000
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ANEXO VII – Rede de Abastecimento de Água
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ANEXO VIII – Licenciamento de Obras de Edificação – Legalização
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ANEXO IX – Classes de Espaço PDM Alvito
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ANEXO X – Aprovação do Projeto de Arquitetura das Edificações
Existentes no Monte Ruivo
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ANEXO XI – Condicionantes (REN) PDM Alvito
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ANEXO XII – Acessibilidades
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