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1 ENQUADRAMENTO 

1.1 INTRODUÇÃO 

1.1.1 APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 

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

Exploração Suinícola “Herdade da Tapada”, com 21,14 hectares afetos à exploração. Esta área abrange 

edifícios com diferentes usos, sistemas de armazenamento de efluentes pecuários, captações de água 

subterrânea, estacionamento e uma fábrica de rações. 

 

A exploração será implantada numa propriedade pertença da Agricola Ganadera Gil, Lda. 

Presentemente a Agricola Ganadera Gil, Lda. desenvolve já na Herdade da Tapada, em terrenos não 

afetos à exploração alvo do presente estudo, atividades agropecuárias em regime extensivo, 

nomeadamente na engorda de bovinos e suínos, existindo nesse âmbito um efetivo de 50 vacas e 250 

suínos, com marca de exploração PTWL74A, a qual pertencia à Agropecuária de Safara, Lda, tendo 

sido registada em nome da Agricola Ganadera Gil, Lda, em abril de 2014. 

 

O Projeto aqui sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) reporta-se à 

implantação da exploração suinícola da “Herdade da Tapada”. Com o presente EIA pretende-se obter o 

licenciamento da instalação da uma exploração de recria e acabamento, em regime intensivo, ao abrigo 

da legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei nº 81/2013, de 14 de junho, que estabelece o 

regime do exercício da atividade pecuária (NREAP). 

O projeto em análise encontra-se em fase de projeto de execução. 

 

1.1.2 ENQUADRAMENTO LEGAL 

O EIA da Exploração Suinícola “Herdade da Tapada” encontra-se redigido de acordo com as exigências 

do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março 

e, pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. 

 

De acordo com a legislação acima referida os projetos que, pela sua natureza, dimensão ou localização, 

sejam considerados suscetíveis de provocar incidências significativas no ambiente, têm que ser sujeitos 

a um procedimento prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade essencial para o 

seu licenciamento, por parte do ministério da tutela e do membro do Governo responsável pela área do 

ambiente. 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 15 

A tipologia do projeto em apreço enquadra-se nas alíneas c) e d), do nº 23, do Anexo I do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, uma vez que se refere ao licenciamento de uma instalação para 

criação intensiva de suínos com espaço para mais de: 

 3000 porcos de produção (+30 kg); 

 900 porcas reprodutoras. 

 

Com o presente EIA, pretende-se obter o licenciamento da exploração, nos termos do Decreto-Lei nº 

81/2013, de 14 de junho, que estabelece o regime do exercício da atividade pecuária (NREAP). 

 

As normas regulamentares aplicáveis à atividade de detenção e produção primária ou atividades 

complementares de espécie suína, definidas na Portaria nº 636/2009, de 9 de junho, serão 

implementadas na exploração. 

 

O NREAP estabelece ainda o regime da atividade de gestão, por valorização ou eliminação, dos 

efluentes pecuários, anexas a explorações pecuárias, de acordo com as normas regulamentares 

definidas pela Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, com as alterações constantes na Portaria n.º 114-

A/2011, de 23 de março. 

 

Por último, o Projeto encontra-se enquadrado pelo Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto, que 

estabelece o regime de prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP). 

 

1.1.3 AUTORIDADE DE AIA 

Nos termos do ponto i) da alínea a) do ponto 1 do Artigo 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, a autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

(CCDR-Alentejo). 

 

1.1.4 ENTIDADE LICENCIADORA 

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo é a entidade licenciadora do projeto, nos termos 

do Decreto-Lei nº 81/2013, de 14 de junho, que estabelece o regime do exercício da atividade pecuária 

(NREAP), nas explorações pecuárias. 
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1.1.5 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente do Projeto de Exploração Suinícola “Herdade da Tapada” é a empresa Agricola Ganadera 

Gil, Lda, sita em Herdade do Seixo e Seixinho, 7090-099 Alcáçovas, solicitando-se que a troca de 

correspondência seja efetuada para esta morada. 

O número de telefone preferencial é o número 0034 636 991 549.  

 

1.1.6 AUTORIA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL E PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi redigido pela BIOCONTROL, LDA, com sede na Rua 

Heróis da Bélgica, nº20 A, 2590-022 Sobral de Monte Agraço. 

 

O número de telefone e endereço eletrónico são, respetivamente, 261 943 085 e geral@biocontrol.pt. 

A elaboração do EIA (levantamentos de campo, compilações e redação), decorreu entre os meses de 

maio e setembro de 2015. 

 

1.2 ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE PROJETO 

1.2.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

A exploração suinícola “Herdade da Tapada”, localiza-se na Herdade da Tapada (anteriormente 

denominados de Monte João Limpo e, Monte da Tapada), na união de freguesias de Safara e Santo 

Aleixo da Restauração concelho de Moura. A estrada nacional nº258 (EN258) constitui o principal 

acesso à Herdade da Tapada. Esta estrada liga a povoação de Alvito a Barrancos, sendo que na sua 

continuação para território espanhol passa a ter a denominação HU-9101. 

 

A entrada da Herdade situa-se aproximadamente ao km 80,50, entre as povoações de Safara e de 

Santo Aleixo da Restauração. Acede-se à exploração após percorrer cerca de 500 metros em piso 

asfaltado. O enquadramento regional e local da área de Projeto, encontra-se representado 

cartograficamente na Figura 11. 

 

As povoações mais próximas da área de Projeto são: Safara a 2 km para NW e, Santo Aleixo da 

Restauração a 4 km para SE. A sede de concelho dista 22 km para WNW da área de Projeto. 

                                                

1 A folha 8 da Carta Militar de Portugal por não corresponder à edição mais recente publicada pelo IgeoE, contém 

referência a duas albufeiras (Barragem de Safara e Barragem de Murtigão) que efectivamente não foram 

construídas. 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 17 

 

Figura 1: Enquadramento regional e local da área de Projeto. 
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1.2.2 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA 

A “Herdade da Tapada” integra-se numa paisagem florestal com largo predomínio de montado de 

Quercus spp. O vale da ribeira da Safareja encontra-se pouco marcado na paisagem e as linhas de 

água tributárias da ribeira exibem regime de escoamento do tipo torrencial. 

 

A envolvente próxima da área do Projeto é, em termos paisagísticos, dominada por zonas de encosta 

ondulada arborizada. Em termos de ocupação atual do solo predomina largamente os sistemas silvo-

agro-pastoris. 

 

As áreas de intervenção do projeto (dois núcleos de edificações, cujo somatório de áreas não excede os 

21,14 hectares), inserem-se numa área delimitada de 82,88 hectares, denominada neste EIA de Área 

de Projeto. 

 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Moura (cujo extrato se apresenta no anexo 

cartográfico A7), a área de Projeto sobrepõe-se a “Espaço Florestal – na categoria de área Agro-Silvo-

Pastoril” e “Espaços Urbanizáveis”. 

 

A área de Projeto, no que às servidões e restrições de utilidade pública se refere e, de acordo com a 

Planta de Condicionantes do PDM de Moura, encontra-se parcialmente abrangida pelo regime jurídico 

da REN (áreas com risco de erosão). 

 

Áreas sensíveis 

Nos termos da alínea a) do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, são consideradas 

áreas sensíveis do ponto de vista ecológico ou patrimonial: 

 As áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho; 

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

classificadas nos termos do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n.ºs 

79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 

94/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e 

da fauna e da flora selvagens; 

 As zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos 

termos da Lei nº 107/2001, de 8 de setembro. 
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A área de Projeto não se localiza sobre ou próximo de qualquer área protegida, classificada ao abrigo 

do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho, encontrando-se contudo dentro dos limites da Zona de 

Proteção Especial (ZPE) de Mourão/Moura/Barrancos. 

 

A área de Projeto não se localiza na vizinhança (a distância inferior a 2 km) de qualquer Monumento 

Nacional ou Imóvel de Interesse Público. 

 

Zonas Vulneráveis 

Ao abrigo do Decreto-Lei nº 68/99, de 11 de março (o qual altera o Decreto-Lei nº 235/97, de 3 de 

setembro, que transpõe para o direito interno a Diretiva nº 91/676/CEE, do Conselho, de 12 de 

dezembro, relativa à proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola) e 

nos termos da Portaria nº 164/2010, de 16 de março (o qual aprova a lista das zonas vulneráveis e as 

cartas das zonas vulneráveis do continente), constata-se que no concelho de Moura não existem zonas 

vulneráveis. 

 

1.3 ÂMBITO E METODOLOGIA DO EIA 

1.3.1 INTRODUÇÃO 

Um dos requisitos mais relevantes para o correto desenvolvimento da análise num EIA é o seu âmbito, 

incluindo os domínios de análise a abranger e o respetivo grau de aprofundamento, tendo em 

consideração o tipo de impactes induzidos pelo Projeto. Acresce, a especificidade e a sensibilidade do 

ambiente que o vai receber o Projeto. 

 

Embora os domínios de estudo, assim como os aspetos a incluir na análise, estejam identificados na 

legislação em vigor referente ao procedimento de AIA, exibem-se nos próximos sub-capítulos os fatores 

ambientais considerados assim como a metodologia adotada na elaboração do presente Estudo de 

Impacte Ambiental. 

 

1.3.2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Uma vez que a Agricola Ganadera Gil, Lda. adquiriu recentemente (em finais de 2014) a Herdade da 

Tapada, não existem antecedentes administrativos no âmbito deste processo. 
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1.3.3 DOMÍNIOS E PROFUNDIDADE DE ANÁLISE 

O objetivo do EIA do Projeto da exploração suinícola “Herdade da Tapada” é a caracterização e 

avaliação dos impactes ambientais resultantes da implantação da exploração com um efetivo de 1459 

CN, possibilitando assim a integração da componente ambiental na análise técnico-económica da 

exploração. De forma complementar, o EIA tem associado um conjunto de medidas minimizadoras dos 

impactes negativos identificados, as quais possibilitam uma maior sustentabilidade ambiental do 

Projeto. 

 

A análise efetuada para os diferentes fatores ambientais tem “profundidades” próprias, dependendo das 

características intrínsecas do Projeto e da sensibilidade da área onde o mesmo se implementa. No 

presente EIA consideraram-se os seguintes fatores ambientais  

 Clima; 

 Património; 

 Ambiente sonoro; 

 Geologia e geomorfologia; 

 Recursos Hídricos e Qualidade da água; 

 Ecologia e biodiversidade; 

 Sócio-economia; 

 Ordenamento do Território; 

 Solos e uso do solo; 

 Paisagem; 

 Resíduos. 

 

1.3.4 METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DO EIA 

No EIA foram consideradas duas alternativas: 

 Implementação do Projeto – O qual consiste no licenciamento da exploração pecuária com um 

efetivo de 970 porcas reprodutoras, 8 machos reprodutores, 2060 lugares para recria de leitões 

e, 6758 lugares de engorda, ou seja, 1459 CN, de acordo com o Decreto-Lei nº 81/2013, de 14 

de junho. Efetuar-se-á a avaliação de impactes pela comparação da situação atual (existência 

de edificações já anteriormente afetas à atividade pecuária) com o Projeto aqui apresentado e 

sujeito a AIA (1459 CN, adaptações de interiores de edifícios construídos e, construção de duas 

fossas e duas nitreiras); 
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 Ausência do Projeto – Efetuar-se-á uma estimativa dos impactes ambientais associados à não 

utilização das infraestruturas existentes. 

 

Em termos metodológicos, a caracterização do ambiente afetado ou potencialmente afetado, 

contemplou as fases: 

1) Caracterização da situação de referência. Esta fase envolveu recolha e análise bibliográfica e, 

trabalhos (inventários e reconhecimentos) de campo, culminando com a identificação de áreas 

ambientais críticas. A caracterização ambiental da área de Projeto e da sua envolvente mais 

próxima foi o mais pormenorizada possível, abordando-se aspetos biofísicos e socioeconómicos 

considerados relevantes e que serão, direta ou indiretamente, influenciados pela implementação 

do Projeto; 

2) Avaliação de impactes ambientais associados ao Projeto. Esta fase contemplou a sobreposição 

de informação base do Projeto com dados referentes aos aspetos ambientais da área em 

estudo, resultando na identificação de potenciais impactes, sua previsão e avaliação 

(quantitativa quando possível); 

3) Definição de medidas de minimização. Esta fase contemplou a definição (listagem) de medidas 

exequíveis, com capacidade para suavizar ou até mesmo anular os impactes negativos 

antevistos; 

4) Definição de planos de monitorização. Nesta fase procedeu-se à definição dos fatores 

ambientais a monitorizar, com vista ao aprofundamento do conhecimento dessas variáveis e das 

possíveis influências que o presente Projeto possam induzir nos sistemas e comunidades 

existentes na envolvente da área de Projeto. 

 

A estrutura (organização) do EIA respeita as orientações definidas pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 

31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de março e, pela Portaria n.º 330/2001, de 2 

de abril, considerando-se ainda toda a legislação específica relacionada com os fatores ambientais 

constantes no Estudo de Impacte Ambiental. O EIA contempla assim os seguintes aspetos: 

 Caracterização da situação de referência da área de Projeto e envolvente passível de afetação 

pela implementação do Projeto; 

 Identificação e avaliação de impactes ambientais (positivos ou negativos) associados à 

implementação do Projeto, no que respeita à fase de exploração; 

 Definição de medidas de minimização dos impactes negativos identificados e, definição de 

medidas potenciadoras dos impactes positivos; 
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 Definição e especificação técnica de planos de monitorização, com vista a uma mais rigorosa 

classificação (e quantificação) dos impactes expectáveis. 

 

O âmbito territorial do EIA não é estático, variando ainda que de forma ligeira, consoante o fator 

ambiental, socioeconómico e/ou cultural considerado. Predomina contudo, como âmbito territorial, a 

área de Projeto (com 82,88 hectares) onde se inserem as áreas de intervenção. Estas últimas, não 

excedem os 21,14 hectares, sendo que as novas construções (três fossas e duas nitreiras) ocupam 

uma área de apenas 0,23 hectares. 

 

O EIA é constituído por quatro volumes: o Resumo Não Técnico (RNT), o Relatório Síntese (RS), o 

Anexo Cartográfico e, um volume de Anexos. 

 

No Resumo Não Técnico (RNT) incluem-se elementos (considerados essenciais) constantes no 

Relatório Síntese, numa linguagem simplificada, acessível ao público em geral. 

 

No Relatório Síntese efetua-se análise detalhada da totalidade dos fatores ambientais e sociais 

contemplados no EIA, distribuída pelos capítulos principais: 

1) Enquadramento: onde se encontra a introdução do EIA; o enquadramento da área de Projeto; o 

âmbito do EIA e, a metodologia adotada na elaboração do EIA; 

2) Descrição do Projeto: onde se justifica o Projeto e a inexistência de alternativas e, onde se 

detalham as principais características do Projeto; 

3) Situação de referência: onde se caracteriza a situação presente em termos ambientais, sócio-

económicos e culturais, na área de influência do Projeto. Estabelecem-se ainda cenários de 

evolução da situação de referência no caso de não implementação do Projeto; 

4) Avaliação de impactes ambientais: onde se descrevem e avaliam os impactes ambientais 

relacionados com o Projeto; 

5) Medidas de minimização: onde se listam (recomendam) um conjunto de medidas minimizadoras 

dos impactes negativos e, medidas potenciadoras dos impactes positivos;  

6) Plano de monitorização: onde se descrevem os planos de monitorização a implementar; 

7) Lacunas de conhecimento: onde se identificam lacunas de conhecimento que possam ser 

consideradas relevantes para a avaliação de impactes; 

8) Conclusões e recomendações finais: onde se efetua uma avaliação crítica dos impactes 

resultantes da implantação do Projeto, hierarquizando-os e, resumem as conclusões e 

recomendações resultantes do presente Estudo de Impacte Ambiental; 

9) Referências Bibliográficas. 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 23 

O volume de Anexos agrega documentação diversa, considerada relevante para a fundamentação e 

compreensão do presente EIA. 

 

O volume de Anexo Cartográfico inclui um conjunto de vinte e dois desenhos, impressos em formato A3, 

com vista a uma melhor leitura da cartografia produzida.  
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2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 JUSTIFICAÇÃO E ANTECEDENTES DO PROJETO 

A empresa Agricola Ganadera Gil, Lda, tem como objetivo a viabilização de uma unidade de exploração 

suinícola na Herdade da Tapada, para produção de carne de porco, englobando as fases de recria e 

engorda, em cumprimentos de todos os requisitos ambientais, de bem-estar animal, sócio-económicos e 

financeiros, permitindo o saudável desenvolvimento económico da empresa, mas também contribuindo 

para o desenvolvimento de comunidade, quer local, quer regional, em que se insere. 

 

Esta tipologia de exploração, no âmbito do setor suinícola, integra-se como uma das principais e 

essenciais componentes, na fileira da produção de carne de porco. 

 

A exploração suinícola “Herdade da Tapada” e a atividade ali desenvolvida, ao nível da cadeia de valor, 

insere-se do universo de outras instalações detidas pelo proprietário da Agricola Ganadera Gil, Lda, 

nomeadamente uma unidade de abate em Mérida, Espanha, o Matadero de Ibérico de Mérida, SL, e a 

exploração suinícola de Seixo e Seixinho, denotando-se assim o interesse estratégico da implantação 

da exploração alvo do presente Estudo. 

 

A exploração suinícola “Herdade da Tapada” consistirá na recria e engorda dos leitões, em regime 

intensivo, até atingirem o peso ideal para abate, e contribuirá para o fornecimento de animais para 

unidades de abate (apesar de maioritariamente os animais desta exploração se destinarem ao 

Matadouro de Mérida), transformação e comercialização de carne de porco, que necessitam dos porcos 

engordados de explorações da tipologia da Herdade da Tapada, para fazerem face à procura deste 

produto pelos seus clientes, como potenciais consumidores do seu produto. 

 

Paralelamente a produção de leitões, será excedentária fase às necessidades da fase de engorda, pelo 

que esta exploração contribuirá também para o fornecimento de leitões a outras explorações. 

 

A previsão do emprego gerado pela exploração cifra-se em 8 empregos diretos afetos às diversas 

atividades e tarefas necessárias ao correto funcionamento da exploração. 

 

No que concerne aos antecedentes do projeto, a Agricola Ganadera Gil, Lda., empresa constituída em 

26 de junho de 2006, adquiriu a Herdade da Tapada, a uma instituição bancária nacional, a 15 de 

dezembro de 2014. 
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A Herdade da Tapada já albergou no passado uma exploração agro-pecuária, dedicada à suinicultura e 

caprinicultura, pertencente à Agro-Pecuária de Safara, Lda, tendo esta empresa cessado a atividade 

agro-pecuária neste local em abril de 2013. Por este facto a Herdade já se encontra dotada de 

edificações e instalações para este efeito que serão aproveitadas, apesar de se preverem 

melhoramentos e ampliações de reduzida extensão, com o intuito do cumprimento das normas de bem-

estar animal, assim como de questões de caráter ambiental relacionadas com a gestão de efluentes 

pecuários. 

 

No presente momento a Agricola Ganadera Gil,. Lda desenvolve já na Herdade da Tapada, em terrenos 

não afetos à exploração alvo do presente estudo, atividades agro-pecuárias em regime extensivo, 

nomeadamente na engorda de bovinos e suínos, existindo nesse âmbito um efetivo de 50 vacas e 250 

suínos, com marca de exploração PTWL74A, que pertencia à Agro-Pecuária de Safara, Lda, tendo sido 

posteriormente registada em nome da Agricola Ganadera Gil, Lda, em abril de 2014. 

 

De referir ainda, que na Herdade da Tapada existe uma fábrica de rações, titular de uma licença de 

exploração industrial, que se pretende reativar com o objetivo da produção de rações para auto 

consumo, tendo para tal sido requerido um averbamento da licença de exploração industrial para a 

Agricola Ganadera Gil, Lda, que foi diferido conforme documento apresentado em anexo. 

 

Com o presente projeto, pretende-se obter autorização para um efetivo de: 

- 970 porcas reprodutoras; 

- 8 machos reprodutores; 

- 2060 lugares para recria de leitões; 

- 6758 lugares de engorda;  

a que correspondem 1459 CN, de acordo com o Decreto-Lei n.º81/2013, de 14 de junho, o qual 

estabelece o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP). 

 

O projeto a implementar, e conforme já referido anteriormente, contempla a utilização das edificações e 

infraestruturas existentes na propriedade, preconizando-se, no que respeita à melhoria das condições 

ambientais relacionadas com a gestão de efluentes pecuários, a construção de novas infraestruturas, 

nomeadamente, três novas fossas de retenção e duas estrumeiras (também designadas de nitreiras), 

assim como a remodelação de partes da rede de drenagem de efluentes no sentido de complementar 

estas melhorias. 
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Em anexo são apresentadas os desenhos com a implantação destas infraestruturas. 

 

Com a realização das melhorias e ampliação de infraestruturas que se pretendem efetivar, a exploração 

ficará dotada de condições devidamente adaptadas ao novo maneio, cumprindo-se as normas do bem-

estar animal, assim como as relativas à gestão dos efluentes pecuários preconizadas nos diplomas 

publicados sobre estas matérias. 

 

No que respeita a alternativas ao presente projeto, uma exploração suinícola com esta tipologia as 

possíveis alternativas de projeto relacionam-se com: 

- Tipologia de maneio; 

- Dimensão da exploração; 

- Localização da exploração. 

 

Uma vez que a grande maioria das edificações já existem, encontrando-se em processo de 

licenciamento junto da Câmara Municipal de Moura, a alternativa da localização não se apresenta como 

viável. 

 

Paralelamente, no presente caso, existem já diversas infraestruturas implantadas (construídas) no 

terreno, preconizando-se ampliações mínimas da área construída, ou seja, três novas fossas de 

retenção e duas estrumeiras. Por outro lado, o aproveitamento da área edificada através de pequenas 

obras de adaptação permitirá, cumprindo-se as regras do bem-estar animal, a instalação do efetivo 

preconizado. 

 

No presente EIA não se analisarão alternativas ao projeto porquanto tal diminuiria de forma significativa 

a viabilidade económica do mesmo, inviabilizando mesmo o projeto. 

 

Por último, destaca-se a intenção firme da Agricola Ganadera Gil, Lda., em cumprir a totalidade das 

medidas de minimização/mitigação de impactes negativos, resultantes do presente Estudo de Impacte 

Ambiental, compatibilizando ao máximo a atividade pecuária com os recursos e/ou património natural e 

construído. 

 

2.2 PROJETO DA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA 

A Agricola Ganadera Gil, Lda. pretende obter licenciamento para uma exploração suinícola na Herdade 

da Tapada (Safara/Moura), considerando um efetivo de 970 porcas reprodutoras, 8 machos 
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reprodutores, 2060 lugares para recria de leitões e 6758 porcos de engorda, a que correspondem 1459 

CN. 

 

A produção anual prevista é de 15006 leitões / ano, considerando-se os seguintes valores médios: 970 

Porcas x 2,21 Ciclos / Ano x 7 Leitões / Porca. 

 

Com a produção anual acima prevista, o volume de negócios rondará, aos preços atuais, os 2664000€. 

 

A produção ocorrerá em regime intensivo, individualizando-se áreas destinadas a: porcas em gestação, 

varrascos, maternidades, parques de recria, pavilhões de engorda, zona social, enfermaria, armazém e 

outros. Adiante, no presente capítulo, é apresentada a listagem destas edificações. 

 

O projeto de execução associado ao presente EIA encontra-se em sintonia com o Decreto-Lei nº 

81/2013 e com a Portaria nº 636/2009, documento legais estes que estabelecem os requisitos 

específicos de funcionamento das explorações ao nível dos equipamentos e das condições higio-

sanitárias. De igual modo, serão cumpridos os requisitos constantes nos diplomas legais relacionados 

quer com o bem-estar animal quer com a proteção do ambiente na envolvente da área de Projeto. 

 

A gestão dos efluentes pecuários, cumprirá as normas técnicas constantes na Portaria nº 631/2009, de 

9 de junho, alterada pala Portaria nº 114-A/2011, de 23 de março, para o armazenamento e valorização 

dos efluentes pecuários. 

 

Tendo em conta que os efluentes pecuários serão encaminhados para espalhamento em território 

espanhol, deverá ser tido em conta o Regulamento CE n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 3 de Outubro, que refere no seu Anexo II, ponto 3, alínea iii) “No trânsito intracomunitário, 

o transporte é acompanhado de uma GTEP e de um certificado sanitário”. 

 

2.2.1 EDIFICAÇÕES 

A exploração suinícola é composta por vários pavilhões destinados aos varrascos, inseminação, porcas 

em gestação, maternidades, recria, engorda, enfermaria, quarentena e cais embarque. 

 

A distribuição dos edifícios no terreno é justificada pela estruturação funcional da unidade, acompanha o 

desenvolvimento natural da topografia e respeita o afastamento dos mesmos relativamente às 

condições impostas pela carta de condicionantes do PDM de Moura. 
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Os edifícios existem e estão aptos a funcionar, quer no plano estritamente funcional (suinicultura), que 

no plano infraestrutural (redes diversas). 

 

Conforme referido, existem no local todos os pavilhões destinados ao bom funcionamento da 

Suinicultura, e todos os outros edifícios de apoio convenientes, tais como, escritórios, laboratórios, 

dependências do veterinário, casa do guarda, zona social destinada aos funcionários, sala de formação, 

arquivo, uma fábrica de rações (auto produtor), armazéns e arrumos diversos, edifícios técnicos de 

apoio às infraestruturas, zonas cobertas para abrigo do estacionamento de automóveis. 

 

Seguidamente a listagem das edificações existentes por tipologia de afetação. 

 

Sector de produção: recria e engorda 

 

Quadro 1: Edificações destinadas à recria e engorda 

Edifício Código interno Função/Uso Área bruta2 (m2) Observações 

H1 ED_101_01 Pavilhão de engorda 358,30  

H2 ED_101_02 Pavilhão de engorda 605,00  

H3 ED_101_09 Pavilhão de engorda 317,00  

H4  ED_73_01 Pavilhão de engorda 313,70  

H5 (+07A 
e 07B) 

ED_73_02 
Pavilhão de engorda (e 
armazéns) 

816,30 
 

H6 (+O8) ED_73_05 
Pavilhão de engorda (e 
armazéns) 

685,00 
 

H7 ED_100_01 Pavilhão de engorda 274,50  

H8 ED_100_02 Pavilhão de engorda 274,50  

H9 ED_100_03 Pavilhão de engorda 274,50  

H10 ED_100_04 Pavilhão de engorda 274,50  

H11 ED_100_05 Pavilhão de engorda 274,50  

H12 ED_100_06 Pavilhão de engorda 274,50  

H13 ED_100_07 Pavilhão de engorda 274,50  

H14 ED_100_08 Pavilhão de engorda 274,50  

C3 + A4 ED_101_03 
Porcas em gestação e 
varrascaria 

269,00 
Quatro varrascos 

E2 ED_101_04 Maternidades 732,00 
Quatro pavilhões 
com 24 maternidades 
cada 

E1 + F1 ED_101_05 
Maternidades e parques 
de recria 

660,00 
Maternidade (90) e 
parques de recria (13) 

C1 + A1 ED_101_06 Porcas em gestação e 770,00 Um varrasco 

                                                

2 Exclusivamente afetos à permanência de animais.  
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Edifício Código interno Função/Uso Área bruta2 (m2) Observações 

varrascaria 

G1 + V4 ED_101_07 
Enfermaria e abrigo 
coberto 

168,00 
 

C2 + A2 ED_101_08 
Porcas em gestação e 
varrascaria 

336,00 
132 jaulas para 
porcas em gestação. 
Dois varrascos 

D1 (+O4) ED_101_10 
Parques de gestação e 
arrumos 

1210,00 
 

F3 ED_101_13 Pavilhão de recria 592,00 Parques de recria (30) 

E3 + F2 ED_101_14 
Maternidades e parques 
de recria  

1063,00 
 

A3 +  B1 +  
L4 + O1 + 

M2  
ED_101_15 

Varrascaria, laboratório 
de inseminação, 
farmácia, armazém e 
casa do guarda 

131,00 Quatro varrascos 

J1 ED_101_18 Pavilhão de quarentena 260,00  

 

Instalações Sociais e de Apoio 

 

Quadro 2: Edificações destinadas a instalações sociais 

Edifício Código interno Função/Uso Área bruta (m2) Observações 

M3 (+O10) ED_73_03 
Moradia de apoio (e 
arrumos) 

99,00 (+50,37)  

O9 (+Z2) ED_73_04 Arrumos (e ruínas) 136,50  

K3 ED_100_09 Zona social 83,45 

Apoio aos 
funcionários. 
Balneário, sanitário e 
refeitório. 

L1 + L2 ED_101_11 
Dependências do 
veterinário e sala de 
formação 

206,00  

L3 ED_101_12 Arquivo 105,00  

L5 ED_101_16 Escritório principal 230,00  

K2 ED_101_17 Zona social 46,20 
Sanitários, recepção 
e arrecadação 

K1 + O3  ED_101_19 
Zona social principal e,  
armazém 

250,00  

O6 ED_101_20 Arrumos 26,20  

N2 ED_101_21 
Parque coberto de 
viaturas 

61,00  

O5 + N3  ED_101_22 
Armazéns e parque 
coberto de viaturas 

1082,00  

M1 + L6   
Moradia principal e 
escritório 

329,06  
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Zonas de arrumos 

Quadro 3: Edificações destinadas a arrumos 

Edifício Código interno Função/Uso Área bruta (m2) Observações 

O7A e 
O7B 

ED_73_02 Armazéns 593,93 
 

O8 ED_73_05 Armazéns 439,15  

O4 ED_101_10 Arrumos 35,80  

O2 ED_101_25 Arrumos 36,03  

 

Ruínas 

Quadro 4: Edificações em ruínas 

Edifício Código interno Função/Uso Área bruta (m2) Observações 

Z2 ED_73_04 
Edifício em ruínas (sem 
uso actual 

319,24 
 

Z1 ED_73_06 
Edifício em ruínas (sem 
uso actual 

275,10 
 

 

Fábrica de rações para fornecimento de alimento à exploração 

 

Quadro 5: Edificações destinadas ao fabrico de rações para autoconsumo 

Edifício Código interno Função/Uso Área bruta (m2) Observações 

P1 + P2 + 
I1 

ED_101_24 

Fábrica de rações, 
armazém da fábrica de 
rações, tegão da fábrica 
de rações 

810 

Todas estas 
infraestruturas se 
encontram 
licenciadas. 

 

2.2.2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O abastecimento de água à instalação é garantido por um conjunto de seis furos e quatro reservatórios, 

e respetivas redes de distribuição. Em anexo são apresentadas os desenhos com a implantação destas 

infraestruturas. 

 

2.2.3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

As águas pluviais são encaminhadas para caleiras, que por sua vez são descarregadas através de 

tubos de queda fora da área doa pavilhões, não existindo qualquer mistura com o efluente proveniente 

da suinicultura ou com os efluentes domésticos. Em anexo são apresentadas os desenhos com a 

implantação destas infraestruturas. 
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2.2.4 EFLUENTES DOMÉSTICOS 

Os efluentes de tipologia doméstica, provenientes de habitações e instalações sanitárias e de caráter 

social, serão encaminhadas para fossas sépticas estanques. Periodicamente estas fossas serão limpas 

recorrendo para este efeito a entidades licenciadas para o efeito. Em anexo são apresentadas os 

desenhos com a implantação destas infraestruturas. 

 

2.2.5 EFLUENTES PECUÁRIOS 

Os efluentes pecuários gerados na exploração consistem em chorume e estrume e serão 

encaminhados para infraestruturas próprias para o efeito, nomeadamente nitreiras, no caso do estrume, 

e fossas estanque de armazenamento, em betão armado, no caso do chorume. 

 

2.2.5.1 CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA DOS EFLUENTES PECUÁRIOS 

A Caracterização quantitativa dos efluentes pecuários que serão gerados na exploração são os 

seguintes: 

Quadro 6: Caracterização quantitativa dos efluentes pecuários 

Tipologia Quantitativo anual 

Chorume 13679,20 m3 

Estrume 37,50 tonelada 

 

O cálculo dos quantitativos poderá ser analisado em mais detalhe no Plano de Gestão de Efluentes 

Pecuários apresentado nos Anexos. 

 

2.2.5.2 INFRAESTRUTURAS DE GESTÃO DOS EFLUENTES PECUÁRIOS 

Na exploração já existem sistema de armazenamento dos efluentes pecuários, que sendo de 

capacidade insuficiente fase ao efetivo animal que se pretende implantar, implica a ampliação da 

capacidade de armazenamento existente. Assim serão construídas novas infraestruturas de 

armazenamento de efluentes pecuários para fazer face a esta situação, nomeadamente a construção 

de duas novas fossas de armazenamento de chorume e duas novas nitreiras para armazenamento de 

estrume. 

 

Em anexo são apresentadas os desenhos com a implantação destas infraestruturas. 

 

No quadro seguinte apresenta-se a caracterização das infraestruturas de armazenamento de efluente 

pecuário. 
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Quadro 7: Caracterização das infraestruturas de armazenamento de efluentes pecuários 

Designação da 
infraestrutura 

Tipologias Situação 
Volumetria 

(m3) 

Q1 Armazenamento de Chorume existente 413,87 m3 

Q2 Armazenamento de Chorume a construir 3120 m3 

Q3 Armazenamento de Chorume existente 805 m3 

Q4 Armazenamento de Chorume a construir 2640 m3 

Q5 Armazenamento de Chorume a construir 400 m3 

R1 Nitreira a construir 1224 m3 

R2 Nitreira a construir 1320 m3 

 

2.2.5.3 DESTINO DOS EFLUENTES PECUÁRIOS 

Relativamente ao destino final dos efluentes pecuários, estes serão na sua totalidade encaminhados 

para espalhamento em terrenos pertencentes ao promotor e localizados em Mérida, Espanha. 

 

Em anexo é apresentada a declaração da entidade que irá receber os efluentes pecuários em território 

espanhol, bem como a listagem das parcelas afetas ao espalhamento dos efluentes. 

 

2.2.6 MATÉRIAS-PRIMAS (RAÇÕES) 

A matéria-prima a utilizar na exploração resume-se a rações para os animais, que, conforme referido 

anteriormente serão produzidas na fábrica de rações existente na Herdade da Tapada. 

 

A unidade de produção de rações, receberá as matérias-primas, que serão misturadas nas diferentes 

proporções de modo a produzir a ração adequada a cada tipologia e fase de produção dos animais. 

 

Prevê-se um consumo anual de ração na ordem das 10000 toneladas. 

 

2.2.7 ENERGIA 

Toda a energia a consumir na instalação será elétrica, não se prevendo a utilização de qualquer outra 

fonte de energia, à exclusão de gás engarrafado para alimentação de esquentadores nas habitações, 

pese embora a sua reduzida expressão na globalidade da exploração. 
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A alimentação será efetuada por um Posto de Transformação com uma potência de 250kVA, prevendo-

se um consumo anual de 1350000 kWh/ano, repartidos em 790000 kWh para a exploração suinícola e 

560000 kWh para a fábrica de rações. 

 

2.2.8 SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DOS PAVILHÕES 

De modo a garantir as condições higio-sanitário das instalações, os pavilhões serão dotados de 

ventilação natural e artificial. 

 

A ventilação natural é conseguida pela passagem contínua de ar pelas aberturas existentes para o 

efeito nos pavilhões. 

 

No que respeita à ventilação artificial, esta tem como objetivo complementar a ventilação natural, e será 

efetuada por meio de ventiladores. 

 

2.2.9 GESTÃO DE RESÍDUOS E SUBPRODUTOS 

Na exploração da Herdade da Tapada serão gerados resíduos e subprodutos inerentes à atividade 

agro-pecuária, assim como à presença humana. 

 

Os resíduos que se preveem gerar na exploração serão na sua maioria os resíduos de embalagens de 

medicamentos e outras, resíduos associados aos cuidados veterinários dos animais, e os resíduos 

urbanos e equiparados. 

 

Como subprodutos, e inerente a esta atividade, serão gerado cadáveres de animais e restos dos partos. 

 

Encontra-se prevista a implementação de recipientes e meios para o correto acondicionamento dos 

resíduos e subprodutos gerados, assim como os procedimentos para o correto encaminhamento destes 

para reciclagem e/ou eliminação, sempre por recurso a entidades licenciadas para o efeito. 
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3 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

3.1 INTRODUÇÃO 

Com o presente capítulo pretende-se caracterizar e analisar o estado geral do ambiente da área de 

influência do projeto da implantação da exploração suinícola da Herdade da Tapada, tendo como 

objetivo definir as condições ambientais dos descritores passíveis de serem afetados pelas fases de 

implantação, exploração e desativação, da exploração suinícola em causa. 

 

A caracterização aqui vertida para cada descritor ambiental teve por base informação bibliográfica e 

recolhida em trabalho de campo, permitindo assim estabelecer a situação atual que sustentou a 

avaliação de impactes elaborado no presente estudo. 
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3.2 CLIMA 

Os valores médios que caracterizam o clima de um dado local, dependem do intervalo de tempo 

utilizado e não apresentam os mesmos resultados quando se compara um ano com um decénio, ou 

com um século. Conforme convencionado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), o clima é 

caracterizado pelos valores médios dos vários elementos climáticos num período de 30 anos, 

designando-se valor normal de um elemento climático o valor médio correspondente a um número de 

anos suficientemente longo para se admitir que ele representa o valor predominante daquele elemento 

no local considerado. Segundo a OMM, designam-se por normais climatológicas os apuramentos 

estatísticos em períodos de 30 anos que começam no primeiro ano de cada década 

(http://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/). 

 

Para a caracterização do clima na área de implantação do projeto consultaram-se: 

 O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, quer através do seu site www.ipma.pt quer através 

da consulta nas Normais Climatológicas referentes ao período 1951-1980; 

 A Agência Portuguesa do Ambiente através do Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos (http://snirh.apambiente.pt/).  

 

O fator ambiental é caracterizado em termos da classificação climática da região, temperatura, 

precipitação, insolação, humidade relativa do ar e regime de ventos. 

 

3.2.1 CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA 

Em termos de tipo de clima, e utilizando a classificação de Köppen-Geiger, correspondendo à última 

revisão de Köppen em 1936, os resultados são inequívocos. Na área de estudo o clima é Temperado, 

do Tipo C, verificando-se o Subtipo Cs (Clima temperado com Verão seco) com a variedade Csa, ou 

seja, clima temperado com Verão quente e seco. 

 

3.2.2 TEMPERATURA 

A temperatura do ar refere-se, por convenção internacional, ao ar livre, a uma altura compreendida 1,25 

e 2,00 m de altura acima do solo. A amplitude da variação diária da temperatura do ar varia com as 

condições locais e a estação do ano (INMG, 1981). 

Para a caracterização da temperatura do ar consideraram-se inicialmente dados das estações 

climatológicas Amareleja (13,5 km para NNW do Projeto) e Beja (58 km para WSW do Projeto), 

respetivamente com dados para os períodos 1967/1980 e 1956/1980. 
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A análise dos dados de base permite tecer as seguintes considerações: 

 As temperaturas registadas em Beja assim como as suas variações acompanham muito de perto 

o verificado na Amareleja (Figura 2); 

 As variações sazonais de temperatura são da ordem dos 15 ºC3, com os meses mais frios a 

coincidirem com os meses de Dezembro e Janeiro e, os meses mais quentes com Julho e 

Agosto; 

 As amplitudes mensais são mais pronunciadas nos meses de Julho e Agosto (compreendidas 

entre os 17 ºC e os 18 ºC) e mais suaves nos meses de Dezembro e Janeiro (entre 8 ºC e 10 

ºC); 

 A temperatura máxima absoluta (43,2 ºC) foi observada na Amareleja, num mês de Julho; 

 A temperatura mínima absoluta (-6,5 ºC) também foi registada na Amareleja, durante um mês de 

Janeiro. 

De forma complementar, para Beja, compararam-se as temperaturas médias mensais dos períodos 

1956/1980 e 1971/2000. Uma análise sumária deste parâmetro estatístico sugere um ligeiro incremento 

das temperaturas médias (sempre inferior a 1 ºC) para o período mais recente de análise (Figura 3). 

 

Figura 2: Variações sazonais da temperatura, registadas na Amareleja e em Beja, em datas anteriores a 1981. 

                                                

3 Considerando a Temperatura média mensal, esta amplitude é de 15,6 ºC na Amareleja e de 14,3 ºC em Beja. 
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Figura 3: Comparação das temperaturas médias mensais entre os períodos de observação 1956/1980 e 1971/2000, em Beja. 

 

3.2.3 PRECIPITAÇÃO 

Designa-se por precipitação à deposição no globo terrestre de água, nos estados líquido ou sólido, 

proveniente da atmosfera. Os climas podem ser classificados pela quantidade de chuva por ano. Na 

generalidade, a precipitação está condicionada pela latitude e pela altitude, associadas aos 

mecanismos que produzem a precipitação: depressões atmosféricas, sistemas frontais, convecções, 

etc. A precipitação é considerada como o fator dominante entre os fatores da erosão hídrica do solo, 

sendo um dos principais processos de remoção de poluentes da atmosfera (INMG, 1984). 

 

Para a caracterização da precipitação consideraram-se dados das estações climatológicas Amareleja e 

Beja, respetivamente com dados de precipitação para os períodos 1963/1980 e 1951/1980. 

 

A análise dos dados de base permite tecer as seguintes considerações: 

 As variações sazonais são notórias, com meses tipicamente chuvosos e outros em que quase 

não ocorre precipitação, sendo que essas variações são muito semelhantes entre as estações 

de Beja e da Amareleja (r=0,98); 

 Globalmente, a precipitação é mais elevada em Beja do que na Amareleja (Figura 4); 

 No semestre húmido (Outubro a Março) ocorre ¾ da precipitação total anual. Esta situação 

verifica-se quer na Amareleja quer em Beja. 
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Figura 4: Variações sazonais da precipitação, registadas na Amareleja e em Beja, em datas anteriores a 1981. 

 

Dados de precipitação anual, disponibilizados pelo SNIRH/APA para um conjunto de três estações 

razoavelmente próxima da área de Projeto (Amareleja, Santo Aleixo da Restauração e, Sobral da 

Adiça)4 e, para um período de observações recente (1980-2007), evidenciam: 

 Precipitações médias anuais compreendidas entre 485 mm e 539 mm; 

 Significativa variabilidade interanual dos valores de precipitação. Em Santo Aleixo da 

Restauração choveu 4,9 vezes mais no ano de 1995 (o mais húmido da série de dados) do que 

no ano de 1998 (o mais seco da série); 

 A existência de anos consecutivos com precipitações bastante reduzidas. É o caso dos anos 

1991 e 1992, onde em nenhuma das três estações se excedeu o primeiro quartil da série de 

dados.   

De forma complementar, para Beja, compararam-se as precipitações médias mensais dos períodos 

1951/1980 e 1971/2000. Uma análise sumária deste parâmetro estatístico sugere um comportamento 

misto em termos de tendências (Figura 5), com meses onde se verifica um incremento da precipitação 

média (ex. Abril, Maio e Dezembro) e meses onde se observam decréscimos (ex. Janeiro, Fevereiro e 

Março). 

                                                

4 Amareleja a 13,5 km para NNW do Projeto; Santo Aleixo da Restauração a 5 km para ESE e, Sobral da Adiça a 

9 km para SW. 
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Figura 5: Comparação das precipitações médias mensais entre os períodos de observação 1951/1980 e 1971/2000, em Beja. 

 

No que respeita a precipitações máximas diárias destacam-se os seguintes valores5: 

 80,8 mm, observado na Amareleja, em 14/11/1983; 

 109,1 mm, observado em Santo Aleixo da Restauração, em 13/06/1988; 

 122,0 mm, observado em Sobral da Adiça, em 06/11/1997. 

 

3.2.4 INSOLAÇÃO 

Insolação, na bibliografia meteorológica portuguesa significa número de horas de sol descoberto acima 

do horizonte, na bibliografia meteorológica geral significa radiação solar incidente. O número de horas 

de sol descoberto acima do horizonte é um elemento climático muito importante para diferentes 

atividades humanas e também para o comportamento dos ecossistemas. A insolação é expressa em 

horas e décimos, ou em percentagem (INMG, 1981). 

 

Os valores em percentagem correspondem à razão entre a insolação observada e a insolação máxima 

possível no mês, dada por tábuas astronómicas. 

 

Por inexistência de dados para a estação de Amareleja (mais próxima da área de Projeto), exibe-se na 

Figura 6 as variações sazonais observadas em Beja. 

                                                

5 Provenientes de www.snirh.pt . 

http://www.snirh.pt/
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Figura 6: Variações sazonais da insolação, registadas em Beja, em datas anteriores a 1981. 

 

Os meses de Julho e de Agosto destacam-se como os meses com maior insolação (quer em termos 

absolutos quer em termos relativos) enquanto, como expectável, de Novembro a Fevereiro, esta diminui 

de forma significativa. 

 

De acordo com a Carta da insolação para Portugal (in Atlas do Ambiente/Agência Portuguesa do 

Ambiente), elaborada com os valores médios da insolação (horas) em 30 estações climatológicas 

durante o período de 1931 – 1960, e complementada com informação de 16 estações com períodos de 

funcionamento entre os 15 e 30 anos, a área de Projeto recebe em média, entre 3000 e 3100 horas de 

sol por ano, sendo estes valores dos mais elevados para o território de Portugal continental.  

 

3.2.5 HUMIDADE DO AR 

A água está sempre presente na atmosfera terrestre, em maior ou menor quantidade, usualmente no 

estado de vapor que é invisível. O estado higrómetro do ar exprime-se por meio de várias grandezas 

físicas entre as quais a humidade relativa do ar. A humidade relativa do ar é a relação entre a massa m 

de vapor de água que existe num volume qualquer de ar húmido e a massa m’ necessária para saturar 

esse ar à mesma temperatura. Geralmente a humidade relativa do ar é expressa em percentagem 

(INMG, 1985). 
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As variações da humidade relativa do ar são principalmente condicionadas pelas variações da 

temperatura e pela natureza das massas de ar no local. Os valores da humidade do ar às nove horas da 

manhã são assumidos como sendo uma boa aproximação dos valores médios no dia (INMG, 1985). 

 

Para a caracterização da humidade do ar na área de Projeto consideraram-se valores medidos na 

Amareleja no período compreendido entre 1967-1980 (Quadro 8). 

 

Quadro 8: Valores médios de Humidade relativa do ar, registados na Amareleja, entre os anos de 1967 e 1980. 

%HR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

9 h 94 92 85 79 72 66 60 59 66 76 87 93 

18 h 85 80 70 63 54 44 33 32 44 62 77 83 

 

A distribuição é gaussiana, verificando-se valores médios superiores a 90%, nos meses de Dezembro a 

Fevereiro (em medições efetuadas às 9 horas) e, valores inferiores a 50%, nos meses de Junho a 

Setembro (em medições efetuadas às 18 horas).  

 

3.2.6 REGIME DE VENTOS 

A atmosfera terrestre pode ser considerada como uma máquina térmica, em que parte da radiação solar 

que chega à Terra transforma-se em energia cinética que dá origem ao movimento permanente da 

atmosfera ao qual chamamos de vento. O vento é particularmente o movimento horizontal do ar, que 

como grandeza vetorial é descrito pelas componentes de um vetor: direção e intensidade, que 

representam o ponto de onde o vento sopra e a sua velocidade. O vento apresenta variações de direção 

e velocidade frequentes (INMG, 1990). 

 

A análise do elemento climático vento baseou-se nas normais climatológicas da estação Amareleja, 

para o período de dezoito anos 1963-1980. 

 

De acordo com estes dados, na Amareleja (13,5 km para NNW do Projeto) tem-se que:   

 De Março a Outubro (oito meses do ano) os ventos são predominantes de NW (Figura 7); 

 Essa predominância é mais marcada nos meses de Julho e Agosto; 

 As velocidades médias (dos registos com mais do que 1 km/h) não excedem os 14 km/h sendo 

que ¾ dos resultados se situam abaixo dos 11,3 km/h; 

 As calmias (velocidade do vento inferior a 1 km/h) predominam nos meses de Dezembro e 

Janeiro, sendo menos frequentes nos meses de Maio e Junho. 
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Figura 7: Variação mensal da frequência e velocidade do vento por oito rumos, no período 1963-1980, na Amareleja. 
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3.3 PATRIMÓNIO 

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

3.3.1.1 CONCEITOS 

Património Arquitetónico - Elementos edificados pertencentes ao domínio da Arquitetura erudita, civil 

e religiosa, de fácies urbana ou rural, elaborados segundo os cânones dos diversos estilos 

arquitetónicos. 

 

Património Edificado – Elementos edificados pertencentes ao domínio da Arquitetura popular, civil e 

religiosa, de fácies urbana ou rural. Apesar de não possuírem o valor artístico do património 

arquitetónico o seu estilo particular, qualidade de execução e cuidado de integração na paisagem, 

reservam-lhe um espaço particular na caracterização da paisagem antropizada, representando a grande 

maioria do património edificado nacional. Correspondem à forma de habitar o espaço, urbano e rural da 

população ao longo da História. Exclui-se desta categoria os elementos integráveis na categoria de 

património Etnográfico. 

 

Património Etnográfico – Elementos de composição do património Arquitetónico e Edificado, 

fundamentalmente em espaço rural. Geralmente estão associados a exploração do espaço envolvente 

do edificado. 

 

Património Arqueológico – Categoria que inscreve os bens móveis ou imóveis que pela sua 

antiguidade, localização e metodologia de abordagem próprias se inscrevem na alínea 2 do Artigo 74 do 

capítulo II da Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro, subdividida nas categorias definidas no Thesauros 

(Base de Dados da responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural - DGPC). 

 

Prospeção Arqueológica Sistemática – Para efeitos do presente trabalho, e face às condições de 

ocupação e visibilidade dos solos, foi considerado que se efetuou prospeção arqueológica sistemática 

sempre que foi possível efetuar, em condições ótimas, passagens sucessivas, espaçadas entre si cerca 

de 5 a 10m, no mesmo campo ou área. 

 

Prospeção Arqueológica Não Sistemática – para efeitos do presente trabalho, e face às condições de 

ocupação e visibilidade dos solos, foi considerado que se efetuou prospeção arqueológica não 

sistemática sempre que a ocupação do solo não permitiu realizar em condições ótimas, passagens 

sucessivas, espaçadas entre si cerca de 5 a 10m, no mesmo campo ou área, sendo as mesmas 
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percorridas diversas vezes, e em diversos sentidos, com o objetivo de identificar áreas onde fosse 

possível observar o solo, nomeadamente, clareiras, caminhos e cortes no terreno, de onde se 

pudessem inferir dados que pudessem ser transpostos para as áreas de maior dificuldade de 

observação dos solos. 

 

Os dados e resultados da ação de prospeção arqueológica são apresentados no Quadro síntese do 

Trabalho Arqueológico Realizado (Anexo II – Património), onde constam uma pequena descrição das 

características geológicas, horográficas, do coberto vegetal e das condições de visibilidade encontradas 

ao longo do percurso. Neste quadro é ainda explicitado o tipo de prospeção efetuado, bem como os 

resultados obtidos. Este quadro foi realizado de acordo com as orientações da Tutela. 

 

Áreas intransitáveis – áreas onde o coberto vegetal não permitiu o acesso para realizar qualquer ação 

de prospeção, mesmo de forma não sistemática, estão nesta categoria fundamentalmente as áreas já 

adstritas à exploração suinícola em que os animais não se encontravam estabulados. 

 

3.3.1.2 APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 

O presente documento corresponde ao relatório do descritor Património Cultural do Estudo de Impacte 

Ambiental da Exploração Suinícola da Herdade da Tapada, localizada na herdade homónima 

administrativamente inscrita no distrito de Beja, concelho da Moura, freguesia de Safara e Santo Aleixo 

da Restauração. 

 

Para efeitos do presente trabalho foi definida como área de estudo os limites da propriedade, 

materializados no campo por vedações de vária natureza – cercas e muros. Não foram ultrapassados 

os limites da propriedade. 

 

O relatório que se apresenta constitui a súmula do trabalho, de gabinete e de campo, realizados com o 

objetivo de efetuar o reconhecimento e prospeção arqueológica sistemática da área em estudo, numa 

perspetiva alargada, e um levantamento, tão exaustivo quanto possível, do património localizado na 

envolvente do Projeto. 

 

O trabalho realizado teve por base: a consulta da bibliografia disponível, o contacto com instituições 

administrativas e de investigação e trabalho de campo (relocalização in situ, dos elementos identificados 

na fase de trabalho de gabinete, e identificação de eventuais novos elementos patrimoniais através da 

realização de trabalhos de prospeção arqueológica sistemática). 
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Pretendeu-se efetuar o diagnóstico da situação da área a afetar direta e indiretamente pelo Projeto, 

identificar os elementos patrimoniais que possam vir a ser sujeitos a impacte, e preconizar as medidas 

ambientais consideradas adequadas à minimização de impactes negativos, e à potenciação de 

impactes positivos. 

 

3.3.1.3 DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 

Uma vez que o grosso do conjunto das infraestruturas destinadas à exploração suinícola já existe, 

sendo apenas necessárias algumas obras no seu interior para albergar novas funcionalidades, não se 

prevendo a necessidade de construção de novos equipamentos, à exceção de: 

 3 fossas: 

o Q 2 – 30,0m comp x 26,0m larg x 4,0 m prof =3120 m3 

o Q 4 – 30,0m comp x 22,0m larg x 4,0 m prof =2640 m3 

o Q 5 – 10,0 m comp x 10,0m larg x 4,0 m prof = 400 m3 

 2 nitreiras: 

o R1 - 51,0m comp x 8,0m larg x 3,0 m prof = 1224 m3 

o R2 - 55,0m comp x 8,0m larg x 3,0 m prof = 1320 m3, acrescidas das respetivas redes de 

adução e rejeição, foi definida apenas uma área considerada de afetação direta e indirecta, 

materializada no terreno pelos limites da propriedade delimitados:  

o A NE pela Estrada Nacional 258 que liga Safara a Santo Aleixo da Restauração; 

o A SE pela Ribeira de Safareja; 

o A E por uma linha reta ligando a Estrada Nacional à Ribeira de Safareja. 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 46 

 

Figura 8: Área de Afetação Direta/Indireta. Carta Militar de Portugal à Escala 1:25.000, folha 514, Serviços Cartográficos do 

Exército, levantamento de 2015 

 

Recorda-se que os limites da propriedade se encontram delimitados no terreno por muro e cercado. 

Esta área de afetação foi definida para lá dos limites da área construída adstrita à exploração suinícola, 

por forma a englobar uma área de enquadramento de pelo menos 200m em torno de toda a área afeta à 

produção, de acordo com o espírito da Circular “Termos de Referência para o Descritor Património em 

Estudos de Impacte Ambiental” de 10 de Setembro de 2004. 

 

Este limite foi definido por se considerar que abarcaria todas as possíveis afetações, diretas e indiretas, 

decorrentes de todos os trabalhos necessários para a implantação do projeto incluindo as novas 

estruturas de recolha de efluentes e respetivas redes de adução e rejeição de efluentes domésticos e 

pecuários. 

 

3.3.1.4 CONTACTOS 

No decurso do trabalho de gabinete e de campo foram contactados investigadores e instituições ligados 

à investigação, inventariação e divulgação do Património Cultural, no sentido de proceder a consultas 

bibliográficas, recolher informações sobre os elementos patrimoniais existentes na área em estudo, e 

comunicar o objetivo e âmbito dos trabalhos realizados.  
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 Direção Geral do Património Cultural (DGPC) – Direção Regional de Cultura do Alentejo 

(DRCALEN) (Solicitação de Autorização de Trabalhos Arqueológicos, recolha de informações 

relativas ao Património Arqueológico na área em estudo e consulta das bases de dados 

existentes no sítio oficial do Instituto) 

 Biblioteca Nacional de Portugal 

 Biblioteca de Arqueologia da DGPC 

 Câmara Municipal de Moura 

 

 

3.3.2 QUESTÕES METODOLÓGICAS 

3.3.2.1 METODOLOGIA DE TRABALHO 

Os trabalhos desenvolvidos para o património cultural respeitaram a seguinte metodologia, 

desenvolvida em três fases sequenciais: 

 

1.º FASE – PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Numa primeira fase efetuou-se pesquisa bibliográfica tão exaustiva quanto possível, em bibliotecas e 

arquivos, com o objetivo de recolher e atualizar dados sobre o património cultural existente na área de 

estudo. 

 

Contactou-se a Direção Geral do Património Cultural (DGPC) – Direção Regional de Cultura do Alentejo 

(DRCALEN), no sentido de solicitar a devida Autorização de Trabalhos Arqueológicos e a Câmara 

Municipal de Moura com o objetivo de recolher informações atualizadas sobre o património existente na 

área em estudo. 

 

Nesta fase efetuou-se, igualmente, a avaliação da cartografia disponível para determinar a 

potencialidade arqueológica da área em estudo, através da seleção de áreas de ocupação preferencial, 

obtidas pela avaliação geológica, hidrográfica, orográfica e de capacidade de uso do solo.  

 

2.º FASE – TRABALHO DE CAMPO 

O trabalho de campo consistiu no reconhecimento, e prospeção integral da área em estudo, para 

verificar in loco o estado da situação referente ao Património nas diversas componentes do Projeto, 

georreferenciar, registar e descrever as ocorrências patrimoniais que fossem identificadas. 
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A prospeção arqueológica foi realizada, por um arqueólogo, tendo a metodologia e a intensidade da 

ação sido adaptada às condições de visibilidade, ao coberto vegetal e à topografia das diversas áreas 

em estudo. Cada área sujeita a prospeção arqueológica foi descrita no Quadro Síntese do Trabalho 

Arqueológico Realizado, explicitando-se para cada situação o tipo de trabalho realizado. No Anexo II – 

Património consta igualmente a localização de cada área referencia no Quadro. 

 

Cada um dos elementos identificados foi objeto de registo fotográfico, georreferenciação e descrição 

sumária. 

 

Basicamente a prospeção consistiu no percurso integral de cada campo definido no Quadro, em fiadas 

de cerca de 10m de distância entre si, e no registo dos vestígios móveis ou imóveis identificados. 

Foram observados os afloramentos existentes ao longo da área em estudo e cartografados os mais 

atrativos para uma potencial ocupação humana ainda que temporária ou ocasional. 

 

Foram observados os cortes de escavações realizadas no terreno com o objetivo de aferir a 

potencialidade estratigráfica de cada área e identificar vestígios arqueológicos não visíveis à superfície. 

Foram identificados, fotografados e descritos em ficha própria constante do Anexo I, os Elementos 

Patrimoniais identificados integrados na categoria de património edificado e etnográfico. 

 

3.º FASE – TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

No presente relatório compilam-se todos os dados recolhidos nas anteriores fases de trabalho, de forma 

a poder realizar o diagnóstico da situação, prever impactes associados à exploração Suinícola e 

preconizar as medidas de minimização consideradas aplicáveis. 

 

Referem-se de forma clara os limites ao conhecimento e preconizam-se, em forma de plano de 

salvaguarda, os trabalhos futuros a realizar no caso da aprovação do Projeto, de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

No presente relatório incluem-se todos os registos efetuados. 

 

3.3.2.2 METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DE VALOR PATRIMONIAL 

Para a concretização do valor patrimonial de cada elemento, monumento ou conjunto, 

independentemente da sua categoria de pertença, foi definido um conjunto de 8 critérios, de acordo com 

o articulado da Lei 107/2001 de 8 de Setembro (Artigo 17º do Título IV da), a saber: 
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 Valor criativo - Relacionado com a qualidade artística do elemento e o génio do seu criador. 

 Valor Sócio-Religioso – Valor do elemento enquanto objeto de culto ou de especial relevância 

para a comunidade em que se insere, independentemente do seu valor criativo. 

 Valor Histórico – Valor do elemento enquanto testemunho histórico relevante, a nível local, 

regional ou nacional. 

 Valor Científico – Valor do elemento, conjunto ou sítio para a investigação científica nas suas 

diversas vertentes, relacionado com a potencialidade científica e grau de conhecimento. 

 Valor Estético – Referente à qualidade estética do elemento patrimonial, difere do valor 

arquitetónico pela sua maior abrangência e independência em relação ao génio do criador, 

podendo ser aplicada a elementos de arquitetura popular, ou mesmo etnográficos. 

 Valor de Integração – Qualidade da integração do elemento patrimonial da sua envolvente 

paisagística, topográfica, orográfica e relação com o meio envolvente. 

 Valor Estilístico – Integração do elemento patrimonial nos cânones da sua categoria de 

pertença. 

 Valor de Pertença – Adequação do valor estilístico à dimensão local e regional. 

 

A cada um dos critérios definidos foi atribuído um valor igual a 1, resultante da sua presença, que 

permitirá a quantificação do valor patrimonial global de cada ocorrência patrimonial. 

 

O valor global de cada elemento patrimonial corresponde ao somatório dos valores definidos em cada 

um dos critérios em análise, correspondendo um valor patrimonial: 

 Reduzido – entre 1 e 2 valores 

 Médio – entre 3 e 5 valores 

 Elevado – 6 e 8 valores 

 Excecional - Maior de 8 valores o que corresponde à presença de classificação legal, nos 

seguintes moldes:  

o 1 valor - em caso de classificação como Imóvel de Interesse Municipal 

o 2 valores - em caso de classificação como Imóvel de Interesse Público 

o 3 valores - em caso de classificação como Monumento Nacional 

o 4 valores - em caso de classificação como Património Mundial da Humanidade. 

 

Associado ao valor patrimonial atribuído por cada um dos critérios supra definidos considerou-se o Grau 

de Conhecimento sobre o elemento patrimonial, nas dimensões de observação, investigação, registo e 

divulgação, sendo que, quanto menor for o conhecimento sobre o elemento patrimonial, maior a 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 50 

necessidade da sua preservação. Assim, para este critério foi definida uma escala gradual de 1 a 5 

valores, correspondendo o valor 5 ao total desconhecimento e o valor 1 a um grau de conhecimento e 

divulgação que permitam um completo conhecimento sobre o elemento patrimonial. 

 

Quando não for possível determinar o valor patrimonial de um elemento este será considerado 

indeterminado, correspondendo ao valor 0. 

 

3.3.3 ENQUADRAMENTO 

3.3.3.1 ESTADO DA ARTE 

O conhecimento exaustivo do património arqueológico do Concelho de Moura, incluindo as freguesias 

de Santo Aleixo da Restauração e Safara, remonta aos anos 40 do século XX, década em que José 

Fragoso de Lima inventariou, na sua obra Monografia Arqueológica do Concelho de Moura um total de 

38 estações de diacronia entre a Pré-história Recente e a Época Medieval Islâmica. 

 

Através de um pormenorizado inquérito, etnográfico e arqueológico, às povoações do entorno rural do 

concelho, o autor teve conhecimento, e procedeu à localização, de sítios relacionados com a vida e 

morte das comunidades humanas ao longo da diacronia histórica. 

 

Na freguesia de Santo Aleixo da Restauração o autor inventariou cinco estações – Necrópole Megalítica 

da Herdade da Negrita do período Neo-calcolítico e povoados fortificados de Bezerra do Ouro, Castelo 

da Safareja, Castelo de Murtigão e Castelo das Guerras com ocupação da Idade do Ferro continuada 

durante o período de dominação romana. 

 

Para além do catálogo das estações inventariadas, a obra é ainda de grande utilidade pelo 

levantamento da microtoponímia associada aos sítios arqueológicos pelas populações locais, e pelo 

registo das lendas com elas relacionadas, informações preciosas que conduziram o autor a diversos 

sítios arqueológicos do concelho, alguns dos quais já severamente afetados pelo passar do tempo e 

pela incúria do Homem. 

 

Mais tarde Jorge de Alarcão, década de 80 do mesmo século, no exaustivo trabalho de inventariação 

realizado para a sua tese de doutoramento, relocalizou na Herdade da Negrita vestígios de cronologia 

romana, confirmados pelos técnicos da extensão do IPA de Castro Verde – Manuela de Deus e José 

Costa Correia, em 1999, que aventam a hipótese de se tratar de uma necrópole. 
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Vestígios de idêntica cronologia são referidos e confirmados em Santo Aleixo da Restauração, já o 

mesmo não acontecendo em relação às referências: Herdade das Sesmarias da Volta, na antiga 

freguesia de Safara e de Pedras Tanchadas cuja localização os referidos técnicos não puderam 

confirmar. 

 

Desde a década de 80 do século XX, uma equipa liderada por António Monge Soares tem-se dedicado 

ao estudo do Castelo Velho de Safara, povoado fortificado de cronologia calcolítica e Idade do Ferro, 

tendo sido publicados um conjunto de artigos relacionados com a produção metalúrgica, nos quais são 

divulgadas algumas datações. 

 

No decurso dos trabalhos de relocalização e georreferenciação dos sítios arqueológicos do concelho de 

Moura, os referidos técnicos da Extensão de Castro Verde, inventariaram um conjunto de estações 

arqueológicas até então desconhecidas entre as quais se referem nas freguesias em estudo: um 

conjunto três sepulturas escavadas no substrato rochoso de xisto e, nas proximidades, abundante 

cerâmica de construção de cronologia medieval ou pós medieval. 

 

No presente, o trabalho de inventariação, salvaguarda e divulgação do património arqueológico do 

concelho tem sido levado a cabo pela Câmara Municipal, através da equipa de Arqueologia, que tem 

como missão realizar trabalhos de campo – escavação, acompanhamento de obras, prospeção, e de 

gabinete – tratamento de espólio e divulgação de resultados e por diversos investigadores 

fundamentalmente ao abrigo dos trabalhos relacionados com o empreendimento de fins múltiplos de 

Alqueva. 

 

No que concerne o património sujeito a proteção legal, nas freguesias de Santo Aleixo da Restauração 

e Safara encontram-se classificados os seguintes monumentos ou sítios: 

 Igreja Paroquial de Santo Aleixo da Restauração, classificada como Monumento Nacional pelo 

Decreto n.º 29 604, DG, I Série, n.º 112, de 16-05-1939 

 Igreja Paroquial de Safara, Nossa Senhora da Assunção, classificada como Monumento de 

Interesse Público pela Portaria n.º 217/2013, DR, 2.ª série, n.º 72, de 12-04-2013 

 Galeria Dolménica e Anta na Herdade da Negrita, classificadas como Imóvel de Interesse 

Público pelo Decreto n.º 29/90, DR, I Série, n.º 163, de 17-07-1990 
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3.3.3.2 INTEGRAÇÃO HISTÓRICA
6
  

O território correspondente ao concelho de Moura, possui diversos atrativos naturais que levaram à 

fixação de comunidades humanas ao longo da diacronia histórica. O território em estudo conjuga a 

fertilidade dos solos com uma excecional ocorrência de recursos minerais, e uma abundante rede 

hidrográfica da qual se destaca o Guadiana, importante via de comunicação fluvial estruturante do 

povoamento humano, em conjugação com as vias terrestres e marítimas que interliga. 

  

De acordo com o Volume VI da Revisão do PDM de Moura – Fase 1, a região forma a zona superior de 

um dos grandes mananciais mineralógicos da Península, a faixa pirítica, rica em ferro, zinco, chumbo e 

prata, cuja exploração está testemunhada desde a proto-história, integrada em redes de exploração e 

comércio, que ligavam o atual território português ao interior peninsular, nomeadamente com as zonas 

de Sevilha e do Guadalquivir. 

 

Não surpreende neste contexto que haja vestígios de ocupação desde as datas mais remotas da 

história da humanidade, pese embora o facto de existirem ainda algumas reservas em relação aos 

dados respeitantes à Pré-história antiga. 

 

Em virtude de não existirem no território do concelho, até à data, vestígios de ocupação humana datada 

do V milénio a.C., é no IV milénio a.C., sobretudo na transição para o III milénio a.C., que aparecem 

indícios mais claros de fixação de comunidades. A estruturação o povoamento relaciona-se intimamente 

com a proximidade dos recursos hídricos em conjugação com os critérios de fertilidade dos solos. Os 

indícios apontam para uma economia agro-pastoril, certamente complementada pela recoleção e pesca. 

Na produção artefatual, destaca-se a pedra polida, a indústria de talhe laminar e lamelar, bem como a 

presença de utensílios relacionados com a moagem. A progressiva sedentarização é ainda atestada 

pela presença de fossos escavados, que delimitavam a área de habitação, espaços sepulcrais 

marcados por monumentos megalíticos e os marcos identitários na paisagem materializados por 

gravuras ou monumentos de tipo monolítico7. 

 

Neste período ocorre uma estabilização e maior diversidade das formas de ocupação do solo: para 

além dos povoados na proximidade das zonas de maior aptidão agrícola, ocorrem pólos de ocupação 

                                                

6 Elaborada por Luís Santos, Doutor em História e Geografia pela Universidade Complutense de Madrid. 

7 Volume VI da Revisão do PDM de Moura – Fase 1, p. 21 
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em elevação dominando os recursos hídricos, o que poderá ser testemunho de uma maior preocupação 

defensiva e possivelmente de maior complexificação social.8 

 

O Calcolítico e a denominada revolução dos produtos secundários, acentua os padrões de economia 

agro-pastoril, reforçando o vínculo com os territórios de maior aptidão agrícola. O emprego de pedra nas 

construções, a maior incidência de fossos e muralhas atestam da estabilização do povoamento, sendo 

ainda visível através da importação de cerâmica campaniforme, na transição entre o Calcolítico e a 

Idade do Bronze, a existência de intercâmbio entre povoações. As atividades económicas transcendem 

as necessidades de consumo diário, ampliando-se à tecelagem e metalurgia. 

 

A Idade do Bronze no concelho de Moura encontra-se testemunhada fundamentalmente por espaços de 

necrópole com inumação em cista individual, sendo mais escassos os vestígios referentes à presença 

de áreas de povoado com elas relacionados, possivelmente por se tratar de estruturas mais difíceis de 

detetar ou por deficiências na prospeção realizada.9 

 

Na charneira entre os II e o I milénio, os povoados identificados testemunham uma diversidade, e 

possível complementaridade, de povoamento e de exploração de recursos. A existência de povoados 

em altura com muralhas reforçando condições naturais de defesa, refletem uma maior preocupação 

com a defesa, possivelmente de riquezas associadas à exploração metalúrgica e à intensificação de 

trocas comerciais.10 

 

De acordo com a mesma fonte, em meados do I milénio a.C., parece existir uma quebra do 

povoamento, já que após o povoamento dos primeiros séculos, só voltam a identificar-se vestígios 

correspondentes aos séculos IV a III a.C, já integráveis no que se convencionou designar, não sem 

contestação, a II Idade do Ferro, caso do Castelo Velho de Safara.  

 

O processo de romanização iniciou-se na primeira metade do século II a.C. relacionada com as 

campanhas militares e exploração de recursos metalíferos, tendo a fixação efetiva de população de 

origem itálica, ocorrido a partir da segunda metade do século I a.C. 

 

                                                

8 Cf. Idem, p. 22 

9 Cf. Idem, pp. 22-23. 

10 Cf. Idem, pp. 23-24 
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A ocupação romana desencadearia uma profunda transformação das estratégias de ocupação do 

território, da exploração dos recursos, da estrutura social, cultural e religiosa, levando a uma profunda 

reorganização administrativa que culminou na criação da colónia de Pax Iulia, cerca de 16 a.C, na qual 

foi integrado o opidum de Moura, cujo topónimo coevo se desconhece, mas que, de acordo com as 

evidências arqueológicas seria uma povoação de significativa importância, com edifícios de alguma 

monumentalidade11, certamente associados à representação do poder local. 

 

Apesar da sua posição algo marginal em relação à capital da civitas, Moura desenvolve-se então como 

aglomerado urbano, mercê da sua situação estratégica privilegiada, dominando não só o rio Guadiana, 

como quatro itinerários terrestres, considerando que era servida pelas estradas para Arucci, Pax Iulia, 

Serpa e Évora.12 

 

Complementares dos núcleos de povoamento mais significativos de cariz urbano, as villae, ou grandes 

propriedades, associadas fundamentalmente à exploração agrícola, pontuam o território, ocupando 

zonas de encostas suaves, sobre os melhores terrenos agrícolas, linhas de água e vias de 

comunicação. A sua principal produção, virada para uma economia à dimensão do império, eram os 

cereais, mas existiam outras produções de menor dimensão possivelmente destinadas ao consumo 

local ou ao comércio regional.13 

 

Em torno destas grandes propriedades rurais, gravitavam outras de menor dimensão, casais, ocupando 

áreas mais marginais dos bons terrenos agrícolas. Nestas unidades rurais de pequena dimensão para 

exploração familiar os vestígios materiais mostram um espólio relacionado com a vida quotidiana muito 

mais modesto. É ainda possível que em alguns casos, a sua atividade não se limitasse, ou não 

privilegiasse a atividade agrícola, visto estarem associadas a vestígios de atividade metalúrgica, (Adiça, 

Gargalão, Touril, mina de cobre de Rui Gomes).14 

 

                                                

11 É possível que a contagem das milhas fosse feita a partir de Moura, já que se encontrou no concelho de Serpa 

um marco miliário (em Corte do Alho), do tempo de Adriano, indicando a milha VII, sendo a distância entre as duas 

cidades em linha reta, de 12 km, 8 milhas romanas. Jorge Alarcão, levanta no entanto a hipótese de que a 

distância se contasse a partir de Fines, associada a Vila verde de Ficalho. Idem, pp. 26 

12 Cf. Idem, pp. 26-27 

13 Cf. Idem, pp. 27 

14 Cf. Idem, pp. 28 
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No período de transição entre a dominação romana e a chegada dos designados povos bárbaros – 

estrangeiros ao Império, ocorrido em meados do século V, dá-se o abandono de várias villae, 

persistindo no entanto a ocupação do povoado de Moura até ao VIII, indiciando os achados 

arqueológicos a manutenção de uma intensa rede de contactos regionais de origem romana, ao longo 

de toda a alta idade média. Uma necrópole encontrada em Monte dos Bravos, poderá ser segundo 

Alarcão, de origem visigótica.15 

 

Com a ocupação islâmica, Moura fica integrada no distrito de Beja, permanecendo as redes comerciais, 

ligadas aos metais preciosos, estando documentada a mineração de prata em Moura, no período califal. 

No período abácida Moura é integrada na taifa dos Banu Abbad, conforme atesta uma inscrição que 

atesta a construção do minarete da mesquita. 

 

Não e totalmente conhecida a forma original da Moura islâmica, possivelmente fortificada no século XII, 

uma vez que a própria evolução urbana condicionou o conhecimento que atualmente se detém das 

estruturas desta época recuada da vida da cidade, no entanto, as fontes documentais e arqueológicas 

parecem testemunhar a existência de um povoado de dimensão e povoação significativas.16 

 

A transição para o domínio cristão, só plenamente concluída já no século XIII, não terá sido pacífica 

numa região de fronteira em constante mutação, como é a dominada pela povoação de Moura, com 

domínio sobre importantes rotas comerciais transfronteiriças. Esta instabilidade militar é testemunhada 

no registo arqueológico pelo reforço, ao tempo de D. Dinis, do castelo islâmico que, em conjugação com 

o castelo de Noudar, garantia a defesa da margem esquerda do Guadiana.17 

 

Com D. Manuel, possivelmente em resposta a um progressivo despovoamento, testemunhada num 

documento da chancelaria de D. Pedro datado de 1361, reorganiza-se o espaço intra-muros e reforçam-

se as muralhas que servem já não só como meio de defesa, mas igualmente como elemento delimitador 

de diferenciados espaços no interior da urbe.18 

 

Contudo, este movimento seria invertido no século XVI, tendo-se Moura tornado então num dos 

principais núcleos urbanos do sul do país, com cerca de 900 fogos e 3000 habitantes. Em 1554 

                                                

15 Cf. Idem, pp. 29-30 

16 Cf. Ibidem, pp 30-31 

17 Cf. Ibidem, pp. 32-33 

18 Cf. Ibidem pp. 33 
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receberia o título de “Notável Vila de Moura”. Este crescimento demográfico e urbanístico, prolongou-se 

pelos séculos XVI e XVII e incidiu principalmente sobre os arrabaldes. Na verdade, Moura beneficiava 

de um movimento de crescimento económico e social importante já desde o século XV, com base no 

importante património que detinha.19 

 

No século XVII, as estruturas defensivas voltariam a ser reforçadas, como consequência da Guerra da 

Restauração, tendo-se erigido uma nova cinta amuralhada de acordo com o sistema abaluartado 

adequado às novas condições da pirobalística. No entanto as novas condições defensivas não foram 

suficientes para garantir a defesa da cidade ocupada em 1707, pelo Duque de Ossuna, que procedeu à 

demolição parcial da estrutura fortificada cidade, incluindo a torre de Salúquia, que não mais viria a ser 

reconstruída, muito pelo contrário a sua degradação viria a acentuar-se por ação natural – Terramoto de 

1755 e humana, levando à perda de funções militares da praça em 1805, e a exploração de salitre no 

recinto do castelo. 20 

 

3.3.4 RESULTADOS 

3.3.4.1 INVENTÁRIO DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS IDENTIFICADOS NA ÁREA EM ESTUDO 

Nas fases de pesquisa bibliográfica e de trabalho de campo, foram identificados na área de estudo 4 

elementos patrimoniais integráveis nas categorias de património cultural entendido, segundo a 

legislação em vigor (Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro) como “... todos os bens que, sendo 

testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, devem 

ser objecto de especial protecção e valorização” (Alínea 1 do Artigo 2º do Titulo I). “O interesse cultural 

relevante, designadamente histórico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, linguístico, 

documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico, dos bens que integram o 

património cultural reflectirá valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, 

singularidade ou exemplaridade” (Alínea 3 do Artigo. 2º do Título I). 

 

Os elementos patrimoniais, sobretudo no que concerne o património edificado e etnográfico, 

testemunham a forma de habitar do concelho de Moura, de raiz eminentemente rural materializado pela 

propriedade latifundiária com casario disperso, em que cada propriedade tinha as infra-estruturas 

necessárias ao seu funcionamento regra geral associando a exploração agrícola e silvícola à criação de 

gado em sistema extensivo. 

                                                

19 Cf. Ibidem, pp. 34 

20 Cf. Ibidem, pp. 35 
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Do conjunto edificado salientam-se pelo seu valor estético e histórico ao nível local, a casa de habitação 

com respetivos anexos imediatos (forno, arrumos) e a área de estábulo que, apesar de se encontrar em 

deficientes condições de preservação, mantém ainda boa parte das estruturas originais relacionadas 

com a estabulação do gado vacum e possivelmente muar ou cavalar e um forno de tijolo localizado 

numa área marginal da propriedade junto à confluência de um pequeno curso de água com a ribeira da 

Safareja. 

 

No que concerne o património arqueológico, para além do sítio identificado como Elemento Patrimonial 

4, correspondente a um sítio arqueológico de cronologia romana ou medieval, não foram identificados 

no decurso do trabalho, de gabinete e de campo, realizado vestígios considerados significativos, apenas 

escassos fragmentos cerâmicos – cerâmica de construção e doméstica, dispersos pela propriedade. 

 

No entanto salienta-se que se trata de uma propriedade ocupada fundamentalmente por montado, sem 

exploração agrícola significativa que revolva sazonalmente os solos que, em algumas áreas possuem 

uma considerável potência estratigráfica. Paralelamente a visibilidade ao solo, não é, em consideráveis 

áreas prospetadas a ideal para a identificação de vestígios arqueológicos, devido à presença de 

vegetação herbácea densa que dificulta a progressão e a prospeção arqueológica. 

 

Face a esta situação, a ausência de vestígios à superfície pode não significar a ausência real de 

vestígios arqueológicos, tanto mais que, como tem sido abundantemente testemunhado nos trabalhos 

realizados na área adstrita à Infra-estrutura de fins múltiplos do Alqueva, a ocupação humana nesta 

região, corresponde, em muitos casos, a áreas de povoamento materializadas por estruturas negativas 

– fossas ou fossos, com escassos vestígios à superfície, só identificados aquando da realização de 

trabalhos de escavação. 

 

Nas proximidades da Ribeira de Safareja, no limite NW da propriedade, Campo 3, (38° 5'33.37"N, 

7°12'14.17"W) foi detetado um afloramento que materializa um possível abrigo sob rocha, no entanto, a 

ausência de vestígios materiais associados levou a que não fosse considerado um sítio e como tal 

individualizado. Ao longo do caminho de acesso à atual secção de aviários – Parcela 100, existem 

diversos monólitos de grande dimensão cuja origem se desconhece, mas que se encontram claramente 

fora do seu contexto original. Tendo em consideração a descrição feita por Fragoso de Lima de alguns 

dos dólmenes da região, optou-se por referir a hipótese de poderem estar relacionados com algum 

monumento destas características, salientando-se, no entanto que não foram identificados na área 

prospetada quaisquer outros indícios que apontem para a existência deste tipo de monumento. 
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3.4 AMBIENTE SONORO 

3.4.1 ENQUADRAMENTO LEGAL 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 

alterado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, 16 de Março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, 1 de 

Agosto, estabelece o seguinte nos seus Artigos 3.º, 11.º, 13.º, 14.º e 15.º. 

 

Artigo 3.º – Definições 

“Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

a) «Actividade ruidosa permanente» a actividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que 

sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se 

fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos 

industriais, comerciais e de serviços; 

b) «Actividade ruidosa temporária» a actividade que, não constituindo um acto isolado, tenha carácter 

não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em 

locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção civil, 

competições desportivas, espectáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados; 

i) «Indicador de ruído» o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente que tenha 

uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano; 

j) «Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden)» o indicador de ruído, expresso em dB(A), 

associado ao incómodo global, dado pela expressão: 

 

 

l) «Indicador de ruído diurno (Ld) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido 

na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante uma série 

de períodos diurnos representativos de um ano; 

m) «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de longa duração, 

conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado 

durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano; 

n) «Indicador de ruído nocturno (Ln) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa duração, conforme 

definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante 

uma série de períodos nocturnos representativos de um ano; 
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o) «Mapa de ruído» o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, 

traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas às quais 

corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A); 

p) «Período de referência» o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de modo a 

abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos: 

i) Período diurno—das 7 às 20 horas; 

ii) Período do entardecer—das 20 às 23 horas; 

iii) Período nocturno—das 23 às 7 horas; 

q) «Receptor sensível» o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com 

utilização humana; 

s) «Ruído ambiente» o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 

devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 

considerado; 

t) «Ruído particular» o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por 

meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora; 

u) «Ruído residual» o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 

situação determinada; 

v) «Zona mista» a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja 

afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível; 

x) «Zona sensível» a área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada 

para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou 

previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a 

população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 

estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno; 

z) «Zona urbana consolidada» a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de 

edificação.” 

 

Artigo 11.º Valores limite de exposição 

“1 – Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os 

seguintes valores limite de exposição: 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso 

pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso 

pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 
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c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em vigor do 

presente Regulamento, uma grande infra-estrutura de transporte não devem ficar expostas a ruído 

ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso 

pelo indicador Ln; 

d) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data de elaboração ou revisão do plano 

municipal de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte aéreo não devem ficar 

expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 

dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

e) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projectada, à data de elaboração ou revisão do plano 

municipal de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte que não aéreo não 

devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e 

superior a 50 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

2 – Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados 

fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a 

zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no 

presente artigo. 

3 – Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, para 

efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite 

de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

4 – Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no presente artigo, a avaliação 

deve ser efectuada junto do ou no receptor sensível, por uma das seguintes formas: 

a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de medição devem, sempre que 

tecnicamente possível, estar afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer estrutura reflectora, à excepção 

do solo, e situar-se a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, ou de 1,2 m a 1,5 m 

de altura acima do solo ou do nível de cada piso de interesse, nos restantes casos; 

b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de caracterização 

através dos valores neles representados. 

5 – Os municípios podem estabelecer, em espaços delimitados de zonas sensíveis ou mistas, 

designadamente em centros históricos, valores inferiores em 5 dB(A) aos fixados nas alíneas a) e b) do 

n.º 1.” 

 

Artigo 13.o Actividades ruidosas permanentes 

1 — A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes 

das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados estão sujeitos: 

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.o;e 
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b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do 

indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da actividade ou 

actividades em avaliação e o valor do indicadorLAeqdo ruído residual, diferença que não pode exceder 

5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período nocturno, nos termos 

do anexo I ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante. 

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, devem ser adoptadas as medidas necessárias, de 

acordo com a seguinte ordem decrescente: 

a) Medidas de redução na fonte de ruído; 

b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído; 

c) Medidas de redução no receptor sensível 

3 — Compete à entidade responsável pela actividade ou ao receptor sensível, conforme quem seja 

titular da autorização ou licença mais recente, adoptar as medidas referidas na alínea c) do número 

anterior relativas ao reforço de isolamento sonoro. 

4 — São interditos a instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes nas zonas sensíveis, 

excepto as actividades permitidas nas zonas sensíveis e que cumpram o disposto nas alíneas a) e b) do 

n.o 1. 

5 — O disposto na alínea b) do n.o 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um 

valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do 

indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27 dB(A), 

considerando o estabelecido nos n.os 1 e 4 do anexo I. 

6 — Em caso de manifesta impossibilidade técnica de cessar a actividade em avaliação, a metodologia 

de determinação do ruído residual é apreciada caso a caso pela respectiva comissão de coordenação e 

desenvolvimento regional, tendo em conta directrizes emitidas pelo Instituto do Ambiente. 

7 — O cumprimento do disposto no n.o 1 é verificado no âmbito do procedimento de avaliação de 

impacte ambiental, sempre que a actividade ruidosa permanente esteja sujeita ao respectivo regime 

jurídico. 

8 — Quando a actividade não esteja sujeita a avaliação de impacte ambiental, a verificação do 

cumprimento do disposto no n.o 1 é da competência da entidade coordenadora do licenciamento e é 

efectuada no âmbito do respectivo procedimento de licenciamento, autorização de instalação ou de 

alteração de actividades ruidosas permanentes. 

9 — Para efeitos do disposto no número anterior, o interessado deve apresentar à entidade 

coordenadora do licenciamento uma avaliação acústica. 

 

Artigo 14.º Actividades ruidosas temporárias 

“É proibido o exercício de actividades ruidosas temporárias na proximidade de: 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 62 

a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas; 

b) Escolas, durante o respectivo horário de funcionamento; 

c) Hospitais ou estabelecimentos similares.” 

 

Artigo 15.º Licença especial de ruído 

“1 – O exercício de actividades ruidosas temporárias previsto no artigo anterior pode ser autorizado, em 

casos excepcionais e devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo 

respectivo município, que fixa as condições de exercício da actividade relativas aos aspectos referidos 

no número seguinte. 

2 – A licença especial de ruído é requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 15 dias 

úteis relativamente à data de início da actividade, indicando: 

a) Localização exacta ou percurso definido para o exercício da actividade; 

b) Datas de início e termo da actividade; 

c) Horário; 

d) Razões que justificam a realização da actividade naquele local e hora; 

e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando aplicável; 

f) Outras informações consideradas relevantes. 

3 – Se a licença especial de ruído for requerida prévia ou simultaneamente ao pedido de emissão do 

alvará de licença ou autorização das operações urbanísticas previstas nas alíneas a) e b) do artigo 2.º 

do presente decreto-lei, tal licença deve ser emitida na mesma datado alvará. 

4 – Se a licença especial de ruído requerida nos termos do número anterior não for emitida na mesma 

datado alvará, esta considera-se tacitamente deferida. 

5 – A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao 

respeito nos receptores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 

dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período nocturno. 

6 – Para efeitos da verificação dos valores referidos no número anterior, o indicador LAeq reporta-se a 

um dia para o período de referência em causa. 

7 – Não carece de licença especial de ruído: 

a) O exercício de uma actividade ruidosa temporária promovida pelo município, ficando sujeita aos 

valores limites fixados no n.º 5; 

b) As actividades de conservação e manutenção ferroviária, salvo se as referidas operações forem 

executadas durante mais de 10 dias na proximidade do mesmo receptor. 

8 – A exigência do cumprimento dos valores limite previstos no n.º 5 do presente artigo pode ser 

dispensada pelos municípios no caso de obras em infra-estruturas de transporte, quando seja 
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necessário manter em exploração a infra-estrutura ou quando, por razões de segurança ou de carácter 

técnico, não seja possível interromper os trabalhos. 

9 – A exigência do cumprimento dos valores limite previstos no n.º 5 do presente artigo pode ser ainda 

excepcionalmente dispensada, por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do 

ambiente e dos transportes, no caso de obras em infra-estruturas de transporte cuja realização se 

revista de reconhecido interesse público.” 

 

Assim, em suma, os limites a verificar são: 

 Fase de construção ou desativação (Atividade Ruidosa Temporária): Artigos 14.º e 15.º. 

 Fase de Exploração (Atividade Ruidosa Permanente): Artigos 11.º e 13.º. 

 

3.4.1.1 CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA 

O projeto em análise localiza-se no concelho de Moura, fora de qualquer perímetro urbano. De acordo 

com a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Moura, o respetivo concelho ainda não 

possui Classificação Acústica, sendo o respetivo Plano Diretor Municipal (PDM), ratificado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/96, de 23 de Fevereiro (4ª Alteração por Adaptação, em 

2011). 

 

Neste contexto, não existindo classificação acústica da área de influência acústica do projeto, os limites 

legais a verificar, no âmbito do artigo 11.º do RGR, são: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A). 

 

Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, as atividades ruidosas permanentes, 

que não infraestruturas de transporte, localizadas na envolvente das zonas sensíveis ou mistas ou na 

proximidade dos recetores sensíveis isolados estão ainda sujeitas, de acordo com o Artigo 13º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, ao cumprimento do Critério de Incomodidade: 

 Período diurno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 5 + D. 

 Período do entardecer: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 4 + D. 

 Período noturno: LAr (Com a atividade) – LAeq (Sem a atividade) ≤ 3 + D. 

 Sendo D o valor determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de 

ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência (Anexo 1 do  

Decreto-Lei n.º 9/2007). 

 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 64 

3.4.2 AMBIENTE SONORO ATUAL 

3.4.2.1 ÁREA DE INFLUÊNCIA ACÚSTICA PROJETO 

No artigo 3.º do DL 9/2007, de 17 de Janeiro, encontra-se definido como “Receptor sensível: o edifício 

habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana”. 

 

Os recetores sensíveis ao ruído mais próximos do projeto localizam-se na povoação de Safara, a mais 

de 1500 metros lineares do projeto, existindo na envolvente, a mais de 800 metros, complexos 

agropecuários, sem recetores sensíveis. 

 

Com base nos valores limite de potência sonora estatuídos no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 

8 de novembro, e no documento Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of 

Associated Data on Noise Exposure (2007), e considerando de forma majorativa a emissão sonora 

continua em toda a área do Projeto da suinicultura (dada a ausência de informação especifica sobre a 

emissão sonora associada à fonação suína), com recurso ao software de simulação acústica CadnaA, 

foi estimada a área de potencial influência acústica do projeto, que se apresenta na Figura 9. 
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Figura 9: Localização do Recetores Sensíveis e Área de Influência Acústica do Projeto (Fonte: Google Earth) 

 

De acordo com a Figura 9, é possível verificar que não se encontram recetores sensíveis ao ruido na 

área de potencial influência acústica do projeto, que no máximo se fará sentir a 400 metros do respetivo 

perímetro. 

 

No entanto, face á ocupação sensível prevista para a área do projeto, nomeadamente os escritórios e 

as moradias (L5, M1, M2 e M3) foi efetuada a caracterização do ambiente sonoro existente, que se 

apresenta em seguida. 
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3.4.2.2 AMBIENTE SONORO EXISTENTE 

A caracterização do Ambiente Sonoro Atual foi efetuada nos três períodos de referência [período diurno 

(7h-20h), do entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] na envolvente do projeto, dada a inexistência de 

recetores sensíveis na área de potencial influência acústica do projeto, para caracterização do ambiente 

sonoro atual. 

 

A caraterização do ambiente sonoro atual foi efetuada através de medições acústicas in situ, levadas a 

cabo por Laboratório Acreditado, cujo relatório das medições se encontra em anexo. 

 

Foram realizados 4 pontos de medição de ruído (Ponto 1 a Ponto 4) que pretendem caracterizar o 

ambiente sonoro existente, e que se apresentam na Figura 10. 

 

Figura 10: Localização do projeto, dos pontos de medição e dos recetores existentes 
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Em suma, os resultados obtidos nas medições realizadas nos dias 29 e 30 de Junho de 2015 foram os 

seguintes: 

 

Ponto 1 – caracterização do ambiente sonoro a este do projeto, próximo da entrada para um complexo 

agropecuário e zona de caça turística existente, junto à EN 258. 

Classificação Acústica: Ausência de Classificação – Ausência de recetores sensíveis. 

Ld ≈ 54 dB(A); Le ≈ 51 dB(A); Ln ≈ 50 dB(A); Lden ≈ 57 dB(A). 

Principais fontes de ruído: Tráfego rodoviário esporádico da EN258, e ruídos característicos da natureza 

em meio agrícola (fonação animal: grilos, pássaros; aerodinâmica vegetal). 

  

Fotografia 1: Apontamento fotográfico do Ponto 1 

 

Ponto 2 – caracterização do ambiente sonoro junto à entrada do projeto (zona central), junto à EN 258. 

Classificação Acústica: Ausência de Classificação – Ausência de recetores sensíveis. 

Ld ≈ 52 dB(A); Le ≈ 50 dB(A); Ln ≈ 49 dB(A); Lden ≈ 56 dB(A). 

Principais fontes de ruído: Tráfego rodoviário esporádico da EN258, e ruídos característicos da natureza 

em meio agrícola (fonação animal: grilos, pássaros; aerodinâmica vegetal). 

  

Fotografia 2: Apontamento fotográfico do Ponto 2 
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Ponto 3 – caracterização do ambiente sonoro na envolvente noroeste, junto ao acesso para um 

complexo agropecuário existente. 

Classificação Acústica: Ausência de Classificação – Ausência de recetores sensíveis. 

Ld ≈ 49 dB(A); Le ≈ 47 dB(A); Ln ≈ 46 dB(A); Lden ≈ 53 dB(A). 

Principais fontes de ruído: Ruídos característicos da natureza em meio agrícola (fonação animal: grilos, 

pássaros; aerodinâmica vegetal). 

  

Fotografia 3: Apontamento fotográfico do Ponto 3 

 

De acordo com os resultados obtidos nas medições in situ, o ambiente sonoro da envolvente do projeto 

da suinicultura em estudo, (não existindo recetores sensíveis localizados na proximidade), caracterizado 

pelos pontos de medição Ponto 1 a Ponto 3, cumpre os limites legais (artigo 11.º do DL 9/2007), 

associados a ausência de classificação acústica – Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)].  

 

Assim, tendo em conta a seguinte hipótese de qualificação do ambiente sonoro: 

 Pouco Perturbado: Lden ≤ 55 dB(A). 

 Moderadamente Perturbado: 55 dB(A) ≤ Lden ≤ 65 dB(A). 

 Muito perturbado: Lden > 65 dB(A). 

 

Verifica-se que na envolvente da área de intervenção da suinicultura o ambiente sonoro atual, para 

além de não existirem recetores sensíveis na área de influência acústica do projeto, é pouco 

Perturbado, sendo as principais fontes de ruído: o tráfego esporádico da EN258 e o ruído característico 

da natureza em meio agrícola (fonação animal: grilos, pássaros; aerodinâmica vegetal). 
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3.4.3 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

A evolução natural da área de implantação do projeto está relacionada com as suas características 

atuais, que apresenta uma ocupação essencialmente agropecuária e florestal, e com as perspetivas de 

desenvolvimento previstas para o local, cuja vocação se apresenta no futuro semelhante à atual. 

 

Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro atual, ao longo dos anos, para o cenário de 

não implementação do projeto em análise, em virtude de existir um infindo número de hipóteses de 

evolução das principais fontes de ruído existentes, e em virtude de existir também um infindo número de 

outras fontes de ruído relevantes que poderão passar a contribuir para o ambiente sonoro dos locais, 

afigura-se adequado admitir – na ausência de informação específica em contrário, e na vigência de uma 

política nacional e europeia direcionada para a proteção das populações (patente no Decreto-lei 9/2007, 

de 17 de Janeiro, que aprova o novo Regulamento Geral do Ruído, e no Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 

de Julho, relativo à transposição da Diretiva Europeia de avaliação e gestão de ruído ambiente) – que 

os níveis sonoros atuais não deverão sofrer no futuro, para este cenário de evolução, grandes 

alterações, ou seja, o ruído associado à Opção Zero, deverá assumir, no futuro, valores semelhantes 

aos atuais. 
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3.5 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Para a caracterização da geologia e geomorfologia da área de estudo consultaram-se a Notícia 

Explicativa da Folha 44-A (Amareleja), à escala 1:50.000 (INETI,2007), dados de sismicidade recente 

na região (www.ipma.pt), áreas com concessões e áreas de prospecção (DGEG) e, elementos sobre 

ocorrências de património geológico (Geoportal do LNEG e http://geossitios.progeo.pt/). 

 

3.5.1 BREVE CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DA REGIÃO 

De acordo com INETI (2007), os principais elementos geomorfológicos da região envolvente ao Projeto 

são: a Serra da Preguiça e, a peneplanície e suas deformações. 

A serra da Preguiça, principal elevação da região, é constituída por uma crista alongada na direcção 

NW-SE que atinge 400 m de altitude na Serra Alta (ponto culminante). Esta serra pertence a um 

conjunto de relevos de resistência mais vasto, designado por Serra de Ficalho (Feio, 1951, in INETI, 

2007), mas cuja maioria dos elementos que a compõe ficam já mais afastados da área de Projeto. 

Litologicamente, a serra é formada por calcários dolomíticos, rodeados por mármores, calcoxistos e 

vulcanitos ácidos do Complexo Vulcano Sedimentar de Ficalho-Moura, menos resistentes à erosão do 

que os calcários dolomíticos. Os primeiros comportam-se como núcleo duro da estrutura anticlinal, 

formada pelos calcários dolomíticos do Câmbrico inferior e pelos mármores do Silúrico.  

 

Peneplanície e suas deformações21 

As áreas de relevo aplanado, sejam as abrangidas pela peneplanície do Baixo Alentejo (Feio, 1951, in 

INETI, 2007), ou as superfícies construídas por coberturas sedimentares terciárias que fossilizam a 

referida aplanação, constituem a unidade fundamental do relevo da carta da Amareleja. A génese 

destas superfícies é no entanto distinta, pois à primeira associa-se um arrasamento poligénico do 

relevo, muito antigo e às segundas a deposição de sedimentos em áreas ligeiramente deprimidas da 

peneplanície. 

 

Estas áreas aplanadas encontram-se ao NW da Serra da Preguiça, no interflúvio do rio Ardila e da 

ribeira da Toutalga para ocidente da localidade de Safara. Ao norte do rio Ardila, as áreas aplanadas 

estendem-se até Amareleja e Póvoa de S. Miguel., a ocidente da primeira localidade. Estas superfícies 

fazem parte da peneplanície do Baixo Alentejo ou, da superfície dos enchimentos sedimentares 

                                                

21 De acordo com INETI, 2007.  

http://www.ipma.pt/
http://geossitios.progeo.pt/


       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 71 

terciários que fossilizam a referida aplanação em duas áreas ligeiramente deprimidas: a bacia da 

Amareleja e a de Safara, separadas pelo vale encaixado do rio Ardila. 

 

A altitude da peneplanície é da ordem dos 180 – 200 m na parte ocidental da carta, mas sobe 

regularmente para a parte oriental. Verifica-se também uma subida da aplanação de norte para sul. O 

estado de dissecação da peneplanície pela rede hidrográfica está também mais adiantado mais a 

oriente, onde a superfície de aplanamento chega a ficar reduzida a um nível de cimos, nos xistos da 

Formação de Barrancos e da Formação de Terena. A leitura das cotas revela claramente essa subida 

gradual da peneplanície da área ocidental para a parte oriental da região. A sua altitude é de 210 – 220 

m a oeste da Serra da Preguiça, de 250 – 270 m na área de Santo Aleixo da Restauração, mais a leste, 

e de 450 m na área do v.g. Alquerque (455 m). O ponto mais alto da região (470 m) está situado 750 m 

a SE deste vértice. 

 

Rede hidrográfica e terraços22 

O principal eixo de drenagem da região é o rio Ardila. Este curso de água tem um traçado geral E-W, 

com algumas excepções onde apresenta direcção geral NE-SW. Troços do rio sofrem inflexões para o 

quadrante NW, determinadas pela direcção das estruturas geológicas. Apesar deste controle de 

pormenor das estruturas geológicas, o traçado geral do rio é independente daquelas, pois corta todas 

as formações do soco. Os afluentes mais importantes do Ardila são as ribeiras de Toutalga, de Safara 

(na bacia da qual se encontra a área de Projeto), do Murtigão e de Murtega, da margem esquerda, e 

correm de SE para NW de acordo com o declive geral da peneplanície. Os afluentes da margem direita 

são muito menos importantes, têm todos orientação N-S a partir de um degrau tectónico E-W, visível 

entre Póvoa de S. Miguel e Amareleja. Este degrau divide as águas da bacia do Ardila e da ribeira de 

Zebro, que corre mais a norte. 

 

O rio Ardila e seus afluentes correm encaixados na peneplanície. Mais a ocidente, o encaixe do Ardila é 

cerca de 90 m em relação ao nível da peneplanície (cotas do talvegue a 90 m, peneplanície a 180 m), 

aumentando o  entalhe para oriente, onde atinge 140 - 150 m.  

 

O encaixe mais acentuado da drenagem a oriente resulta do levantamento tectónico da peneplanície 

para SE, do qual resulta também uma maior dissecação do relevo. Encontram-se alguns vales em 

berço, ou de fundo largo, na área da bacia da Amareleja e de Safara e estão geralmente associados 

                                                

22 De acordo com INETI, 2007. 
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aos cursos de água de hierarquia inferior, que correm nas coberturas calcareníticas terciárias, ou aos 

cursos de água situados em posições mais afastados dos principais eixos de drenagem. 

 

O padrão geral da drenagem é dendrítico, com densidade diferente nos xistos e nos calcarenitos 

terciários (mais espaçado nestes). Verifica-se também um contraste na densidade da drenagem entre 

as vertentes dos vales e as áreas da peneplanície (mais espaçado nesta). Nas vertentes da serra da 

Preguiça, o padrão da drenagem é quase rectilíneo e bastante espaçado. Apesar do forte declive das 

vertentes da serra, a fraca densidade de drenagem indica que os calcários dolomíticos funcionam como 

recarga de aquíferos. Nos xistos, apesar do padrão dendrítico dominar, é frequente encontrar alguma 

orientação da rede segundo a estratificação e a xistosidade, sobretudo em cursos de água de hierarquia 

menor (de segunda, terceira ou quarta ordem) com orientação NW-SE. 

 

Degraus tectónicos 

Na região não se encontram abruptos tectónicos com grande expressão morfológica. Os relevos mais 

fortes ou correspondem a elementos resistentes, como a Serra da Preguiça e colinas próximas, ou a 

áreas entalhadas da peneplanície, onde o encaixe dos cursos de água originou um notório 

“rejuvenescimento” do relevo. 

 

3.5.2 LITOESTRATIGRAFIA  

De acordo com INETI (2007) a região apresenta unidades litoestratigráficas do Neo-Proterozóico, 

Paleozóico e do Cenozóico, distribuídas pelos sectores de Estremoz-Barrancos e Montemor-Ficalho. 

Estas unidades, à excepção das do Cenozóico, foram afectadas pela Orogenia Varisca, de que 

resultaram estruturas tectónicas de vária ordem. Os materiais cenozóicos assentam discordantes sobre 

o Paleozóico, constituindo a continuação para leste dos depósitos da bacia de Moura-Marmelar. 

As diferenças litológicas e estruturais entre as unidades do Paleozóico levou ao estabelecimento de 

duas sequências estratigráficas distintas, uma para cada sector.  

 

A área de Projeto sobrepõe-se, ainda que junto do seu limite SW, ao Sector de Estremoz-Barrancos. As 

unidades deste sector ocupam a parte central e nordeste da carta 44-A e distribuem-se pelo sinclinal de 

Terena, Faixa das Mercês, anticlinal de Barrancos e sinclinal de Russianas. O limite SW deste sector 

com o de Montemor-Ficalho é marcado pelo carreamento de Santo Aleixo da Restauração, considerado 

como estrutura de 2ª fase varisca (Araújo, 1995, in INETI, 2007). 

 

Ao nível da formação geológica, a área de Projeto sobrepõe-se à Formação de Ossa. 
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A Formação de Ossa é considerada a unidade mais antiga do sector, tendo sido definida na serra de 

Ossa (Carvalhosa et al., 1987 in INETI, 2007). Está presente na parte mais ocidental do bordo oeste do 

sinclinal de Terena, segundo uma faixa que ocupa, em média, uma largura máxima de 8 km. 

Litologicamente é constituída por uma alternância de xistos siliciosos e siltitos, em níveis vulgarmente 

entre 2 e 5 mm, micáceos, cinzento-esverdeados e arroxeados, estes mais desenvolvidos para o topo 

da sequência. É frequente a presença de quartzo e exsudação como resultado, em parte, da 

deformação tectónica. Os termos grauvacóides, vulgares na região de Reguengos de Monsaraz, são 

raros na região, aflorando apenas numa faixa de 20-30 m na estrada municipal 1042 que liga Santo 

Aleixo da Restauração à Contenda e a 750 m a SW do Monte do Cevacedo. 

 

Nos níveis inferiores da formação ocorrem vulcanitos básicos (basaltos alcalinos), conhecidos 

vulgarmente por “vulcanitos de Santo Aleixo da Restauração”, cujos termos dominantes são tufos de 

granularidade fina a grosseira, além de se observarem rochas espilíticas com fortes concentrações de 

epídoto e calcite (na EN258 que liga Safara a Santo Aleixo da Restauração, próximo da ponte sobre a 

ribeira de Safareja), como resultado de processos hidrotermais. No topo deste vulcanismo, diferenciou-

se, ainda que de modo descontínuo, um nível silicioso e ferruginoso, que chega a alcançar 2 m de 

espessura, como acontece junto ao Monte da Morgadinha. 

 

Este vulcanismo tem sido pouco estudado, quer petrograficamente quer geoquimicamente. Fora da área 

desta carta, na área de Portel, é indicada a presença de todos os termos intermediários entre o ígneo e 

o sedimentar (Carvalhosa, 1965). Estudos posteriores, indicam características alcalinas para estas 

rochas, sugerindo vulcanismo intraplaca (Carvalho, 1987; Ribeiro, M.L. et al. 1992a). 

 

A sucessão mais completa e contínua da formação aflora entre os kms 79 e 89 da EN258. A espessura 

real é de difícil cálculo face à forte deformação tectónica, mas poderá atingir pelo menos um milhar de 

metros. 

 

No que respeita aos limites, o inferior é de natureza tectónica (carreamento de Santo Aleixo da 

Restauração) com os xistos do Complexo Vulcano-Sedimentar de Moura-Santo Aleixo, pertencentes ao 

“Complexo Imbricado dos Xistos de Moura”, enquanto que o superior é gradual com a Formação de 

Barrancos. 

 

A idade da Formação de Ossa ainda não está claramente definida dada a ausência, até ao momento, 

de qualquer dado cronológico. Atendendo ao facto de ocupar uma posição estratigráfica inferior a uma 

unidade datada, no topo, do Arenigiano Superior,considera-se do intervalo Câmbrico Médio a Superior. 
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3.5.3 RECURSOS GEOLÓGICOS 

De acordo com INETI (2007), na região da Zona de Ossa Morena (ZOM) abrangida pela carta 44-A são 

conhecidas várias minas abandonadas e ocorrências de minérios metálicos. Estes jazigos inserem-se 

em duas faixas metalogenéticas denominadas Sousel – Barrancos (Cu) e Magnetítico-Zincífera (Zn, Fe, 

Cu, Ag) representadas respectivamente nos sectores NE e SW da carta. 

Uma pesquisa efectuada ao Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses 

(SIORMINP)23 devolve para o concelho de Moura, as ocorrências minerais constantes no Quadro 9. 

  

Quadro 9: Ocorrências minerais no concelho de Moura. 

Ocorrência Mineral 
Substâncias 
e/ou metais 

Categoria Concessões 

Campo Mineiro da Preguiça e Vila Ruiva Zn, Pb e Fe Recurso mineral medido 363, 628 

Carrascal (Fe) Fe Mineral - 

Enfermarias Zn, Pb, Cu e Au Recurso mineral indicado - 

Herdade de Palhais Fe Mineral 1027 

Herdade de Ruy Gomes Cu Mineral 32 

Pomares de Santo André Fe Mineral - 

Santo Aleixo Cu Mineral 357, 387 

Serra da Abelheira e Preguiça 6 Fe Recurso mineral indicado 1128 

 

Da projeção cartográfica destas ocorrências conclui-se que a mais próxima da área de Projeto se 

encontra a distância superior a 2 km para SE.  

 

De acordo com informação disponibilizada pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a área 

de Projeto encontra-se inclusa na área de prospecção e pesquisa (Zn, Pb, Cu, Ag, Au, Sb, Cd, Ga, Ge, 

In, Mg e metais associados) com número de cadastro MNPPP0360, área de 641 km2 e, cujo titular é a 

GREENARROW RESOURCES, INC.  

 

3.5.4 SISMICIDADE 

No território de Portugal continental existe atividade sísmica, evidenciada pela ocorrência de inúmeros 

sismos históricos, de intensidades diversificadas.  

 

Estes dados encontram-se compilados numa carta sismotectónica e permitem concluir que o território 

tem sido afetado por sismos de magnitude baixa a moderada (M < 5) e, ocasionalmente, alguns eventos 

                                                

23 http://geoportal.lneg.pt/index.php?option=com_content&id=69 (consulta efectuada em Setembro 2015) 

http://geoportal.lneg.pt/index.php?option=com_content&id=69
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com magnitude superior (5 ≤ M ≤ 7,8), cujos epicentros exibem a distribuição geográfica indicada na 

Figura 11. Observando esta carta, verifica-se já terem ocorrido no passado sismos com epicentro nas 

proximidades da região de Safara. 

 

A consulta de dados de atividade sísmica durante os anos de 2013 e 2014 para a região da Península 

Ibérica e arquipélago dos Açores (http://www.ipma.pt/) possibilitou a construção da Figura 12 e da 

Figura 13. 

 

 

 

Figura 11: Carta Sismotectónica de Portugal Continental (Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica) – extraída de Cabral 

(1983); Zonamento Sísmico de Portugal Continental. 

 

http://www.ipma.pt/
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Figura 12: Atividade sísmica durante o ano de 2013 na Península Ibérica e arquipélago dos Açores. 
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Figura 13: Atividade sísmica durante o ano de 2014 na Península Ibérica e arquipélago dos Açores. 
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3.5.5 PATRIMÓNIMO GEOLÓGICO 

De acordo com a consulta efetuada ao geoPortal do LNEG24 não existem geosítios na área de Projeto 

ou sua envolvente próxima. Os geosítios mais próximos correspondem à jazida da pedreira do Mestre 

André, ao corte geológico do Silúrico de Barrancos, à jazida de graptólitos do Devónico do Monte das 

Mercês e à jazida de graptólitos da Herdade da Coitadinha (Quadro 10), cujas localizações se 

representam na Figura 14. 

O inventário de geossítios de relevância nacional, disponível em http://geossitios.progeo.pt/, identifica 

dois geossítios no concelho de Moura (Defesa de S. Brás, na categoria temática de Neotectónica em 

Portugal continental e, lapiás fossilizado e cavidades cársicas das minas da Preguiça, na categoria 

temática de Sistemas cársicos), ambos fora da área de Projeto (consulta efectuada em Agosto 2015). 

 

Quadro 10: Geosítios na região envolvente da área de Projeto. 

Referência Lon. Lat. Nome 

Geo1 -6,96624 38,13418 Jazida da pedreira do Mestre André 

Geo2 -6,99681 38,12961 Corte geológico do Silúrico de Barrancos 

Geo3 -7,03062 38,14701 Jazida de graptólitos do Devónico do Monte das Mercês 

Geo4 -7,04925 38,16805 Jazida de graptólitos da Herdade da Coitadinha 

Geo5 -7,45389 38,17500 Defesa de S. Brás 

Geo6 -7,29611 38,04333 Lapiás fossilizado e cavidades cársicas das minas da Preguiça 

 

                                                

24 http://geoportal.lneg.pt/ (Consulta efectuada em Agosto 2015). 

http://geossitios.progeo.pt/
http://geoportal.lneg.pt/


       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 79 

 

Figura 14: Geosítios na região envolvente da área de Projeto. 

 

 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 80 

3.6 RECURSOS HÍDRICOS 

3.6.1 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais baseou-se em recolha bibliográfica, nomeadamente 

o Plano de Bacia Hidrográfica do rio Guadiana (INAG, 2001), os Planos de Gestão das Bacias 

Hidrográficas integradas nas Regiões Hidrográficas 6 e 7 (ARH-Alentejo, 2011), Relatório de 

caracterização (Artº5 da DQA) da Região Hidrográfica do Guadiana (APA, 2014), informação 

cartográfica às escalas 1:25000 e 1:250 000 do Instituto Geográfico do Exército (IGEOE, 2011 e 

IGEOE, 2005) e, dados de base do SNIRH (INAG, 2015). 

 

3.6.1.1 ENQUADRAMENTO DE ÂMBITO NACIONAL E REGIONAL 

A área de implantação do Projeto localiza-se na bacia hidrográfica do rio Guadiana, sub-bacia do rio 

Ardila (Figura 15). 

 

O rio Guadiana nasce nas lagoas de Ruidera em Espanha, a 868 m de altitude, desenvolvendo-se ao 

longo de mais de 800 km até à foz, no oceano Atlântico, junto a Vila Real de Santo António. Em 

Portugal, o rio tem um desenvolvimento total de 260 km, dos quais 110 km delimitam a fronteira. A bacia 

hidrográfica portuguesa do rio Guadiana corresponde a uma área de 11580 km2. A bacia total do 

Guadiana (Portugal e Espanha) cobre uma área de cerca de 67000 km2 dos quais 83% em Espanha e 

17% em Portugal, situando-se entre as cinco maiores bacias da Península Ibérica. A rede hidrográfica 

pode classificar-se como muito densa, apresentando, regra geral, as vertentes dos cursos de água 

formas retilínea ou complexa (retilínea/convexa ou convexa/côncava) e os vales encaixados. O rio 

Guadiana é o coletor principal dos cursos de água do Alentejo Oriental, do território espanhol contíguo e 

dos cursos de água da vertente NE da Serra do Caldeirão (APA, 2014). 

 

O escoamento médio anual em regime natural gerado na totalidade da bacia do Guadiana ronda 6700 

hm3, dos quais 1820 hm3 são provenientes da parte nacional (157 mm) e 4900 hm3 (89 mm) da parte 

espanhola (INAG, 2001). O valor médio de 157 mm é atualizado em APA (2014), considerando-se 167 

mm como valor médio e, 124 mm como mediana da distribuição. 

 

A distribuição anual média do escoamento, que decorre essencialmente da distribuição da precipitação 

anual média, é caracterizada por uma grande variabilidade do escoamento anual. Esta característica é 

própria de um clima mediterrâneo, como é o caso de Portugal Continental, onde se oscila entre anos 

húmidos e anos secos, sendo os anos “médios” não habituais (APA, 2014). 
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Figura 15: Enquadramento geográfico da bacia e sub-bacia hidrográfica onde se insere o Projeto. 
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De acordo com ARH-Alentejo (2011) o volume de escoamento disponível25 para a totalidade da bacia 

hidrográfica do Guadiana, encontra-se compreendido entre 73,7 e 3089,1 hm3, respetivamente em ano 

seco e ano húmido. Em ano médio o volume de escoamento disponível cifra-se em 218,7 hm3. Na sub-

bacia hidrográfica do rio Ardila estes mesmos volumes encontram-se entre os 30,6 hm3 e 302,3 hm3. 

 

Os escoamentos estão distribuídos de forma assimétrica ao longo do ano, com cerca de 80% do 

escoamento anual ocorrendo no semestre húmido e apenas 20% no semestre seco, verificando-se 

frequentemente períodos de vários meses com caudais nulos (INAG, 2001). 

 

Na bacia hidrográfica do rio Guadiana existem cerca de 1260 albufeiras. As albufeiras dos grandes 

empreendimentos públicos, nomeadamente Alqueva, Caia, Odeleite, Beliche, Vigia, Enxoé, Monte Novo 

e Lucefecit, são as que possuem maior capacidade útil de armazenamento, totalizando cerca de 3557 

hm3, destacando-se entre elas as três primeiras com mais de 100 hm3 cada26. Para além destas, 

existem mais 25 albufeiras com capacidade útil superior a 0,5 hm3. 

 

A capacidade de armazenamento existente das albufeiras da RH7 é de 4603,5 hm3. Considerando um 

volume afluente (em território nacional) de 1886,4 hm3, tem-se um índice de regularização de 249,9% 

(APA, 2014). Este último destaca-se claramente do valor de âmbito nacional (Portugal continental), o 

qual se situa nos 47,1%. 

 

No que respeita ao risco de erosão, o PBHRG (INAG, 2001) salienta as áreas localizadas entre Elvas e 

Campo Maior, nas cabeceiras do rio Caia e nos afluentes do Guadiana, nomeadamente Degebe, 

Odearça, Terges e Beliche, como áreas com risco moderado a muito elevado de erosão. Em ARH-

Alentejo (2011), onde se utilizou o modelo SWAT na avaliação do risco de erosão hídrica, conclui-se 

que, “na região hidrográfica do Guadiana, as áreas mais afetadas são as zonas regadas e as zonas 

com mais declive e que têm culturas de sequeiro”. 

 

3.6.1.2 ENQUADRAMENTO AO NÍVEL DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARDILA 

A sub-bacia do rio Ardila drena uma área de 1954 km2 (Figura 16), com escoamentos médios anuais da 

ordem dos 277 hm3 (142 mm), quando considerada uma série de dados entre 1941 e 1991 (Ministério 

do Ambiente, 1999). 

                                                

25 Ano de referência 2009. 

26 http://cnpgb.apambiente.pt/gr_barragens/gbportugal/index.htm  
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O rio Ardila, principal eixo de drenagem da sub-bacia, tem um traçado geral E-W ainda que com 

algumas exceções como por exemplo próximo da confluência da ribeira de Murtigão (onde exibe 

direção geral NE-SW). Troços do rio sofrem inflexões para o quadrante NW, determinadas pela direção 

das estruturas geológicas. Os afluentes mais importantes do Ardila são as ribeiras de Toutalga, de 

Safara (na bacia da qual se encontra a área de Projeto), do Murtigão e de Murtega, da margem 

esquerda, e correm de SE para NW de acordo com o declive geral da peneplanície. Os afluentes da 

margem direita são muito menos importantes, tendo todos orientação N-S (Piçarra et. al., 2007). 

 

Na sub-bacia do rio Ardila (parte portuguesa) encontram-se dois açudes protegidos (Açude do Ardila e, 

Açude do Bufo27), ainda que sem Planos de Ordenamento das Albufeira de Águas Públicas (POAAP) 

aprovados e publicados28. 

 

A área de Projeto situa-se a menos de 3 km da confluência entre a ribeira de Santo Aleixo (com 17,1 km 

de extensão) e a ribeira de Safareja (com 30,2 km de extensão), constituindo esta última um dos limites 

da área de Projeto (Figura 16). A ribeira de Safareja possui um declive longitudinal médio de 0,6%, não 

tendo sido identificada qualquer albufeira no seu leito. As instalações (edificações diversas e sistemas 

de retenção de efluentes pecuários) encontram-se em zona de interflúvios não interferindo no normal 

escoamento da ribeira de Safareja ou de qualquer outra linha de água de menor dimensão. 

 

No que respeita ao risco de erosão, na área de Projeto ocorre exclusivamente, segundo cartografia do 

Plano de Bacia do rio Guadiana (Carta de Riscos de Erosão, figura III.2.P1-11.01), a classe de risco de 

erosão diminuta. 

 

De igual modo, de acordo com a mesma fonte, na área em estudo não existe potencial risco de 

inundação (Locais com potencial risco de inundação, figura III.2.P1-11.04). 

 

No dia 16 de Maio de 2015, durante visita à área de Projeto, constatou-se a existência de caudal 

bastante reduzido na ribeira da Safareja, identificando-se ainda duas pequenas acumulações de águas 

superficiais. A localização destes pontos encontra-se representada na Figura 16 enquanto na Fotografia 

4 se exibe o registo fotográfico destes locais, na data da visita de campo.  

                                                

27 Açude do Ardila: 38,181º N / 7,126º W (?); Açude do Bufo: 38,157º N / 6,998º W. 

28 http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=10&sub3ref=96#ARHALT (Setembro 2015). 
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Figura 16: Enquadramento hidrográfico de âmbito local 
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Fotografia 4: Registo fotográfico de recursos hídricos superficiais (Maio 2015) 

 

3.6.1.3 REGIME DE ESCOAMENTO 

Para uma análise do regime de escoamento na região de implementação do Projeto consultou-se a 

rede hidrométrica da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em http://snirh.pt, concluindo-se que a 

estação mais próxima (Cabeça Gorda – 25N/01H), na ribeira da Safareja não possui dados de 

escoamentos. 

 

A análise da variação mensal dos escoamentos na estação Ardila (Foz) (25M/01H), a jusante do 

Projeto, permite contudo, por aproximação, estimar o comportamento dos escoamentos na ribeira de 

Safareja. Considerando dados (1981-1989) registados na estação hidrométrica Ardila (Foz) (25M/01H) 

da rede da APA tem-se que: 

a) No semestre húmido (Outubro – Março) observa-se entre 63% e 98% do total do volume 

escoado anualmente; 
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b) O escoamento nos meses de Junho, Julho e Agosto corresponde no máximo, a apenas 11% do 

escoamento anual; 

c) As variações inter-anuais na região são significativas (Figura 17). Para a série considerada, no 

ano com caudais mais significativos (Ano de 1989) o escoamento foi 12 vezes superior ao 

verificada no ano mais seco (Ano de 1981). 

 

Em face deste comportamento da precipitação antevêem-se variações significativas de caudal das 

linhas de água da área envolvente ao Projeto, quer sazonalmente quer inter-anualmente. 

 

Figura 17: Escoamento mensal (hm3) na estação hidrométrica Ardila (Foz) [Fonte: APA] 

 

3.6.2 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

A caracterização hidrogeológica da área de Projeto e sua envolvente foi realizada com base em 

informações recolhidas através de diferentes fontes, com carácter complementar. A saber: 

 Relatório Sistemas Aquíferos de Portugal Continental (Almeida et al., 2000); 

 Plano de Bacia Hidrográfica do rio Guadiana (INAG, 2001); 

 Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas nas Regiões Hidrográficas 6 e 7 (ARH-

Alentejo, 2011); 

 Relatório de caracterização (Artº5 da DQA) da Região Hidrográfica do Guadiana (APA, 2014); 

 Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH); 

 Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. (ARH-Alentejo); 

 Inventário de pontos de água subterrânea, realizado na área de Projeto. 
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3.6.2.1 ENQUADRAMENTO DE ÂMBITO REGIONAL 

Segundo as classificações quer do Relatório “Sistemas Aquíferos de Portugal Continental” quer do 

Plano de Bacia Hidrográfica do rio Guadiana (PBHRG), a área de Projeto não se sobrepõe a qualquer 

sistema aquífero. De acordo com o PBHRG, a maior parte da área da bacia hidrográfica do Guadiana é 

ocupada por rochas metassedimentares e eruptivas, as quais dão origem a aquíferos, em geral, livres 

descontínuos de baixa produtividade. 

 

A massa de água subterrânea “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Guadiana” (A0x1RH7), com 

uma área de 6268,1 km2 (Figura 18), pertence à unidade hidrogeológica do Maciço Antigo e é 

sustentada por metavulcanitos ácidos e básicos, granodioritos, dioritos, gnaisses, migmatitos, 

quartzodioritos, charnoquitos, noritos, hiperitos, piroxenitos, anortositos, gabros, granulitos, arenitos, 

vulcanitos ácidos e básicos, xistos, grauvaques, chertes, anfibolitos, calcários, conglomerados, arcoses, 

calcários dolomíticos, mármores, rochas peralcalinas, turbiditos, psamitos, quartzitos, liditos, 

calcoxistos, tonalitos e micaxistos, que apresentam diferentes potenciais hidrogeológicos (livre a 

confinado) (ARH-Alentejo, 2011). 

 

Ainda em ARH-Alentejo (2011) é referido que “das formações mais produtivas, podem-se distinguir os 

aquíferos dos charnoquitos de Campo Maior – Elvas, Vidigueira – Selmes, Évora (partilhado com RH6), 

Cuba – São Cristóvão (partilhado com RH6) e Portel (partilhado com RH6)”. 

 

No que respeita a taxas de recarga, é considerado em ARH-Alentejo (2011) uma taxa de recarga média 

de 5,4% à qual corresponde uma recarga de 197,33 hm3/ano. No mesmo documento é ainda referido 

que “O volume estimado de água que pode ser introduzido na massa de água subterrânea devido à 

rega é de 0,04 hm3/ano, obtendo-se assim um valor de recarga média global a longo prazo igual a 

197,37 hm3/ano. Com base nas estimativas das descargas para os ecossistemas aquáticos e terrestres 

da massa de água subterrânea (39,47 hm3/ano), os recursos hídricos disponíveis (RHD) são da ordem 

dos 157,90 hm3/ano”. 

 

Em APA (2014) este valor é revisto em alta, estimando-se neste documento a disponibilidade hídrica 

subterrânea anual em 195,08 hm3/ano. A disponibilidade hídrica subterrânea por unidade de área é de 

0,03 hm3/km2.ano e, a heterogeneidade do meio, classificada como alta (APA, 2014). Para a 

caracterização da evolução temporal da piezometria pesquisaram-se pontos de monitorização em 

http://snirh.pt, não se tendo identificado qualquer ponto de monitorização num raio de 15 km em torno 

da área de Projeto. 
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Figura 18: Enquadramento hidrogeológico regional 
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No que respeita à possível existência de sobre-exploração de aquíferos, o PBHRG considera que: 

“Embora em períodos de seca os níveis piezométricos baixem significativamente nas captações tal 

como aconteceu no último período de seca (entre 1991 e 1995), conduzindo em alguns casos ao 

esgotamento das captações, os níveis foram repostos nos períodos húmidos imediatamente posteriores 

ao período de seca. De acordo com os critérios que foram adotados na definição de sobre-exploração 

de aquíferos, considera-se não haver nenhum aquífero sobre-explorado, uma vez que os níveis não 

mostram nenhuma tendência de período longo, antes pelo contrário, os níveis máximos são sempre 

alcançados em anos hidrológicos com precipitação normal”. Esta situação é confirmada em documento 

mais recente (APA, 2014), onde o estado da massa de água é classificado como “Bom” no que respeita 

ao seu estado quantitativo.  

 

3.6.2.2 ENQUADRAMENTO DE ÂMBITO LOCAL 

Para o enquadramento hidrogeológico local, realizou-se inventário de pontos de água (Quadro 11) 

assente em dados disponibilizados pela ARH-Alentejo, APA (www.snirh.pt) e, dados provenientes de 

levantamento efetuado no terreno em Maio de 2015. 

 

O conjunto de captações de água subterrânea considerado (as localizadas no interior da área de 

Projeto e numa área tampão de 2km em redor da área de Projeto) encontra-se representado na Figura 

19, sobre base cartográfica do Instituto Geográfico do Exército. 
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Quadro 11: Informação sumária sobre pontos de água subterrânea considerados para a caracterização de âmbito local 

Ponto de água Origem da informação Caracterização 

ARH1 ARH-Alentejo Furo vertical. 

ARH2 ARH-Alentejo Furo vertical. 

ARH3 ARH-Alentejo Furo vertical. 

ARH4 ARH-Alentejo Furo vertical. 

ARH5 ARH-Alentejo Furo vertical. 

ARH6 ARH-Alentejo Furo vertical. 

ARH7 ARH-Alentejo 
Furo vertical, com 80m de profundidade. 
Uso: rega. 

ARH8 ARH-Alentejo Furo vertical. 

ARH9 ARH-Alentejo Furo vertical. 

513/16 SNIRH/APA Furo vertical. Local: Ponte da Vinha. 

513/96 SNIRH/APA Furo vertical. Local: Ponte da Vinha. 

514/3 SNIRH/APA Poço. Local: Safara.  

514/4 SNIRH/APA Poço. Local: Safara. 

514/6 SNIRH/APA Poço. Local: Safara. 

514/7 SNIRH/APA Furo vertical. Local: Monte João Limpo. 

514/8 SNIRH/APA Furo vertical. Local: Monte da Pereira. 

514/9 SNIRH/APA Poço. Local: Monte da Pereira. 

SUBT01 Levantamento de campo Furo vertical. Local: Herdade da Tapada. 

SUBT02 Levantamento de campo Furo vertical. Local: Herdade da Tapada. 

SUBT03 Levantamento de campo Furo vertical. Local: Herdade da Tapada. 

SUBT04 Levantamento de campo Furo vertical. Local: Herdade da Tapada. 

SUBT05 Levantamento de campo Furo vertical. Local: Herdade da Tapada. 

 

O objetivo de caracterizar as condições hidrogeológicas na área de Projeto e envolvente próxima vê-se 

fortemente condicionado pela inexistência de dados relativos a: profundidades do nível freático; 

permeabilidades e/ou transmissividades, caudais específicos, etc. 

 

O número de captações de água subterrânea (cinco furos verticais - Figura 19) na Herdade da Tapada 

relaciona-se com a produtividade reduzida de cada uma das captações (0,9 L/s, de acordo com os 

TURH’s) e, a necessidade de aumentar o caudal extraível de forma sustentável. 

 

A captação de água subterrânea para abastecimento público mais próxima da área de Projeto é, 

segundo informação disponibilizada pela ARH-Alentejo, um poço em Safara, com referência 513/107, 

gerido pela Câmara Municipal de Moura. Este poço, ainda sem perímetros de proteção estabelecidos 

(ao abrigo do Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de Setembro), encontra-se a mais de 2 km dos limites da 

área de Projeto.  
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Figura 19: Localização de pontos de água subterrânea inventariados na área do Projeto e a uma distância inferior a 2 km da 

área de Projeto. 
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Fotografia 5: Captações de água subterrânea na Herdade da Tapada. 

 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 93 

 

3.7 QUALIDADE DAS ÁGUAS 

3.7.1 ENQUADRAMENTO LEGAL 

A avaliação da qualidade da água é enquadrada legalmente pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

Agosto, que estabelece as normas, os critérios e os objetivos de qualidade com a finalidade de proteger 

o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos. Para os 

parâmetros de qualidade estabelecidos naquele diploma foram definidos: valores máximos admissíveis 

(VMA), que indicam os valores de norma de qualidade que não devem ser ultrapassados; valores 

máximos recomendáveis (VMR), que indicam os valores de norma de qualidade que devem ser 

respeitados ou não excedidos; e valores limite de emissão (VLE) que indicam o valor da concentração 

de determinadas substâncias que não podem ser excedidos por descarga no meio aquático. A secção 

III, daquele diploma, relativa à água para consumo humano foi revogada pelo Decreto-Lei n.º 243/2001, 

de 5 de Setembro, que aprova as normas relativas à qualidade da água destinada a este uso, 

transpondo para o direito interno a Directiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de Novembro. Este último, 

revisto pelo Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto. 

 

Quando considerado o uso para consumo humano (o mais exigente em termos de qualidade), a água 

deve satisfazer um conjunto de condições relativamente a valores paramétricos fixados nas partes I, II e 

III do Anexo I do Decreto-Lei nº306/2007 de 27 de Agosto, bem como, cumprir os controlos de rotina, 

inspeção e frequências mínimas de amostragem e análise de águas com esse fim. Não sendo indicado 

o seu uso para um fim específico, as águas superficiais deverão, contudo, satisfazer um conjunto de 

objetivos ambientais de qualidade mínima. Esses objetivos ambientais são listados no Anexo XXI do 

Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. 

 

A descarga de águas residuais no meio aquático recetor condiciona a sua qualidade e encontra-se 

genericamente regulamentada no Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Articulados 

com o Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, referem-se os seguintes diplomas estabelecidos, também, 

com vista à redução da poluição dos meios aquáticos provocada pelas descargas de águas residuais 

pontuais e difusas: 

- Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de Novembro, que fixa objetivos de qualidade de determinadas 

substâncias perigosas que foram consideradas prioritárias em função da respetiva 

toxicidade, persistência e bioacumulação; 
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- Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de Outubro, que constitui um aditamento ao diploma anterior 

e onde se encontram, também, definidos objetivos de qualidade para determinadas 

substâncias perigosas. 

 

Finalmente, foi publicado o Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de Setembro, que estabelece normas de 

qualidade ambiental (NQA) para as substâncias prioritárias e para outros poluentes, identificados, 

respetivamente, nos anexos I e II do diploma, tendo em vista assegurar a redução gradual da poluição 

provocada por substâncias prioritárias e alcançar o bom estado das águas superficiais. Este diploma 

revoga parcialmente os diplomas anteriormente referidos, nomeadamente os Anexos I, XX e XXI  do 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto e o Anexo do Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de Novembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de Outubro. 

 

Ainda, em termos legais, destaca-se o facto de o Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de Setembro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de Março, estabelecer o regime de proteção das águas contra a 

poluição causada por nitratos de origem agrícola, designando-se por zonas vulneráveis as áreas onde 

existam águas poluídas por nitratos de origem agrícola ou suscetíveis de o vir a ser bem como as áreas 

que drenam para aquelas águas. De acordo com a Portaria nº 164/2010 de 16 de Março (a qual aprova 

a lista das zonas vulneráveis e as cartas das zonas vulneráveis do continente), a área de Projeto não se 

insere nem se encontra próxima de qualquer zona vulnerável. 

 

3.7.2 POTENCIAIS CONTAMINANTES AQUÁTICOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE EM ESTUDO 

Na criação de suínos em regime intensivo, os parâmetros que assumem maior relevo sobre a qualidade 

da água (quer de circulação superficial quer de circulação subterrânea) são os: associados às diferentes 

formas de azoto (ex. NH4
+ ou NO3

-), fosfatos, microbiologia e, carência química e bioquímica de 

oxigénio.  

 

A migração destes elementos para o meio hídrico pode ter origem natural (durante períodos de 

precipitação intensa e prolongada) ou resultar da acão do Homem por sub-dimensionamento de lagoas 

de decantação e/ou fossas (com consequente galgamento de efluente para as linhas de água 

adjacentes) e/ou armazenamento/espalhamento de dejetos em locais desaconselhados e/ou em 

períodos desfavoráveis (Figura 20).  

 

Procedimentos inadequados associados a produtos farmacêuticos ou enterramento de animais mortos 

também podem contribuir para uma degradação da qualidade das águas. 
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O efluente pecuário revela-se assim o principal potencial contaminante do meio hídrico. As suas 

características químicas e microbiológicas, e os procedimentos de aplicação do mesmo nos solos (e.g. 

quantitativos, períodos de aplicação, locais selecionados, etc.) assim como as características 

intrínsecas dos solos alvo de valorização agrícola, condicionarão o grau de contaminação do meio 

hídrico. 

 

 

Figura 20: Esquema simplificado de vias de transferência de contaminantes para o meio hídrico. 

 

3.7.3 POTENCIAIS CONTAMINANTES AQUÁTICOS ASSOCIADOS A ATIVIDADES NA ENVOLVENTE DA ÁREA DE 

PROJETO 

Na envolvente da área de Projeto coabitam diversos tipos de ocupação do território. De acordo com a 

Carta de Ocupação do Solo, datada de 2007, para um “buffer” de 3 km em redor da Herdade da 

Tapada, predominam as seguintes classes de ocupação do solo: 

- Áreas agrícolas heterogéneas; 

- Culturas permanentes e culturas temporárias; 

- Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea, virtualmente não geradoras de 

contaminantes para o meio hídrico; 

- Ocupação urbana (nomeadamente a povoação de Safara). 

Destaca-se ainda o atravessamento da área pela estrada nacional 258 (EN258). 

 

Para complementar a inventariação de eventuais fontes de contaminação pontuais dos recursos 

hídricos superficiais (nomeadamente a localização de pontos de rejeição de águas residuais no meio 

hídrico), consultou-se o Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 
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Residuais (INSAAR). Na proximidade da área de Projeto identificaram-se duas ETAR’s com tratamento 

secundário (ETAR de Santo Aleixo da Restauração e ETAR de Safara Poente). 

 

3.7.4 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Para a caracterização regional da situação de referência em termos de qualidade das águas superficiais 

consultou-se o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos em www.snirh.pt. A pesquisa 

efetuada na área envolvente da área de Projeto devolveu duas estações [25N/02 e 25N/53] 

consideradas como representativas da área de interesse para o presente estudo, ambas a jusante da 

área de Projeto (Figura 21). A qualidade das águas aqui monitorizadas é o reflexo de um conjunto de 

atividades potencialmente poluidoras que extravasa a área de influência do Projeto. 

A estação de monitorização 25N/53 (Safara), do programa de monitorização operacional, localiza-se na 

ribeira de Safara, 7 km a jusante do Projeto, possuindo dados desde 2009. A estação de monitorização 

25N/02 (Ardila - captação), do programa de monitorização de vigilância, situa-se no rio Ardila (12 km a 

jusante do Projeto), tendo entrado em funcionamento em 1982.   

As classificações de qualidade da água do rio Ardila para uma série de dezanove anos encontram-se 

disponíveis em www.snirh.pt29 sintetizando-se essa informação no Quadro 12. Os resultados 

evidenciam a predominância de existência de água de qualidade muito má, predominando o Azoto 

Kjeldahl, o fósforo, a carência química de oxigénio (CQO) e, a oxidabilidade como parâmetros 

causadores dessa degradação de qualidade da água. 

 

                                                

29 Em consulta efectuada em Setembro de 2015 não se encontravam disponíveis dados referentes ao ano de 

2014. 

http://www.snirh.pt/
http://www.snirh.pt/
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Figura 21: Localização de pontos de monitorização da qualidade das águas superficiais. 
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Quadro 12: Anuário da qualidade da água superficial na estação 25N/02 (Fonte: www.snirh.pt) 

Ano Classificação Parâmetros responsáveis 

1995 E Azoto Kjeldahl e SST 

1996 D Oxidabilidade 

1997 D CBO5 

1998 D 
SST, Azoto Kjeldahl, estreptococos fecais, CBO5, CQO, Oxidabilidade e coliformes 

totais 

1999 D CBO5, Azoto Kjeldahl, CQO, Oxidabilidade e coliformes totais 

2000 D 
Oxigénio Dissolvido (sat.), Azoto Kjeldahl, CQO, coliformes totais, CBO5 e 

Oxidabilidade 

2001 E Azoto Kjeldahl e Fósforo 

2002 E Azoto Kjeldahl 

2003 E Azoto Kjeldahl, Fósforo e CQO 

2004 D CBO5, Oxidabilidade, Fósforo e CQO 

2005 E Azoto Kjeldahl 

2006 E Azoto Kjeldahl 

2007 E Fosfatos (P2O5), Azoto Kjeldahl e Fósforo 

2008 D Fenóis, CQO e Oxidabilidade 

2009 E Oxigénio Dissolvido (sat.), Fósforo e Manganês 

2010 E Azoto Kjeldahl 

2011 E Azoto Kjeldahl e Fósforo 

2012 E Azoto Kjeldahl 

2013 E Fósforo, Azoto Kjeldahl e CQO 

 

Legenda 

 

C – Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, para usos industriais e produção de água 

potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida piscícola (espécies menos exigentes) mas com 
reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto directo; D – Águas com qualidade medíocre, apenas 

potencialmente aptas para irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de 
forma aleatória;  E – Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos. 

 

No Quadro 13 exibe-se as variações dos parâmetros físico-químicos monitorizados na estação 25N/53 

(Safara) assim como o número de análises efetuadas a cada parâmetro enquanto que, no Quadro 14 se 

encontram os intervalos de valores analíticos medidos nas águas amostradas na estação 25N/02.  

 

 

 

 

http://www.snirh.pt/


       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 99 

Quadro 13: Parâmetros físico-químicos monitorizados na estação 25N/53. 

Parâmetro 
N 
(#) 

Mínimo Máximo 

ANEXO XVI (DL 236/98) ANEXO 
XXI (DL 
236/98) 

VMR VMA VMA 

Alcalinidade (mg/L HCO3
-)  5 154 392 - - - 

Azoto amoniacal (mg/L NH4) 6 < 0,04 0,08 - - - 

Azoto Total (mg N /L) 5 < 0,5 1,6 - - - 

CBO 5 dias (mg/L) 6 < 3 4 - - 5 

CQO (mg/L) 6 < 10 38 - - - 

Condutividade eléctrica a 

20ºC (S/cm) 
4 154 792 - - - 

Fósforo total (mg/L) 6 0,03 1,8 - - 1 

Nitrato total (mg/L) 6 < 2 6,7 50 - - 

Nitrito total (mg/L) 6 0,003 0,24 - - - 

Oxigénio dissolvido - campo 
(mg/L) 

4 5,3 10,5 - - - 

Oxigénio dissolvido - campo 
(% saturação) 

4 58 101 - - 50 

SST (mg/L) 6 < 5 11 60 - - 

pH - campo (-) 4 5,6 9,1 6,5 – 8,4 4,5 – 9,0 5,0 – 9,0 

 

Quadro 14: Parâmetros físico-químicos monitorizados na estação 25N/02. 

Parâmetro 
N 
(#) 

Mínimo Máximo 

ANEXO XVI (DL 236/98) ANEXO 
XXI (DL 
236/98) 

VMR VMA VMA 

Alcalinidade (mg/L HCO3
-)  9 107 245 - - - 

Azoto amoniacal (mg/L NH4) 170 < 0,04 1,63 - - - 

Azoto Total (mg N /L) 9 0,7 4,8 - - - 

CBO 5 dias (mg/L) 158 < 3 33 - - 5 

CQO (mg/L) 159 < 10 120 - - - 

Coliformes Totais (MPN ou 
ufc/100mL) 

162 3 80000 - - - 

Coliformes Fecais (MPN ou 
ufc/100mL) 

161 0 31000 100 - - 

Fosfato total (mg/L) 16 < 0,03 1,02 - - 1* 

Nitrato total (mg/L) 138 < 2 25 50 - - 

Oxigénio dissolvido - campo 
(mg/L) 

144 2,1 18,2 - - - 

Oxigénio dissolvido - campo 
(% saturação) 

144 11 232 - - 50 

SST (mg/L) 170 < 5 1231 60 - - 

pH - campo (-) 77 6,8 11,7 6,5 – 8,4 4,5 – 9,0 5,0 – 9,0 

* Fósforo total. 
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De uma análise sumária do Quadro 13 e do Quadro 14 destacam-se: 

1. A enorme variabilidade temporal de alguns parâmetros: 

a. Na estação 25N/02, a concentração máxima de coliformes fecais é quatro ordens de 

grandeza superior ao valor mínimo registado enquanto que a razão concentração 

máxima/concentração mínima de coliformes totais é de 26667 vezes; 

b. O valor máximo de condutividade elétrica (na estação 25N/53) é 5,1 vezes superior ao 

valor mínimo medido; 

c. Na estação 25N/53, a concentração máxima de fósforo total é 60 vezes superior ao valor 

mínimo registado. Esta razão para o nitrito total é de 80 vezes; 

d. A razão valor máximo/ valor mínimo (na estação 25N/02) para o oxigénio dissolvido 

(mg/L) é igual a 8,7; 

e. Na estação 25N/02, a concentração máxima de sólidos suspensos totais (SST) é 246 

vezes superior ao valor mínimo registado; 

2. A violação de valores limite estabelecidos no Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto: 

a. Coliformes fecais [25N/02] – 47% de violações do VMR do Anexo XVI (Qualidade das 

águas destinadas à rega) do DL nº 236/98; 

b. CBO5dias [25N/02] – 30% de violações do VMA do Anexo XXI (Objetivos ambientais de 

qualidade mínima para as águas superficiais) do DL nº 236/98; 

c. Sólidos suspensos totais [25N/02] - 6% de violações do VMR do Anexo XVI (Qualidade 

das águas destinadas à rega) do DL nº 236/98; 

d. Fósforo total [25N/53] - 17% (uma em seis análises) de violações do VMA do Anexo XXI 

do DL nº 236/98; 

e. pH [25N/53] - 25% (uma em quatro determinações) de violações do VMA do Anexo XVI e 

do Anexo XXI do DL nº 236/98; 

f. pH [25N/02] - 45% (35 em 77 determinações) de violações do VMA do Anexo XVI e do 

Anexo XXI do DL nº 236/98; 

 

Com vista a um refinamento da caracterização da qualidade das águas superficiais, quer em termos de 

representatividade espacial quer temporal, efetuaram-se amostragens em dois locais da ribeira da 

Safareja (um a montante e outro a jusante da área de Projeto), no dia 16 de Junho de 2015.  

Apresentam-se os resultados analíticos no Quadro 15, sendo que a localização dos pontos de 

amostragem se encontra representada na Figura 21. Os boletins laboratoriais encontram-se no volume 

Anexos Técnicos.  
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Quadro 15: Resultados analíticos das águas superficiais amostradas junto da área de Projeto em Junho de 2015. 

Parâmetro SUP1 SUP2 

ANEXO XVI (DL 236/98) ANEXO 
XXI (DL 
236/98) 

VMR VMA VMA 

pH - campo (-) 7,4 7,5 6,5 – 8,4 4,5 – 9,0 5,0 – 9,0 

Azoto amoniacal (mg/L NH4) < 0,05 < 0,05 - - - 

Cloretos (mg/L) 51,1 49,6 70 - 250 

CBO 5 dias (mg/L) 5,2 2,8 - - 5 

CQO (mg/L) 7,6 6,4 - - - 

Condutividade eléctrica a 20ºC 

(S/cm) 
386 374 - - - 

Fósforo (mg/L) 0,07 0,06 - - 1 

Manganês (mg/L) 0,5 0,04 0,2 10 - 

Nitrato total (mg/L) 3,1 1,9 50 - - 

Sulfato (mg/L) 4,7 4,8 575 - 250 

Carbono orgânico (mg/L) < 5 < 5 - - - 

Coliformes totais (ufc/100mL) 24 9 - - - 

Coliformes fecais (ufc/100mL) 26 29 100 - - 

Escherichia coli (ufc/100mL) 24 9 - - - 

Estreptococos fecais (ufc/100mL) 22 35 - - - 

 

Não sendo expectável diferenças significativas entre os resultados analíticos dos dois pontos de 

amostragem, atendendo à reduzida distância entre os mesmos (1800 metros) e ao facto de se 

encontrarem na mesma linha de água (ribeira da Safareja), destaca-se: 

- a diminuição (do ponto de amostragem a montante para o ponto a jusante) da carência 

bioquímica de oxigénio, carência química de oxigénio, manganês, nitrato, coliformes totais e, 

Escherichia coli; 

- o incremento (novamente de montante para jusante) do número de colónias de 

estreptococos fecais.      

 

Em termos de violações de VMR’s e/ou VMA’s dos Anexos XVI e XXI do DL nº 236/98, registam-se: 

- a violação do VMA do Anexo XXI do DL nº 236/98 pelo parâmetro CBO5, no ponto SUP1 (a 

montante da área de Projeto); 

- a violação do VMR do Anexo XVI do DL nº 236/98 pelo parâmetro manganês, igualmente no 

ponto SUP1. 
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3.7.5 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Para a caracterização da situação de referência em termos de qualidade das águas subterrâneas 

consultaram-se: 

- Dados de base do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, disponíveis em 

http://snirh.pt; 

- Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas nas Regiões Hidrográficas 6 e 7; 

- A Notícia Explicativa da Folha 44-A da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50.000. 

 

Com vista a uma melhor caracterização da qualidade das águas a nível local efetuaram-se recolhas e 

subsequentes análises laboratoriais em águas provenientes de cinco furos da propriedade. 

 

Deste modo tem-se, do nível regional para o nível local: 

 

- Caracterização regional com base em dados do SNIRH 

Para a caracterização da qualidade das águas subterrâneas de âmbito geográfico regional, com base 

em dados do SNIRH, não se identificaram pontos de água da rede de monitorização da qualidade da 

água subterrânea a distância inferior a 9 km. Deste modo, esses pontos (em ambientes 

geológicos/hidrogeológicos distintos dos da área de Projeto) não foram considerados como 

representativos. 

 

- Caracterização regional baseada em informação recolhida no Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas integradas nas Regiões Hidrográficas 6 e 7 

De acordo com este documento, datado de 2011, “Das nove massas de água subterrânea da RH7, três 

massas de água subterrânea foram classificadas como tendo um estado químico medíocre: Gabros de 

Beja, Elvas-Vila Boim e Elvas – Campo Maior. Estas massas de água subterrânea foram classificadas 

em risco por pressão de origem difusa. Todas as restantes seis massas de água subterrânea 

apresentam um estado químico bom. (…) Apesar dos problemas de qualidade das massas de água 

subterrânea relacionados com os níveis de nitrato, não foi identificada nenhuma situação de estado 

medíocre ou mau das massas de água superficiais ou de degradação dos ecossistemas aquáticos e 

terrestres associados devido a este ião. O estado medíocre e mau das massas de água superficiais e 

dos ecossistemas associados a estas massas de água subterrânea não são devidos à qualidade da 

água subterrânea, mas sim à presença de fósforo e de nutrientes orgânicos nas águas superficiais”. 

A área de Projeto sobrepõe-se à massa de água subterrânea “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 

Guadiana” com estado químico bom. 

http://snirh.pt/
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- Caracterização regional com base em informação constante na Notícia Explicativa da Folha  

44-A da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50.000 

Segundo esta notícia explicativa, “as águas das formações xistosas pertencem geralmente à fácies 

bicarbonatada-magnesiana. Nas formações do Complexo de Moura – Santo Aleixo são bicarbonatadas 

ou cloretadas cálcicas ou magnesianas, e apresentam valores elevados em cálcio, sódio, sulfato e 

cloreto (estatística realizada sobre 29 valores). As mineralizações na zona sudeste do sector de 

Estremoz-Barrancos e do Complexo de Moura – Santo Aleixo apresentam mineralizações mais altas em 

relação a zona nordoeste, o que poderá ser devido, tal como acontece no aquífero de Moura – Ficalho, 

aos elevados valores de evaporação característicos desta zona do país”. 

 

- Caracterização local com base em amostras recolhidas em furos da propriedade 

No dia 16 de Junho de 2015 recolheram-se para subsequente análise laboratorial, cinco amostras de 

água subterrânea provenientes de furos da área de Projeto. Os resultados analíticos (físico-químicos e 

microbiológicos) encontram-se no Quadro 16 e a localização dos pontos de amostragem na Figura 19. 

A distância máxima entre furos é da ordem dos 750 metros. 

Dos resultados apresentados no Quadro 16 conclui-se que: 

- As águas subterrâneas na área de Projeto são relativamente neutras, com valores de pH 

compreendidos entre 6,8 e 7,4; medianamente mineralizadas (747 < C.E. < 1202 S/cm) e, 

com concentrações em azoto amoniacal e em carbono orgânico, abaixo dos respetivos 

limites de quantificação; 

- Os aniões principais (com exceção do ião bicarbonato) exibem elevada variabilidade 

(36<NO3
-<154 mg/L; 45<Cl-<140 mg/L; 24<SO4

2-<205 mg/L); 

- As concentrações em fósforo não excedem 0,11 mg/L enquanto que o manganês apresenta 

teores típicos inferiores ou iguais a 0,12 mg/L; 

- A carência bioquímica de oxigénio (CBO5) encontra-se entre 0,4 e 4,0 mg/L e que, a CQO, 

com a única exceção do furo SUBT1, nunca ultrapassa os 5 mg/L.  

 



       

Quadro 16: Resultados analíticos (físico-químicos e microbiológicos) de amostras de águas subterrâneas subjacentes à área de Projeto. 

Parâmetro SUBT1 SUBT2 SUBT3 SUBT4 SUBT5 

ANEXO XVI (DL 236/98) CLASSE A1 DO ANEXO I 
(DL 236/98) 

VMR VMA VMR VMA 

pH - campo (-) 7,0 7,2 7,1 7,4 6,8 6,5 - 8,4 4,5 - 9,0 6,5 - 8,5 - 

Azoto amoniacal (mg/L NH4) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - - 0,05 - 

Cloretos (mg/L) 93,6 45,4 140,4 122,0 87,9 70 - 200 - 

CBO 5 dias (mg/L) 4,0 1,6 0,4 0,8 1,2 - - 3 - 

CQO (mg/L) 7,2 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - - - - 

Condutividade eléctrica a 20ºC 

(S/cm) 
1157 747 1202 1161 1196 - - 1000 - 

Fósforo (mg/L) 0,08 0,07 0,09 0,11 0,08 - - 0,4* - 

Manganês (mg/L) < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,12 1,80 0,2 10 0,05 - 

Nitrato total (mg/L) 144,8 36,3 153,7 38,9 131,4 50 - 25 50 

Sulfato (mg/L) 74,2 23,5 59,7 205,4 67,8 575 - 150 250 

Carbono orgânico (mg/L) < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - - - - 

Coliformes totais (ufc/100mL) 1 6 0 0 1 - - 50 - 

Coliformes fecais (ufc/100mL) 0 12 0 0 0 100 - 20 - 

Escherichia coli (ufc/100mL) 1 6 0 0 1 - - - - 

Estreptococos fecais (ufc/100mL) 0 25 0 1 1 - - 20 - 

* Fosfatos (P2O5) 

 



       

3.7.6 VULNERABILIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

De uma forma geral não existe nenhuma forma satisfatória de representar a vulnerabilidade dos 

aquíferos. De facto, não é possível representar num único mapa, sobretudo de pequena escala todas as 

condicionantes geológicas, hidrogeológicas e hidroquímicas que exercem algum controlo sobre o 

comportamento dos contaminantes. Cada grupo de contaminantes, é afetado por inúmeros fatores que 

incluem o tipo e a espessura do solo, características e espessura da zona não saturada (zona vadosa), 

taxa de recarga, características do aquífero etc. 

 

Ainda assim, são frequentemente utilizados índices que sintetizam, num único valor, a influência de 

todos os fatores que, direta ou indiretamente, contribuem influenciar a sua vulnerabilidade. 

Para o presente Projeto, apresenta-se uma abordagem da vulnerabilidade aquífera da área com 

potencial interesse hidrogeológico, segundo o Método Qualitativo EPPNA30, realizada a partir de 

metodologias qualitativas baseadas no critério litológico dos aquíferos ou das formações 

hidrogeológicas indiferenciadas. Este método considera oito classes de vulnerabilidade que se 

descrevem no Quadro 17.  

De acordo com o Método Qualitativo EPPNA a área de Projeto enquadra-se na classe de 

vulnerabilidade V6 (vulnerabilidade baixa a variável). 

 

Quadro 17: Classes de vulnerabilidade segundo um critério litológico. 

Classe Tipo de Aquífero Risco 

V1 Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alto 

V2 Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Médio a Alto 

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

Alto 

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

Médio 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a Baixo 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixo a Variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 

V8 Inexistência de aquíferos Muito baixo 

 

A aplicação do método DRASTIC (que incorpora características geológicas, hidrológicas e 

hidrogeológicas de uma determinada área) num âmbito geográfico mais local vê-se inviabilizada pela 

manifesta falta de dados de entrada fidedignos, dos quais se destaca a profundidade do nível freático. 

                                                

30 Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água (2002). 
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3.8 ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE 

3.8.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo considerada pelo descritor Ecologia para a flora e habitats/biótopos engloba a área do 

projeto e um buffer de 50m em redor desta. Para a fauna, dada a sua elevada mobilidade, a área de 

estudo considerada engloba a área do projeto e um buffer de 100m em redor desta. Ambas as áreas se 

encontram representadas na Figura 22. 
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Figura 22: Área de estudo da flora e habitats/biótopos (área de projeto e buffer de 50m) e área de estudo da fauna (área de 

projeto e buffer de 100m) (Fonte: Google Earth) 
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3.8.2 ÁREAS CLASSIFICADAS DE IMPORTÂNCIA ECOLOGIA 

A área de estudo não se encontra dentro de nenhuma área protegida nacional. Contudo, a área de 

estudo encontra-se a 1,1km a sul e 2,5km a norte do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) 

Moura/Barrancos (PTCON0053) ( 

Figura 23). A paisagem do SIC é ocupada por áreas aplanadas dominadas por montado de azinho com 

densidades e graus de utilização diversos (habitats 6310 e 9340), pontuada com locais de relevo mais 

acidentado, tais como as serra da Adiça e da Perguiça. O SIC engloba um dos abrigos mais importantes 

para morcegos cavernícolas, que abriga colónias de criação de morcego-de-ferradura-mourisco 

(Rhinolophus mehelyi), morcego-rato-grande (Myotis myotis) e morcego-de-peluche (Miniopterus 

schreibersi), assim como colónias de hibernação de Rhinolophus sp. É ainda de grande importância 

para espécies piscícolas, nomeadamente dada a presença de saramugo (Anaecypris hispanica), cumba 

(Barbus comiza), boga-de-boca-arqueada (Iberochondrostoma lemmingii), boga-do-Guadiana 

(Pseudochondrostoma willkommii) e boga-comum (Pseudochondrostoma polylepis). Algumas linhas de 

água do SIC são ainda importantes para a lontra (Lutra lutra), os cágados (Emys orbicularis e Mauremis 

leprosa), assim como para o mexilhão-do-rio (Unio tomidiformis). O SIC Moura/Barrancos é local de 

ocorrência histórica de lince-ibérico (Lynx pardinus) e mantem características adequadas para a sua 

presença. É ainda possível encontrar na zona indivíduos dispersantes de Doñana (Espanha). Estes 

factos fazem com que o SIC seja um potencial local de reintrodução de lince-ibérico (ICNB, 2006a).  

A área de estudo encontra-se na sua totalidade dentro da Zona de Proteção Especial (ZPE) 

Mourão/Moura/Barrancos (PTZPE0045) ( 

Figura 23). A ZPE é importante para várias aves dependentes dos agrossistemas ibéricos, 

nomeadamente aves estepárias e rapinas. Esta é uma das mais importantes zonas de invernada de 

grou (Grus grus) em Portugal (ICNB, 2006b), estimando-se a presença de 500 a 1500 casais durante o 

período de invernada (Costa et al., 2003).  

Também a Important Bird Area (IBA) Moura/Barrancos (PT027) engloba toda a área de estudo ( 

Figura 23). Esta IBA reveste-se de especial importância para aves de rapina e estepárias. De entre as 

espécies residentes destacam-se a águia-real (Aquila chrysaetos), estimando-se a presença de 3 

casais; a abetarda (Otis tarda), estimando-se a presença de 80 a 100 casais; o alcaravão (Burhinus 

oedicnemus), estimando-se a presença de 100 a 250 casais; o cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles 

orientalis), estimando-se a presença de 11 a 40 casais; o bufo-real (Bubo bubo), estimando-se a 

presença de 6 a 10 casais; e um abundante população de sisão (Tetrax tetrax). Destaca-se ainda 

presença de espécies nidificantes como a cegonha-preta (Ciconia nigra), estimando-se a presença de 5 

a 8 casais; do tartaranhão-caçador (Circus pygargus), estimando-se a presença de 20 a 40 casais; da 
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perdiz-do-mar (Glareola pratincola), estimando-se 6 a 10 casais; e ainda de águia-imperial (Aquila 

adalberti), estimando-se ocorrência de 2 a 4 indivíduos (Costa et al., 2003). 

 

 

Figura 23: Áreas classificadas e IBA’s e seu enquadramento com a área de estudo (Fonte: Google Earth) 
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3.8.3 FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

3.8.3.1 ENQUADRAMENTO BIOGEOGRÁFICO E FITOSSOCIOLÓGICO 

A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada pelas 

características físicas do território (características edáficas e climáticas), sendo possível realizar um 

enquadramento da vegetação pela biogeografia (Alves et al., 1998). Este tipo de estudos permitem 

realizar uma abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e em conjunto com a fitossociologia 

possibilitam a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada área ou região. 

 

De acordo com Franco (2000), Portugal Continental subdivide-se em três zonas fitogeográficas: Norte, 

Centro e Sul. A área de estudo localiza-se na zona Sul, que é subdividida fundamentalmente numa 

zona ocidental e noutra oriental, distintas pela humidade atmosférica, maior na ocidental. Esta 

separação torna-se evidente pela substituição, a leste da bacia do Sado, da floresta de sobro (Quercus 

suber) pela da azinheira (Quercus rotundifolia). Por sua vez, tanto a parte ocidental como a oriental, da 

região Sul subdividem-se em zonas nórdica e austral segundo o índice de humidade. 

Fitogeograficamente, a área de projeto pertence ao Sudeste Meridional. 

 

As categorias ou hierarquias principais da Biogeografia são o Reino, a Região, a Província, o Sector e o 

Distrito. O território português é caracterizado biogeograficamente por se enquadrar no Reino Holoártico 

e englobar duas regiões: a Região Eurosiberiana e a Região Mediterrânica. A área de estudo encontra-

se na Região Mediterrânica, pertencendo aos agrupamentos fitossociológicos Quercion broteroi e 

Querco-Oleion sylvestris, que caracterizam bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas 

pequenas, coriáceas e persistentes, sendo constituídos por espécies de carvalhos (Quercus suber – 

sobreiro, Quercus rotundifolia – azinheira, Quercus coccifera – carrasco), a aroeira (Pistacia lentiscus), 

o folhado (Viburnum tinus), o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), o espinheiro-preto (Rhamnus 

lycioides subsp. oleoides), o sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus), o aderno-de-folhas-largas 

(Phillyrea angustifolia), entre outras espécies vegetais. Conjuntamente, os matagais menos 

intervencionados são compostos por nanofanerófitos característicos da aliança Asparago-Rhamnion 

(ordem Pistacio-Rhamanetalia alaterni), compostos por espécies de Olea spp., de Pistacia spp., de 

Rhamnus spp., de Myrtus spp., de Asparagus spp., entre outras (Costa et al., 1998). 

 

A Região Mediterrânica abrange três províncias, estando a área de estudo incluída na Província 

Mediterrânico-Iberoatlântica (Costa et al., 1998). Este território caracteriza-se pela presença de diversos 

taxa e agrupamentos vegetais específicos, bem como de domínios climáticos próprios. Da vegetação 
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desta unidade podem destacar-se: os sobreirais mesomediterrânicos do Sanguisorbo agrimoniodis-

Quercetum suberis, os azinhais do Pyro bourgaenae-Quercetum rotundifoliae, os estevais do Genisto 

hirsutae-Cistetum ladaniferi, etc. (Costa et al., 1998). 

 

As unidades biogeográficas seguintes são o Sector e o Superdistrito, que no caso da área de estudo se 

denominam Sector Mauritânico-Monchiquense e Superdistrito Baixo-Alentejano. Este Superdistrito 

caracteriza-se pela sua continentalidade, pelos solos xistosos e pela presença de dois taxa endémicos 

cuja manutenção das populações se encontra ameaçada; Linaria ricardoi e Armeria neglecta. Esta 

unidade observa agrupamentos próprios como os azinhais do Pyro bourgaenae-Quercetum 

rotundifoliae, os estevais do Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi (Costa et al., 1998). Em solos mais 

profundos e húmidos é comum observarem-se os juncais Holoschoeno-Juncetum acuti, Trifolio-

Holoschoenetum e Juncetum rugosi-effusi. bem como prados, nomeadamente os filiados nas 

associações Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae, Pulicario paludosae-Agrostietum pourretii, Trifolio 

resupinati-Caricetum chaetophyllae, Loto subbiflori-Chaetopogenetum fasciculati e Hyperico humifusi-

Chaetopogonetum fasciculati (Costa et al., 1998). 

 

3.8.3.2 METODOLOGIA 

A saída de campo para caraterização da flora, vegetação e habitats realizou-se a 20 de Maio de 2015. 

Para a caraterização da Flora, da Vegetação e dos Habitats efetuaram-se levantamentos de campo da 

flora e da vegetação. Os levantamentos foram efetuados utilizando o método dos quadrados 

complementados com transeptos em zonas com linhas de água. Deste modo, foram abrangidos os 

diferentes tipos de comunidades vegetais presentes, tendo sido caracterizada a área de estudo. 

 

A informação recolhida, tratada com recurso a bibliografia especializada, permitiu efetuar uma 

classificação fitossociológica dos agrupamentos vegetais, através da qual estes são descritos e 

caraterizados (Costa et al., 1998; Rivaz-Martinez et al., 2002). Foram também identificadas as 

respetivas espécies vegetais com estatuto biogeográfico (endemismos lusitânicos e ibéricos) e 

abrangidas por legislação, designadamente Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (Diretiva Habitats); Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de 

Dezembro (Espécies não indígenas da Flora e da Fauna); Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho (Proteção do Sobreiro e da Azinheira). 

 

Após a identificação dos habitats da área de estudo e área envolvente do projeto, estes são, sempre 

que possível, classificados de acordo com o Decreto-Lei nº. 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo 
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Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro, caracterizados de acordo com as comunidades vegetais 

que albergam e cartografados com base em fotografia aérea à escala 1:5 000 ou inferior. Deste modo, 

foi avaliada a importância de cada uma das comunidades vegetais (específicas de determinado biótopo) 

na área de implementação do projeto, sendo esta uma etapa esta fundamental para a identificação de 

áreas sensíveis. 

 

3.8.3.3 RESULTADOS 

Elenco florístico 

O elenco florístico apurado para a área de estudo é composto por 164 taxa que se distribuem por 51 

famílias, 132 géneros e dos quais foi possível identificar 153 espécies no total. Nalguns espécimenes 

não foi possível efetuar uma identificação à espécie dado que já não apresentavam os caracteres 

reprodutores, nomeadamente porque tinham ultrapassado a época de floração. 

 

Os resultados comprovam a ocorrência de uma considerável diversidade vegetal, nomeadamente ao 

nível do estrato herbáceo, com preponderância de espécies das famílias Asteraceae (26 taxa), Poaceae 

(20 taxa), Fabaceae (14 taxa) e Apiaceae (9 taxa). 

 

No que se refere a espécies RELAPE (espécies Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em 

Perigo de Extinção), foram identificadas na área de estudo três endemismos ibéricos: Anchusa undulata 

subsp. granatensis, Sedum arenarium, Flueggea tinctoria - tamujo. 

 

As espécies protegidas pela legislação nacional estão representadas apenas pela azinheira (Quercus 

rotundifolia), protegida pelo Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio alterador pelo Decreto-Lei n.º 

155/2004, de 30 de Junho. 

 

Salientam-se também as seis espécies exóticas constantes no elenco inventariado: Casuarina 

equisetifolia, Juglans regia - nogueira, Arundo sp. - canas, Grevillea robusta, Eriobotrya japonica – 

nespereiro e Prunus persica – pessegueiro, que foram observadas maioritariamente nas pequenas 

áreas de jardim, horta e pomar junto aos edifícios sociais da área de estudo. 

 

Vegetação  

A área de estudo é caracterizada por um lado, pela presença de montado de azinho com pastagem 

onde se verifica uma exploração pecuária extensiva (ex. gado bovino) e por outro, pelas áreas 
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artificializadas onde se desenvolve a atividade pecuária intensiva (efetivo suíno) e respetivas 

infraestruturas relacionadas. 

As comunidades vegetais presentes, condicionadas pela gestão deste território, correspondem a 

comunidades naturais e seminaturais nas áreas onde o uso é extensivo, sendo que nas zonas 

artificializadas, não se observam comunidades naturais. 

Assim, o montado de azinho é caracterizado, ao nível do estrato arbóreo, pela presença da azinheira – 

Quercus rotundifolia, distribuída por toda a extensão do montado e com coberturas representativas (em 

média entre 25 e 50%). Observa-se também a presença (menos dominante) da oliveira - Olea 

europaea.  

Ao nível do estrato herbáceo, observa-se uma elevada diversidade, nomeadamente de espécies anuais, 

bianuais e até perenes de gramíneas (Poaceae), compostas (Asteraceae) e leguminosas (Fabaceae) 

que apresentam elevadas dominâncias e coberturas. 

Muito pontualmente e, em particular na envolvente da linha de água presente (ribeira de Safareja), 

encontram-se exemplares ou núcleos de vegetação arbustiva, característicos das comunidades 

arbustivas naturais desta região onde se incluem o rosmaninho - Lavandula pedunculata, as cistáceas 

ou estevas - Cistus monspeliensis e o trovisco – Daphne gnidium. A referida linha de água alberga, no 

seu troço mais a norte, comunidades naturais de macrófitos (nomeadamente arbustivos, como: a 

tamargueira - Tamarix africana, o loendro - Nerium oleander, os salgueiros - Salix sp. e o tamujo - 

Flueggea tinctoria, típicas de sistemas de pequena dimensão e de regime temporário.  

 

Habitats 

A caracterização dos habitats tem como base principal a flora e a vegetação presentes na área de 

estudo. Para além de identificados e caracterizados, os habitats foram cartografados com base na 

fotografia aérea através da delimitação das formações vegetais observadas – Carta de Habitats (Figura 

24). Ao nível cartográfico e com base nas comunidades vegetais inventariadas, identificaram-se sete 

habitats na área de estudo, três são habitats naturais classificados abrangidos pelo Anexo B-I do 

Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro: 

 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene; 

 6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas; 

 92D0 – Galerias e matos ribeirinhos meridionais; 

 Linha de água; 

 Massa de água; 

 Povoamento de azinheira; 

 Área artificializada. 
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Figura 24: Carta de habitats naturais e usos do solo da área de estudo. (Fonte: Google Earth) 
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6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene 

Este habitat carateriza-se por um estrato arbóreo com indivíduos adultos de azinheira (Quercus 

rotundifolia) e um sub-coberto de herbáceas (Figura 22). As comunidades herbáceas do sub-coberto 

incluem comunidades variáveis e sujeitas a pastoreio extensivo compostas por espécies quer de caráter 

pioneiro, quer por espécies bianuais e perenes como o trevo-subterrâneo – Trifolium subterraneum, 

Erodium botrys, a erva-prata - Paronychia argentea, Hypochaeris radicata e a cebola-albarrã (Urginea 

maritima). 

 

Fotografia 6: Montado de azinho 

 

Do ponto de vista fitossociológico, as florestas de azinheira têm correspondência com a classe 

fitossociológica Quercetea ilicis e constituem a vegetação climácica (bosques, pré-bosques), bem como 

a sua orla arbustiva e o matagal alto substituintes destes. Na área de estudo, o montado apresenta 

poucas espécies características desta classe climácica, estando distribuídas de forma pontual ou com 

maior frequência na envolvente da ribeira. As espécies características incluem: Quercus rotundifolia – 

azinheira, Asparagus acutiflous – espargo-bravo, Daphne gnidium - trovisco, Pyrus bourgaeana – 

carapeteiro, Olea europaea var. sylvestris – zambujeiro e Smilax aspera – salsaparrilha.  

Nas áreas de montado o sub-coberto arbustivo é inexistente, e, as espécies herbáceas apresentam 

grande dominância e abundância. As espécies herbáceas presentes neste habitat são muito diversas e 

enquadráveis em diversas tipologias fitossociológicas. Descrevem-se seguidamente as duas classes 

fitossociológicas consideradas mais representativas, estando indicadas as espécies caraterísticas de 

cada uma, presentes na área de estudo: 
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 Stellarietea mediae (vegetação nitrofílica ou subnitrofílica, constituída por terófitos ou pequenos 

geófitos que povoam durante um período do ano diversos meios ricos em matérias azotadas): 

Anagallis arvensis (morrião), Avena barbata (cevada-brava), Bromus hordeaceus (bromo-doce), 

Bromus matritensis (espadana), Calendula arvensis (erva-vaqueira), Capsella bursa-pastoris 

(bolsa-de-pastor), Cerastium glomeratum, Coleostephus myconis (pampilho-de-micão), 

Galactites tomentosa (cardo-mole), Hordeum murinum subsp. leporinum (cevada-dos-ratos), 

Misopates orontium (focinho-de-burro), Papaver rhoeas (papoila-das-searas), Plantago lagopus 

(orelha-de-lebre), Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (saramago), Sherardia arvensis 

(granza), Silene gallica (nariz-de-zorra), Sonchus oleraceus (serralha-macia), Trifolium 

angustifolium (trevo-de-folhas-estreitas), Vulpia sp.; 

 Tuberarietea guttatae (vegetação de terófitos pioneiros efémeros, de pequeno tamanho e de 

carácter xerofítico, que normalmente ocupa biótopos não nitrificados): Briza maxima (bole-bole-

maior), Campanula lusitanica subsp. lusitanica (campainhas), Ornithopus compressus 

(serradela-brava), Rumex bucephalophorus (catacuzes), Tolpis barbata (olho-de-mocho), 

Trifolium campestre (trevo-amarelo), Vulpia myuros. 

 

As espécies arbustivas, já anteriormente referidas, nomeadamente o rosmaninho - Lavandula 

pedunculata, e a esteva - Cistus monspeliensis são características da classe fitossociológica Cisto-

Lavanduletea (estevais mediterrânicos onde dominam os géneros Cistus, Halimium e Lavandula), que 

representam uma etapa avançada da degradação dos bosques climácicos, neste caso do montado de 

azinho. 

 

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 155/2004 de 30 de junho, todas as manchas de montado reúnem os requisitos necessários para 

serem consideradas povoamento de azinheira.  

 

Povoamento de azinheira 

No interior da área de estudo, em plena zona de exploração pecuária intensiva, verifica-se a presença 

de uma área quase sem sub-coberto devido ao pisoteio e utilização por parte do efetivo suíno, 

observando-se apenas a presença de algumas espécies herbáceas nitrófilas, nomeadamente de cardos 

e de gramíneas. Esta área perfaz 2 hectares e possui 40 azinheiras com um perímetro médio que se 

situa entre 80 e 129 cm. Desta forma considera-se que esta mancha corresponde a um povoamento de 

azinheira de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho, embora não possa ser considerada habitat natural de 

montado, pela ausência das comunidades vegetais características deste habitat. 
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Fotografia 7: Área de povoamento de azinho 

 

6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas 

Numa área aplanada da linha de água temporária afluente da ribeira de Safareja, numa zona de buffer à 

área de projeto, observam-se juncais mediterrânicos não nitrófilos em mosaico com prados perenes de 

Cynodon dactylon. 

A vegetação aqui presente filia-se na classe fitossociológica Molinio-Arrhenatheretea e são exemplo de 

espécies bioindicadoras presentes na área de estudo: Dactylis glomerata (panasco), Juncus spp., 

Juncus effusus (junco), Holcus lanatus, Scirpoides holoschoenus (bunho), Senecio jacobea (tasna), 

Trifolium repens (trevo-rasteiro), Mentha suaveolens (hortelã). 

 

 

Fotografia 8: Juncais na área de estudo. 
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92D0 – Galerias e matos ribeirinhos meridionais 

A ribeira de Safareja apresenta uma galeria ripícola desenvolvida no seu troço mais a jusante (zona 

norte da área de estudo). Neste troço a vegetação é maioritariamente arbustiva alta com domínio do 

loendro – Nerium oleander e do tamujo – Fluggea tinctoria. Observam-se também algumas bolsas de 

Tamarix africana ou tamargueira em áreas de substrato menos rochoso. 

 

Devido à pressão a que esta linha de água se encontra sujeita, nomeadamente pisoteio e pastoreio por 

gado bovino, as comunidades de matos ribeirinhos encontra-se em mosaico com espécies das 

pastagens adjacentes (ex. Galactites tomentosa, Andryala spp., Daucus carota, Thapsia villosa), com 

espécies exóticas (ex. Arundo spp.) e com espécies de juncal e prados húmidos, nomeadamente 

espécies dos géneros Juncus e Mentha.  

 

Fotografia 9: Galeria ripícola na área de estudo. 

 

 

Linha de água e Massas de água 

Foram incluídos no presente habitat as linhas de água sem as comunidades vegetais que caraterizam 

os habitats naturais ripícolas e, as massas de água (charcas) artificializadas presentes na área de 

estudo (Fotografia 10). Estes dois tipos de corpos de água possuem comunidades vegetais típicas de 

locais húmidos intervencionados, que podem ser englobadas nas seguintes classes fitossociológicas: 

 Molinio-Arrhenatheretea (vegetação de prados densos e juncais que se desenvolvem em solos 

profundos, húmidos e raramente submersos), com as seguintes espécies caraterísticas: Crepis 

capillaris (almeiroa), Dactylis glomerata (panasco), Juncus spp., Juncus effusus (junco), Holcus 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 119 

lanatus, Plantago lanceolata (língua-de-ovelha), Scirpoides holoschoenus (bunho), Senecio 

jacobea (tasna), Trifolium repens (trevo-rasteiro), Mentha suaveolens (hortelã); 

 Artemisietea vulgaris (vegetação nitrófila vivaz que prosperam em solos profundos e mais ou 

menos húmidos), com as espécies caraterísticas presentes na área estudada: Carduus 

tenuiflorus (cardo-azul), Cynara cardunculus (cardo-do-coalho), Daucus carota (cenoura-brava) e 

Allium ampeloprasum; 

 Phragmito-Magnocaricetea (comunidades de helófitos dominados por gramíneas perenes, 

ciperáceas, juncos e herbáceas de águas doces) com as espécies caraterísticas: Oenanthe 

crocata (embude), Phragmites australis (caniço), Rorippa nasturtium-aquaticum (agrião), Alisma 

lanceolatum, Typha spp. 

 

 

Fotografia 10: Massa de água na área de estudo. 

 

Área artificializada  

As áreas artificializadas estão associadas às atividades humanas mais intensivas e permanentes. 

Nestes locais, o coberto vegetal está alterado e/ou é praticamente inexistente. Foram incluídos neste 

habitat, as construções edificadas, as estradas e os caminhos. 

 

Ocorrem também áreas afetas à produção pecuária onde os animais se encontram em cercados ao ar 

livre. Nestas áreas observam-se pontualmente azinheiras, que devido ao seu número reduzido não são 

enquadráveis nos requisitos de povoamento de azinheiras definidos no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 

de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho. Estas áreas estão individualizadas na 

cartografia e denominam-se Áreas artificializadas com azinheiras dispersas. 
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3.8.4 FAUNA E BIÓTOPOS 

Devido às características de muitas espécies faunísticas (elevada mobilidade da maioria das espécies; 

comportamentos esquivos, com destaque para os mamíferos; diferentes fenologias, no grupo das aves; 

diferentes períodos de atividade, entre outras) apenas foi possível detetar a presença de algumas das 

espécies potenciais na área de estudo. Contudo, através dos biótopos existentes e de informação 

relativa à distribuição das espécies, de base bibliográfica e com consulta a especialistas, foi avaliado o 

elenco da fauna com ocorrência potencial na área de estudo. 

 

3.8.4.1 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada na caracterização da fauna da área analisada baseou-se essencialmente em 

prospeções de campo (para identificação dos principais biótopos e inventariação de espécies 

presentes), em pesquisa bibliográfica e consulta a especialistas e em avaliação da importância das 

zoocenoses. 

 

Consideraram-se como espécies potencialmente presentes aquelas que se encontram referenciadas 

para a quadrícula UTM 10x10km PC51 ou que, estando referenciadas para quadrículas vizinhas e 

considerando os habitats presentes, a sua ocorrência na área de estudo seja muito provável. As 

diferentes fontes consultadas encontram-se identificadas nos pontos seguintes. 

 

A saída de campo foi realizada em a 20 de Maio de 2015, nesta foi efetuado um levantamento geral dos 

principais grupos faunísticos existentes na área de estudo. As técnicas de inventariação variaram 

consoante as características ecológicas dos diferentes taxa e encontram-se descritas nos pontos 

seguintes. 

 

Bivalves 

Para a recolha de informação relativa à distribuição e comportamento das espécies de bivalves 

potencialmente ocorrentes na área de estudo, foi consultado o Atlas dos bivalves de água doce de 

Portugal continental (Reis, 2006). 

 

Peixes 

Para a recolha de informação relativa à distribuição e comportamento das espécies de peixes 

potencialmente ocorrentes na área de estudo, foi consultada a Carta Piscícola Nacional (Ribeiro et al., 

2007) e o Relatório Nacional de Implementação da Diretiva Habitats (2001-2006) (ICNB, 2008). 
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Foram ainda registadas fotografados os peixes detetados ad-hoc, isto é, correspondentes a 

observações esporádicas, no decorrer da amostragem dos vários grupos de vertebrados. 

 

Anfíbios 

Para a recolha de informação relativa à distribuição e comportamento das espécies de anfíbios 

potencialmente ocorrentes na área de estudo, assim como, para uma melhor preparação dos 

levantamentos de campo, foram consultados o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 

2010), o Guia Fapas de Anfíbios e Répteis de Portugal (Almeida et al., 2001) e o Relatório Nacional de 

Implementação da Diretiva Habitats (2001-2006) (ICNB, 2008). 

Relativamente ao trabalho de campo, foi utilizada uma metodologia dirigida para os anfíbios que 

consistiu em camaroeiradas com rede em ribeiras e charcos na área de estudo. Foram efetuadas 

camaroeiradas em 3 locais: 2 na ribeira de Safareja e 1 num charco (Figura 25). 

Foram ainda registadas todas as espécies detetadas ad-hoc, isto é, correspondentes a observações 

esporádicas, no decorrer da amostragem dos vários grupos de vertebrados. 

 

Répteis 

Para a recolha de informação relativa à distribuição e comportamento das espécies de répteis 

potencialmente ocorrentes na área de estudo, assim como, para uma melhor preparação dos 

levantamentos de campo, foram consultados o o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et 

al., 2010), o Guia Fapas de Anfíbios e Répteis de Portugal (Almeida et al., 2001) e o Relatório Nacional 

de Implementação da Diretiva Habitats (2001-2006) (ICNB, 2008). 

Quando ao trabalho de campo, para amostragem de répteis foi utilizado o método de transectos ao 

longo dos biótopos naturais presentes na área de estudo (linha de água e montado). Ao longo dos 

transectos foram prospetadas rochas expostas e fendas; para a deteção das espécies levantaram-se 

pedras, troncos ou outros objetos que pudessem servir de abrigo. Com vista a amostrar espécies 

aquáticas foram também prospetadas linhas de água. Foram realizados 3 transectos na área de estudo 

de comprimento variável (Figura 25). 

Foram ainda registadas todas as espécies detetadas ad-hoc, isto é, correspondentes a observações 

esporádicas, no decorrer da amostragem dos vários grupos de vertebrados. 

 

Aves 

Para a recolha de informação relativa à distribuição e comportamento das espécies de aves 

potencialmente ocorrentes na área de estudo, assim como, para uma melhor preparação dos 

levantamentos de campo, foram consultados o Altas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 

2008), o Guia de Aves – Guia de campo das aves de Portugal e Europa (Svensson & Grant, 2003), 
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Aves Exóticas que nidificam em Portugal Continental (Matias, 2002), Aves Aquáticas de Portugal 

(Farinha & Costa, 1999) e Atlas das Aves Invernantes do Baixo Alentejo (Elias et al., 1998). Para 

verificar a possível existência de ninhos de espécies relevantes na área de estudo, consultou-se ainda o 

Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e 

transporte de energia elétrica e à informação geográfica associada (ICNB, 2010a). 

Durante o trabalho de campo foram efetuados 9 pontos de aves (Figura 25) de duração variável entre 

10 a 30 minutos, e com o auxilio de binóculos e telescópio foram identificadas as espécies presentes na 

área de estudo. Os pontos de observação foram realizados em áreas de montado, linha de água e 

vegetação ruderal/áreas humanizadas.  

Foram ainda registadas todas as espécies detetadas ad-hoc, isto é, correspondentes a observações 

esporádicas, no decorrer da amostragem dos vários grupos de vertebrados. 

 

Mamíferos 

Para a recolha de informação relativa à distribuição e comportamento das espécies de mamíferos 

potencialmente ocorrentes na área de estudo, assim como, para uma melhor preparação dos 

levantamentos de campo, foram consultados o Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, 

Açores e Madeira (Mathias et al., 1999), o Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 

2013), o Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas (Palmeirim & Rodrigues, 1992), a 

Avaliação da tendência populacional de algumas espécies de morcegos cavernícolas (Rodrigues et al., 

2003) e o Relatório Nacional de Implementação da Diretiva Habitats (2001-2006) (ICNB, 2008). Para 

verificação da possível existência de abrigos de morcegos na área de estudo, consultou-se ainda o 

Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e 

transporte de energia elétrica e à informação geográfica associada (ICNB, 2010a).  

Quanto ao trabalho de campo, para amostragem de mamíferos foi utilizado o método de transectos ao 

longo dos biótopos naturais presentes na área de estudo (linha de água e montado). Ao longo dos 

transectos foram registados os vestígios de presença de mamíferos, tais como dejetos, pegadas e 

outros. Foram realizados 3 transectos na área de estudo de comprimento variável (Figura 25). 

Foram ainda registadas todas as espécies detetadas ad-hoc, isto é, correspondentes a observações 

esporádicas, no decorrer da amostragem dos vários grupos de vertebrados. 
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Figura 25: Locais de amostragem de fauna. (Fonte: Google Earth) 
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Critérios de Avaliação das Zoocenoses 

A avaliação da importância das comunidades de vertebrados terrestres da área de estudo baseou-se 

em 3 critérios: 

a) Avaliação da contribuição da área de estudo para a conservação das espécies: neste âmbito, é 

dada particular importância à presença de espécies com Estatuto de Conservação Nacional com grau 

de ameaça (“Vulnerável” (VU), “Em Perigo” (EN) ou “Criticamente em Perigo” (CR)) (Cabral et al., 

2006), de distribuição geográfica restrita e incluídas nos Diplomas que se seguem: 

 Anexos da Convenção CITES - Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da 

Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (Decreto n.º 50/80, de 23 de julho - aprovação 

da Convenção de Washington; Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de abril, Anexos I, II e III - 

regulamenta a aplicação da Convenção em Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de novembro); 

Regulamento (CE) nº 338/97 do Conselho, de 9 de dezembro de 1996, complementado pelo 

Regulamento (CE) nº 1332/2005 da Comissão de 9 de agosto (Anexos A, B, C e D); 

 Anexos das Convenções de Bona - Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias 

Pertencentes à Fauna Selvagem (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de outubro); 

 Anexos das Convenções de Berna – Convenção Relativa à Proteção da Sida Selvagem e do 

Ambiente natural na Europa (ratificada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho 

regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro);  

 Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (revê a transposição para Portugal da Diretiva Aves - Diretiva 

n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, alterada pelas Diretivas n.º 91/244/CE, da 

Comissão, de 6 de março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de junho, e 97/49/CE, da Comissão, de 

29 de junho; e da Diretiva Habitats – Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, com 

as alterações que lhe foram introduzidas pela Diretiva n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de 

outubro). 

b) Avaliação do valor cinegético das comunidades presentes (Anexo D do Decreto-Lei n.º 49/2005, 

de 24 de fevereiro); 

c) Avaliação segundo a sua fenologia. 

 

Biótopos e Comunidades Faunísticas 

Através da caracterização dos biótopos presentes na área de estudo, de dados de distribuição das 

espécies e dos requisitos ecológicos do elenco faunístico potencial da área de estudo, é possível 

caracterizar uma determinada comunidade faunística que nada mais é do que o conjunto das espécies 

que vivem num determinado habitat e que exploram os seus recursos, estabelecendo relações de 
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interdependência entre si. Mesmo tendo em linha de conta que a fauna vertebrada apresenta uma 

elevada mobilidade, nomeadamente no que diz respeito a aves e mamíferos de médio e grande porte, 

existe uma tendência para ocupar um determinado habitat e estabelecer relações ecológicas com todas 

as outras espécies que o ocupam. A fauna dos vertebrados tem uma relação estreita com a ocupação 

do solo, pelo que os biótopos das comunidades faunísticas definem-se, principalmente, com base em 

critérios da vegetação. 

 

3.8.4.2 RESULTADOS 

Neste capítulo é apresentada a biodiversidade terrestre e dulçaquícola presente e potencialmente 

presente na área de estudo. Dada a presença da ribeira de Safareja, afluente da ribeira de Safara 

(afluente do rio Ardila), na área de estudo considera-se relevante para o estudo em causa a análise da 

fauna dulçaquícola.  

Uma espécie é considerada potencial quando, não sendo confirmada durante as prospeções de campo, 

está referenciada para a região e ocorre em biótopos semelhantes aos existentes na área em estudo e 

em zonas próximas. A listagem de espécies encontra-se organizada taxonomicamente por Classes, 

Ordens e Famílias, sendo indicado, para cada espécie, o seu nome científico, o nome vulgar, se a 

ocorrência da espécie foi confirmada durante a saída de campo e os Estatutos de Conservação em 

Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006). Nos estatutos de 

Conservação apresenta-se também a situação legal dos taxa relativamente a: 

 Anexos da Convenção de CITES (Decreto n.º 50/80, de 23 de Julho - aprovação da Convenção 

de Washington; Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril - regulamenta a aplicação da Convenção 

em Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de Novembro); 

 Anexos das Convenções de Bona (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro);  

 Anexos das Convenções de Berna (ratificada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de 

Julho e regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro);  

 Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (revê a transposição para Portugal da Diretiva Aves - Diretiva 

n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, alterada pelas Diretivas n.º 91/244/CE, da 

Comissão, de 6 de Março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de Junho, e 97/49/CE, da Comissão, de 

29 de Junho; e da Diretiva Habitats – Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, com 

as alterações que lhe foram introduzidas pela Diretiva n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de 

Outubro).  

A complexidade do ciclo anual da avifauna faz variar fortemente a composição das suas comunidades 

ao longo do ano. Por este motivo, para este grupo, indica-se também e numa escala regional a sua 
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fenologia, isto é, as variações sazonais dos hábitos das espécies. Deve considerar-se que tanto as 

espécies estivais como as residentes são espécies nidificantes. 

 

A terminologia e nomenclatura utilizadas são adaptadas de Cabral et al. (2006). Relativamente aos 

quirópteros, a nomenclatura apresentada já reflete a recente atualização dos nomes vulgares dos 

morcegos portugueses, decorrente da revisão das espécies, incluída no relatório do Eurobats de 2010 

(ICNB, 2010b). Pelo agrupamento e/ou divisão de algumas espécies de morcegos, alguns estatutos de 

conservação ainda não estão presentes no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral, 2006), 

aguardando-se por isso uma revisão e atualização do mesmo para a Ordem Chiroptera. 

 

Bivalves 

Potencialmente ocorrem na área de estudo, nomeadamente na ribeira de Safareja, 10 espécies de 

bivalves de água doce (Reis, 2006) (ver Anexos). De entre as espécies elencadas para a área de 

estudo destacam-se a náiade negra (Potomida littoralis) e a náiade pequena (Unio tomidiformis) por se 

encontrarem classificadas como “Em perigo” (EN) (IUCN, 2014). De referir ainda que a náiade pequena 

se encontra também listada nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril. 

 

Peixes 

O elenco piscícola para a área de estudo engloba 14 espécies (Quadro 2 do Anexo VI – Ecologia e 

Biodiversidade), sendo que a listagem de espécies potenciais se baseou em 5 locais de amostragem na 

ribeira de Safareja descritos na Carta Piscícola Nacional (Ribeiro et al., 2007), assim como em ICNB, 

2008. Contam-se de entre as espécies elencadas uma classificada como “Criticamente em perigo” (CR): 

saramugo (Anaecypris hispanica); 5 como “Em perigo” (EN): barbo sul (Barbus sclateri), boga-de-boca-

arqueada (Iberochondrostoma lemmingii), escalo do sul (Squalius pyrenaicus), cumba (Barbus comiza) 

e cabaz-de-água-doce (Salaria fluviatilis); e 2 como “Vulneráveis” (VU): bordalo (Complexo de Squalius 

alburnoides) e boga do Guadiana (Pseudochondrostoma willkommii) (Cabral et al., 2006). 

 

O saramugo é um endemismo ibérico cuja distribuição se restringe à bacia do Guadiana (Cabral et al., 

2006). De acordo com a Carta Piscícola Nacional, esta espécie ocorre a montante a jusante da área de 

estudo (Ribeiro et al., 2007), como tal considera-se quase certa a ocorrência da espécie na área de 

estudo (ribeira de Safareja). 

 

De acordo com a Carta Piscícola Nacional, o escalo do sul e o bordalo ocorrem num local de 

amostragem próximo da área de estudo (Monte João Limpo), sendo como tal quase certa a ocorrência 

da espécie na área de estudo (ribeira de Safareja) (Ribeiro et al., 2007). 
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A ribeira de Safareja, que se encontra incluída na área de estudo, foi considerada uma área prioritária a 

conservação das comunidades piscícolas (englobada na bacia do rio Ardila), nomeadamente pela 

presença de comunidades de saramugo (Filipe et al., 2004). 

 

Durante o trabalho de campo apenas foi possível a identificação de uma espécie na área de estudo: a 

gambúsia (Gambusia holbrooki) na ribeira de Safareja. Esta é uma espécie exótica de carácter invasor 

(Decreto-Lei 565/99 de 21 de Dezembro; Anexo I e III) que representa uma ameaça a peixes, anfíbios e 

invertebrados autóctones pelo facto de ter um apetite voraz por ovos destes grupos (CIBIO, 2015).  

 

Fotografia 11: Gambúsia na ribeira de Safareja. 

 

Anfíbios 

Através de pesquisa bibliográfica foi possível inventariar para a área de estudo 11 espécies de anfíbios 

(Loureiro et al., 2010; ICNB, 2008) (Quadro 3 do Anexo VI – Ecologia e Biodiversidade). As espécies 

elencadas estão classificadas como “Pouco preocupante” (LC), com exceção da rã-de-focinho-

pontiagudo (Discoglossus galganoi) que se encontra classificada como “Quase ameaçada” (NT) (Cabral 

et al., 2006). Importa ainda referir que entre as espécies elencadas se encontram 3 endemismos 

ibéricos: a rã-de-focinho-pontiagudo, o tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai) e o sapo-parteiro-ibérico 

(Alytes cisternasii) (Cabral et al., 2006). 

Durante o trabalho de campo realizado apenas duas espécie de anfíbios foram identificadas: a rã-verde 

(Rana perezi) e a rela-meridional (Hyla meridionalis). Ambas as espécies foram identificadas na ribeira 

de Safareja assim como em pequenas linhas de escorrência suas afluentes.  
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Fotografia 12: Rã-verde na ribeira de Safareja.  

 

Répteis 

Foram elencadas para a área de estudo no total de 15 espécies de répteis (Loureiro et al., 2010; ICNB, 

2008) (Quadro 4 do Anexo VI – Ecologia e Biodiversidade). Apenas uma espécie se encontra 

classificada como “Em perigo”: o cágado-de-carapaça-estriada (Cabral et al., 2006), espécie que pode 

ocorrer em ambientes dulçaquícolas permanentes ou temporários. É ainda de referir a potencial 

presença na área de estudo de um endemismo ibérico: a cobra-de-pernas-pentadáctila (Chalcides 

bedriagai) (Loureiro et al., 2010). 

 

Durante o trabalho de campo foram identificadas 3 espécies de répteis na área de estudo: o cágado-

mediterrânico (Mauremys leprosa) na ribeira de Safareja, a osga (Tarentola mauritanica) e a lagartixa-

do-mato-comum (Psammodromus algirus).  

 

Fotografia 13: Cágado-mediterrânico na ribeira de Safareja. 

 

Aves 

A listagem potencial de espécies de aves presentes na área de estudo ascende a 103 espécies (Equipa 

Atlas, 2008) (Quadro 5 do Anexo VI – Ecologia e Biodiversidade). Ocorrem potencialmente na área de 

estudo 2 espécies classificadas como “Criticamente em perigo”: águia-imperial (Aquila adalberti) e 

abutre-negro (Aegypius monachus); 4 espécies classificadas como “Em perigo”: tartaranhão-caçador 
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(Circus pygargus), o papa-ratos (Ardeola ralloides), o cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis), e a 

coruja-do-nabal (Asio flammeus); e 10 espécies como “Vulneráveis”: cegonha-negra (Ciconia nigra), 

milhafre-real (Milvus milvus), sisão (Tetrax tetrax), o garçote (Ixobrychus minutus), o zarro (Aythya 

ferina), o esmerilhão (Falco columbarius), o grou (Grus grus), o alcaravão (Burhinus oedicnemus), o 

maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos) e o cuco-rabilongo (Clamator glandarius) (Cabral et al., 2006). 

Durante o trabalho de campo num total de 33 espécies foram identificadas na área de estudo (Quadro 5 

do Anexo VI – Ecologia e Biodiversidade) 

 

O abutre-negro ocorre potencialmente na quadrícula UTM 10x10km PC51, em que se engloba a área 

de estudo. Esta espécie não nidifica sendo os indivíduos presentes aves imaturas ou em buscas de 

alimento pertencentes a populações nidificantes espanholas (Equipa Atlas, 2008). Três indivíduos desta 

espécie foram observados a cruzar a área de estudo vindo do lado espanhol. 

 

A águia-imperial é endémica da Península Ibérica e ocorre potencialmente na quadrícula UTM 10x10km 

PC51 (Equipa Atlas, 2008). A espécie nidifica na ZPE de Moura/Mourão/Barrancos, estimando-se a 

presença em 2013 de 1 a 2 casais nidificantes (ICNF, 2015). 

 

O tartaranhão-caçador ocorre potencialmente na quadrícula UTM 10x10km PC51 sendo considerada 

provável a nidificação nesta quadrícula, contudo não se prevê que a espécie nidifique na área de estudo 

tendo em conta que esta não engloba áreas cerealíferas (Equipa Atlas, 2008). Um individuo (macho) 

desta espécie foi observado na área de estudo, como tal prevê-se que a espécie possa utilizar a área 

de estudo como passagem ou alimentação. 

 

O papa-ratos poderá ocorrer na área de estudo como invernante, embora seja pouco provável a sua 

presença dada a ausência de linhas ou massas de água com vegetação palustre onde a espécies se 

possa abrigar. O cortiçol-de-barriga-preta poderá ocorrer na área como visitante entanto dada a 

dependência desta espécie por pastagens, pousio e áreas de restolho a sua presença é improvável. A 

coruja-do-nabal é uma espécie discreta que poderá ocorrer na área de estudo como invernante, 

encontrando habitat adequado nas áreas de montado pouco denso. 

 

A cegonha-negra (Ciconia nigra) ocorre potencialmente na quadrícula UTM 10x10km PC51 sendo 

considerada provável a nidificação nesta quadrícula. Esta espécie tem preferência por áreas de 

montado, matagal ou pinhal (Cabral et al., 2006) sendo por isso considerada possível a presença da 

espécie na área de estudo. 
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O milhafre-real (Milvus milvus) ocorre potencialmente na quadrícula UTM 10x10km PC51 (Equipa Atlas, 

2008), ocorrendo como visitante na área da IBA (Costa et al., 2003). O habitat preferencial desta 

espécie são montados de sobro e azinho (Cabral et al., 2006), considerando-se possível a presença da 

espécie na área de estudo. 

 

O sisão (Tetrax tetrax) ocorre potencialmente na quadrícula UTM 10x10km PC51 sendo considerada 

provável a nidificação nesta quadrícula (Equipa Atlas, 2008). Esta espécie tem preferência por planícies 

abertas ou com árvores dispersas, ocupando apenas ocasionalmente montados pouco densos (Equipa 

Atlas, 2008), como tal prevê-se que seja pouco provável a presença da espécie na área de estudo dada 

a ausências de áreas cerealíferas, reduzindo-se o biótopo favorável a áreas de montado de azinho de 

densidade variável. 

 

O garçote e o zarro são espécies de hábitos aquáticos que poderiam ocorrer na área como invernante, 

contudo a sua presença é pouco provável dada a limitada oferta de habitat aquáticos. O esmerilhão 

pode ocorrer na área como invernante sendo pouco provável a sua ocorrência na área de estudo tendo 

em conta a sua preferência por áreas de culturas de sequeiro, pousios e pastagens. O grou é uma 

espécie invernante em Portugal que ocorre em grandes concentrações na ZPE de 

Mourão/Moura/Barrancos, na área de estudo poderá ocorrer de passagem ou em alimentações, 

encontrando habitat favorável no montado de azinho pouco denso. O alcaravão poderia ocorrer na área 

como invernante, embora a sua ocorrência seja pouco provável na área de estudo uma vez que esta 

espécie tem preferência por áreas de vegetação herbácea sem árvores. O maçarico-das-rochas poderá 

ocorrer como visitante na área, contudo a sua presença será pouco provável dada a sua dependência 

por cursos de água corrente durante todo o ano.  

 

O cuco-rabilongo (Clamator glandarius) ocorre potencialmente na quadrícula UTM 10x10km PC51 

sendo considerada possível a nidificação nesta quadrícula (Equipa Atlas, 2008). A espécie ocupa 

habitats mistos de bosque e zonas abertas e por vezes montados abertos. Parasita sobretudo pega 

(Pica pica) e gralha-preta (Corvus corone) (Cabral et al., 2006). Considera-se que poderá ser possível a 

presença da espécie na área de estudo associada ao biótopo montado. 

 

A área de estudo encontra-se englobada numa área muito crítica para aves estepárias e a zona norte 

da área de estudo encontra-se dentro de uma área crítica para aves de rapina (ICNB, 2010a) facto 

congruente com a presença de ZPE e IBA na área de estudo. Cerca de 820m a norte da área de estudo 

existe uma área muito crítica para cegonha preta (ICNB, 2010a) (Figura 26). 
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Figura 26: Áreas críticas para aves (ICNB, 2010a). (Fonte: Google Earth) 

 

É ainda de referir a confirmação da nidificação de cegonha-branca (Ciconia ciconia) na área de estudo, 

assim como de andorinha-dos-beirais (Delichon urbicum) e andorinha-das-rochas (Ptyonoprogne 

rupestris).  
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Fotografia 14: Ninho de cegonha-branca localizado na área de estudo. 

 

Mamíferos 

Foram elencadas para a área de estudo 28 espécies de mamíferos (Mathias et al., 1999; Rainho et al., 

2013; ICNB, 2008) (Quadro 6 do Anexo VI – Ecologia e Biodiversidade). Ocorrem potencialmente na 

área de estudo 2 espécies classificadas como “Criticamente em perigo”: morcego-de-ferradura-mourisco 

(Rhinolophus mehelyi) e lince-ibérico (Lynx pardinus); e 5 espécies classificadas como “Vulneráveis”: o 

morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o morcego-de-ferradura-pequeno (R. 

hipposideros), o morcego-rato-grande (Myotis myotis), o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersi) 

e o gato-bravo (Felis sylvestris) (Cabral et al., 2006). 

 

A 5,4km a sudoeste da área de estudo localiza-se o buffer de proteção um abrigo de importância 

nacional (ICNB, 2010a) (Figura 27). Este buffer corresponde ao abrigo da Mina da Preguiça (Serra da 

Preguiça) que alberga durante o período de hibernação cerca de 300 morcegos-de-ferradura-mourisco 

(Rhinolophus mehelyi), 30 morcegos-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), 20 morcegos-

de-ferradura-pequenos (Rhinolophus hipposideros), 150 morcegos-rato-grande (Myotis myotis); por 

outro lado, durante o período de maternidade o abrigo alberga cerca de 1300 morcegos-de-ferradura-

mourisco, 900 morcegos-rato-grande, e 100 morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersi) (dados de 

2012) (Monteiro, com. pess). Tendo em conta a mobilidade destes animais é considerada a possível 

presença destas espécies na área de estudo, sobretudo como área de alimentação. 
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Figura 27: Buffer em redor de abrigos de importância nacional (ICNB, 2010a). (Fonte: Google Earth) 

 

A área de estudo engloba-se na possível área de distribuição do gato-bravo (Fernandes, 2007), contudo 

tendo em conta a preferência da espécie por áreas de matagais densos, florestas e bosques 
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caducifólios (Cabral et al., 2006), considera-se pouco provável a presença da espécie na área de 

estudo. 

 

Encontra-se a decorrer o Plano de Ação para a Conservação do Lince Ibérico, que integra um programa 

de reprodução em cativeiro, e do qual resultaram já a reintrodução de linces em meio natural na zona 

de Mértola. A área do SIC Moura/Barrancos é considerada também uma área prioritária para a 

conservação do lince-ibérico, quer pelo facto de ser uma zona histórica de lince como pelo tipo de 

habitat e densidade de coelho-bravo que apresenta (ICNF, 2014). Contudo não se prevê que a espécie 

ocorra na área de estudo dada a ausência dos seus habitats preferenciais: bosques, matagais e matos 

densos (Cabral et al., 2006). 

 

Foram realizados pontos de escuta de morcegos em 4 pontos de amostragem, 2 em montado de azinho 

e 2 em linha de água. Verificou-se que a atividade de morcegos é mais intensa nas áreas junto às linhas 

de água; verificando-se uma média de 6,5 passagens por ponto no montado e 2,5 passagens por ponto 

na linha de água. A preferência dos morcegos por linhas de água é conhecida uma vez que este é um 

biótopo que fornece alimento dada a abundante presença de insetos. Foram identificadas, através dos 

pontos de escuta, 2 espécies: o morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus) e o morcego de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii). Estas duas espécies são comuns em Portugal e de natureza fissurícola podendo 

encontrar abrigo em estruturas antropogénicas. Foi ainda identificado o grupo fónico Nyctalus 

lasiopterus/N. noctula; estas espécies são arborícolas podendo encontrar nas azinheiras de grande 

porte (Rainho, 1994) presentes na área de estudo potencial local de abrigo. 

 

Foi confirmada, aquando da saída de campo, a presença na área de estudo de 4 espécies de 

mamíferos não voadores: a raposa (Vulpes vulpes), a doninha (Mustela nivalis), a fuinha (Martes foina) 

e a lontra (Lutra lutra).  

 

Fotografia 15: Dejeto de lontra encontrado na área de estudo. 
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Avaliação de Biótopos e Comunidades Faunísticas  

No presente ponto são apresentados os biótopos que ocorrem na área de estudo e as comunidades 

faunísticas a estes associados. 

 

A cartografia dos biótopos (Figura 28) foi desenvolvida tomando como base a Carta de Habitats 

efetuada no âmbito dos trabalhos descritos no ponto Flora, Vegetação e Habitats, adaptando as 

unidades de vegetação e de uso do solo a unidades de utilização faunística (Quadro 18). 

 

Quadro 18: Descrição e ocupação das diferentes tipologias de biótopos adotadas no presente estudo e dos habitats 

correspondentes. 

Biótopo Unidade de vegetação/uso do solo Área (ha) 

Montado de azinho 6310 – Montados de Quercus spp. 125,79 

Linha de água Linha de água; 92D0 – Galerias e matos ribeirinhos meridionais 6,92 

Massa de água Massa de água 0,50 

Prados húmidos 6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas 1,93 

Povoamento de azinheira Povoamento de azinheira 2,24 

Área artificializada Área artificializada 32,85 
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Figura 28: Carta de biótopos. (Fonte: Google Earth) 
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 Comunidades faunísticas do montado de azinho: 

O montado de azinho, em geral pouco denso, ocupa a maior parte da área de estudo (125,79ha). O 

sub-coberto do montado é composto apenas por prados de herbáceas. O montado é um biótopo que 

proporciona alimento e abrigo a diversas espécies faunísticas. 

 

O montado de azinho pode proporcionar abrigo a espécies de anfíbios como o sapo-comum (Bufo bufo) 

ou a salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra) sobretudo em zonas com algumas 

rochas. 

 

As grandes azinheiras presentes na área de montado apresentam frequentemente buracos no tronco 

que constituem locais de abrigo para espécies de répteis tais como a cobra-de-ferradura (Coluber 

hippocrepis), a cobra-de-capuz (Macroprotodon cucullatus) ou a cobra-rateira (Malpolon 

monspessulanus). 

O montado constitui habitat favorável para espécies de aves associadas a este tipo de agro sistema, 

tais como a poupa (Upupa epops), o trigueirão (Miliaria calandra), o cartaxo (Saxicola torquata), a 

cotovia-de-poupa (Galerida cristata), a coruja-do-mato (Strix aluco), o peto-real (Picus viridis), o chapim-

real (Parus major), o chapim-azul (P. caeruleus), águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), a águia-cobreira 

(Circaetus gallicus) ou a águia-calçada (Hieraaetus pennatus). 

 

O montado é biótopo de preferencial de várias espécies de morcegos, tanto como local de alimentação 

para espécies como o morcego-anão ou o morcego-rato-grande (Myotis myotis); como para abrigo para 

espécies como o morcego-arborícola-gigante (Nyctalus lasiopterus). Outros mamíferos encontram 

abrigo e alimento nas áreas de montado, como é o caso do coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), da 

doninha (Mustela nivalis) ou da geneta (Genetta genetta). 

 

 Comunidades faunísticas da linha de água: 

Na área de estudo as linhas de água correspondem à ribeira de Safareja e a 2 linhas de escorrência 

afluentes. Este biótopo representa cerca de 7ha da área de estudo. 

 

A ribeira de Safareja é uma linha de água tipicamente mediterrânica que pode espécies de peixes 

relevantes para a conservação, nomeadamente o saramugo, o escalo do sul, o bordalo ou a boga do 

Guadiana. As linhas de água presentes na área de estudo poderão ainda albergar espécies exóticas, 

como a gambúsia e a perca-sol (Lepomis gibbosus). 

 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 138 

As linhas de água são os habitats preferências para as espécies de anfíbios. A ribeira de Safareja tem 

potencialidade para albergar várias espécies de anfíbios adaptados a estes sistemas, como: tritão-de-

ventre-laranja, rã-de-focinho-pontiagudo e rela-meridional. 

 

Também alguns répteis de hábitos aquáticos encontram na ribeira de Safareja habitat adequado. Este 

pode ser o caso do cágado-mediterrânico, cágado-de-carapaça-estriada ou da cobra-de-água-viperina 

(Natrix maura). 

 

Quanto à comunidade ornitológica, é esperada a presença de espécies aquáticas tais como a garça-real 

(Ardea cinerea), guarda-rios (Alcedo atthis), álveola-branca (Motacilla alba), a fuinha-dos-juncos 

(Cisticola juncidis) ou mesmo a galinha-de-água (Gallinula chloropus) em zonas da ribeira em que 

ocorre galeria ripícola (mais a jusante). 

 

Relativamente à comunidade de mamíferos podem ocorrer espécies de hábitos aquáticos, como a 

lontra, assim como espécies que utilizam este biótopo como área de alimentação, tais como o morcego-

de-peluche (Miniopterus schreibersi), morcego-de-ferradura-pequena (Rhinolophus hipposideros) ou 

morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus). 

 

 Comunidades faunísticas das massas de água: 

Este biótopo encontra-se representado por 3 pequenas charcas, duas delas com clara influência de 

efluentes da suinicultura. A charca mais a sul, junto à ribeira de Safareja, tem um aspeto mais 

naturalizado. Este é o biótopo menos representado na área de estudo, correspondendo a apenas 0,5ha. 

Estas massas de água podem albergar a presença de rã-verde e poderão ser local de alimentação de 

espécies de morcegos de hábitos cosmopolitas, tais como o morcego-anão; assim como para a 

andorinha-dos-beirais. 

 

 Comunidades faunísticas dos prados húmidos: 

Este é o segundo biótopo menos representado na área de estudo, ocupando apenas 1,93ha; e 

encontra-se apenas no limite nordeste da área de estudo. 

 

Este biótopo alberga espécies com preferência por locais com alguma humidade, sem árvores e com 

áreas pequenas. Como tal é espectável que ocorram espécies como a rela-meridional, o fura-pastos 

(Chalcides striatus), a fuinha-dos-juncos (Cisticola juncidis) ou o musaranho-de-dentes-brancos 

(Crocidura russula). 
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 Comunidades faunísticas do povoamento de azinheiras: 

Este biótopo corresponde a uma área de pastoreio intensivo de porco preto, sendo o sub-coberto 

escasso. Este biótopo corresponde a 2,24ha em que o grau de perturbação para a fauna é elevado. 

Este é um biótopo que não apresenta características favoráveis à presença de anfíbios. A comunidade 

de répteis prevê-se que seja também escassa e limitada a espécies tolerante à presença humana, tal 

como a lagartixa-do-mato-comum. 

 

Relativamente à comunidade de aves este biótopo poderá albergar espécies comuns e adaptadas à 

perturbação, tais como o pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), o melro (Turdus merula), o charneco 

(Cyanopica cyanus), o estorninho-preto (Sturnus unicolor) ou o pardal (Passer domesticus). 

A comunidade de mamíferos neste biótopo também estará restrita a espécies adaptadas a meios 

antropizados como o rato caseiro (Mus domesticus) e rato-das-hortas (Mus spretus). 

 

 Comunidades faunísticas das áreas artificializadas: 

As áreas artificializadas agregam essencialmente comunidades oportunistas, ubiquistas e adaptadas a 

meios antropizados. Estas áreas incluem na generalidade da área de estudo, os caminhos e estruturas 

edificadas. Este á o segundo biótopo mais bem representado na área de estudo, representado 32,85ha. 

Ao nível dos anfíbios, este biótopo não proporciona condições favoráveis à sua ocorrência, dependendo 

muito da presença de pontos de água à superfície, meios estes que não foram identificados nas áreas 

artificializadas presentes na área de estudo. 

 

No caso dos répteis, devido à aridez destes meios, poderão ocorrer algumas espécies mais ubiquistas 

ou adaptadas a meios antropizados, tais como a lagartixa-do-mato-comum ou a osga. 

 

Ao nível da comunidade avifaunística, poderão ocorrer essencialmente espécies adaptadas a meios 

antropizados, tais como o pardal, o melro, a cegonha-branca ou a andorinha-dos-beirais. 

 

Também a comunidade de mamíferos que ocorre no presente biótopo é formada por espécies 

oportunistas e ubiquistas, tais como o rato-caseiro (Mus domesticus), o morcego anão, o morcego de 

Kuhl ou a raposa. 
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3.9 SOCIOECONOMIA 

3.9.1 INTRODUÇÃO 

A exploração Suinícola da Herdade da Tapada localiza-se no concelho de Moura, a cerca de 2,5 km a 

sudeste da localidade e Safara, do lado poente da estrada nacional EN 258, com entrada ao km 80,320 

da referida estrada. Segundo a Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), 

localiza-se na Região Alentejo (NUTS II), na sub-Região Baixo Alentejo (NUTS III), no concelho de 

Moura. Abrange território da União de Freguesia de Safara e de Santo Aleixo da Restauração, que 

resultou da reorganização administrativa do território ocorrida em 2013, expressa na Lei nº 11-A/2013 

de 28 de Janeiro. À data do último Recenseamento Geral da População e Habitação (Censos 2011) a 

área de estudo pertencia às duas freguesias referidas (Figura 29). 

 

A caracterização socioeconómica da área de estudo é efetuada com base nos dados dos Censos 2011 

publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no reconhecimento local e no contacto efetuado 

com a presidente da União de Freguesia de Safara e de Santo Aleixo da Restauração por forma a aferir 

a sensibilidade dos representantes da população local acerca da exploração em estudo. 

Tendo em conta o âmbito da intervenção a abordagem incide sobretudo no âmbito local e concelhio, 

procurando-se desta forma avaliar as eventuais interferências com a população e atividades 

económicas. 

 

Na área envolvente deu-se importância à identificação dos montes mais próximos, assim como às 

atividades que desenvolvem. Semelhante importância foi dada às vias de circulação rodoviária na 

proximidade da exploração. 

 

Dado que a reorganização administrativa do território ocorreu posteriormente à publicação dos Censos 

2011, a análise dos principais indicadores é efetuada com base na divisão administrativa das freguesias 

à data dos Censos 2011 e não da união de freguesias resultantes. 

 

3.9.2 DEMOGRAFIA E POVOAMENTO 

No Quadro 19 apresenta-se a população residente nas freguesias onde se localiza a área de estudo, 

fazendo-se o enquadramento administrativo no concelho e regiões onde se insere. 

 

http://www.dgterritorio.pt/ficheiros/cadastro/caop/legislacao/lei11a20132801_pdf
http://www.dgterritorio.pt/ficheiros/cadastro/caop/legislacao/lei11a20132801_pdf
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As freguesias onde se localiza a área de estudo são de pequena dimensão, com população de 1078 

habitantes (Safara) e de 793 habitantes (Santo Aleixo da Restauração), de características 

marcadamente rurais. 

O povoamento é do tipo concentrado, correspondendo os aglomerados populacionais às sedes das 

freguesias. Salienta-se ainda a estrutura típica dos montes alentejanos que constituem os locais com 

população fora das sedes de freguesia. 

A densidade populacional de Safara é de cerca de 18,7 hab./km2, valor um pouco superior à média 

concelhia que é de 15, hab./km2. A freguesia de Santo Aleixo da Restauração apresenta uma densidade 

populacional muito reduzida, apenas de 4,4 hab./km2, correspondendo à freguesia de menor densidade 

populacional do concelho de Moura. 

As duas freguesias da área de estudo correspondem apenas a cerca de 12% da população concelhia 

que é de 15 167 habitantes.  

 

 

Fonte: CAOP 2014 (DGT) 

Figura 29: Enquadramento da área de estudo no concelho de Moura e respetivas freguesias. A negrito a designação 

simplificada da união de freguesias segundo a reorganização administrativa de 2013. A cinzento a anterior designação das 

freguesias. 
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Na última década assistiu-se a um decréscimo generalizado da população do concelho de Moura, que 

perdeu cerca de 8,6% de população, valor um pouco superior ao registado na Região do Baixo Alentejo 

(Quadro 19). 

 

A freguesia de Safara perdeu 7,6% da população e Santo Aleixo 5,8%. No contexto concelhio, a 

freguesia de Póvoa de São Miguel foi a que perdeu mais população (18,8%). 

 

O parque habitacional é composto na maior parte por habitação unifamiliar, sendo a relação do número 

de pessoas por edifício de cerca de 1,4 em Safara e 1,0 em Santo Aleixo, valores inferiores à média 

concelhia. Nas duas freguesias da sede do concelho (Santo Agostinho e São João Baptista), os valores 

são um pouco superiores, respetivamente 2,2 e 1,8 hab/edifício, sendo da mesma ordem de grandeza 

que os valores observados no parque habitacional do Baixo Alentejo e Alentejo. 

 

Quadro 19: População residente na área de estudo e enquadramento regional 

Região 

Concelho 

Freguesia 

2001 2011 

Variação 

(2001-2011) 

(%) 

Densidade 
Populacional 

(hab./km2) 

(2011) 

Edifícios 

(2011) 
Hab/Edif 

Moura 16 590 15 167 -8,6 15,8 9 705 1,6 

Amareleja 2 763 2 564 -7,2 23,6 1 704 1,5 

Póvoa de São Miguel 1 094 888 -18,8 4,8 861 1,0 

Safara 1 167 1 078 -7,6 18,7 762 1,4 

Moura (Santo Agostinho) 4 475 4 344 -2,9 35,8 1 988 2,2 

Santo Aleixo da Restauração 842 793 -5,8 4,4 826 1,0 

Santo Amador 456 412 -9,6 5,7 363 1,1 

Moura (São João Baptista) 4 747 4 075 -14,2 43,7 2 251 1,8 

Sobral da Adiça 1 046 1 013 -3,2 7,3 950 1,1 

Baixo Alentejo 135 105 126 692 -6,2 14,8 74 901 1,7 

Alentejo 776 585 757 302 -2,5 24,0 383 866 2,0 

Continente 9 869 343 10 047 621 1,8 112,8 3 353 610 3,0 

Fonte: Censos 2011, INE. Consulta em 20 de Junho de 2015 

 

3.9.3 ESTRUTURA ETÁRIA 

A estrutura etária da população revela um envelhecimento generalizado da população no concelho e 

freguesias da área de estudo, embora menos acentuado na freguesia de Safara (Quadro 20 e Quadro 

21). 

 

A percentagem de idosos, com valores entre 25,8% e 31,7% nas duas freguesias, é elevada. A redução 

verificada na última década no escalão etário dos idosos vem contribuir para reduzir a dependência 
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deste grupo, sendo um indicador mais favorável para as freguesias da área de estudo 

comparativamente ao que se observou em algumas freguesias do concelho e nas Regiões e 

Continente. 

 

Quadro 20: Estrutura etária da população residente segundo os grandes grupos etários em 2011 e variação 2001-2011 

Região 
Concelho 

Freguesia 
Total 

 

Grandes grupos etários 

(anos) 
Variação 2001-2011 

0-14 
(%) 

15-24 
 (%) 

25-64 
 (%) 

>=65 
 (%) 

Total 
(%) 

0-14 
(%) 

15-24 
(%) 

25-64 
(%) 

>=65 
(%) 

Moura 15 167 15,8 10,8 49,8 23,6 -8,6 -5,7 -25,7 -7,1 -3,6 

Amareleja 2 564 15,2 11,3 47,8 25,8 -7,2 -7,4 -21,0 -1,1 -10,4 

Póvoa de São Miguel 888 12,2 12,6 47,5 27,7 -18,8 -37,2 -21,7 -14,6 -13,7 

Safara 1 078 14,7 9,2 50,4 25,8 -7,6 -1,3 -35,7 -2,5 -6,1 

Moura (Santo Agostinho) 4 344 18,2 12,2 52,0 17,5 -2,9 -9,0 -19,0 0,9 7,3 

Santo Aleixo da Restauração 793 13,1 8,2 47,0 31,7 -5,8 6,1 -31,6 0,8 -10,0 

Santo Amador 412 11,9 6,3 42,7 39,1 -9,7 4,3 -23,5 -23,8 11,8 

Moura (São João Baptista) 4 075 16,1 10,1 50,1 23,7 -14,2 0,2 -33,1 -18,8 0,4 

Sobral da Adiça 1 013 14,3 10,5 50,3 24,9 -3,2 17,9 -25,9 5,6 -15,1 

Baixo Alentejo 126 692 13,3 10,0 51,5 25,2 -6,2 -8,3 -27,2 -2,5 -1,5 

Alentejo 757 302 13,6 9,7 52,5 24,2 -2,5 -3,6 -26,6 0,5 5,5 

Continente 10 047 621 14,8 10,7 55,2 19,3 1,8 -4,7 -22,9 5,0 19,0 

Fonte: Censos 2011, INE. Consulta em 20 de Junho de 2015 

 

A variação entre 2001 e 2011 da população do escalão etário dos jovens (com idade inferior a 14 anos) 

revela um ligeiro rejuvenescimento na freguesia de Santo Aleixo da Restauração, assinalando-se um 

ligeiro decréscimo, quase impercetível, na freguesia de Safara. 

 

A população em idade ativa no escalão dos 15 aos 24 anos registou uma variação negativa muito 

acentuada, entre 31,6% e 35,7% nas duas freguesias (Quadro 20). 

 

O Índice de Envelhecimento da população é mais favorável na freguesia de Safara do que na freguesia 

de Santo Aleixo, sendo também mais favorável que o observado na Região do Baixo Alentejo e 

Alentejo. Na freguesia de Santo Aleixo o índice revela um envelhecimento da população muito elevado 

(241,4%), apenas superado na freguesia de Santo Amador (328,6%), que é superior ao verificado em 

todos os outros níveis geográficos analisados. 

 

O índice de dependência de jovens nas duas freguesias da área de estudo evidencia uma maior 

dependência em Safaram (24,6%), embora os valores sejam da mesma ordem de grandeza. 
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Na freguesia urbana de Moura (Santo Agostinho) este índice é o mais desfavorável comparativamente 

às freguesias, concelho e regiões consideradas, situando-se muito abaixo do padrão observado no 

concelho e regiões (Quadro 21). 

O Índice de dependência total revela uma grande dependência da população idosa e jovem 

relativamente à população em idade ativa, particularmente a população de Santo Aleixo (81,1%), 

apenas superada pela forte dependência da população de Santo Amador.  

 

Quadro 21: Índice de envelhecimento e de dependência total, de jovens e de idosos 

Região 

Concelho 

Freguesia 

Ie 

(%) 

Idt 

(%) 

Idj 

(%) 

Idi 

(%) 

Moura 148,9 65,1 26,1 38,9 

Amareleja 169,9 69,4 25,7 43,7 

Póvoa de São Miguel 227,8 66,3 20,2 46,1 

Safara 176,0 67,9 24,6 43,3 

Moura (Santo Agostinho) 96,2 55,7 28,4 27,3 

Santo Aleixo da Restauração 241,4 81,1 23,7 57,3 

Santo Amador 328,6 104,0 24,3 79,7 

Moura (São João Baptista) 146,9 66,1 26,8 39,3 

Sobral da Adiça 173,8 64,5 23,5 40,9 

Baixo Alentejo 188,9 62,6 21,7 40,9 

Alentejo 178,1 60,6 21,8 38,8 

Continente 130,6 51,7 22,4 29,3 

Fonte: Censos 2011, INE. Consulta em 20 de Junho de 2015 

NOTAS: 

Ie-Índice de envelhecimento; 

Idt-Índice de dependência total; 

Idj-Índice de dependência dos jovens; 

Idi-Índice de dependência de idosos. 

 

3.9.4 ENSINO 

A qualificação da população considerando o nível de escolaridade atingido, aponta para uma 

predominância clara de população com nível de ensino do 1º Ciclo nas freguesias da área de estudo, 

com valores entre 27,0 em Safara e 33,8% em Santo Aleixo (Quadro 22). 

 

No Ensino Secundário os valores refletem um equilíbrio de população com este nível de ensino nas 

duas freguesias, com 5,8%, valor que é o menor relativamente ao respetivo concelho e também às 

regiões a que pertencem. 
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A população com ensino superior tem maior representatividade na freguesia de Safara, com 3,2%, valor 

que é um dos mais baixos das freguesias do concelho. 

No conjunto das freguesias destaca-se a proporção de população com ensino superior nas duas 

freguesias urbanas da sede do concelho, 9,6% em Moura (Santo Agostinho) e 7,2% em Moura (São 

João Baptista), valores próximos do observado nas regiões do Baixo Alentejo e Alentejo (8,4% e 8,8%, 

respetivamente). 

 

A percentagem de população sem qualquer nível de ensino tem uma expressão significativa nas 

freguesias da área de estudo (28,1% em Santo Aleixo e 32,4% em Safara), sendo os valores superiores 

ao verificado no concelho e nas duas regiões do Alentejo consideradas. 

 

Entre 2001 e 2011 a taxa de analfabetismo reduziu-se consideravelmente nas freguesias do concelho 

de Moura, entre 22,3% em Safara e 37,1% na Amareleja. Nas duas freguesias da área de estudo a 

redução foi moderada (Quadro 22).   

 

Quadro 22: População Residente segundo o Nível de Escolaridade atingido e Taxa de Analfabetismo 

Região 
Concelho 

Freguesia 

Total 

Nível de escolaridade atingido Taxa de 
analfabetismo 

N
e
n

h
u

m
 

Básico 

S
e

c
u
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á
ri

o
 

P
ó

s
-s
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S
u

p
e
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1
º 
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ic

lo
 

2
º 

c
ic

lo
 

3
º 

c
ic

lo
 

2001 2011 

V
a

ri
a

ç
ã

o
 

2
0

0
1

-2
0

1
1
 

Hab (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Moura 15 167 27,5 26,9 13,3 15,5 10,4 0,5 6,0 19,1 12,7 -33,5 

Amareleja 2 564 29,1 26,6 16,5 15,8 8,5 0,4 3,0 22,1 13,9 -37,1 

Póvoa de São Miguel 888 30,2 33,8 11,8 12,0 9,1 0,3 2,7 24,3 17,5 -28,0 

Safara 1 078 32,4 27,0 16,1 14,9 5,8 0,5 3,2 24,7 19,2 -22,3 

Moura (Santo Agostinho) 4 344 24,3 23,8 11,0 16,8 13,8 0,7 9,6 13,5 8,5 -37,0 

Santo Aleixo da Restauração 793 28,1 33,8 17,9 11,7 5,8 0,1 2,5 22,3 15,1 -32,3 

Santo Amador 412 36,9 29,6 10,0 14,1 6,6 0,2 2,7 27,8 22,1 -20,5 

Moura (São João Baptista) 4 075 24,8 27,3 12,4 16,5 11,4 0,5 7,2 16,9 10,9 -35,5 

Sobral da Adiça 1 013 35,4 26,3 14,0 12,9 8,0 0,1 3,3 26,3 17,4 -33,8 

Baixo Alentejo 126 692 24,1 26,2 12,3 16,5 11,9 0,6 8,4 18,2 11,1 -39,0 

Alentejo 757 302 22,7 26,5 12,5 16,0 12,8 0,7 8,8 15,9 9,6 -39,6 

Continente 10 047 621 18,8 25,4 13,2 16,3 13,5 0,8 11,9 8,9 5,2 -41,6 

Fonte: Censos 2011, INE. Consulta em 20 de Junho de 2015 
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3.9.5 ATIVIDADE ECONÓMICA E ESTRUTURA EMPRESARIAL 

3.9.5.1 SETORES DE ATIVIDADE ECONÓMICA  

No Quadro 23 apresenta-se uma sistematização das principais características da população 

economicamente ativa segundo os três sectores tradicionais de atividade económica (Primário, 

Secundário e Terciário) e a evolução das taxas de desemprego em 2001 e 2011. 

 

A população das freguesias da área de estudo desenvolve atividade económica com predominância no 

Sector Terciário, com valores entre 54,7% em Safara e 50,2% em Santo Aleixo. A média concelhia 

neste sector é de 63,6% um pouco abaixo do observado nas duas regiões do Alentejo consideradas 

(Quadro 23). 

 

O emprego nos Serviços Relacionados com a Atividade Económica é diferenciado nas duas freguesias 

da área de estudo, predominando em Safara com 54,1 da população empregada. Em Santo Aleixo tem 

maior peso o emprego nos Serviços de Natureza Social com cerca de 52,9%. 

 

O Sector Primário tem uma representatividade significativa nas freguesias, constituindo-se como o 

segundo setor empregador, exceto nas duas freguesias urbanas da sede do concelho onde o Setor 

Secundário surge em segundo lugar. Nas duas freguesias da área de estudo este setor é responsável 

por 27,5% do emprego da população em Safara e por 32,4% em Santo Aleixo. 

 

O Setor Secundário tem uma representatividade semelhante nas duas freguesias da área de estudo, 

sendo responsável pelo emprego de 17,8% da população em Safara e por 17,4% em Santo Aleixo, 

valores próximos do observado no concelho e no Baixo Alentejo. 

 

A taxa de desemprego em 2011 era significativamente mais elevada do que a registada em 2001 na 

maior parte das freguesias, concelho e regiões consideradas. Apenas em Santo Amador e Sobral da 

Adiça o desemprego registou uma ligeira descida. 

 

A variação nas freguesias foi muito diferenciada, com subidas no desemprego entre 2% e 3,2% nas 

duas freguesias da área de estudo, atingindo uma subida de 7,7% na freguesia urbana de Moura (Santo 

Agostinho). 

 

No concelho de Moura o aumento do desemprego foi de 5,3%, superior ao verificado nas duas regiões 

consideradas. 
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Quadro 23: População residente empregada, por sectores de atividade económica em 2011 e taxa de desemprego 

Região 
Concelho 

Freguesia 

Setor de Actividade Económica Taxa de 
desemprego 

TOTAL 
I 

(%) 
II 

(%) 

III 

Total 
(%) 

SNSocial 
(%) 

SRAE 
(%) 

2001 
(%) 

2011 
(%) 

Moura 5 034 17,5 18,9 63,6 52,8 47,2 14,6 19,9 

Amareleja 728 21,3 20,7 58,0 47,9 52,1 17,8 24,6 

Póvoa de São Miguel 245 40,0 11,8 48,2 49,2 50,8 16,0 22,7 

Safara 331 27,5 17,8 54,7 45,9 54,1 23,6 26,8 

Moura (Santo Agostinho) 1 664 11,4 17,5 71,1 54,2 45,8 8,2 15,9 

Santo Aleixo da Restauração 207 32,4 17,4 50,2 52,9 47,1 18,1 20,1 

Santo Amador 99 35,4 20,2 44,4 56,8 43,2 31,9 22,7 

Moura (São João Baptista) 1 471 10,8 22,0 67,2 53,5 46,5 12,2 18,2 

Sobral da Adiça 289 29,4 13,8 56,7 59,8 40,2 26,5 25,9 

Baixo Alentejo 47 217 12,3 18,8 68,9 53,8 46,2 11,5 14,5 

Alentejo 298 691 9,4 22,0 68,7 47,0 53,0 8,4 12,8 

Continente 4 150 252 2,9 26,9 70,2 40,5 59,5 11,3 13,2 

Fonte: Censos 2011, INE. Consulta em 20 de Junho de 2015 

NOTAS: 

SNSocial (Serviços de Natureza Social) – SRAE (Serviços Relacionados com a Atividade Económica) 

 

 

3.9.5.1 ESTRUTURA EMPRESARIAL 

No Quadro 24 apresenta-se um conjunto de indicadores de empresas para a região e município, 

relativos a 2012. 

 

A densidade de empresas no concelho de Moura é de 1,7 por km2, valor superior à média da Região do 

Baixo Alentejo e inferior à média do Alentejo e Continente (Quadro 24). 

 

Relativamente à dimensão das empresas, no concelho de Moura mais de 98% correspondem a micro 

empresas (menos de 10 pessoas ao serviço), seguindo o padrão de distribuição das duas regiões do 

Alentejo e também do Continente. A proporção de empresas individuais tem maior expressão no 

concelho de Moura, sendo de 78,4% das empresas. 

 

O número médio de pessoas ao serviço nas empresas é muito reduzido, com valores entre 1,8 no 

concelho de Moura e 2,2 a 3,3 no Baixo Alentejo, Alentejo e Continente. 

 

No volume de negócios salienta-se o valor moderado das empresas do concelho de Moura, que 

representa cerca de 46% menos do que as empresas da Região do Baixo Alentejo e três vezes menos 

do que o valor médio observado no Continente. 
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Quadro 24: Indicadores de empresas em 2012 

Região 

Concelho 

 

Densidade 
de 

empresas 

Proporção 
de 

empresas 
individuais 

Proporção de 
empresas com 
menos de 250 

pessoas ao serviço 

Proporção de 
empresas com 
menos de 10 

pessoas ao serviço 

Pessoal ao 
serviço por 

empresa 

Volume de 

negócios 

por empresa 

N.º/km2 % N.º 
Milhares 

de euros 

Moura 1,7 78,4 100,0 98,3 1,8 102,7 

Baixo Alentejo 1,5 74,4 100,0 97,8 2,2 149,9 

Alentejo 2,4 71,5 100,0 97,1 2,5 189,5 

Continente 11,4 66,5 99,9 96,1 3,3 311,2 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo 2013. INE, 2014. Consulta em 20 de Junho de 2015. 

 

No Quadro 25 apresentam-se as empresas com sede nas unidades administrativas consideradas, 

segundo a Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE – Ver. 3). 

 

O concelho de Moura, com cerca de 1 629 empresas, tem cerca de 12,6% das empresas da Região do 

Baixo Alentejo e 2,1% das empresas do Alentejo, verificando-se que a maior parte pertence à categoria 

A (33,3%), englobando as empresas agrícolas, produção animal, caça, floresta e pesca; à categoria G 

(19,3%), que engloba as empresas de comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 

automóveis e motociclos; e à categoria I (11,5%), que engloba as atividades de alojamento, restauração 

e similares. 

 

As empresas da indústria transformadora, englobadas na categoria C, representam apenas 4,5% das 

empresas. 

 

No Quadro 26 apresenta-se a repartição do pessoal ao serviço nas empresas por município da sede. 

 

No concelho de Moura as empresas são responsáveis por 2 870 pessoas ao serviço, correspondendo a 

cerca de 10,1% do pessoal ao serviço nas empresas do Baixo Alentejo e a 1,5% do pessoal ao serviço 

nas empresas do Alentejo. 

 

O pessoal reparte-se sobretudo pela categoria A (27,2%), pela categoria G (21,6%) e pela categoria C 

(14,4%). 
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Quadro 25: Empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev. 3, 2012 

Região 

Concelho 
Total 

A B C D E F G H I J L M N P Q R S 

(%) 

Moura 1 629 33,3 0,1 4,5 0,1 0,1 3,6 19,3 1,0 11,5 0,3 0,6 6,1 6,8 5,1 2,6 1,3 3,7 

Baixo Alentejo 12 968 26,2 0,1 5,2 0,1 0,1 6,1 21,1 1,6 10,1 0,4 0,9 5,7 7,6 5,3 4,3 1,5 3,9 

Alentejo 75 540 18,8 0,2 5,5 0,1 0,1 6,8 22,2 2,0 9,3 0,7 1,5 7,0 9,3 4,8 5,2 1,9 4,7 

Continente 1 017 697 4,8 0,1 6,6 0,1 0,1 8,4 22,5 2,1 7,8 1,4 2,7 10,4 12,4 5,3 7,7 2,6 5,1 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo 2013. INE, 2014. Consulta em 20 de Junho de 2015. 

 

Quadro 26: Pessoal ao serviço nas empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev. 3, 2012 

Região 

Concelho 
Total 

A B C D E F G H I J L M N P Q R S 

(%) 

Moura 2 870 27,2 … 14,4 … … 4,9 21,6 0,8 9,7 0,4 0,5 5,1 5,4 4,4 1,7 0,9 2,5 

Baixo Alentejo 28 376 21,8 5,4 9,2 0,0 0,8 7,6 21,0 1,4 7,7 0,3 0,6 4,0 4,4 … 9,0 … 2,7 

Alentejo 189 033 15,8 1,4 16,1 0,0 0,9 8,1 21,6 3,1 7,8 0,6 0,9 4,4 6,3 2,4 7,2 1,0 2,6 

Continente 3 379 729 2,9 0,3 18,8 0,2 0,9 9,7 21,5 4,3 7,5 2,3 1,3 6,0 10,9 2,7 6,9 1,2 2,5 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Alentejo 2013. INE, 2014. Consulta em 20 de Junho de 2015. 

(…) – sem dados 

 

Legenda dos Códigos da Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE Rev. 3):  

A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; B - Indústrias extractivas; C - Indústrias transformadoras; D - Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar 

frio; E – Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição; F – Construção; G - Comércio por grosso e a retalho; reparação 

de veículos automóveis, motociclos; H – Transportes e armazenagem; I – Alojamento, restauração e similares; J – Actividades de informação e de comunicação; K – 

Actividades financeiras e de seguros; L – Actividades imobiliárias; M – Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares; N – Actividades administrativas e 

dos serviços de apoio; O - Administração pública e defesa; Segurança social obrigatória; P - Educação; Q – Actividades de saúde humana e apoio social; R – 

Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas; S – Outras actividades de serviços; T – Actividades das famílias empregadoras de pessoal 

doméstico e actividades de produção das famílias para uso próprio; U – Actividades dos organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais. 
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3.9.6 ACESSIBILIDADES 

A área de estudo situa-se junto ao limite nascente do Distrito de Beja, próximo da fronteira com 

Espanha, numa situação periférica relativamente aos grandes eixos viários nacionais, que integram a 

rede nacional de itinerários principais (PRN 2000), conforme ilustrado na Figura 30 

 

No contexto da Região do Baixo Alentejo, a ligação à área de estudo faz-se através do IP2 e do IP8, os 

quais fazem a ligação a partir de Beja à A2 a poente (Figura 31). 

 

 

Fonte: PRN 2000 (Infraestruturas de Portugal, S. A. - IP, S.A.) 

Figura 30: Enquadramento rodoviário regional da área de estudo 
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Fonte: Michelin 2015 ( www.viamichelin.com) 

Figura 31: Enquadramento da área em estudo na rede viária concelhia 

 

O acesso local à área de estudo, conforme referido anteriormente, é efetuado através da estrada 

nacional EN 258 ao quilómetro 80+320 (Figura 32). Apresentam-se seguidamente algumas imagens da 

inserção do acesso à Herdade da Tapada no lado sul da EN 258. 

 

Fotografia 16: Inserção da entrada da Herdade da Tapada do 

lado sul da EN 258 (km 80+320) 

 

Fotografia 17: Pormenor da placa da entrada da Herdade 

da Tapada 

  

http://www.viamichelin.com/
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Fotografia 18: Entrada da Herdade da Tapada junto ao km 

80+320 da EN 258. Sentido Safara - Barrancos 

 

Fotografia 19: Entrada da Herdade da Tapada junto ao km 

80+320 da EN 258. Sentido Barrancos - Safara 

 

 

Fonte: Carta Militar de Portugal na escala 1: 25 000, folha 514 (IGeoE) 

Figura 32: Enquadramento da área de estudo na rede viária local 
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3.9.7 ÂMBITO LOCAL E SENSIBILIDADE DA POPULAÇÃO FACE AO PROJETO 

3.9.7.1 ATIVIDADE ECONÓMICA 

As duas freguesias da área de estudo têm na atividade agropecuária um papel importante na economia 

de base local. 

 

Na Herdade da Tapada existem atualmente 50 vacas e 250 porcas reprodutoras. 

O pessoal permanente ao serviço envolve 4 pessoas: 

 1 casal residente responsável pela exploração; 

 1 técnico de manutenção; 

 1 empregado que assegura a limpeza e trabalhos gerais. 

A moagem existente não funciona há algum tempo mas encontra-se operacional para apoiar a 

exploração suinícola. 

 

Na proximidade da Herdade da Tapada (até cerca de 2 km) existem diversos montes com atividade 

agropecuária. De acordo com contactos efetuados identificam-se os principais montes e a síntese 

aproximada da respetiva atividade: 

 Monte das Medinas. Tem 1 caseiro, 50 a 60 vacas e 500 porcos; 

 Monte Vale de Borba. Exploração de gado bovino cerca de 80 vacas), não estando em 

permanência; 

 Monte da Tapadinha (faz parte da Herdade da Tapada); 

 Monte dos Condes (em ruínas). Exploração de olival e pequenas hortas; 

 Monte das Figueirinhas. Exploração de 50 vacas; 

 Monte da Anadinha. 40 ovelhas e 50 vacas; 

 Monte da Assadinha. 30 vacas; 

 Monte da Rouca. Não tem pessoal (30 vacas);  

 Monte da Pereira. 50 vacas e 200 porcas; 

 Monte da Coutada Nova. 20 vacas; 

 Monte das Tesas. Caça grossa. Tem campo de aviação. 

 

Relativamente ao emprego e às atividades económicas, em Safara existe uma fábrica de transformação 

de carne e queijaria (pronta a laborar mas encontra-se encerrada) e uma fábrica de bolos/pastéis que 

emprega algumas pessoas. 
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O matadouro mais próximo localiza-se em Beja. 

Poucas pessoas trabalham na construção civil atendendo à recessão neste setor. 

Na área do alojamento e restauração destacam-se os cafés e os restaurantes Arcada e Meia Bola em 

Safara, e Juncalinho em Santo Aleixo da Restauração. 

O alojamento está concentrado em Moura, existindo também alojamento turístico na Herdade da 

Negrita em Santo Aleixo da Restauração mas fora da localidade. 

Na agricultura destaca-se o papel da Herdade da Contenda e de Rabo de Coelho no emprego local. 

Desenvolvem atividade na área da exploração florestal e apicultura. 

 

As juntas de freguesia da área de estudo promoveram 9 lotes de 40 ha na Contenda, através de 

arrendamento, para serem explorados por 9 famílias jovens. Para o efeito concorreram a fundo 

estruturais na área da silvo-pastorícia. Existe também projeto de ervas aromáticas. 

 

Como apoio ao emprego e à fixação de população, as juntas exploram em articulação com as famílias, 

cerca de 100 ha, estando outros 100 ha previstos. Trata-se de um projeto experimental que promove a 

vitalidade da população das freguesias que cultivam as referidas terras e é objeto de monitorização. 

 

Em Santo Aleixo da Restauração observa-se um fenómeno de emigração sazonal para apanha de 

maçã em França e na Suíça. Em Safara não é tão frequente esta emigração sazonal.  

 

3.9.7.2 SAÚDE 

As duas freguesias dispõem de Extensão de Saúde, localizadas em Safara e Santo Aleixo da 

Restauração, com médico três vezes por semana. O hospital mais próximo localiza-se em Beja. 

 

3.9.7.3 ENSINO 

Safara 

 Jardim de Infância 

 Escola do 1º ciclo 

Santo Aleixo da Restauração 

 Jardim de Infância de Santo Aleixo da Restauração 

 EB1 de Santo Aleixo da Restauração 

 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jardim_de_Inf%C3%A2ncia_de_Santo_Aleixo_da_Restaura%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=EB1_de_Santo_Aleixo_da_Restaura%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
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3.9.7.4 EQUIPAMENTOS SOCIAIS 

Safara 

 Lar de Terceira Idade, ligado à Igreja, serve cerca de 60 pessoas 

 Centro de Dia com apoio domiciliário para 50 utentes sob a direção da Casa do Povo 

Santo Aleixo da Restauração 

 Lar de Nossa Senhora das Necessidades 

 

3.9.7.5 EQUIPAMENTOS DIVERSOS E ASSOCIAÇÕES CULTURAIS 

Safara 

 Campo de Futebol 

 Grupo de Forcados Amadores de Safara; 

 "UR Safarense" Grupo de Teatro; 

 Círculo Artístico Musical Safarense; 

 Casa do Povo de Safara (Centro Social e Comunitário; 

 Grupo Coral "Trigueiras do Alentejo"; 

 Grupo Desportivo e Pesca; 

 Banda Filarmónica 

 Fórum Movimento Associativo. 

 

Santo Aleixo da Restauração 

 Clube Desportivo de Caça e Pesca de Santo Aleixo da Restauração 

 Clube de Futebol de Santo Aleixo da Restauração 

 Grupo Coral da Casa do Povo de Santo Aleixo da Restauração 

 Grupo Coral Feminino "As Papoilas em Flor" 

 Grupo Coral "Os Restauradores" 

 Grupo Musical “Os Restauradores” 

 

3.9.7.6 OUTROS EQUIPAMENTOS 

 GNR 

 Delegação da Cruz Vermelha 

 Mercado duas vezes por mês à Quarta-feira 

 Mercado Municipal de Santo Aleixo da Restauração 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Clube_Desportivo_de_Ca%C3%A7a_e_Pesca_de_Santo_Aleixo_da_Restaura%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clube_de_Futebol_de_Santo_Aleixo_da_Restaura%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Coral_da_Casa_do_Povo_de_Santo_Aleixo_da_Restaura%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Coral_Feminino_As_Papoilas_em_Flor
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_Coral_%22Os_Restauradores%22&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_Musical_%E2%80%9COs_Restauradores%E2%80%9D&action=edit&redlink=1
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3.9.7.7 ÁGUA E SANEAMENTO 

As duas freguesias têm abastecimento público de água e tratamento de águas residuais em ETAR, 

localizadas a noroeste das respetivas localidades. 

 

3.9.7.8 TRANSPORTES 

As duas freguesias da área de estudo são servidas pelos autocarros da empresa Barraquense, na 

carreira Barros-Moura, passando por Santo Aleixo da Restauração, Safara, Santo Amador e Moura. 

 

3.9.7.9 FESTIVIDADES 

Realizam-se duas importantes festividades anuais em Safara: 

 Festa de Santa Ana, em Julho; 

 Festa de São Sebastião, em Janeiro.  

 Festa das Endoenças na Páscoa, de dois em dois anos. 

Em Santo Aleixo da Restauração salientam-se: 

 Festa de Santo António, no primeiro Domingo de Maio; 

 Festa de Santo Aleixo, no segundo Domingo de Julho; 

 Festa da Tomina, em honra de Nossa Senhora das Necessidades, no último fim-de-semana de 

Agosto. 

 

Dos contactos com a Presidente da União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração, 

constatou-se que os representantes da população, e a própria população, não têm conhecimento 

acerca do projeto em estudo. 

 

Foi manifestada preocupação com a afetação de mão-de-obra local para o funcionamento da 

exploração suinícola e com os passivos ambientais que este tipo de explorações normalmente acarreta. 

Foi manifestada a conveniência do envolvimento da autarquia por forma a manter a população 

informada. 

 

Foi ainda sugerido que fosse estudada a possibilidade de utilização da Fábrica de Transformação de 

Carnes existente em Safara junto à EN 258, que se encontra pronta a funcionar. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_das_Necessidades
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3.9.8 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL SEM PROJETO – ALTERNATIVA ZERO 

Tratando-se de uma exploração agropecuária já implantada nas instalações da Herdade da Tapada e a 

funcionar, o cenário de não aumento do número de efetivos manteria a exploração nos moldes atuais, 

não contribuindo para a dinamização da economia de base local, do emprego, embora reduzido, e para 

as atividades económicas diretamente relacionadas com a exploração. 
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3.10 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

3.10.1 INTRODUÇÃO 

O presente projeto tem por objetivo o licenciamento da Exploração Suinícola da Herdade da Tapada 

(ESHT), compreende a reabilitação e reconversão das infraestruturas e construções existentes, assim 

como de acordo com o projeto, 5 novas construções (3 fossas estanques- Q2, Q4 e Q5 e 2 nitreiras - 

R1 e R2, conforme apresentado nas peças desenhadas nos Anexos).  

 

O licenciamento desta unidade agro-pecuária, abandonada desde Abril de 2013 constituirá um fator de 

desenvolvimento económico, quer pelo volume de negócio associado à exploração da mesma, estimado 

em: 2.664.000,00 € por ano, quer pela criação de emprego direto na fase de construção (fossas e 

nitreiras e na fases de reabilitação e reconversão, ou seja, na melhoria das infraestruturas existentes e 

na adaptação dos aviários e pavilhão de borregos para suiniculturas) e na fase de exploração com a 

criação de 8 novos postos de trabalho, quer ainda de emprego indireto (cerca de 4 novos postos de 

trabalho) e consequente dinamização da economia local. 

 

Note-se que, a importância deste projeto deve ser entendida e valorizada por se localizar na sub-região 

do Baixo-Alentejo onde ainda persiste um conjunto de problemas, sendo um dos processos mais 

marcantes na evolução estrutural desta sub-região a dinâmica de crescimento do seu efetivo 

populacional, a qual tem registado uma trajetória recessiva desde há várias décadas. Tal dinâmica, 

sinónimo da incapacidade de fixação de população neste território, encontra-se ainda agravada pela 

intensificação de fenómenos de envelhecimento demográfico que, pela sua expressão atual, colocaram 

já em causa a capacidade endógena de substituição inter-geracional. 

 

A Herdade da Tapada ocupa uma área total 82,880 ha à qual corresponde a área de estudo. Dentro da 

área de estudo, maioritariamente ocupada por povoamentos de azinheiras e sobreiros dispersos, foi 

identificada a área de intervenção (com um total de 21,135 ha) na qual se localizam a maioria das 

infraestruturas e construções que atualmente constituem a ESHT (fotografia abaixo), bem como as 

novas construções que totalizam 0,879 ha.  
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Fotografia 20 - Aspeto Geral da ESHT, 2015 (Fonte: Paula P. Silva) 

 

O ordenamento do território é um processo interdisciplinar que visa assegurar uma adequada 

organização dos usos e atividades a desenvolver, na perspetiva da sua valorização e sustentabilidade, 

tendo em conta as vertentes ambiental, social e económica. 

 

O Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que revogou o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, 

estabelece o novo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), desenvolve as bases 

da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, definindo o regime de 

coordenação dos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, 

o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos 

instrumentos de gestão territorial. 

 

A política de ordenamento do território e de urbanismo assenta num sistema de gestão territorial (SGT), 

materializado por diversos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), organizando-se num quadro de 

interação coordenada nos quatro âmbitos seguidamente esquematizados, conforme Figura 33. 
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Figura 33: Sistema de Gestão Territorial 

 

No sentido de objetivar a presente análise, identificaram-se previamente os IGT em vigor com incidência 

na área de estudo, que de alguma forma possam conflituar com a implementação do projeto. Dos IGT 

identificados, apresentam-se os aspetos mais pertinentes dos respetivos articulados, nomeadamente os 

que enquadram os objetivos do projeto em análise. Note-se que na presente análise foram 

consideradas as suas denominações ao abrigo do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro com a 

redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro. 

 

3.10.2 INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR NA ÁREA DE ESTUDO 

Na área de estudo, a qual corresponde à área total da Herdade da Tapada, identificaram-se, em vigor e 

com relevância para a implementação do projeto os seguintes IGT (Figura 34). 
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Figura 34: IGT em vigor com incidência na área da ESHT 

 

3.10.2.1 ÂMBITO NACIONAL 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território  

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei 

n.º 58/2007, de 4 de setembro, e retificado pelas Declarações de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de 

setembro e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro, é um instrumento de desenvolvimento territorial de 

natureza estratégica que estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território 

nacional e consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos 

de gestão territorial. 

 

No que concerne à agricultura e ao ordenamento dos espaços rurais o PNPOT considera, a nível 

nacional, que devido “... sobretudo à diversidade estrutural dos territórios rurais e às transformações 

sociais ocorridas nas últimas décadas, tem-se vindo a reforçar, nomeadamente em Portugal, a 

consciência de que a resposta coerente aos desafios do ordenamento dos espaços rurais, da 

sustentabilidade ambiental e da viabilidade económica da agricultura deve envolver uma abordagem 

territorial que valorize a multifuncionalidade da agricultura e a diversificação das opções dos 

territórios.”  

 

Esta leitura do território rural, permite enquadrar o Baixo-Alentejo numa das cinco situações-tipo que 

caraterizam as áreas rurais nacionais, ou seja: “Domínio da agricultura extensiva com potencial 

agro-ambiental”, caraterizado pela conjugação das seguintes circunstâncias: “... baixa densidade e 

envelhecimento populacional; largo predomínio de grandes e médias explorações agrícolas com 

sistemas de produção extensiva (agrícola, pecuária e florestal), nem sempre competitivos num contexto 

agro-comercial mais concorrencial, mas em regra com boas condições de desenvolvimento de serviços 
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agro-ambientais e rurais que se baseiem na abundância e qualidade do ambiente natural e da paisagem 

(por exemplo, conservação da natureza e da biodiversidade, actividade cinegética, turismo de natureza 

e outras actividades de lazer e educativas). 

 

Conclui o PNPOT que, face à diversidade dos problemas e potencialidades dos espaços rurais de 

Portugal, se afigura determinante “... a necessidade de promover abordagens territoriais adaptadas 

a essa diversidade e que valorizem de modo coerente a multifuncionalidade da agricultura não só 

como factor da sua viabilização económica mas também como um elemento-chave do seu 

ordenamento e desenvolvimento sustentável.” 

 

No que respeita à Região do Alentejo o PNOPT apresenta um leque de opções estratégicas das quais, 

no âmbito do presente projeto, se destaca a seguinte: 

“Assumir o papel estratégico da agricultura e apoiar os processos da sua transformação no 

contexto do desenvolvimento programado para a região;” 

 

Planos Setoriais de Incidência Territorial 

Plano de Ordenamento Florestal do Baixo-Alentejo 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF-BA) foi aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 18/2006 de 20 de outubro. 

 

Os PROF são planos sectoriais que se compatibilizam com os planos regionais de ordenamento do 

território (PROT), fornecendo orientações quanto à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços 

florestais, que devem ser integradas nos planos diretamente vinculativos dos particulares. Estes planos 

incorporam uma perspetiva ampla de planeamento, considerando todos os bens e serviços originados 

nos espaços florestais, quer em termos da sua natureza produtiva, quer em termos de preservação da 

biodiversidade, da salvaguarda de paisagens e satisfação das diversas necessidades da sociedade. 

Em termos de zonamento/organização territorial, a região do PROF-BA compreende diversas sub-

regiões homogéneas, integrando-se a área de estudo na sub-região homogénea Margem Esquerda 

(Figura 35). 
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Figura 35: Localização da ESHT no Mapa Síntese do PROF-BA (Fonte: PROO-BA, 2006 adaptado) 

 

Note-se que a área de estudo não se encontra abrangida pelo Regime Florestal. Contudo, é significativa 

a sua proximidade a Zonas Sensíveis para a Conservação, nomeadamente a Áreas Críticas do ponto 

de vista da Floresta Contra Incêndios, razão pela qual se destacam dos objetivos específicos comuns, 

enunciados no PROOF-BA, a todas as sub-regiões homogéneas, os seguintes:  

 Diminuir o número de ignições de incêndios florestais; 

 Diminuir a área queimada; 

 Redução das áreas abandonadas. 

 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica (RH) 7 - Guadiana  

O Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica 7 - Guadiana (PGBH-

Guadiana) enquanto instrumento de planeamento das águas, visa a gestão, a proteção e a 

valorização ambiental, social e económica das águas da bacia hidrográfica a que respeita, e 
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assegura a aplicação da Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

outubro de 2000 (Diretiva Quadro da Água). O PGBH-Guadiana foi aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 16-G/2013, de 21 de março31. 

 

A região hidrográfica do Guadiana, onde a precipitação e o escoamento natural apresentam enorme 

variabilidade temporal e espacial, apresenta vários problemas ao nível da qualidade e quantidade dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, os quais se agravam num cenário em que há necessidade 

de compatibilizar a escassez natural de água associada à fraca precipitação anual e à procura 

crescente de água. A captação de água sem adequado controlo, associada à falta de limpeza e 

conservação de algumas linhas de água, a ocupação dos leitos de cheia, a erosão e as alterações do 

uso do solo, têm introduzido alterações significativas no regime de escoamento, com impactos tanto 

mais importantes quanto os caudais registados são mais reduzidos. 

 

Segundo o PGBH-Guadiana, as descargas de águas residuais domésticas e agro-alimentares, as 

escorrências de áreas mineiras ativas (minas de Neves Corvo) e abandonadas (principalmente, das 

minas da Tinoca e de S. Domingos, tendo em conta a acidez do pH e o teor em metais) e dos terrenos 

agrícolas e a gestão incorreta de resíduos e efluentes das explorações agro-pecuárias constituem as 

principais causas de pressão sobre as massas de água superficiais, e influenciam a sua qualidade para 

os diversos usos, causando problemas de poluição orgânica (expressa nas cargas orgânicas dos 

efluentes), enriquecimento das águas em nitratos e fósforo, problemas de eutrofização (Enxoé, 

Lucefecit, Monte Novo e Vigia) e pontualmente, de contaminação com metais. De referir ainda a 

influência das descargas provenientes da bacia do Guadiana em território Espanhol (que contribuem de 

forma significativa para as cargas totais da RH7, em particular, para as cargas de N e P), bem dos 

efluentes mineiros de drenagem ácida provenientes das minas de pirite abandonadas de Vuelta Falsa. 

 

Relativamente à ribeira da Safareja, principal linha de água na área de estudo, o PGBH-Guadiana 

refere que, com base na análise de pressões e na análise pericial o estado final da massa de água foi 

classificado como medíocre (Figura 36), apresentado como principais pressões significativas: 

eventuais rejeições pontuais, escorrências de terrenos agrícolas (difusas - agricultura), escorrências de 

pastagens, afluências da parte internacional da bacia e pressões hidromorfológicas. 

                                                

31 - Encontra-se a decorrer por um período de seis meses (junho a dezembro/2015) a participação pública do 

projeto de plano da RH7 - Guadiana, respeitante ao período de planeamento 2016-2021. 
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Figura 36: Avaliação do estado final das massas de água superficiais. (Fonte: PGBH-Guadiana, 2012, adaptado) 

 

Plano Setorial da Rede Natura 2000 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica que tem por objetivo contribuir para assegurar a 

biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no 

território da União Europeia. Resulta da aplicação de duas diretivas comunitárias, a Diretiva 

n. º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril (Diretiva Aves), e a Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 

21 de Maio (Diretiva Habitats), a Rede Natura 2000 constitui um instrumento fundamental da política da 

União Europeia, em matéria de conservação da natureza e da biodiversidade. 

 

Esta rede é constituída por zonas de proteção especial (ZPE), criadas ao abrigo da Diretiva Aves e que 

se destinam, essencialmente, a garantir a conservação das espécies de aves e seus habitats, e por 

zonas especiais de conservação (ZEC), criadas ao abrigo da Diretiva Habitats, com o objetivo expresso 

de contribuir para assegurar a conservação dos habitats naturais e das espécies da flora e da fauna 

incluídos nos seus anexos.  

 

O Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN-2000), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 115-A/2008 de 5 de junho, é um instrumento de gestão territorial, de concretização da 

política nacional de conservação da diversidade biológica, visando a sua salvaguarda e valorização Na 

sua essência, é um instrumento para a gestão da biodiversidade. 
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Para efeitos do, PSRN-2000 são consideradas as áreas classificadas como Sítios da Lista Nacional (um 

estatuto atribuído na fase intermédia do processo de inclusão na Rede Natura 2000) e ZPE. Os Sítios 

da Lista Nacional foram reconhecidos como sítios de importância comunitária (SIC). 

 

O PSRN-2000 vincula as entidades públicas, dele se extraindo orientações estratégicas e normas 

programáticas para a atuação da administração central e local. 

 

Constituem objetivos do PSRN-2000, de acordo com a RCM n.º 115-A/2008, os que se apresentam 

seguidamente: 

 “Estabelecer orientações para a gestão territorial das ZPE e Sítios;  

 Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais dos locais integrados no 

processo, fixando os usos e o regime de gestão compatíveis com a utilização sustentável 

do território;  

 Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a distribuição dos habitats 

presentes nos Sítios e ZPE;  

 Estabelecer directrizes para o zonamento das áreas em função das respectivas características e 

prioridades de conservação; 

 Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num estado de conservação 

favorável dos habitats e espécies, bem como fornecer a tipologia das restrições ao uso do solo, 

tendo em conta a distribuição dos habitats a proteger; 

 Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial de ordenamento do 

território das medidas e restrições mencionadas nas alíneas anteriores; 

 Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da avaliação de impacte 

ambiental e na análise de incidências ambientais.” 

 

A área de estudo integra-se totalmente na ZPE Mourão/Moura/Barrancos (PTZPE0045) a qual foi 

criada pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro de 1999, e viu alterados os seus limites iniciais 

pelos  Decreto-Lei n.º 141/2002, de 20 de maio e Decreto-Lei n.º 59/2008, de 27 de março (Figura 37).  

 

Com uma área total de 80 608 ha, que se distribui por quatro concelhos (Mourão, Moura, Barrancos e 

Serpa), a ZPE Mourão/Moura/Barrancos é considerada como muito importante para numerosas 

aves dependentes dos agrossistemas ibéricos de feição estepária e também para diversas aves 

de rapina. É ainda uma das zonas mais importantes de invernada do grou em Portugal. 
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Figura 37: Localização da ESHT na ZPE Mourão/Moura/Barrancos (Fonte: ICNF, 2014, adaptado) 

 

3.10.2.2 ÂMBITO REGIONAL 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo  

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros nº 53/2010, de 2 de agosto, na sua “qualidade de instrumento de 

desenvolvimento territorial, afirma o Alentejo como território sustentável e de forte identidade regional”.  

 

De acordo com a referida Resolução de Conselho de Ministros, o PROTA, no quadro dos instrumentos 

de desenvolvimento territorial “…fornece orientações estratégicas para os trabalhos de revisão dos 

PDM dos concelhos da região, cujos tempos médios de vigência aconselham uma reponderação e 

atualização generalizada, bem como para a elaboração, revisão e alteração de planos de natureza 

sectorial e especial.”  

 

O PROTA assenta em quatro opções estratégicas de base territorial para a região do Alentejo, 

nomeadamente:  
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 Integração territorial e abertura ao exterior, potenciando o posicionamento geográfico no 

contexto nacional e ibérico;  

 Conservação e valorização do ambiente e do património natural;  

 Diversificação e qualificação da base económica regional reforçando e desenvolvendo os 

sectores tradicionais e emergentes estratégicos, com destaque para os sistemas agro-silvo-

pastoris;  

 Afirmação do policentrismo suportado por um conjunto de centros urbanos capazes de articular 

redes regionais.  

 

Estas opções estratégicas foram materializadas num modelo territorial que valoriza, entre outros, o solo 

rural assumindo que o mesmo é o suporte das atividades relacionadas com a agricultura, a pecuária, a 

floresta ou os recursos geológicos, promovendo a contenção da edificação isolada e dispersa e o 

parcelamento da propriedade, racionalizando as infraestruturas e reabilitando o existente.   
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Figura 38: Localização da ESHT no Modelo Territorial do PROTA (Fonte: PROTA, 2010, adaptado) 

 

De acordo com o modelo territorial a área de estudo localiza-se integralmente na Estrutura Regional de 

Proteção e Valorização Ambiental - Áreas nucleares. 

 

A Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) constitui uma estrutura territorial 

sistémica de estabilidade ecológica que promove a manutenção e a viabilização da sustentabilidade, 

fundamentais na conservação da natureza, da biodiversidade e da paisagem, ao contrariar e prevenir os 

efeitos da fragmentação e artificialização dos sistemas naturais e semi -naturais. Esta estrutura é 

constituída pela Rede Fundamental de Conservação da Natureza, onde se incluem as áreas protegidas 

de âmbito nacional e as áreas classificadas (Rede Natura 2000), e pelas áreas de conectividade 

ecológica/corredores ecológicos, que incluem áreas seleccionadas com base em critérios espaciais e 

funcionais aplicados a parâmetros biológicos, hidrológicos, de solo e de paisagem. 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 170 

No que respeita às áreas nucleares o PROTA refere diversas orientações que competem às 

Administrações Central e Local, nomeadamente no âmbito da Rede Natura 2000 e mais concretamente 

no que concerne às orientações de gestão do PSRN-2000, competindo a estas entidades, entre outras: 

“Fomentar e contribuir para a conservação dos povoamentos de sobro e azinho explorados em 

sistema de montado, da floresta, do matagal mediterrâneo, das galerias ripícolas e dos habitats 

litorais, em especial nas áreas consideradas essenciais para assegurar a funcionalidade e a 

continuidade dos corredores ecológicos.” 

 

Pode considerar-se que o projeto da ESHT se articula, na generalidade com o PROTA e em 

particular no Eixo II nas Opções Estratégicas de Base Territorial (OEBT), concretamente no OEBT 

III.1.1: 

 A agricultura, a pecuária e floresta têm um papel relevante nas cadeias de valor da região, 

porque apresentam características singulares e caracterizam-se pela obtenção de matérias-

primas de qualidade, contribuindo decisivamente para a existência de uma agro-indústria com 

grande tradição na transformação de produtos agrícolas e pecuários e na obtenção de produtos 

com elevada qualidade, boa imagem de marca e grandes potencialidades de afirmação em 

vários segmentos do mercado nacional e internacional, nomeadamente, carnes, queijos, 

enchidos, pão, doces, mel, vinho, uva de mesa e azeites.  

 

Assim, de acordo com o PROTA e no âmbito das OEBT, a agricultura, a pecuária e a floresta são 

responsáveis pela obtenção de matérias-primas de qualidade ímpar, contribuindo decisivamente para a 

existência de um sector agro-industrial gerador de produtos de qualidade específica reconhecida a 

vários níveis, registando-se, neste âmbito, um amplo leque de produtos de denominação de origem 

protegida. Para além de outros produtos, a produção de carne, a indústria de laticínios e da panificação 

colocam a agro-indústria numa posição relevante no seio das cadeias de valor da Região, a qual poderá 

vir a ser reforçada, ampliando e diversificando o seu grau de transformação de forma sustentada de 

modo a torná-la competitiva. 

 

Refira-se ainda, que não se encontrando previstas quaisquer tipo de ações no projeto da ESHT 

que coloquem em causa a conservação das áreas de montado de sobro e azinho, bem como, da 

galeria ripícola da ribeira sa Safareja o projeto se articula e conforma com o PROTA. 
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3.10.2.3 ÂMBITO LOCAL 

Plano Diretor Municipal de Moura 

O Plano Director Municipal de Moura (PDMM) foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 15/96, de 23 de fevereiro, e alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2000, de 30 de 

maio, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2003, de 19 de fevereiro, pelo Aviso n.º 

25476/2008 de 22 de outubro e pelo Aviso n.º 964/2011 de 11 de janeiro, esta última alteração decorreu 

da necessidade de adaptação do PDM à entrada em vigor do PROTA. Assim, o Aviso n.º 964/2011 de 

11 de janeiro republica em Anexo o PDM de Moura, com a redação resultante da alteração aprovada 

em 14 de Dezembro de 2010 pela Assembleia Municipal de Moura, texto que é o utilizado na presente 

análise. 

 

O PDMM tem como objetivos os que se referem seguidamente: 

 Apoiar o desenvolvimento económico, social e cultural, do concelho através da utilização 

racional dos recursos do território, com vista à melhoria da qualidade de vida das 

populações; 

 Promover uma gestão dos recursos do território, que salvaguarde os seus valores, 

compatibilizando -os com a ocupação, uso e a transformação pretendidos. 

 

No que respeita ao ordenamento do território, a área de estudo (Figura 39) distribui-se pelas seguintes 

classes de espaços:  

 Espaços agro-silvo-pastoris - Áreas agro-silvo-pastoris; 

 Espaços culturais e naturais - Áreas da estrutura biofísica fundamental; 

 Espaços canais - Rede rodoviária existente - estradas nacionais. 
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Figura 39: Localização da ESHT na Planta de Ordenamento do PDMM (Fonte: CMM, 2000, adaptado) 

 

Seguidamente apresentam-se os aspetos mais relevantes no que respeita às classes de espaços e 

áreas mencionadas anteriormente. 

 

 Espaços agro-silvo-pastoris - Áreas agro-silvo-pastoris 

As áreas agro-silvo-pastoris caracterizam -se por, não obstante possuírem vocação predominantemente 

florestal, poderem manter os usos agrícolas, pastoris, florestais e agro-florestais tradicionais ou ser 

objeto de medidas de reconversão agro-florestal equilibrada.  

 

 Espaços culturais e naturais - Áreas da estrutura biofísica fundamental; 

Os espaços culturais e naturais abrangem a estrutura biofísica fundamental que assegura o 

funcionamento ecológico do território e os espaços necessários à salvaguarda dos valores culturais, 

paisagísticos, arqueológicos, arquitectónicos e urbanísticos fora dos perímetros urbanos. 

 

Nas áreas da estrutura biofísica fundamental, para além do que está estipulado na regulamentação da 

Reserva Ecológica Nacional (REN), determina o Regulamento do PDMM que, devem ser excluídas as 

ações que ponham em risco a biodiversidade e o equilíbrio ecológico e implementadas acções de 

revalorização e reequilibro do coberto vegetal. 
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Ainda nestas áreas as atividades agro-silvo-pastoris devem desenvolver-se de forma extensiva, com o 

fim de manter ou reforçar o equilíbrio ecológico evitando a destruição das estruturas naturais que 

asseguram a continuidade dos processos ecológicos com realce para o coberto vegetal das zonas 

rupícolas e ripícolas. 

 

No que respeita à edificabilidade o Regulamento do PDMM estabelece disposições comuns para 

espaços naturais e culturais, agrícolas e agro-silvo-pastoris, sendo que é licenciável a realização de 

obras de construção destinadas a instalações de apoio e diretamente adstritas às atividades relativas à 

respetiva classe de espaço. Nos espaços agro-silvo-pastoris, não sujeitos a condicionantes legais em 

vigor que o impeçam, pode ser autorizada a transformação do uso do solo para fins não agro-florestais.  

 

Salienta-se que o presente projeto da ESHT compreende a construção três nitreiras e duas fossas 

estanques as quais, ao abrigo do artigo 20.º, só podem ser autorizados em áreas sem 

condicionantes legais que o impeçam, situação cabalmente respeitada pelo projeto promovendo 

a sua articulação e conformidade com o articulado do Regulamento do PDMM. Note-se, 

igualmente, que não estão previstas quaisquer construções que conflituem com as normas legais 

aplicáveis, nomeadamente no que concerne aos seguintes aspetos: número máximo de pisos, 

coeficiente bruto de ocupação do solo e altura máximo dos edifícios. 

 

Refira-se, por último que as novas construções se inserem dentro da área de intervenção, ou seja da 

área já construída, respeitando, a máxima nucleação das edificações, contrariando a ocupação dispersa 

do solo rural, bem como será consideradas, nas obras de beneficiação e reconversão das construções 

existentes, a utilização de alvenarias rebocadas e caiadas ou pintadas de branco e as coberturas das 

habitações em telha de barro vermelha ou outra solução desde que promova uma melhor integração na 

paisagem. 

 

 Espaços canais - Rede rodoviária existente - estradas nacionais  

Os espaços-canais correspondem a corredores de infraestruturas e na área de estudo correspondem à 

estrada nacional 258 (EN258), a qual constitui o limite da ESHT a Nordeste. 

 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 174 

3.11 SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Na caraterização das servidões administrativas e restrições de utilidade pública (SARUP), ou 

simplesmente condicionantes ao uso do solo, toma-se como referência de estudo a publicação: 

Servidões e Restrições de Utilidade Pública, DGOTDU, Edição digital de Setembro, 2011. 

A análise das condicionantes ao uso do solo foi elaborada com base na planta de condicionantes do 

PDMA em vigor para a área de estudo, uma vez que estas constituem limitações ou impedimentos à 

forma específica de utilização do solo.  

As servidões administrativas e restrições de utilidade pública presentes na área de estudo, encontram-

se identificadas nas Figura 40 eFigura 42 e representam: 

 Proteção de Infraestruturas - Rede Rodoviária/Estrada Nacional 258 (EN258); 

 Áreas de Conservação da Natureza - Áreas de Montados de Azinho e Sobro;  

 Reserva Ecológica Nacional (REN);  

 Domínio público hídrico - Leitos de cursos de água. 

 

 

Figura 40: Localização da ESHT na Planta de Condicionantes do PDMM (Fonte: DGT/SNIT, 2015, adaptado) 

 

Seguidamente será tratado o regime jurídico e as implicações das SARUP na área de estudo. 
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 Proteção de Intraestruturas - Rede Rodoviária/Estrada Nacional 258 (EN258) 

A rede rodoviária nacional é constituída pela rede nacional fundamental e pela rede nacional 

complementar, onde se integra a EN258 que constitui o limite Nordeste da ESHT. 

 

As estradas nacionais contemplam uma área de servidão “non aedificandi”, que corresponde a 20 m 

para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 5 m da zona da estrada (Decreto-Lei n.º 13/94, 

de 15 de janeiro). Contudo nas de áreas de servidão “non aedificandi” é possível a construção de 

vedações dos terrenos, desde que não excedam os 2,5 m e se localizem a uma distância mínima de 

5 m da zona da estrada. 

 

 Áreas de Conservação da Natureza - Áreas de Montados de Azinho e Sobro;  

Nota Prévia: 

Uma vez que não foi possível determinar com rigor os limites relativos às áreas do biótopo corine de 

Mourão/Barrancos, devido à má qualidade da Carta de Condicionantes, considera-se que o mesmo 

serviu de base à delimitação da atual ZPE Mourão/Moura/Barrancos, razão pela qual se deverá aplicar 

a esta área as normas constantes do PSRN2000, conforme referido anteriormente. 

No que respeita às áreas de montados de azinho e sobro o Regulamento do PDMM refere que as 

mesmas ficam sujeitas à legislação específica em vigor.  

 

O regime jurídico de protecção do sobreiro e da azinheira rege-se pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 

25 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho e justifica-se 

largamente pela sua importância quer económica, quer ambiental. De acordo com o mencionado regime 

jurídico, o corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras, estejam eles em povoamento ou isolados, 

carece de autorização sendo exigíveis medidas de compensação (no caso de cortes autorizados) e de 

reposição (no caso de cortes ilegais), de forma a garantir que a área em causa fique o mínimo possível 

afectada, em termos de sustentabilidade ambiental.  

 

Na área de estudo existem predominantemente povoamentos de azinheiras, e alguns sobreiros 

dispersos, que determinam a existência da referida restrição de utilidade pública. Em consequência 

desta restrição de utilidade pública, o corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras, mesmo de 

exemplares isolados, carece de autorização das entidades competentes, podendo o corte ou arranque 

ser autorizado, entre outras circunstâncias legalmente previstas, quando razões fitossanitárias, por 

praga ou doença, o justifiquem. 
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Note-se que, não estão previstas no projeto da ESHT quaisquer ações que determinem o corte ou 

arranque de sobreiros e/ou azinheiras. 

 

 Reserva Ecológica Nacional (REN);  

A Reserva Ecológica Nacional (REN) constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada que, 

através do condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas específicas, garante a 

proteção de ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos biológicos essenciais para o 

enquadramento equilibrado das atividades humanas. Neste sentido, o regime jurídico da REN assume-

se como um instrumento da maior relevância para o ambiente e para o ordenamento do território 

nacional num quadro de desejável desenvolvimento sustentável.  

 

O regime jurídico da REN é o estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação 

que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. A Portaria n.º 419/2012 de 20 de 

dezembro procede à definição das condições e requisitos a que ficam sujeitos os usos e ações referidos 

nos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto na 

sua redação atual. 

 

Nas áreas delimitadas como REN, são proibidas determinadas os usos e a ações, de iniciativa pública 

ou privada, a saber: operações de loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, vias de 

comunicação, escavações e aterros, destruição do coberto vegetal, excetuando-se, contudo, os usos e 

as ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e 

de redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, ficando no entanto sujeitas a autorização ou 

a comunicação prévia à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) 

territorialmente competente. São ainda interditas as seguintes ações: 

 A florestação ou reflorestação com espécies de crescimento rápido; 

 A colocação de painéis publicitários 

 A instalação de parques de sucata e lixeiras, depósitos de inertes e armazéns de produtos 

tóxicos e perigosos; 

 A instalação de pistas de provas para motocicletas e veículos todo-o-terreno. 

 

Carecem de parecer da Câmara as seguintes ações, quando não previstas em planos municipais de 

ordenamento do território, exceto as aprovadas e licenciadas pelos organismos competentes à data da 

publicação do presente Regulamento no Diário da República: 

 A abertura de novas explorações de massas minerais; 
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 A alteração da topografia do terreno; 

 A abertura de caminhos; 

 A abertura de poços ou furos para captação de água; 

 Novas construções, remodelações e ampliações de edifícios já existente; 

 A destruição da vegetação arbórea e arbustiva natural; 

 A constituição de depósitos de materiais de construção. 

 

A REN do concelho de Moura foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/96, de 27 

de julho, e alterada pelas Resolução do Conselho de Ministros n.º 94/2006, de 4 de agosto e Portaria 

n.º 65/2012 de 21 de março, esta última alteração enquadrada no procedimento de elaboração do Plano 

de Pormenor para a unidade operativa T13 Moura-Ardila/Herdade da Defesa de S. Brás.  

Como se pode verificar pela Figura 42 a área de estudo apresenta apenas uma reduzida área 

classificada ao abrigo do regime da REN, a qual integra a classe de “áreas com risco de erosão”.32. De 

acordo com o articulado do Regulamento do PDMM nas “áreas com risco de erosão” são interditas 

todas as ações que acelerem a erosão do solo nomeadamente: 

 Operações de preparação do solo com fins agrícolas ou silvo-pastoris que incluam mobilização 

segundo a linha de maior declive; 

 Outras operações de preparação do solo ou de condução das explorações que acelerem a 

erosão do solo; 

 A realização de provas de corta-mato para veículos todo-o-terreno. 

 

Note-se, porém que esta área se encontra dentro da área de intervenção, no extremo sul da 

propriedade, local onde não serão realizadas quaisquer obras, bem como não haverá lugar a 

quaisquer outras ações proibidas ou interditas. 

 

Relativamente aos “leitos de cursos de água”33, são proibidas nestas zonas: a destruição da vegetação 

ribeirinha, a alteração do leito das linhas de água exceto quando integrada em planos ou projetos 

                                                

32 Ao abrigo do regime jurídico da REN em vigor (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe 

foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro) as “áreas com risco de erosão”, designam-se como 

“áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

33 Ao abrigo do regime jurídico da REN em vigor (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe 

foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro) os “leitos de cursos de água”, designam-se como 

“cursos de água e respetivos leitos e margens”. 
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aprovados pelas entidades competentes, a construção de edifícios e outras ações que prejudiquem o 

escoamento das águas no leito normal e no de cheia, excetuando as operações regulares de limpeza. 

Refira-se que também para estas zonas não estão previstas no projeto da ESHT quaisquer obras, que 

ponham em causa o cumprimento das proibições referidas anteriormente. 

 

 

Figura 41: Localização da ESHT na Planta de REN do PDMM (Fonte: CMM, adaptado) 

 

No que respeita ao Domínio Público Hídrico, refira-se que o Regulamento do PDMM não faz qualquer 

referência ao mesmo no capítulo das condicionantes, contudo considera-se pertinente incluir nesta 

análise uma referência ao mesmo, dado que se regista a presença da ribeira da Safareja na área de 

estudo. 
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O domínio público hídrico é constituído pelo conjunto de bens que pela sua natureza são considerados 

de uso e interesse público, justificando, assim, a aplicação de um regime jurídico especial aplicável a 

qualquer utilização ou intervenção nos leitos das águas do mar e rios, correntes de água, lagos e 

lagoas, bem como as respetivas margens e zonas adjacentes, com o fim de os proteger.  

 

O regime respeitante às servidões administrativas e restrições de utilidade pública de domínio público 

hídrico é o constante da Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro e 

no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, nas suas atuais redações.  

  

Na área de estudo verifica-se a existência de uma servidão administrativa de águas não navegáveis 

nem flutuáveis e margens com largura de 10 m que corresponde à ribeira da Safareja a qual constitui o 

limite Oeste e Sudoeste da Herdade da Tapada. Note-se que, nas referidas parcelas, no subsolo e no 

espaço aéreo correspondente, não é permitida a execução de quaisquer obras, permanentes ou 

temporárias, sem a devida autorização da entidade com jurisdição sobre a utilização das águas públicas 

correspondentes. 

 

Note-se que, não estão previstas no projeto da ESHT quaisquer obras, permanentes ou 

temporárias no leito e margens da ribeira da Safareja.  
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3.12 SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

3.12.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O solo é uma estrutura viva e dinâmica, estando a sua formação dependente de processo físicos, 

químicos e biológicos de longa duração (taxa de formação entre 0,0025 mm/ano a 1 mm/ano) (Cortez et 

al., 2013). O solo é assim um recurso frágil e, à escala humana, não renovável. É fator determinante na 

definição de habitats e no estabelecimento das cadeias tróficas do qual o ser humano faz parte.  

 

A elevada diversidade de solos permite distribui-los em diversas categorias como por exemplo a aptidão 

agrícola ou a capacidade de uso mais adequada, o que é uma ferramenta essencial no ordenamento e 

na gestão do território. É assim relevante estabelecer a situação atual de utilização e ocupação do solo 

na área de implantação do Projeto. 

 

Para a elaboração da situação de referência fez-se uso da informação bibliográfica e cartográfica 

disponível em Junho de 2015. Em Portugal existem diversas entidades oficiais produtoras de 

cartografia, sendo que para este estudo se utilizou cartografia produzida pelo Serviço de 

Reconhecimento e de Ordenamento Agrário (SROA)34, à escala 1:50000 e, datada de 1965. Deste 

modo, para o presente EIA a cartografia constante no Atlas do Ambiente à escala 1:1000000 não foi 

considerada. 

 

A informação bibliográfica foi confirmada no terreno aquando de uma visita de campo efetuada a 16 de 

Maio de 1025. 

 

3.12.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL 

A caracterização pedológica dos solos da Herdade da Tapada tem como base a Carta dos Solos e a 

Carta de Capacidade de Uso dos Solos de Portugal disponibilizada pela Direção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, do Ministério da Agricultura e do Mar. 

 

Atendendo à informação disponível (cartografia e levantamentos no campo efetuados no âmbito deste 

EIA) serão descritos e caracterizados os tipo de solos existentes na área de implantação do projeto e 

sua envolvente. Também se considerarão a capacidade de uso (representada cartograficamente no 

desenho A15 do Anexo Cartográfico) e a ocupação atual (desenho A16 do Anexo Cartográfico).  

                                                

34 Serviço pertencente à Secretaria de Estado da Agricultura (Ministério da Economia). 
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Este projeto não prevê o espalhamento de efluentes (valorização agrícola) em território Nacional. O 

promotor dispõe de terrenos em Espanha que serão utilizados para esse fim. 

 

3.12.3 TIPO DE SOLO 

No que respeita à tipologia do solo, e na área de implantação do projeto, os solos são argiluviados 

pouco insaturados de origem não calcária (também descritos como Luvissolos). Estes, são solos 

evoluídos, que se desenvolvem em climas de tipo mediterrânico e de cor pardacenta ou avermelhada 

nos horizontes A e B35. Característico destes solos é o grau de saturação do horizonte B (>35%, 

SROA). Estão presentes solos Mediterrâneos vermelhos ou amarelos de rochas cristalofílicas básicas 

de fase delgada [Pv(d)]; solos Mediterrâneos pardos para-barros de dioritos ou quartzodioritos ou 

rochas microfaneríticas ou cristalofílicas afins de fase delgada [Pm(d)]; solos Mediterrâneos pardos 

para-hidromórficos de arenitos ou conglomerados argilosos [Pag]. Associado aos solos Pv(d) e Pm(d) 

encontram-se afloramentos rochosos de xistos (Arx). 

 

Os solos Pv exibem horizontes A1BC, sendo a transição A1-B nítida e a B-C gradual. Os solos Pm 

exibem horizontes A1BC, sendo a transição A1-B nítida e a B-C abrupta ou nítida. Os solos Pag 

horizontes A1BC, sendo a transição A1-B nítida e a B-C gradual a difusa36. 

 

No Atlas do Ambiente os solos da área de implementação são classificados como dominantemente 

ácidos (pH em água compreendido entre 5,6 e 6,5). Nos metadatos não está disponível informação 

sobre o perfil de análise37. Solos ácidos são considerados de baixa fertilidade, uma vez que 

normalmente não são adequados ao crescimento vegetal nem à manutenção da viabilidade da 

microflora do solo. Estes fenómenos tendem a agravar-se para pH inferiores a 5,0 a 5,5. 

 

3.12.4 CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

O sistema de classificação da capacidade de uso do solo é um sistema qualitativo que visa fornecer 

indicações sobre qual a melhor utilização agrícola do solo em especial a suscetibilidade à erosão 

(maximização do recurso solo de forma sustentável). Este sistema não atende à localização geográfica 
                                                

35 www.confagri.pt/Ambiente/AreasTematicas/Solo/Documentos/Pages/doc103.aspx  

36 http://agricultura.isa.utl.pt/agribase_temp/solos/ 

37 Carta de base: Acidez e alcalinidade dos solos. F. Câmara Freitas, Instituto Hidrográfico 1980 (Biblioteca 

Nacional). 

http://www.confagri.pt/Ambiente/AreasTematicas/Solo/Documentos/Pages/doc103.aspx
http://agricultura.isa.utl.pt/agribase_temp/solos/
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do solo. De acordo com a carta de Capacidade de Uso do Solo (série SROA) estão definidas em 

Portugal cinco classes (de A a E), de acordo com as suas potencialidades e limitações38. Ressalva-se 

que no mapa do Atlas do Ambiente também se encontra representada uma classe F. Esta classe incluí 

os solos de utilização não agrícola. 

 

No que respeita à capacidade de uso do solo, e na área de implantação do projeto, encontram-se solos 

de duas classes e várias subclasses. Estes são maioritariamente definidos como de classe E, 

distinguíveis nas subclasses Ee e Es. Observa-se uma pequena área de solos C (subclasse Cs) e uma 

outra ainda de menor expressão de complexos De + Cs. Os declives registados variam entre 1,2 (Cs) e 

5,4 (Es), sendo observado declives 4,5,3 (Ee) e 3,2 (De+Cs). 

De acordo com a informação disponível, os solos na área de implantação do projeto, exibem aptidão 

agrícola limitada a não utilizável, e risco de erosão elevado a muito elevado. Na área de projeto o solo 

de categoria C aflora em 3,1 hectares, correspondendo a 3,7% da área de Projeto, indicando uma 

limitação acentuada na utilização (riscos de erosão significativos e passível de utilização agrícola pouco 

intensiva). No entanto, na maior parte da área de projeto o solo é de categoria E (79,78 hectares que 

correspondem a 96,3% da área de projeto), o que indica a existência de limitações muito severas à sua 

utilização (riscos de erosão muito elevados; não suscetível de utilização agrícola; limitações severas a 

muito severas para utilização como pastagens, matos e exploração florestal; adequado para vegetação 

natural, floresta de proteção ou de recuperação; ou não suscetível de qualquer utilização). 

 

Numa outra classificação não se atende apenas ao valor agrícola dos solos mas também ao seu valor 

intrínseco e à sua integração na paisagem (Cortez et al, 2013). Os valores intrínsecos do solo baseiam-

se na: espessura do perfil; natureza do material originário; teor de argila e matéria orgânica; estrutura; 

pH; capacidade de troca catiónica e, grau de saturação em base. Na área de implantação do projeto 

encontram-se solos argiluviados pouco insaturados (classificação SROA), também designados por 

Luvissolos. Estes solos são considerados solos de elevado valor ecológico (categoria 4). No entanto, se 

estes solos forem em fase delgada o seu valor ecológico é considerado como variável (categoria 3, 

Plano Diretor Municipal de Moura). A área de implantação do projeto é maioritariamente constituída por 

solos mediterrânicos em fase delgada [Pv(d), Pm(d)], com valor ecológico variável (categoria 3) e em 

menor extensão por Mediterrânicos para-hidromórficos (Pag), de valor ecológico elevado (categoria 4).  

O Plano Diretor Municipal de Moura refere a carta de valor ecológico dos solos (desenho 5). Não foi 

contudo possível a consulta da referida carta. 

                                                

38 www.dgadr.mamaot.pt/nota-explicativa  

http://www.dgadr.mamaot.pt/nota-explicativa
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3.13 PAISAGEM 

3.13.1 INTRODUÇÃO 

A paisagem constitui uma entidade dinâmica, aglutinadora de diversas componentes do meio, que está 

sujeita a um processo de evolução constante. De facto, a resultante paisagística de um local é, em cada 

momento, o reflexo da interação de vários fatores, quer de ordem biofísica (em particular do 

relevo/geomorfologia, da geologia/litologia, da rede hidrográfica e do coberto vegetal), quer de ordem 

sociocultural (as ações de natureza antrópica), que têm manifestações diferentes na forma de 

apropriação e construção do território. 

 

Posteriormente à Convenção Europeia da Paisagem (Anexo I), assinada em Florença em 2000 e 

ratificada por Portugal em Fevereiro de 2005 (Anexo II), a paisagem é reconhecida como uma 

componente fundamental do património cultural e natural europeu. Nesta convenção são estabelecidos 

um conjunto de princípios que visão a proteção, gestão e ordenamento das paisagens europeias, de 

modo a garantir o desenvolvimento sustentável estabelecendo uma relação equilibrada e harmoniosa 

entre as necessidades sociais, as atividades económicas e o ambiente. 

 

Na presente caracterização desenvolve-se uma descrição e análise da paisagem que integra a 

exploração suinícola da Herdade da Tapada, com vista a determinar, no âmbito de uma posterior 

avaliação ambiental, a sua reação face às ações a desenvolver na propriedade, em particular com a 

introdução de novos elementos visuais.  

 

Situada no Baixo Alentejo, numa região fronteiriça, a área em estudo insere-se num território que sofreu 

profundas transformações na paisagem a partir de 2002, com a construção das barragens de Alqueva e 

de Pedrogão na bacia do rio Guadiana. No entanto, em termos gerais, o território diretamente abrangido 

pelo presente estudo, pelo facto de se encontrar na Zona de Proteção Especial de Mourão/Moura 

/Barrancos (ZPE), tem conseguido preservar a traça antiga, nomeadamente no que se refere à 

conservação dos recursos naturais e manutenção dos sistemas agrícolas e florestais com eles 

relacionados, identificando-se, ainda, com a antiga paisagem agrária do Alentejo interior, dominada pelo 

montado de azinho, ao qual se associa um povoamento rural concentrado e isolado, nos montes e 

típicas aldeias brancas. 

 

Trata-se de “um tipo de paisagem, inteiramente construído, em que os traços se devem à história 

agrária e ao trabalho humano que transformaram a brenha mediterrânea. Ao longo dos séculos, o 

ecossistema mediterrâneo original foi simplificado na estrutura e biodiversidade, e transformado num 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 184 

sistema agro-silvo-pastoril extensivo associado à grande exploração fundiária. Paisagem e sistema 

agrícola estavam intimamente associados (Denise de Brum Ferreira, 2001).” 

 

“Na génese e na expansão da paisagem de montado deve ser referida também a importância que teve 

o deslocamento sazonal do gado ovino tanto em Espanha (…), como em Portugal, entre a Cordilheira 

Central (agostadeira) e o Alentejo (inverneira) (Denise de Brum Ferreira, 2001).” 

 

 

Fotografia 21: Características gerais da paisagem de Safara (envolvente da Herdade da Tapada) 

 

A metodologia com vista ao diagnóstico da paisagem de referência interessada pela exploração 

suinícola da Herdade da Tapada, teve por base uma avaliação holística de fatores de ordem abiótica, 

biótica e humanos do meio em estudo. 

 

Atendendo às características do território em estudo e da intervenção a efetuar, na presente 

caracterização e análise da paisagem, considerou-se como limite da área de estudo, sensivelmente, a 

bacia visual, em que se insere a exploração suinícola. 

 

3.13.2 METODOLOGIA 

O método de caracterização mais frequente no que respeita à paisagem consiste na definição (e 

posterior avaliação) de “Unidades de Paisagem”, isto é, de “unidades territoriais que concretizam e 

exprimem a caracterização do sistema biofísico (...)”, baseada em “(…) critérios de homogeneidade 

relativa a um conjunto de componentes significativos (...).” (Abreu, 1989). Este método permite 

individualizar zonas homogéneas, quer do ponto de vista das respetivas características visuais de maior 

relevância, quer do ponto de vista do tipo de resposta a perturbações externas. 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 185 

Neste âmbito, atendendo ao carácter paisagístico do território em estudo, a presente caracterização 

compreendeu inicialmente, numa análise mais abrangente, na identificação dos cenários visuais de 

apreensão imediata, que correspondem às grandes Unidades de Paisagem (UP), procedendo-se 

posteriormente à sua descomposição em subunidades homogéneas de paisagem, tendo em vista uma 

maior adequação do meio à escala humana, assim como um maior detalhe e compreensão do 

funcionamento e da estética da mesma e da sua inter-relação com o meio biofísico. 

 

Esta identificação teve por base critérios de homogeneidade dos elementos básicos que compõem e 

estruturam a paisagem, facilmente identificáveis sobre o terreno em função da repetição de padrões 

paisagísticos, designadamente fisiográficos e de ocupação do solo, bem como outras características 

potencialmente diferenciadoras, tais como cor, forma, textura, volume e dominância espacial. 

 

Neste sentido, a caracterização e avaliação da paisagem de uma determinada região resulta da análise 

combinada dos seus componentes intrínsecos, os quais se podem sistematizar em: 

 

 Biofísicos/Ecológicos: relacionados, em termos básicos, com os aspetos de morfologia e do 

coberto vegetal, resultantes das componentes naturais dos territórios atravessados, 

nomeadamente da interação da geologia/litologia, tipo de solos, geomorfologia, rede hidrográfica 

e consequentemente no tipo de coberto vegetal; 

 

 Antrópicos: relacionados com a estrutura circunstancial paisagem, integram os aspetos que 

refletem as diferentes formas de que se reveste a ação humana sobre o território, seja ela de 

natureza social, cultural ou económica (incluindo as transformações de natureza agrícola e 

florestal), resumindo-se essa ação no fator Ocupação do Solo; 

 

 Estéticos e percecionais: prendem-se com o “resultado”, em termos estéticos, da combinação 

de todos os fatores anteriormente referidos (tendo em consideração que as mesmas 

características podem combinar-se de diversas maneiras), e com a forma como esse “resultado” 

é percecionado/apreendido pelos observadores potenciais. 

 

Esta base serviu ainda para sustentar uma interpretação mais subjetiva, fundamentada no método de 

Análise Visual, que pretende apurar a Sensibilidade da Paisagem, assentando em parâmetros de 

Qualidade e de Capacidade de Absorção Visual (Figura 42). 
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A análise visual teve por base a identificação dos descritores fisiográficos e ambientais que contribuem 

para a configuração da paisagem, e a sua apreciação sustentada em parâmetros de perceção visual, 

que interpretam a paisagem atendendo a fatores de visualização potencial (pontos 

dominantes/panorâmicos, barreiras à visibilidade, acessibilidade visual) e de valorização paisagística 

(elementos naturais de interesse, conjuntos cénicos de valor paisagístico, diversidade cénica). 

 

Para além do reconhecimento da paisagem no terreno e da análise de bibliografia da especialidade, a 

presente caracterização foi sustentada na interpretação do ortofotomapa da zona e de cartografia 

temática, elaborada no âmbito do presente estudo, designadamente as Cartas de Exposições, Declives, 

Hipsometria, Geologia, Uso e Ocupação do Solo, Biótipos.  

 

A referida cartografia temática que serviu de base para a produção da carta de Subunidades de 

Paisagem, assim como de cartografia de diagnóstico auxiliar a para determinação da Sensibilidade 

Visual da Paisagem em estudo, designadamente as Cartas de Qualidade Visual e Capacidade de 

Absorção Visual da Paisagem. 

 

Figura 42: Metodologia de Diagnose e Análise Visual da Paisagem 

 

3.13.3 CARACTERIZAÇÃO 

3.13.3.1 BREVE CARACTERIZAÇÃO REGIONAL 

O território em estudo insere-se no Alentejo interior, mais especificamente em terras da Sub-Região do 

Baixo Alentejo, em terras do conselho de Moura, encontrando limites a norte nas peneplanícies do 

Alentejo Central, a este na raia Espanhola e a oeste no Alentejo Litoral. 
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A paisagem do Baixo Alentejo encontra-se fortemente marcada pela homogeneidade do suporte físico, 

em consequências das características pouco acidentadas do relevo, dominando as formas planas que 

configuram a vasta peneplanície, sendo a monotonia apenas amenizada no horizonte visual pela 

elevação de algumas linhas de altura, resultantes de rugosidades residuais ou decorrentes de 

processos de rejuvenescimento do relevo.  

 

Em termos altimétricos observa-se uma grande variação hipsométrica, registando-se as cotas mais 

baixas a N-NW e as mais elevadas nas direções S-SE. 

 

Os cenários que caracterizam a planície alentejana distinguem-se por uma singularidade única, 

aparecendo tradicionalmente associados à cultura cerealífera, de campos abertos de intensa 

luminosidade, com um horizonte a perder de vista, a par dos povoamentos de montado de sobro e 

azinho, acompanhando o ondulado do relevo, com uma representativa distribuição espacial, embora 

com densidades de ocupação diversa. 

 

“Estas paisagens incluem grandes contrastes tanto no que se refere às características biofísicas como à 

sua humanização. São muito distintos os tipos de solo, desde os muito férteis barros de beja, aos 

produtivos calcários de Moura e Serpa ou aos solos esqueléticos de xisto, dominantes a este e sul 

deste grupo. O clima é também de extremos, com grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite, 

bem como entre o rigor dos invernos e os verões escaldantes.” (CANCELA D’ABREU, 2004). 

 

De facto, a paisagem alentejana é bastante heterogénea, assistindo-se a um desfilar de cenários que se 

sucedem no espaço, resultantes de uma evolução progressiva da combinação dos elementos que 

constituem a sua imagem de referência, em consequência das alterações do suporte físico, das 

condições climáticas e do grau de humanização a que foram sujeitas, que vão desde a paisagem aberta 

da peneplanície ocupada pela ampla estepe cerealífera, até às extensas área florestais dominadas pelo 

azinhal nas zonas de relevo mais acentuado, recortadas por vales afluentes do rio Guadiana. 

 

3.13.3.2 FISIOGRAFIA 

a) Hipsometria. Festos e Talvegues 

Na paisagem em estudo verifica-se uma amplitude hipsométrica de sensivelmente 90 m, situando-se as 

cotas mais baixas no leito das linhas de água (160m) e as cotas mais altas nas linhas de cumeada que 

definem a bacia visual, onde atingem os 250 m de altitude, no território mais a oeste da área de 

intervenção (Desenho nº A11 - Carta Hipsométrica, do Anexo Cartográfico). 
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Embora com linhas de cumeada largas e pouco elevadas, a zona apresenta contornos fisiográficos bem 

definidos, marcado pela rede de largos talvegues que estruturam a paisagem, onde por vezes se alojam 

pequenos açudes, lagoas e charcas. 

 

Fotografia 22: Aspeto do entalhe dos talvegues que definem as formas do relevo, onde é frequente a retenção de água em 

pequenos açudes e charcas. 

 

A Herdade da Tapada insere-se numa das encostas que desce para a ribeira da Safareja, ocupando 

uma área de 56,64 ha, entre as cotas 160, junto à ribeira, e 205 m. A área construída localiza-se 

preferencialmente no patamar hipsométrico entre os 190 e 205 m. 

 

b) Declives 

A análise de declives para além de contribuir para a identificação das formas do relevo, permite obter 

informação sobre o risco de erosão dos solos e determinar as principais aptidões e condicionantes ao 

uso do território. Nesta base, foi elaborada a carta de declives representada no Desenho nº A12 do 

Anexo Cartográfico, estabelecendo-se as classes de declives em função das características do relevo 

da área em estudo (Quadro 27). 

Quadro 27: Classes de Declives 

Classes de Declives Características do Relevo 

0-3% Plano 

3,01-5% Praticamente Plano 

5,01- 8%- Declive Suave a Moderado 

8,01-16% Declive Moderado/ Ondulado 

16,01 - 25% Declive Acentuado 

> 25% . Declive Muito Acentuado 
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De acordo com a carta de declives, a área em estudo revela um relevo de características 

predominantemente onduladas, formado por uma sucessão de cumeadas de formas arredondadas de 

baixa altitude, com declives suaves, de um modo geral inferiores a 16% (Fotografia 23). 

 

Os declives acentuados a muito acentuados são pouco representativos, ocorrendo muito localmente, 

nas vertentes próximas dos fundos dos vales, designadamente da ribeira da Safareja, correspondendo 

às zonas de maior sensibilidade biofísica. 

 

Fotografia 23: Aspeto geral da paisagem de relevo ondulado da área em estudo, com predomínio de declives suaves 

 

De um modo geral a herdade em estudo, em particular as áreas onde se encontram implantadas as 

zonas edificadas, ocupa o espaço das linhas de festo de declives mais suaves, em zonas de plano 

inclinado, com declives inferiores a 8% (Fotografia 24). 

 

 

Fotografia 24: Características do relevo das áreas construídas da Herdade da Tapada 
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c) Exposições 

Atendendo aos objetivos deste estudo e à tipologia do empreendimento em questão, a exposição solar 

das encostas constitui um fator fisiográfico importante, dado gerar microclimas distintos (segundo 

Magalhães 2001), apar de outros de natureza climática e altitudinal, determinante no conforto climático, 

com influência no planeamento e ordenamento do território, no estabelecimento da aptidão do uso do 

solo. A análise da orientação das encostas permite, ainda, obter informações sobre a 

visibilidade/perceção visual das encostas na bacia visual. 

 

No Quadro 28 é apresentada uma relação entre a orientação das encostas e o conforto climático, para 

as condições climáticas portuguesas, com base em CANCELA D’ABREU, 1982, considerando-se os 

quatro quadrantes e as respetivas colaterais: Norte (N), Nordeste (NE), Este (E), Sudeste (SE), Sul (S), 

Sudoeste (SW), Oeste (W) e Noroeste (NW). 

 

Quadro 28: Orientação das Encostas/Conforto Climático 

Orientação das Encostas Conforto Climático 

Orientação N e NE Encostas muito frias 

Orientação NW Encostas frias 

Orientação E Encostas temperadas 

Orientação SE Encostas temperadas quentes 

Orientação S Encostas quentes 

Orientação W e SW Encostas muito quentes 

 

Nesta base, foi elaborada a carta de Exposição das Encostas (ou vertentes) (Desenho nº A17 do Anexo 

Cartográfico) em relação aos quatro pontos cardeais e seus colaterais, que incluiu também as áreas 

que não apresentam uma orientação específica, que pelo facto de serem planas, se encontram 

expostas a todos os quadrantes. 

 

A exposição das vertentes é determinada pela morfologia do terreno, encontrando-se na dependência 

do vale definido pela ribeira da Safareja que, no seu trajeto para o rio Ardila, estabelece um corredor 

preferencial na direção SE-NW na área de influência da bacia visual em estudo. 

 

De acordo com a carta de orientação das encostas verifica-se que, na área de intervenção predominam 

as encostas viradas a W/SW e S, com uma exposição muito quente a quente, enquanto na encosta 

oposta do vale, correspondente à margem esquerda, as vertentes encontram-se preferencialmente 

viradas a N e NE, o que se corresponde, em termos de conforto climático, a encostas muito frias, e, 

portanto, mais sombrias e com menos luminosidade. 
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As zonas planas/sem orientação específica encontram-se relacionadas com os fundos dos vales ou 

zonas de plataforma de cumeada, onde se encontram preferencialmente implantadas as principais 

áreas construídas da Herdade da Tapada. 

 

3.13.3.3 UNIDADES DE PAISAGEM. SUBUNIDADES DE PAISAGEM 

De acordo com a classificação em unidades e grupos de Unidades de Paisagem estabelecidos no 

estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” 

(DGOTU, 2004), a zona em estudo enquadra-se no Grupo de Unidades de Paisagem do Baixo Alentejo, 

localizando-se sensivelmente na zona de transição entre as Unidades 113 e 112, que distinguem, 

respetivamente, a paisagem de Barrancos e dos Olivais de Moura e Serpa (Figura 43). 

 

Situada na charneira entre unidades com padrões paisagísticos distintos, representativos da 

heterogeneidade de cenários que compõem o Baixo Alentejo, a paisagem em análise identifica-se 

principalmente com a unidade de paisagem de Barrancos (113), “ marcada pela presença dominante do 

montado de azinho em extensas áreas contínuas, com uma densidade elevada do seu coberto arbóreo 

e, frequentemente, também do estrato arbustivo. Apesar da presença de montados densos coincidir 

com áreas despovoadas, a paisagem não deixa de transparecer humanização, baseada sobretudo num 

processo equilibrado de utilização de recursos (…). É clara uma sensação de monotonia e sossego, 

podendo nalguns casos dar lugar a uma relativa monotonia provocada pelas grandes extensões 

contínuas dos elementos que definem o padrão da paisagem.” 39 

 

                                                

39 D’ABREU, A.C., Correia, T.P., Oliveira, R., (2004), Contributos para a Identificação e Caracterização da 

Paisagem de Portugal Continental, Universidade de Évora, Departamento de Planeamento Biofísico e 

Paisagístico, Colecção Estudos 10, DGOTDU. 
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Figura 43: Unidades de Paisagem onde se insere a área em estudo: UP 112 e 113. 

(Fonte: “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (DGOTU, 2004)) 

 

Com efeito, à medida que nos aproximamos da Aldeia de Safara, na direção Sul, os montados 

dispersos e as searas vão dando lugar progressivamente a um montado de características mais densas, 

associado a uma orografia mais acidentada, com afloramentos rochosos à vista. 

 

Na Fotografia 25 apresenta-se uma fotografia aérea do local abrangido pela Herdade da Tapada em 

Safara, em que se pode ter uma perceção geral do predomínio da ocupação de montado de azinho, 

quer na propriedade, quer na envolvente, salpicando a paisagem com diferentes graus de cobertura. 
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Fotografia 25: Aspeto geral do padrão paisagístico da área de influência do Projeto 

 

Tendo presente a homogeneidade relativa das Unidades de Paisagem onde se inscreve o projeto em 

questão, no âmbito do presente estudo procurou-se reduzir a escala de análise para uma de perceção 

mais mediata, decompondo-se a paisagem segundo os padrões de homogeneidade já referidos. Assim, 

foi possível individualizar Subunidades de Paisagem (SUP) na área abrangida pelo estudo da 

Exploração Suinícola da Herdade da Tapada, reconhecendo-se três feições geomorfológicas distintas, 

que influenciam a forma de ocupação do território e a distribuição dos usos, e cujos limites, se pode 

considerar que, coincidem sensivelmente com a diferenciação paisagística observada : 

 SUP I – Zonas Plano Inclinado a Suavemente Onduladas 

 SUP II – Zonas de Encosta Ondulada Arborizada 

 SUP III- Fundo do Vale 

 SUP IV – Estrutura Edificada 

 

No desenho nº A18 do Anexo Cartográfico, encontram-se delimitadas a Unidade e Subunidades de 

Paisagem identificadas para a área em estudo. 
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Refira-se que, a cartografia elaborada teve em consideração os limites da bacia visual onde se insere a 

área de em estudo, face à forma da bacia e às características da envolvente paisagística, 

nomeadamente em termos fisiográficos e de ocupação do solo. A localização das infraestruturas 

construídas na bacia visual, assim como sua tipologia ao nível de volumetrias existentes e previstas, 

constituiriam, também, outro fator determinante para a delimitação da área de estudo. 

 

No Quadro 29 é efetuada uma caracterização individual das Subunidades da paisagem que compõem 

as Unidades de Paisagem de Barrancos e dos Olivais de Moura e Serpa no território em estudo, com 

base nos elementos e componentes que as constituem e na sua perceção paisagística. 

 

Fotografia 26: Panorâmica representativa da Subunidade de Paisagem correspondente às zonas de Plano Inclinado a 

Suavemente Onduladas (SUPI). No horizonte visual é possível distinguir a aldeia de Safara 

 

 

Fotografia 27: Imagem de referência da SUP das Zonas de Encosta Ondulada Arborizada. Marcada pelo predomínio montado 

de azinho 
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Fotografia 28: Vistas montante e jusante da ribeira da Safareja que traduzem as características visuais da SUP III - Fundo do 

Vale 

 

Fotografia 29: Estrutura edificada (SUP III). Panorâmica sobre núcleo central da Herdade da Tapada, na linha de cumeada 

 

 

Fotografia 30: Vista sobre o monte original, atualmente em ruínas, integrado na Estrutura Edificada da Herdade da Tapada (à 

direita painel de azulejos alusivo ao antigo edifício da propriedade)
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Fotografia 31: Aspeto geral da tipologia das edificações construídas na herdade da Tapada, afetas à exploração suinícola 

 

 

Fotografia 32: Pormenor dos açudes e charcas. Elementos valorizadores e vivificadores da paisagem, pertencentes ao sistema 

húmido 
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Quadro 29: Características da Paisagem. Unidades e Subunidades da Paisagem 

Unidades de 
Paisagem 

Geomorfologia/Fisiografia 
Subunidade de 

Paisagem 
Situação Fisiográfica Características Visuais das Subunidades de Paisagem    

Olivais de 
Moura e Serpa 

(112)/ 
Barrancos 

(113) 

 

Geoformas diferenciadas, 
dominando mais a norte a 
peneplanície, com declives 
suaves a moderados, de um 
modo geral, inferiores a 8 %, 
e a sul/sudeste, declives 
moderados, que dão origem a 
um relevo composto por uma 
sucessão de baixas colinas, 
de topos torneados, 
envolvidas por vales pouco 
cavados, por vezes de 
vertentes muito acentuadas, 
próximo da linha de talvegue. 
 
Orientação das encostas 
dominante pouco evidente, 
em consequência do 
ondulado do relevo, que gera 
uma sucessão dos vários 
quadrantes. 
 

Rede hidrográfica na 
dependência do Rio Alqueva, 
inserindo-se na bacia da 
ribeira da Safareja, afluente 
do rio Ardila 
 

 

SUP I - Zonas de 
Plano inclinado a 
Suavemente 
Ondulado 

Relevo aplanado ou ligeiramente ondulado, em 
altitude, com uma variação de cotas pouco 
acentuada, entre os 175 e os 205m, predomínio dos 
declives inferiores a 3%, ocupam posições 
intermédias ou próximas das cumeadas aplanadas 
da bacia visual. 

Trata-se de uma unidade aberta, e de grande amplitude visual, devido 
aos baixos volumes e à escassa arborização, sendo preferencialmente 
ocupada por culturas arvenses e permanentes, que conferem à 
paisagem elevada variação cromática ao longo do ano, com a mudança 
das estações. Integra o sistema seco da estrutura ecológica, 
constituindo uma zona de máxima infiltração. 

SUP II - Zonas de 
Encosta 
Ondulada 
arborizada 
 

Correspondem aos cabeços largos, com declives 
inferiores a 3%, até às situações de declive 
moderado com declives até 16 %, associados às 
encostas que confinam com as concavidades dos 
fundo do vales, grande alternância entre talvegues 
pouco cavados e linhas de cumeada pouco 
elevadas, resultando num relevo principalmente 
ondulado, com uma variação de cotas entre os 175 
e os 220m de altitude.  
Encostas com orientações opostas, predomínio das 
exposições SW / S e N/NE 

Tal com a SUP I, identifica-se com o sistema seco da estrutura 
ecológica da paisagem, dado integrar as zonas convexas, constituídas 
por cabeços e vertentes, com riscos de erosão, principalmente cobertas 
por montados de azinho, com diferentes índices de ocupação, mas 
nunca cerrado, ao qual se associam, pontualmente, oliveiras, e um 
subcoberto de pastagens e matos baixo, utilizado para pastoreio.  
A combinação destes elementos resulta numa subunidade semi-aberta 
e com algum valor cénico, que introduz movimento na paisagem, face 
às formas de relevo dominantes, às quais se associam por vezes 
afloramentos rochosos e à tipologia dominante de ocupação. 

SUP III - Fundo 
do Vale 

Ocupam as posições inferiores da bacia visual, com 
uma configuração sinuosa, observando-se uma 
alternância de fundos aplanados a confinados, por 
vezes por vertentes com declives superiores a 25%. 

Representa o sistema húmido, onde se acumulam as águas que 
drenam das vertentes, que tem como elemento estruturante principal a 
ribeira da Safareja e zonas adjacentes.  
Constitui um elemento valorizador e vivificador da paisagem, que 
introduz frescura, movimento, cor e luminosidade ao meio.  
Elevada diversidade de componentes visuais, que se traduz num 
contraste cromático e textural, dos quais se destaca a presença de 
água ao longo do leito da ribeira e em pequenos açudes, charcas e 
lagoas, e as plantas associadas a sistemas aquáticos, a par de 
afloramentos rochosos. 

SUP IV - 
Estrutura 
Edificada 

Ocupa posições cimeiras da bacia visual, 
preferencialmente cumeadas de relevo suave e 
arredondo. 

Unidade representativa do ritmo do padrão de apropriação humana do 
território alentejano, que transmite uma paisagem cultural, quer na 
traça da arquitectura das edificações, quer na forma como se relaciona 
com a terra, ocupando preferencialmente cabeços. Associada ao 
sistema seco, embora com uma presença pouco significativa, impõem-
se na paisagem pela arquitectura tradicional, de volumetrias horizontais 
e linhas puras, sobressaídas pela caiação branca, em perfeita harmonia 
e articulação com as formas geomórficas do relevo 
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3.13.4 ANÁLISE VISUAL 

3.13.4.1 QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM E CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL 

Tal como referido, este estudo fundamentou-se em parâmetros de Qualidade Visual e Capacidade de 

Absorção Visual, para determinar a Sensibilidade da Paisagem em questão, tendo como objetivo uma 

avaliação paisagística sustentada.  

 

A Qualidade Visual (QV) é indicadora do valor cénico de paisagem e está dependente de atributos de 

ordem biofísica e estética, bem como da qualidade do seu contorno e fundo cénico, analisados com 

base em fatores de intervisibilidade, altitude, coberto vegetal, diversidade, relevo, entre outros. Refira-se 

que, à quantificação do valor cénico está associado algum grau de subjetividade, uma vez que está 

dependente da forma com o observador interpreta o território. 

 

Tal como referido, para a elaboração da Carta de Qualidade Visual da Paisagem (Desenho nº A20 do 

Anexo Cartográfico), recorreu-se, ao cruzamento da informação constante na cartografia temática já 

elaborada no âmbito de presente estudo, designadamente as cartas de Exposições, Declives, 

Hipsometria, Uso e Ocupação do Solo e, Biótipos.  

 

Trata-se de um método de avaliação qualitativo e quantitativo, que atende a diversos parâmetros 

relacionados com os aspetos biofísicos, antrópicos e estéticos da Paisagem analisada. Cada atributo foi 

valorado relativamente à Qualidade Visual individual, utilizando-se uma escala numérica de 0 a 3, em 

função da sua capacidade crescente de valorização da paisagem. 

 3 – Elemento de elevada Valorização da Paisagem 

 2 – Elemento de Média Valorização da Paisagem 

 1 – Elemento de Baixa Valorização da Paisagem 

 0 – Elemento não interveniente da Qualidade Visual da Paisagem  

 

Neste sentido, a Qualidade Visual da Paisagem será o resultado do somatório dos valores atribuídos 

para cada elemento considerado: 

 V = QVP 

 V – Valor Numérico Total 

 QVP - Qualidade Visual da Paisagem 
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A partir dos valores resultantes das sobreposições dos parâmetros analisados, foi possível, numa base 

empírica, a agregação dos resultados em classes que permitem determinar a Qualidade Visual da 

Paisagem (Quadro 30). 

Quadro 30: Classes de Qualidade Visual da Paisagem. 

Qualidade Visual da Paisagem (QVP) Valor Ponderado 

Baixa Qualidade Visual 0-5 

Média Qualidade Visual >5 e ≤10 

Elevada Qualidade Visual >10 

 

No que diz respeito ao parâmetro de Capacidade de Absorção Visual (CAV) (Desenho nº A19 do Anexo 

Cartográfico), é um indicador que pretende medir a capacidade da paisagem para absorver 

visualmente, ou revelar, as potenciais ações nela induzidas, ou seja avaliar, no âmbito deste estudo, a 

sua maior ou menor aptidão para ser modificada em consequência de alterações visuais, sem afetação 

do seu carácter e qualidade paisagística. 

 

A quantificação da CAV (Quadro 32), embora com algum grau de subjetividade, foi efetuada a partir da 

combinação de parâmetros fisiográficos, uso do solo e de visualização. 

 

Para determinação da visualização na bacia visual foi elaborada a Carta de Visibilidade/Intervisilidade40 

(Desenho nº A22 do Anexo Cartográfico) que foi obtida por cruzamento dos potenciais pontos 

preferenciais de observação no terreno, a partir dos quais o empreendimento pode ser visto, com o 

relevo da área estudada (representada em MDT) e o uso do solo, considerando uma altura média de 

1,70m para um potencial observador. Consideraram-se como potenciais locais com visibilidade sobre a 

área em análise, os pontos localizados nas cotas mais altas da bacia visual, assim como aqueles que 

se indicam presença humana no local, com potencial de acessibilidade visual, que no presente caso se 

situam nos típicos montes, isolados em cabeços (Fotografia 33). 

 

Refira-se que, atendendo a que o território em estudo é caracterizado por uma baixa ocupação humana, 

concentrada em montes e pequenas aldeias isoladas, numa matriz dominada por montado associado à 

morfologia ondulada, e é servida por uma rede viária incipiente, representada no local pela EN 258, que 

se desenvolve preferencialmente na base da encosta ondulada, e por alguns caminhos rurais de acesso 

                                                

40

 Pretende medir a maior ou menor facilidade com que uma paisagem é apreendida, com base na acessibilidade 

e na ausência ou potencial presença de observadores, assim como a existência de barreiras físicas naturais 

determinando as  relações visuais existentes entre estradas, caminhos rurais, áreas sociais, panorâmicas de 

interesse paisagístico, pontos cénicos e a área em estudo. 
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às propriedades, é expectável, que dado ao confinamento visual e praticamente ausência de fatores de 

acessibilidade visual, as probabilidades de visibilidade sobre a área de intervenção do empreendimento 

sejam muito reduzidas. 

Em termos de uso do solo, face às características da área em estudo, nomeadamente ao confinamento 

da bacia visual, associada ao facto das estruturas edificadas se localizarem preferencialmente em 

pontos dominantes sobre a área, nos limites superiores da bacia, apenas foram considerados os limites 

visuais estabelecidos pela área de montado, atribuindo-lhes uma altura média de 7 m em relação à cota 

do terreno. 
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Quadro 31: Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação 

Parâmetros de Analise Componentes Variáveis 
Valoração da Qualidade Visual 

Nula Baixa Media Elevada 

Relevo 

Plano (0-3%)  1   

Praticamente Plano  (3,01-5%)  1   

Declive Suave a Moderado (5,01- 8%)   2  

Declive Moderado/Ondulado (8,01-16%)    3 

Declive Acentuado (16,01 - 25%)    3 

Declive Muito Acentuado (> 25% )    3 

Presença de água 
Linhas de água    3 

Lagoas/Charcas Açudes    3 

Ocupação do solo 

Sistema Agro-silvo-pastoril   2  

Culturas Arvenses/Permanentes   2  

Área social/Monte   2  

Cursos de Água    3 

Lagoas/Charcas Açudes    3 

Fatores geomorfológicos 

Fundo do Vale    3 

Zonas de plano Inclinado a Suavemente Ondulado   2  

Zonas de Encosta Ondulada Arborizada    3 

Humanização da Paisagem 

Monte (cumeadas envolventes)   2  

Herdade da Tapada 0    

Montado   2  

Panorâmicas/Pontos de Vista (Pontos dominantes da bacia visual)   2  

3 - Elemento de elevada Valorização da Paisagem 

2 – Elemento de Média Valorização da Paisagem 

1- Elemento de Baixa Valorização da Paisagem 

0 – Elemento não interveniente da Qualidade Visual da Paisagem 
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Fotografia 33: Pontos dominantes na envolvente com presença humana no local.  

 

Neste estudo, também, atendendo à estrutura morfológica da bacia que define um elevado 

confinamento e limites visuais muito próximos, o fator distância assume uma importância relativa no 

estudo das visibilidades, uma vez que se admite, de acordo com bibliografia da especialidade, que só 

para uma distância limite de 1,5 km, a capacidade do campo de visão se reduz consideravelmente, 

tornando-se difícil identificar ou mesmo reconhecer no horizonte visual, os elementos que compõem o 

contorno do fundo cénico da paisagem, ou seja que a leitura dos elementos que compõem a paisagem 

se vai esbatendo com a distância a que se encontra o observador. 

 

Este método permite obter manchas a partir das quais o objeto é visível ou não visível na bacia visual. 
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Também na quantificação dos parâmetros relacionados com a CAV, introduziu-se uma escala de 

valores de 1 a 3, o que permitiu a determinação de classes de baixa, média e elevada (Quadro 33), no 

contexto geral do território em análise. 

 

De acordo com a metodologia utilizada, a Capacidade de Absorção Visual será também o resultado do 

somatório dos valores atribuídos para cada fator em análise:  

 V = CAV 

 V – Valor Numérico Total 

 CAV – Capacidade de Absorção Visual 

Na mesma base, da utilizada para a avaliação da QVP, foi construído um intervalo de valores tendo em 

vista classificar a Capacidade de Absorção Visual (CAV) em questão, a partir da agregação dos 

resultados das valorações atribuídas (Quadro 32). 

 

Quadro 32: Classes de Capacidade de Absorção Visual. 

(CAV) Valor Ponderado 

Elevada Capacidade de Absorção Visual ≥ 10 

Média Capacidade de Absorção Visual > 5 e ≤ 10 

Baixa Capacidade de Absorção Visual ≤5 

 

Refira-se que, os padrões utilizados para classificação dos parâmetros de QVP e CAV têm como 

referência o contexto paisagístico do território em estudo, não sendo portanto valores absolutos. 

 

Toda a cartografia de análise visual teve por base a unidade mínima do MDT utilizado, que foi feito para 

uma resolução espacial de 10 m. A cada pixel no terreno atribuiu-se uma escala de valores e um fator 

de ponderação (média ponderada), consoante o seu contributo para a valoração da Qualidade e 

Capacidade de Absorção Visual da paisagem. 
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Quadro 33: Avaliação da Capacidade de Absorção Visual (CAV) – Matriz de Ponderação. 

Parâmetros de Análise Componentes Variáveis 
Valoração da CAV 

Baixa Média Elevada 

Relevo 

F
o

rm
a

s
 

d
e

 r
e

le
v
o

 Plano a Moderado 

C
la

s
s
e

 

d
e

 D
e

c
li
v
e

s
 0-8%   3 

Declive Moderado 
/Ondulado 

8,01-15%   3 

Acentuado 15,01 - 25%  2  

Muito Acentuado > 25% . 1   

Exposições 

Sem orientação específica 
Plano zonas baixas   3 

Plataformas de altitude   3 

Orientação N e NE (Encostas muito frias)   3 

Orientação NW (Encostas frias)   3 

Orientação E (Encostas temperadas)  2  

Orientação SE (Encostas temperadas quentes)  2  

Orientação S (Encostas quentes) 1   

Orientação W e SW (Encostas muito quentes) 1   

Uso do solo/Coberto vegetal 

Sistema Agro-silvo-pastoril   3 

Culturas Arvenses/Permanentes 1   

Área social/Monte  2  

Cursos de Água 1   

Lagoas/Charcas Açudes 1   

Visualização/Intervisibilidade 
Visível  2  

Zonas não visíveis   3 
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3.13.4.2 SENSIBILIDADE VISUAL DA PAISAGEM 

A partir da combinação os indicadores de QVP e CAV é possível determinar áreas homogéneas em 

termos de Sensibilidade da Paisagem, um indicador do grau de suscetibilidade da paisagem face a uma 

determinada ação externa, que interfira com a sustentabilidade da sua estrutura e organização. 

 

A carta de Sensibilidade Paisagística foi obtida pelo cruzamento das cartas de Qualidade e Capacidade 

de Absorção Visual (Desenho nº A21 - Sensibilidade Visual da Paisagem), sendo o resultado obtido a 

média ponderada dos valores extratados daqueles parâmetros, utilizando-se, igualmente, uma escala 

valorativa de Baixa, Média e Elevada (Quadro 34).  

 

Quadro 34: Sensibilidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação. 

Qualidade Visual da Paisagem 
Capacidade de Absorção 

Visual 
Valoração da 

Sensibilidade Visual 

Baixa Elevada 
Baixa 

Média Elevada 

Baixa Baixa 

Media Média Média 

Elevada Elevada 

Média Baixa 

Elevada Elevada Baixa 

Elevada Média 

 

Com base na análise efetuada pode concluir-se que, a paisagem abrangida por este estudo apresenta, 

em termos gerais, média sensibilidade paisagística, pelo que irá ter uma reação negativa quando sujeita 

perturbações externas extremas, que contribuam para alterar de forma significativa o seu conteúdo 

paisagístico e para a sua potencial descaracterização.  

 

De facto, a paisagem é dominada pela subunidade SUP II - Zonas de Encosta Ondulada arborizada, 

caracterizada, predominantemente, pelo cenário de montado de azinho com alguma densidade, 

associado a uma dinâmica sucessão de colinas, o que lhe confere uma capacidade de absorção visual 

é elevada e uma média qualidade visual. 

 

O sistema húmido, que caracteriza o ambiente paisagístico da unidade do fundo do vale (SUP III), 

identifica-se como a situação de maior sensibilidade visual da área em estudo, quer pela variedade, 

quer qualidade das suas componentes intrínsecas, lhe atribuem elevada qualidade e fragilidade visual. 

 

Da presente análise visual, em termos gerais, é de referir que, dada a forma e pequeno tamanho da 

bacia visual, assim como as características da matriz paisagística e as fracas condições de 
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acessibilidade visual, a área em estudo apresenta um elevado confinamento visual, sendo possível 

apenas uma apreensão global a nível local, o que pode contribuir para atenuar o potencial de 

sensibilidade paisagística no contexto geral. 

 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 207 

3.14 RESÍDUOS E SUBPRODUTOS 

3.14.1 INTRODUÇÃO 

As explorações agropecuárias podem constituir focos de poluição, sobretudo se estiverem associados 

níveis de intensificação cultural muito elevados e/ou uma acumulação considerável de animais (Oliveira, 

2005), pelo que a garantia e a preservação da proteção da hígio-sanidade e do bem-estar animal, da 

saúde pública e a proteção do ambiente são temáticas a que se tem vindo a atribuir uma importância 

crescente no sentido de assegurar a sustentabilidade das explorações agropecuárias. 

 

Face ao tipo de atividade a desenvolver na Herdade da Tapada, este descritor assume portanto 

relevância pelo facto de constituir um aspeto suscetível de causar impactes ambientais, e sobre o qual 

incidirá um conjunto de medidas de minimização e/ou de mitigação no sentido de reduzir os efeitos 

suscetíveis de causar danos ambientais. 

 

A previsão dos resíduos gerados na instalação, de tipologia doméstica e originados em consequência 

da própria atividade desenvolvida, excluindo todo e qualquer fluxo que esteja associado à recolha e 

gestão dos efluentes pecuários. 

 

3.14.2 METODOLOGIA 

A caracterização do presente descritor teve em consideração as visitas de campo efetuadas ao local, o 

projeto da instalação, assim como bibliografia diversificada e relevante para a temática. 

 

Na metodologia adotada consideraram-se igualmente, e para além dos normativos legais associados à 

gestão geral e sectorial de resíduos, ao licenciamento e exploração de atividade agropecuária. 

 

3.14.3 ENQUADRAMENTO LEGAL 

3.14.3.1 REGIME GERAL 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho 

Altera o regime geral da gestão de resíduos, nomeadamente procede à terceira alteração ao Decreto -

Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, e transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos. 

Procede ainda à alteração dos seguintes diplomas: 

a) Decreto -Lei n.º 366 -A/97, de 20 de Dezembro; 
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b) Decreto -Lei n.º 111/2001, de 6 de Abril; 

c) Decreto -Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho; 

d) Decreto -Lei n.º 196/2003, de 23 de Agosto; 

e) Decreto -Lei n.º 3/2004, de 3 de Janeiro; 

f) Decreto -Lei n.º 190/2004, de 17 de Agosto; 

g) Decreto -Lei n.º 46/2008, de 12 de Março; 

h) Decreto -Lei n.º 210/2009, de 3 de Setembro. 

 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro 

Aprova o regime geral da gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Diretiva n.º 91/689/CEE, do 

Conselho, de 12 de Dezembro. Cria o Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), 

atual Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA), estabelecendo o 

seu funcionamento. Cria igualmente a Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos 

(CAGER), à qual define as suas competências. Altera o Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto, que 

estabelece as medidas de prevenção e controlo do ruído e da produção de resíduos e prevê a sua 

aplicação no controlo dos perigos associados a acidentes graves, que envolvam substâncias perigosas 

de poluição marítima e de combate à poluição no mar; o Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de Janeiro, 

relativo ao licenciamento da instalação e da exploração dos centros integrados de recuperação, 

valorização e eliminação de resíduos perigosos (CIRVER); e o Decreto-Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril, 

que estabelece o regime legal da incineração e coincineração de resíduos. 

 

Portaria n.º 289/2015, de 17 de Setembro 

Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos. 

 

Decisão 2014/955/EU 

Aprova a Nova Lista Europeia de Resíduos (LER). 

 

3.14.3.2 GESTÃO DE EMBALAGENS 

Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro 

Estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de gestão de embalagens e resíduos de 

embalagens. É alterado pelo Decreto-Lei n.º 162/2000, de 27 de Julho, designadamente os artigos 4º e 

6º, e pelo Decreto-Lei n.º 92/2006, de 25 de Maio. 
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Portaria n.º 29-B/98, de 15 de Janeiro 

Estabelece as regras de funcionamento dos sistemas de consignação aplicáveis às embalagens 

reutilizáveis e às não reutilizáveis, bem como as do sistema integrado aplicável apenas às embalagens 

não reutilizáveis. 

 

3.14.3.3 GESTÃO DE FITOFARMACÊUTICOS 

Portaria n.º 758/2007, de 3 de Julho 

Determina quais as entidades responsáveis pela gestão e recolha dos resíduos de embalagens com 

capacidade/peso igual ou superior a 250 litros ou 250 kg que contiveram produtos fitofarmacêuticos, 

referidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 187/2006, de 19 de Setembro. 

 

Decreto-Lei n.º 187/2006, de 19 de Setembro 

Estabelece as condições e procedimentos de segurança no âmbito dos sistemas de gestão de resíduos 

de embalagens e de resíduos de excedentes de produtos fitofarmacêuticos. Este diploma legal foi 

retificado pela Declaração de Retificação n.º 78/2006, de 17 de Novembro. 

 

3.14.3.4 GESTÃO DE EMBALAGENS E RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO 

Decreto-Lei 237/2009  

Aprova as normas a que devem obedecer o fabrico, a autorização de venda, a importação, a 

exportação, a comercialização e a publicidade de produtos de uso veterinário e revoga o Decreto-Lei n.º 

232/99, de 24 de Junho 

 

3.14.3.5 GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março 

(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho) 

Estabelece o regime das operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de 

edifícios ou de derrocadas, abreviadamente designados resíduos de construção e demolição ou RCD, 

compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de recolha, transporte, 

armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação. 

 

Portaria nº 417/2008, de 11 de Junho de 2008 

Aprova os modelos de guias de acompanhamento de resíduos para o transporte de resíduos de 

construção e demolição (RCD). 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2009.179&iddip=20092529
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2009.179&iddip=20092529
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2009.179&iddip=20092529
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3.14.3.6 SIRCA - SISTEMA DE RECOLHA DE CADÁVERES DE ANIMAIS MORTOS 

Regulamento (CE) n.º 1774/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro de 2002 

Estabelece as regras sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano. 

 

Decreto-Lei n.° 244/2003, de 7 de Outubro 

Estabelece o regime a que ficam obrigadas as entidades geradoras de subprodutos animais, de acordo 

com o disposto no Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de 

Outubro, e suas alterações, relativamente à sua recolha, transporte, armazenagem, manuseamento, 

transformação e utilização ou eliminação, bem como as regras de financiamento do sistema de recolha 

de animais mortos na exploração (SIRCA). 

 

Decreto-Lei n.º 122/2006, de 27 de Junho 

Estabelece as medidas que visam assegurar a execução e garantir o cumprimento no ordenamento 

jurídico nacional das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro, que estabelece regras sanitárias relativas aos subprodutos 

animais não destinados ao consumo humano. 

 

Decreto-Lei n.º 142/2006, de 21 de Agosto 

(Alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/2009, de 29 de Outubro e pelo Decreto-Lei n.º 85/2012, de 05 de 

Abril) 

Cria o Sistema Nacional de Informação Animal (SNIRA), que estabelece as regras para a sua 

identificação, registo e circulação dos animais das espécies bovina, ovina, caprina, suína e equídeos, 

bem como o regime jurídico dos centros de agrupamento, comerciantes e transportadores e as normas 

de funcionamento do sistema de recolha de cadáveres na exploração (SIRCA). 

 

3.14.4 ÁREA EM ESTUDO 

A área em estudo considerada na caracterização do descritor em referência corresponde à área do 

projeto – Herdade da Tapada. 

 

No entanto, no que diz respeito à temática “Resíduos”, a área poderá ser de abrangência superior, 

podendo ser associada às operações de encaminhamento de resíduos específicos gerados no decorrer 

da atividade, e implicação que essa atividade apresenta na área de influência, associada aos 

operadores que atuam nesse mercado. 
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3.14.5 PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 

A Política de Gestão de Resíduos assenta em objetivos e estratégias que visam garantir a preservação 

dos recursos naturais e a minimização dos impactes negativos sobre a saúde pública e o ambiente. 

 

A gestão dos resíduos, nos seus diferentes sectores, fluxos ou fileiras, revela-se atualmente como um 

reflexo da evolução do direito, da ciência e até da alteração de comportamentos das pessoas que direta 

ou indiretamente lidam com a gestão de resíduos. 

 

Acresce que a hierarquização de gestão de resíduos imposta pelo normativo nacional e comunitário, 

colocou novos desafios e obrigações aos produtores de resíduos. 

 

De acordo com a Diretiva-Quadro de Resíduos, Diretiva n.º 2008/98/CE, de 19 de Novembro de 2008, a hierarquia de gestão 

de resíduos (Figura 44Figura 44: Hierarquia de Gestão de Resíduos (Adaptado Diretiva n.º 2008/98/CE, de 19 de Novembro) 

) é definida da seguinte forma: (1) prevenção e redução; (2) preparação para a reutilização; (3) reciclagem; (4) outros tipos de 

valorização (por ex.: valorização energética); e, (5) eliminação. 

 

Figura 44: Hierarquia de Gestão de Resíduos (Adaptado Diretiva n.º 2008/98/CE, de 19 de Novembro) 

 

A prevenção de resíduos ocupa o lugar de topo na hierarquia europeia de gestão de resíduos podendo 

assumir duas formas distintas, a prevenção quantitativa (redução quantitativa) ou a prevenção 

qualitativa (redução de perigosidade). 

 

A prevenção abrange ainda os esforços de redução e reutilização procurando evitar a produção de 

resíduos, assegurando que à utilização de um bem sucede uma nova utilização, ou que, não sendo 

viável a sua reutilização, se procede à sua reciclagem ou ainda outras formas de valorização. 

Opções preferíveis 

+ 

– 
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Por outro lado, de acordo com a legislação referida, é estabelecido que os produtores de resíduos 

devem proceder à separação dos resíduos na origem, de modo a promover a sua valorização por fluxos 

e fileiras. Além disso, o recurso às melhores técnicas disponíveis com custos economicamente 

sustentáveis permite o prolongamento do ciclo de vida dos materiais através da sua reutilização, em 

conformidade com as estratégias complementares adotadas noutros domínios. 

 

Na hierarquia de gestão de resíduos surge em última opção a eliminação definitiva de resíduos, 

nomeadamente a sua deposição em aterro, sendo apenas justificável quando seja técnica ou 

financeiramente inviável optar pelas operações de gestão mencionadas. 

 

3.14.5.1 GESTÃO DE RESÍDUOS 

No que diz respeito à gestão de resíduos, na Herdade da Tapada a mesma será aplicada aos resíduos 

a produzir no decorrer do normal funcionamento da exploração agropecuária, conforme descrito 

seguidamente. 

 

Intrinsecamente às atividades desenvolvidas em explorações pecuárias existe uma produção de 

resíduos bastante distinta, podendo pertencer a fluxos específicos e transversais a outras atividades. 

Sendo a Herdade da Tapada uma exploração agropecuária evidenciam-se seguidamente os resíduos 

associados a esta atividade: 

 

Assim, prevê-se a produção das seguintes tipologias de resíduos na Herdade da Tapada: 

a) resíduos urbanos e equiparados, ou seja resíduos que pela sua natureza ou composição são 

semelhantes a resíduos provenientes de habitações; 

b) resíduos de embalagens, entre as quais se destacam as embalagens de resíduos de 

medicamentos e de produtos de uso veterinário, e as embalagens de produtos fitofarmacêuticos; 

c) resíduos do tratamento ou prevenção de doenças em animais 

d) cadáveres de animais e restos dos partos (subprodutos de origem animal). 

 

De referir a previsão da ausência de produção de resíduos na exploração derivados da manutenção de 

máquinas e equipamentos agrícolas uma vez que as manutenções dos equipamentos serão efetuadas 

no exterior da exploração em estabelecimentos dedicados a esta atividade. 

 

Ainda de salientar, e tendo em conta que a maioria das infraestruturas a afetar à exploração já se 

encontram construídas, encontra-se previsto a construção de novas infraestruturas, que apesar de 
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pouco significado, darão origem a resíduos de construção e demolição na fase de implantação do 

projeto. 

 

a) Resíduos urbanos e equiparados 

Os resíduos urbanos e equiparados a gerar na exploração serão os gerados nas habitações existentes 

na exploração, bem como decorrentes da presença humana nas atividades afetas à exploração. 

Esta tipologia de resíduos será depositada em contentor camarário existente na Herdade e cuja recolha 

é efetuada pela Câmara Municipal de Moura. 

 

b) Resíduos de embalagens 

Os resíduos de embalagens a produzir na exploração resultarão das distintas atividades, associadas à 

produção suinícola, à produção de rações para auto consumo e à manutenção das condições 

higiossanitárias das instalações pecuárias e do bem-estar animal. 

 

Os resíduos de embalagens poderão ser essencialmente divididos em três categorias de embalagens, 

apresentadas de acordo com a designação da Lista Europeia de Resíduos (LER) definida pela Decisão 

2014/955/EU, que aprova a Nova Lista Europeia de Resíduos (LER): 

 Resíduos de embalagens de medicamentos e embalagens de produtos de uso veterinário (LER 

150106); 

 Resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos (LER 150110*) 

 Outras embalagens (LER 150101, LER 150102, LER 150103, LER 150104, LER 150105, LER 

150106) 

 

Os resíduos de embalagens de medicamentos e de produtos de uso veterinário serão sujeitos à gestão 

da Valormed, empresa responsável pelo Sistema Integrado de Recolha de Embalagens e 

Medicamentos fora de uso. Estes resíduos são classificados com o código LER 150106 e serão 

entregues pela Herdade da Tapada num dos Centros de Receção reconhecido pelo sistema de gestão 

de resíduos mencionado, ou será estabelecido um contrato de recolha e encaminhamento destes 

resíduos com um operador licenciado para o efeito. 

 

Os resíduos de embalagens resultantes da eventual utilização de fitofarmacêuticos, com o código LER 

150110* serão acondicionados em recipientes apropriados para o efeito, sendo posteriormente 

encaminhados para um ponto de retoma da Valorfito mais próximo da exploração. 
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Os restantes resíduos de embalagens serão armazenadas de acordo com a sua tipologia na área 

definida para o efeito, e posteriormente encaminhadas para reciclagem, através de empresas 

licenciadas para o efeito. 

 

c) Resíduos do tratamento ou prevenção de doenças em animais 

Relacionado ainda com os cuidados de saúde aos animais, e para além das embalagens de 

medicamentos e embalagens de produtos de uso veterinário, prevê-se a produção na exploração 

resíduos associados ao tratamento ou prevenção de doenças nos animais, nomeadamente os resíduos 

com a classificação LER seguinte: 

 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 

Estes resíduos serão armazenados em recipiente de acondicionamento próprio para o efeito, na área 

referente ao departamento de veterinária, para posterior encaminhamento a entidade licenciada para a 

recolha e gestão desta tipologia de resíduos, com a qual será celebrado um contrato para a recolha e 

encaminhamento destes resíduos. 

 

d) Cadáveres de animais e restos dos partos (subprodutos de origem animal) 

Na temática resíduos ainda são incluídos os cadáveres de animais para os quais a Herdade da Tapada 

terá procedimentos definidos aquando a morte de um animal, que serão de acordo com o Código de 

Boas Práticas na Exploração Pecuária e do Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais Mortos nas 

Explorações (SIRCA). 

 

Assim, a exploração será dotada de câmara de refrigeração (necrotério), exclusivamente destinada ao 

armazenamento dos cadáveres de animais, que deverá ter com capacidade para manter uma 

temperatura inferior a 8 ºC. A recolha dos cadáveres não deverá ultrapassar os 7 dias. 

 

Os procedimentos de recolha dos cadáveres serão conforme o SIRCA e a exploração manterá em 

arquivo o duplicado das Fichas de Recolha durante pelo menos 3 anos consecutivos. 

 

Produção 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 215 

Apesar de serem garantidas as melhores condições de acondicionamento e encaminhamento para a 

totalidade dos resíduos produzidos, no estado atual do projeto verifica-se um desconhecimento dos 

quantitativos de resíduos produzidos. 

 

Face ao exposto, e de acordo com o disposto na Decisão 2014/955/EU, que aprova a Nova Lista 

Europeia de Resíduos (LER), apresenta-se o quadro abaixo com os resíduos que se estima virem a ser 

gerados na exploração, e a estimativa dos quantitativos médios associados. 

 

Quadro 35: Estimativa de produção de resíduos 

Código LER Descrição Origem 
Quantidade 

(kg/ano) 

15 01 01 
Embalagens de papel e 
cartão 

Habitação, Áreas Sociais, e acondicionamento de produtos 
diversos adquiridos no âmbito da atividade agropecuária 

200 

15 01 02 Embalagens de plástico 
Habitação, Áreas Sociais, e acondicionamento de produtos 
diversos adquiridos no âmbito da atividade agropecuária 

300 

15 01 03 Embalagens de madeira 
Habitação, Áreas Sociais, e acondicionamento de produtos 
diversos adquiridos no âmbito da atividade agropecuária 

500 

15 01 04 Embalagens de metal 
Habitação, Áreas Sociais, e acondicionamento de produtos 
diversos adquiridos no âmbito da atividade agropecuária 

200 

15 01 05 Embalagens compósitas 
Habitação, Áreas Sociais, e acondicionamento de produtos 
diversos adquiridos no âmbito da atividade agropecuária 

30 

15 01 06 Misturas de embalagens 
Habitação, Áreas Sociais, e acondicionamento de produtos 
diversos adquiridos no âmbito da atividade agropecuária 

100 

15 01 10* 

Embalagens contendo ou 
contaminadas por 
resíduos de substâncias 
perigosas 

Resíduos de Embalagens de Produtos Fitofarmacêuticos 20 

18 02 01 
Objetos cortantes e 
perfurantes (exceto 18 02 
02) 

Departamento de Veterinária 20 

18 02 02* 

Resíduos cujas recolha e 
eliminação estão sujeitas 
a requisitos específicos 
tendo em vista a 
prevenção de infeções 

Departamento de Veterinária 50 

18 02 03 

Resíduos cujas recolha e 
eliminação não estão 
sujeitas a requisitos 
específicos tendo em 
vista a prevenção de 
infeções 

Departamento de Veterinária 50 

20 03 01 
Outros resíduos urbanos 
e equiparados, incluindo 
misturas de resíduos 

Mistura de Resíduos provenientes da Habitação, Áreas 
Sociais, e resultantes no decorrer da atividade agropecuária 

3000 

* - Resíduos considerados perigosos, na aceção da alínea b) do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 239/97, e alínea c) do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 
178/2006 
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No respeitante aos resíduos do Capítulo 15 da Lista Europeia de Resíduos (resíduos de embalagens 

recolhidos seletivamente), estes são maioritariamente encaminhados para reciclagem, sendo que os 

restantes se incluem nos resíduos urbanos e equiparados da recolha indiferenciada, não sendo por isso 

submetidos a quaisquer operações de valorização dos mesmos. 

 

SIRER (Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos) 

A obrigatoriedade de registo no SIRER, de acordo com o Regime Geral de Gestão de Resíduos definido 

pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro (artigo 48º), alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 

17 de Junho, recai sobre: 

a) As pessoas singulares ou coletivas responsáveis por estabelecimentos que empreguem mais de 

10 trabalhadores e que produzam resíduos não urbanos; 

b) As pessoas singulares ou coletivas responsáveis por estabelecimentos que produzam resíduos 

perigosos; 

c) As pessoas singulares ou coletivas que procedam ao tratamento de resíduos a título profissional; 

d) As pessoas singulares ou coletivas que procedam à recolha ou ao transporte de resíduos a título 

profissional; 

e) As entidades responsáveis pelos sistemas de gestão de resíduos urbanos; 

f) As entidades responsáveis pela gestão de sistemas individuais ou integrados de fluxos 

específicos de resíduos; 

g) Os operadores que atuam no mercado de resíduos, designadamente como corretores ou 

comerciantes; 

h) Os produtores de produtos sujeitos à obrigação de registo nos termos da legislação relativa a 

fluxos específicos. 

 

Tendo em conta o acima exposto, a Herdade da Tapada enquadra-se na alínea b) uma vez que no 

futuro decorrer da sua normal atividade afeta à exploração agropecuária, serão gerados resíduos 

perigosos (nomeadamente resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos (LER 150110*), e 

Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos específicos tendo em vista a prevenção 

de infeções (LER 18 02 02*), pelo que está sujeita a esta obrigatoriedade. 

 

Aquando da entrada em funcionamento da exploração será efetuado o registo da exploração no SIRER. 
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3.14.6  EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DE PROJETO 

Tendo em conta que as entidades gestoras das tipologias de resíduos a gerar na exploração já operam 

na região da exploração, e que os quantitativos de resíduos a gerar não são significativos, não se 

preveem mudanças na situação de referência na ausência do projeto. 
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4 AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

4.1 INTRODUÇÃO 

O presente Estudo de Impacte Ambiental tem como objetivo identificar e avaliar os efeitos ambientais 

resultantes da laboração da exploração suinícola da Herdade da Tapada. Para tal, considerou-se como 

impacte todas as modificações significativas, relativamente à previsível evolução da situação atual, que 

decorram direta ou indiretamente da instalação do efetivo suinícola previsto. 

 

No presente capítulo, efetua-se a caracterização dos impactes gerados pelo projeto de acordo com sete 

parâmetros, sendo que para cada parâmetro foram ainda definidas classes, permitindo assim efetuar 

uma avaliação semi-quantitativa. Seguidamente apresentam-se os parâmetros e as classes 

considerados: 

 

• Natureza - Foram considerados impactes positivos, negativos ou nulos; 

• Grau de certeza - Parâmetro que avalia a probabilidade da ocorrência dos impactes descritos e que 

depende do grau de conhecimento existente sobre as ações geradoras de impactes e sobre os 

sistemas sobre os quais atua. Os impactes previsíveis foram considerados como: possíveis, prováveis e 

certos; 

• Duração - Parâmetro que avalia o carácter permanente ou temporário de cada um dos impactes; 

• Reversibilidade - Parâmetro que avalia o carácter reversível, parcialmente reversível ou irreversível de 

cada um dos impactes; 

• Ordem - Consoante se trate de impactes diretamente causados pela implementação do projeto 

(impactes diretos) ou causados de forma indireta pelos processos que gera (impactes indiretos); 

• Magnitude - Parâmetro que corresponde a uma avaliação, tão objetiva quanto possível, das 

consequências do projeto sobre as diferentes variáveis ambientais e socioeconómicas. Consideram-se 

as classes, muito reduzida, reduzida, média, elevada e muito elevada. 

• Significado – Parâmetro integrador que permite estabelecer uma comparação entre a importância dos 

diversos impactes, pesa outros parâmetros, designadamente, a área afetada, a reversibilidade e a 

interação entre impactes. 

 

Os impactes são classificados em pouco significativos, significativos ou muito significativos. 
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Serão ainda, no presente capítulo, apresentadas as metodologias de avaliação de impactes adotadas 

por cada um dos descritores ambientais em causa e efetuada a sua avaliação. 

 

De referir, na avaliação de cada descritor ambiental, procurou-se realçar os parâmetros mais relevantes 

para a tipologia de impacte em questão, realçando o seu significado, em função dos parâmetros 

anteriormente pormenorizados. 

 

Tendo em consideração a exiguidade das intervenções previstas para a implantação da exploração, 

para alguns dos descritores analisados não se fez distinção entre as fases de construção/remodelação 

e de exploração. 

 

Num projeto desta natureza não é possível prever o tempo de vida útil da exploração uma vez que este 

depende essencialmente de fatores de ordem económica e social. No entanto, independentemente do 

tempo de vida útil da exploração é possível avaliar os impactes decorrentes das atividades de 

desativação do projeto, em especial no que se refere ao desmantelamento das infraestruturas 

existentes. 

 

Independentemente do tempo de vida útil da exploração, que no presente momento não é possível 

estabelecer, uma vez que depende essencialmente de fatores económicos e sociais, foram avaliados os 

impactes decorrentes da desativação da exploração, nomeadamente no que concerne ao 

desmantelamento das infraestruturas. 
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4.2 CLIMA 

A tipologia deste Projeto não é potenciadora de alterações (impactes) mensuráveis nos parâmetros 

climáticos como sejam a temperatura, precipitação, humidade relativa do ar ou, o vento, quer na fase de 

construção/remodelação quer na fase de exploração. 

 

Contudo, e uma vez que os efeitos cumulativos das atividades humanas sobre as variáveis climáticas 

são hoje uma realidade, não sendo possível muitas vezes limitar espacialmente a sua origem e efeito, 

discriminam-se impactes expectáveis ainda que garantidamente de magnitude reduzida. 

 

4.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO 

Consideram-se negligenciáveis (nomeadamente pela sua exígua dimensão e duração prevista) os 

potenciais impactes no fator ambiental clima, durante a fase de construção/remodelação das 

instalações. 

 

4.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração, a ocorrência de impactes ambientais, está relacionada com a produção e 

emissão de gases de efeito de estufa resultantes essencialmente da libertação de metano (CH4) das 

superfícies livres das fossas. 

Na região, há uma reduzida densidade de explorações pecuárias em regime intensivo, pelo que se 

classificam os impactes sobre o clima para a fase de exploração como: negativos, de magnitude 

reduzida, indiretos, pouco prováveis, permanentes, com ocorrência a longo prazo, de âmbito geográfico 

local e, reversíveis. 
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4.3 PATRIMÓNIO 

4.3.1 METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DE IMPACTES 

Para a Avaliação de Impactes definiu-se um conjunto de critérios qualitativos: 

Natureza:  

Positivo - quando o impacte exercido pelo Projeto, sobre o bem patrimonial constitui uma 

melhoria face à situação anterior à implantação do mesmo, quer por benefícios diretos sobre a sua 

estrutura, quer por benefícios indiretos sobre a sua envolvente, quer por facilitação da sua fruição. 

Negativo - quando o impacte exercido pelo projeto, sobre o bem patrimonial, provoca uma 

diminuição da sua qualidade face à situação anterior à implantação do Projeto quer por danos na 

sua estrutura, quer por alterações significativas na sua envolvente, ou por diminuição da sua 

fruição. 

Nulo - quando não existe qualquer impacte 

 

Probabilidade: grau de certeza de ocorrência do impacte, dependendo principalmente do tipo de 

impacte exercido e do conhecimento que existe do Projeto à data de realização do EIA. 

Certa - quando existe uma certeza superior a 90% da ocorrência do impacte. 

Provável - quando existe uma probabilidade superior a 20% de ocorrência do impacte. 

Improvável - quando existe um grau de certeza inferior a 20% da ocorrência do impacte, quer 

pelas características do elemento patrimonial, quer pelas características técnicas do Projeto, quer 

pela eficácia das medidas de minimização a aplicar na fase de ocorrência do mesmo. 

Probabilidade desconhecida - quando é impossível determinar, face ao conhecimento que se 

possui do Projeto ou do elemento patrimonial. 

 

Incidência: como o impacte é exercido sobre o Elemento Patrimonial, dependendo da relação física 

com o Projeto. 

Direta - Quando compartilham o mesmo espaço físico, existindo uma destruição total ou parcial do 

bem. 

Indireta - Quando não compartilhando o mesmo espaço físico, a proximidade do Projeto em 

relação ao Elemento Patrimonial pode provocar danos sobre a sua estrutura ou alterar, 

significativamente, a sua envolvente. 

 

Fase de Ocorrência: fase de implantação do Projeto em que é provável que ocorra o impacte. 
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Fase de Construção  

Fase de Exploração – Vida útil do projeto 

Fase de Desativação - Fase de cessação de atividade, em que este poderá permanecer ou ser 

desmantelado. 

 

Duração: estimativa do período temporal em que se farão sentir os efeitos do impacte. 

Permanente - Quando o impacte é permanente e sem hipótese de ser atenuado. 

Temporária - Quando o impacte se regista num período definido de tempo ou se atenua com o 

tempo. 

 

Reversibilidade: relaciona-se com a possibilidade e grau de minimização dos impactes negativos: 

Reversível - Quando as medidas de minimização a aplicar permitem diminuir eficazmente a 

magnitude do impacte. Podendo subdividir-se em: 

Totalmente Reversível - quando as medidas de minimização a aplicar permitem a 

salvaguarda absoluta da integridade do bem e da sua envolvente. 

Parcialmente Reversível - Quando as medidas de minimização a adotar permitem a 

salvaguarda parcial do bem, diminuindo efetivamente o grau de afetação exercido pelo 

projeto. 

Irreversível - quando não existem medidas de minimização que permitam reduzir o impacte 

exercido pelo projeto sobre o bem. Este critério pode subdividir-se em: 

Compensável - quando podem aplicar-se medidas de compensação eficazes. 

Não compensável - Quando não existem medidas de minimização ou de compensação que 

permitam diminuir a magnitude do impacte. 

 

Relevância: valor final do impacte, resultante da relação entre o valor patrimonial do bem e o grau de 

afetação. O seu valor corresponderá à soma do valor das duas células e será considerado: 

Muito relevante. 

Relevante. 

Pouco relevante. 

Sem relevância. 
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4.3.2 METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS 

As medidas ambientais correspondem às ações preconizadas com o objetivo de minimizar potenciais 

impactes negativos e potenciar possíveis impactes positivos da implementação do projeto sobre os 

elementos patrimoniais identificados. Completam a análise de impactes e constituem um dos objetivos 

do Estudo de Impacte Ambiental, na medida em que se destina a evitar, no maior grau possível, a 

afetação patrimonial. 

 

As medidas ambientais podem ser definidas de acordo com:  

Natureza: função a que se destinam, podendo ser: 

Potenciadora - quando se destinam a melhorar o estado ou a fruição do bem patrimonial, 

potenciando impactes positivos decorrentes do Projeto; 

Minimizadora – quando se destinam a mitigar impactes negativos, diminuindo a afetação do 

bem por ações diretas ou indiretas relacionadas com o Projeto em estudo 

Compensatória – quando se destinam a compensar impactes negativos irreversíveis 

 

Objetivos: descrição dos objetivos que se pretende atingir com a aplicação das medidas ambientais 

preconizadas 

 

Momento de aplicação: Fase do Projeto em que devem ser aplicadas as medidas de minimização 

tendo em conta a sua natureza e objetivos, associados às características do Projeto. Podem ser 

respeitantes a: 

Fase de Projeto - definição das características técnicas do Projeto e estudos associados 

Fase de Construção – implementação física do Projeto 

Fase de Exploração – tempo útil de vida do Projeto 

Fase de Desativação – fase de desmantelamento do Projeto atingido o fim do seu tempo útil 

de exploração. 
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4.3.3 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

Pelo trabalho de gabinete e de campo realizados prevê-se que venha a ser potencialmente afetado por 

impactes associados à exploração suinícola, o seguinte elemento patrimonial: 

 

4.3.3.1 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

Elemento Patrimonial 4 – Herdade da Tapada 

Por se encontrar fora da área de intervenção no âmbito do projeto em estudo, o sítio arqueológico, e a 

área de dispersão de vestígios cerâmicos, não serão afetados pela atividade suinícola. No entanto, a 

sua proximidade em relação a áreas de utilização, embora com edificações já construídas, e a 

possibilidade de os vestígios se estenderem para o topo da elevação, nas proximidades da torre sineira, 

aconselha a adoção de alguns cuidados para evitar potenciais impactes negativos, diretos ou indiretos. 

Paralelamente, a utilização, até data recente, do cercado onde se encontram os vestígios 

arqueológicos, para o parqueamento de gado, aconselha a que se preconize a exclusão deste espaço 

para essa atividade, ou para qualquer outra que possa ter impacte sobre o subsolo, uma vez que a 

densidade de espólio identificado e a presença de estruturas, parece indiciar estar-se na presença de 

um sítio de dimensão e valor patrimonial significativos, pese embora o facto de ser impossível 

determiná-lo com certeza, apenas com base na prospeção de superfície. 

 

4.3.3.2 PATRIMÓNIO EDIFICADO 

Elemento Patrimonial 3 – Monte da Tapada 

No que concerne o Elemento Patrimonial, fundamentalmente nos edifícios que se localizam na 

proximidade imediata de uma área de arrumos, os impactes potenciais podem ter uma leitura positiva 

ou negativa. 

 

Apesar de confinar com uma área de arrumos, não se prevê, pela natureza da utilização do espaço 

contíguo, que o edifício venha a sofrer impactes negativos significativos. No entanto o seu estado de 

degradação tende a agravar-se com o tempo, fundamentalmente se não se fizerem obras ao nível da 

cobertura.  
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4.4 AMBIENTE SONORO 

4.4.1 METODOLOGIA 

O projeto em análise define-se pela ativação e desenvolvimento de uma exploração pecuária suinícola 

(já existente, mas inativa), para produção de porcos tendo como destino o abate. 

 

Neste contexto a atividade dos equipamentos com emissão sonora relevante será muito limitada, no 

tempo e no espaço, e resumem-se aos sistemas de ventilação artificial dos pavilhões, à unidade de 

produção de rações para autoconsumo, e ao transporte rodoviário dos animais para abate. 

 

Tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa mais 

fundamentada, ainda que entretecida de algumas incertezas incontornáveis – relativamente ao 

ambiente sonoro gerado exclusivamente pelo projeto, mediante recurso a métodos previsionais 

adequados, tendo por base dados de emissão e modelos de propagação sonora normalizados. 

 

No caso em apreço não existem recetores sensíveis ao ruído na área de influência acústica do projeto, 

localizando-se os mais próximos a mais de 1,5 km, na localidade de Safara, pelo que desde logo se 

verifica a ausência de potencial impacte do ruído da exploração pecuária. Contudo, dado que o próprio 

projeto visa implementar recetores sensíveis, será efetuada também a análise destes, de forma a 

verificar a adequabilidade do respetivo ambiente sonoro, com os limites legais (artigo 11.º do DL 

9/2007). 

 

A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possível, proceder-se-á 

à sua quantificação tendo por base a prospetiva dos níveis sonoros de Ruído Ambiente associados à 

execução ou não do projeto. No Quadro 36 apresentam-se os Critérios de Avaliação de Impacte 

considerados no descritor ambiente sonoro (ruído). 
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Quadro 36: Critérios de Avaliação de Impacte na componente ruído 

Termos Impacte Critérios 

Natureza 
Positivo 

Negativo 

Lden (CE) < Lden (SE) 

Lden (CE) ≥ Lden (SE) 

Tipo 
Direto 

Indireto 

Origem (construção e exploração) do Projeto em apreço 

Modificação do tráfego nas vias existentes 

Área de Influência 

Locais 

Regionais 

Nacionais 

Transfronteiriços 

Na componente ruído, considera-se que a área de influência é 
local. 

Probabilidade de 
Ocorrencia 

Certo 

Provável 

Improvável 

Na componente ruído, dadas as incertezas das previsões 
consideram-se os Impactes como Prováveis, ou Improváveis, 

quando a validação do modelo assim o aconselha. 

Duração 
Temporários 

Permanentes 

Fase de Construção 

Fase de Exploração 

Reversibilidade 
Reversíveis 

Irreversíveis 

Fase de Construção 

Fase de Exploração 

Desfasamento no 
Tempo 

Imediatos 

Médio prazo 

Longo prazo 

Fase de Construção e Fase de Exploração 

Magnitude (Impactes 
Negativos) 

Reduzida 

Moderada 

Elevada 

Lden (SE) < Lden (CE) ≤ Lden (SE) + 6 dB 

Lden (SE) + 6 dB < Lden (CE) ≤ Lden (SE) + 15 dB 

Lden (CE) > Lden (SE) + 15 dB 

Significância 

Não significativo 

Pouco significativo 

Significativo 

Muito significativo  

Cumpre limites legais 

Não Cumpre limites legais (valor absoluto e/ou critério de 
incomodidade) 

Não Cumpre nenhum dos limites legais 

RACE: Com Projeto; RASE: Sem Projeto 

 

 

4.4.2 FASE DE CONSTRUÇÃO 

A fase de construção tem associada a emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas 

temporárias caraterísticas desta fase, destacando-se a utilização de maquinaria, circulação de camiões 

e operações de escavação. 

Devido às características específicas das frentes de obra e do estaleiro, nomeadamente a existência de 

um grande número de fontes de ruído cuja localização no espaço e no tempo é difícil determinar com 

rigor, é usual efetuar apenas uma abordagem quantitativa genérica dos níveis sonoros associados, 

tendo por base o estatuído legalmente no que concerne à emissão sonora de equipamentos para uso 

no exterior. 
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Assim, indicam-se, no Quadro 37, as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros Contínuos 

Equivalentes, Ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando: 

 fontes sonoras pontuais; 

 um meio de propagação homogéneo e quiescente; 

 os valores limite de potência sonora estatuídos no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de 

Novembro. 

 

Quadro 37: Distâncias correspondentes a LAeq de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A) (fase de construção, demolição, ou 

desativação) 

Tipo de equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 

Pel: potência elétrica (kW); 

m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte (cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 

Compactadores (cilindros vibrantes, 
placas vibradoras e apiloadores 

vibrantes) 

P8 

8<P70 

P>70 

40 

45 

>46 

126 

141 

>146 

398 

447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rasto contínuo 

P55 

P>55 

32 

>32 

100 

>102 

316 

>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-
carregadoras, com rodas; dumpers, 

niveladoras, compactadores tipo 
carregadora, empilhadores em consola 
c/ motor de combustão, gruas móveis, 

compactadores (cilindros não vibrantes), 
espalhadoras-acabadoras, fontes de 

pressão hidráulica 

P55 

P>55 

25 

>26 

79 

>81 

251 

>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos 
de construção, motoenxadas 

P15 

P>15 

10 

>10 

32 

>31 

100 

>99 

Martelos manuais, demolidores e 
perfuradores 

m15 

15<m30 

m>30 

35 

52 

>65 

112 

163 

>205 

355 

516 

>649 

Gruas-torres - - - - 

Grupos eletrogéneos de soldadura e 
potência 

Pel2 

2<Pel10 

Pel>10 

12 

13 

>13 

37 

41 

>40 

116 

130 

>126 

Compressores 
P15 

P>15 

14 

>15 

45 

>47 

141 

>147 

Corta-relva, corta-erva, corta-
bordaduras 

L50 

50<L70 

70<L120 

L>120 

10 

16 

16 

28 

32 

50 

50 

89 

100 

158 

158 

282 
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Dependendo do número de equipamentos a utilizar – no total e de cada tipo – e dos obstáculos à 

propagação sonora, os valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir 

significativamente. 

 

De qualquer forma é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo equivalente, 

ponderado A, do Ruído Particular, seja superior a 65 dB(A), uma vez que segundo medições efetuadas 

a cerca de 10 metros de distância de frentes de obra e de estaleiros típicos, e segundo dados 

bibliográficos, são usuais, no geral, valores menores ou iguais a 75 dB (A), para o nível sonoro contínuo 

equivalente, e valores pontuais de cerca de 90 dB (A), quando ocorrem operações extremamente 

ruidosas, como seja a utilização de martelos pneumáticos. 

 

No caso em apreço em que os recetores sensíveis mais próximos se localizam a uma distância 

significativa (mais de 1,5 km), é provável que o Ruído Ambiente destes não vá variar significativamente 

devido às atividades características desta fase. É ainda de referir, que a generalidade dos edifícios que 

compõem o projeto já existe, correspondendo a fase de construção essencialmente à recuperação e 

adaptação dos mesmos. 

 

Assim, de acordo com o com o explicitado anteriormente, e face à localização dos recetores sensíveis 

mais próximos (localidade de Safara) prevêem-se, para a fase de construção os seguintes impactes: 

 Negativos, Diretos, Locais, Prováveis, Temporários, Reversíveis e Imediatos em todos os 

recetores envolventes às áreas de intervenção. 

 Relativamente à Magnitude e à Significância do impacte, dada a localização dos recetores 

sensíveis existentes, é provável que seja reduzida e não significativa. 

 

4.4.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Com o objetivo de prospetivar os níveis sonoros nos recetores potencialmente afetados pelo ruído da 

exploração pecuária, no caso específico os recetores sensíveis que farão parte do próprio projeto, foi 

desenvolvido um modelo de simulação acústica 3D, com recurso ao software CadnaA. 

 

O software CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, sejam 

determinados, mediante os métodos de cálculo definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros” 

entre as diferentes fontes e os diferentes recetores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando, 

assim, os parâmetros com influência, nomeadamente a topografia, os obstáculos, o tipo de solo e as 
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condições atmosféricas predominantes, e permitindo a análise individual dos níveis sonoros, mediante 

seleção de recetores específicos, ou a análise global, mediante a produção de mapas de ruído. 

Foi disponibilizada cartografia 3D do terreno, pelo que estão aí minimizadas as incertezas extrínsecas 

da modelação, as quais se adicionam às incertezas intrínsecas do software CadnaA, que correspondem 

a um valor mediano de cerca de 1 dB, de acordo com diversos estudos já efetuados. 

Na Figura 45 apresenta-se o aspeto 3D do modelo desenvolvido. 

 

Figura 45: Apontamento Aspeto 3D do modelo de simulação acústica desenvolvido. 

 

Para a modelação das fontes sonoras associadas ao Projeto foram usados os métodos de cálculo 

recomendados pelo Decreto-lei nº 146/2006, de 31 de Julho (que fez a transposição da Diretiva 

2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho de 2002). No caso específico do 

Projeto, que corresponde a uma fonte ruidosa permanente do tipo industrial, foi utilizado o método de 

cálculo ISO 9613-2. 

 

O ruído da exploração agropecuária provirá essencialmente de fontes pouco ruidosas, nomeadamente o 

sistema de ventilação dos pavilhões, e a própria fonação animal dos suínos, e ao tráfego rodoviário 

associado ao transporte de animais. 

 

Neste sentido, dadas as especificidades do projeto, e a ausência de informação específica para este 

caso especial, nomeadamente a fonação animal que não se encontra definida legalmente, considera-se 

mais adequado modelar a conjugação majorativa das fontes sonoras, considerando as recomendações 
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do documento Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data 

on Noise Exposure (2007), que indica para indústrias ligeiras uma potência sonora de 60 dB(A)/m2. 

 

Relativamente ao tráfego rodoviário, é estimada a deslocação de cerca de 11 camiões por semana, ou 

seja em média 4,5 viagens por dia útil, associados ao transporte de animais, de rações e de resíduos, e 

a circulação será efetuada pela EN258. 

Para simulação da propagação sonora, o software necessita que sejam introduzidos alguns dados 

complementares associados ao meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma de 

apresentação. De acordo com os dados específicos do presente estudo e com a experiência adquirida 

em outros estudos já desenvolvidos, e tendo por base as diretrizes da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), afigurou-se adequado efetuar as seguintes atribuições aos parâmetros de cálculo/apresentação, 

que se apresentam no Quadro 38. 

 

Quadro 38: Configurações de cálculo utilizados na modelação 

Configurações de Cálculo 

Geral 

Software CadnaA – Versão BPM XL 

Máximo raio de busca 2000 metros 

Ordem de reflexão 2ª ordem 

Erro máximo definido para o cálculo 0 dB 

Métodos/normas de cálculo: 

Ruído industrial / Fontes Fixas 
ISO 9613-2. 

Absorção do solo 
α = 0,7 (dada prevalência de solos 
semipermeáveis) 

Meteorologia 

Percentagem de condições favoráveis 

diurno/entardecer/noturno 

Diurno: 50% 

Entardecer: 75% 

Noturno: 100% 

Temperatura média anual 15 

Humidade relativa média anual 70 

Mapa de Ruído 

Malha de Cálculo 10X10 metros 

Tipo de malha de cálculo (variável/fixa) Fixa 

Altura ao solo 4 metros 

Avaliação de ruído nos 
recetores 

Distância recetor-fachada 2 metros 

Altura acima do solo 1,5 metros acima do piso mais desfavorável 

Distância mínima receptor-fachada 3,5 metros (DL nº 146/2006) 

Distância mínima fonte/refletor 0,1 metros 
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4.4.3.1 NÍVEIS SONOROS PROSPETIVADOS 

Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os Níveis 

Sonoros Contínuos Equivalentes Ponderados A do Ruído Particular do Projeto na fachada e piso mais 

desfavorável dos Recetores Sensíveis potencialmente mis afetados pelo ruído da exploração, e que 

neste caso, dada inexistência de recetores sensíveis na área de influência acústica do projeto, 

correspondem a edificações (moradias: M1, M2, M3 e escritório: L5) a construir na própria exploração 

pecuária, que se localizam na imagem seguinte, conjuntamente com os mapas de ruído para os 

indicadores Lden e Ln, que permitem uma perspetiva mais abrangente do Ruído Particular do Projeto 

foram calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo. 

 

Figura 46: Mapa de Ruído Particular, para o indicador Lden. 
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Figura 47: Mapa de Ruído Particular, para o indicador Ln. 

 

No quadro seguinte (Quadro 39) apresentam-se os níveis sonoros de Ruído Residual (Referência) de 

cada Ponto de Medição, os resultados previsionais associados ao Ruído Particular, Ruído Ambiente 

prospetivado (soma energética do Ruído de Residual com o Ruído Particular). 

 

Apesar do software apresentar resultados com uma casa decimal, os valores foram arredondados à 

unidade devido às incertezas intrínsecas e extrínsecas da modelação com o objetivo de prospetivar os 

níveis sonoros nos recetores potencialmente afetados pelo ruído associado ao projeto. 
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Quadro 39: Níveis sonoros de Ruído Residual, Ruído Particular e Ruído Ambiente nos Recetores avaliados 

Recetores 

Ruído de Referência 
(medições in situ) 

Ruído Particular Ruído Ambiente 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

R01 

Ponto 2 
Moradia M1 52 50 49 56 46 46 46 52 53 51 51 58 

R02  

Ponto 2 
Moradia M2 52 50 49 56 37 36 37 43 52 50 49 56 

R03 

Ponto 2 
Moradia M3 52 50 49 56 41 41 41 48 52 51 50 57 

R04 

Ponto 2 

Escritórios 
Principal 

52 50 49 56 43 42 42 49 52 51 50 57 

 

De acordo com o quadro anterior, considerando a emissão sonoro de forma majorativa da exploração 

pecuária e que corresponde a uma posição de segurança, prospetiva-se para a situação futura o 

cumprimento dos respetivos limites legais, associados a Ausência de Classificação Acústica  

[Lden≤63 dB(A) e Ln≤53 dB(A)] em todos os Recetores Sensíveis considerados, e potencialmente mais 

suscetíveis ao impacte sonoro do projeto. 

 

Dada a inexistência de classificação acústica, e dependendo da classificação que venha a ser adotada 

pelo respetivo município, refere-se ainda que os níveis sonoros em todos os Recetores Sensíveis 

considerados, cumprem os limites legais associados a Zonas Mistas [Lden≤65 dB(A) e Ln≤55 dB(A)]. 

 

Relativamente ao Critério de Incomodidade, considera-se que o mesmo não é aplicável aos recetores 

avaliados, em virtude de a existência dos mesmos estar dependente da concretização do projeto, pois 

fazem parte integrante do mesmo. Relativamente aos recetores existentes mais próximos, na localidade 

de Safara (a mais de 1,5 km) prospetiva-se que ruído da exploração não seja percetível pelos mesmos, 

ou seja, cumprirá o Critério de Incomodidade, o que pode também ser averiguado nos mapas de ruído 

apresentados anteriormente. 

 

4.4.3.2 VIAS DE ACESSO 

Durante a fase de exploração o tráfego associado à exploração pecuário será reduzido (estimado em 

4,5 viagens de 1 pesado por dia) e será realizado diretamente da exploração para a EN258, sendo 

assim desprezável face ao tráfego que aí circula atualmente. 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 234 

Neste contexto estima-se que o tráfego afeto à unidade industrial não altere os níveis sonoros na 

envolvente da EN258, pelo que se prospetiva que a sua afetação, em termos de ruído, seja 

negligenciável. 

 

4.4.3.3 IMPACTES AMBIENTAIS – FASE DE EXPLORAÇÃO 

Assim, de acordo com o com o explicitado anteriormente, e face à localização dos recetores sensíveis 

mais próximos (localidade de Safara) prevêem-se, para a fase de exploração os seguintes impactes: 

 Negativos, Diretos, Locais, Prováveis, Temporários, Reversíveis, Imediatos, de magnitude 

reduzida e não significativos, em todos os recetores envolventes às áreas de intervenção. 

 

4.4.4 FASE DE DESATIVAÇÃO 

A fase de desativação da exploração pecuária será caracterizada pela desativação e reabilitação da 

área ocupada, e em termos de ruído terá como principal ação o desmantelamento do edificado. 

De forma análoga à fase de construção, as operações associadas à desativação têm associada a 

emissão de níveis sonoros devido às atividades ruidosas temporárias caraterísticas destas fases, 

destacando-se a utilização de maquinaria e circulação de camiões. 

 

Assim, á semelhança da fase de construção, e face à localização dos recetores sensíveis mais 

próximos (localidade de Safara) prevêem-se, para a fase de construção os seguintes impactes: 

 Negativos, Diretos, Locais, Prováveis, Temporários, Reversíveis e Imediatos em todos os 

recetores envolventes às áreas de intervenção. 

 Relativamente à Magnitude e à Significância do impacte, dada a localização dos recetores 

sensíveis existentes, é provável que seja reduzida e não significativa. 

 

4.4.5 IMPACTES CUMULATIVOS 

À data da elaboração do presente estudo não são conhecidos projetos concretos localizados na 

envolvente da exploração pecuária em análise, que possam vir a influenciar o ambiente sonoro futuro, 

para além das fontes existentes atualmente. 
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4.5 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Num projeto desta natureza e, no local onde se situa, os impactes relacionados com o fator ambiental 

Geologia/Geomorfologia dever-se-ão restringir à possível afetação de património geológico (classificado 

ou com potencial de classificação). Como referido no capítulo da descrição da Situação de Referência, 

na área de Projeto ou na sua envolvente mais próxima, não ocorre qualquer afloramento com o estatuto 

de Património Geológico ou, com potencial para tal.  

 

De forma sistematizada, e não diferenciando as fases do Projeto por se considerar irrelevante para este 

fator ambiental, tem-se assim os seguintes impactes: 

- Impacte sobre património geológico. Atendendo à inexistência de património geológico, 

classificado ou com potencial para tal, assim como, atendendo ao facto de as litologias 

subjacentes à área de Projeto, serem bastante comuns na região, considera-se este impacte 

como nulo; 

- Impacte geomorfológico. Considerando que na área de Projeto as escavações a realizar 

(nomeadamente para a construção de três fossas) são de reduzida profundidade e área, não 

modificando de forma significativa a morfologia da paisagem, considera-se de igual modo, 

não existirem impactes ao nível da geomorfologia; 

- Impacte relativo a jazidas de materiais geológicos de maior valor económico. Ainda que, a 

área de Projeto se inclua numa área de prospeção e pesquisa de Zn, Pb, Cu, Ag, Au, Sb, Cd, 

Ga, Ge, In, Mg e metais associados, a desproporção de áreas é tal (área do Projeto vs. área 

de prospeção e pesquisa) que se considera o impacte como: negativo, improvável, indireto, 

de magnitude reduzida, de âmbito local e, reversível. 

 

4.5.1 IMPACTES CUMULATIVOS 

Considera-se que este projeto não é gerador de impactes negativos sobre a geologia, pelo que, do 

mesmo modo, também se considera não ser o Projeto, gerador de impactes cumulativos sobre este 

fator ambiental. 
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4.6 RECURSOS HÍDRICOS 

4.6.1 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS (ASPETOS QUANTITATIVOS) 

Em termos meramente quantitativos os impactes possíveis de ocorrerem associados ao presente 

Projeto relacionam-se com: 

1) Aumento de caudais de ponta de cheia como consequência de impermeabilização da sub-bacia 

da ribeira da Safareja. Considerando que a sub-bacia da ribeira da Safareja possui uma área de 

cerca de 115 km2 e que, as infra-estruturas a construir (duas fossas e duas nitreiras) 

impermeabilizam um máximo de 0,002 km2, correspondendo a apenas 0,002% da área da sub-

bacia, considera-se este impacte como muito pouco significativo; 

2) Efeito barreira à passagem de águas superficiais, devido à construção de infra-estruturas ou vias 

de acesso. As novas construções não interferem com o normal escoamento de qualquer linha de 

água, por menor que ela seja. De igual modo, não estão previstas novas vias de acesso que 

possam comprometer o normal escoamento das linhas de águas. 

 

A inexistência de consumo de água superficial implica um impacte nulo nas disponibilidades hídricas 

superficiais da região.  

Conclui-se desta forma não existirem quaisquer impactes significativos sobre os recursos hídricos 

superficiais. 

 

4.6.2 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS (ASPETOS QUANTITATIVOS) 

Em termos quantitativos os impactes possíveis de ocorrerem associados ao presente Projeto 

relacionam-se com: 

1) Possível alteração (rebaixamentos acentuados) dos níveis piezométricos locais devido ao 

consumo de água de origem subterrânea. Considerando um consumo de água (para 

abeberamento e lavagens) de origem subterrânea de 81,5 m3 por dia, as necessidades em 

termos de caudal cifram-se em 0,22 L/s (com extracção 24h/24h nos cinco furos da 

propriedade). Atendendo ao enquadramento hidrogeológico constata-se que a extracção destes 

caudais são perfeitamente compatíveis com os valores presentes na bibliografia para este tipo 

de formações geológicas; 

2) Influência dos rebaixamentos observados nas captações que abastecerão a exploração na 

captação de água subterrânea pública que abastece Safara. A captação para abastecimento 

público mais próxima (poço com referência 513/107) encontra-se a aproximadamente 2,5 km do 

furo “SUBT4”, não sendo expectável qualquer impacte (rebaixamento induzido) sobre o mesmo. 
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4.6.3 QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Em termos qualitativos os impactes possíveis associados ao Projeto relacionam-se diretamente com a 

rejeição/migração de efluentes líquidos com uma significativa carga orgânica e bacteriológica e, 

indiretamente, com o espalhamento de efluente pecuário nos solos e/ou com o incorreto 

armazenamento de efluentes pecuários (estrume ou chorume) ou de resíduos do tratamento ou 

prevenção de doenças em animais. 

 

O sistema de armazenamento de efluentes líquidos pecuários será constituído por um sistema de 

retenção composto por cinco fossas e o conjunto de valas existentes sob os pavilhões. Os volumes 

úteis destas fossas/valas são os constantes no Quadro 40, totalizando uma capacidade total de 

retenção de 10178,56 m3. 

 

Quadro 40: Volumes úteis das fossas do sistema de retenção de efluentes pecuários. 

Fossa/valas Volume útil (m3) 

Q1 413,87 

Q2 (a construir) 3120,00 

Q3 805,00 

Q4 (a construir) 2640,00 

Q5 (a construir) 400,00 

Somatório das valas sob pavilhões  2799,69 

 

Simulando a produção de efluente líquido (chorume) a partir de um efetivo médio de 970 porcas 

reprodutoras, 8 varrascos, 2060 leitões e 1227 porcos de engorda, obtém-se uma produção de efluente 

líquido de 9479 m3/ano.  

 

O tempo de retenção global do sistema é, de acordo com o PGEP em anexo, de 271 dias, o qual é 

suficiente para a periodicidade preconizada de transporte de efluente e subsequente valorização 

agrícola em território espanhol. 

 

As águas residuais domésticas provenientes de instalações sociais e instalações sanitárias são 

encaminhadas para fossas séticas estanques. 

 

As águas pluviais infiltram-se no solo ou são conduzidas para o sistema de drenagem natural de águas 

pluviais, o qual alimenta a ribeira da Safareja. 
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Não se prevêem assim, em condições normais de exploração, quaisquer impactes negativos 

significativos sobre a qualidade dos recursos hídricos superficiais. 

 

Os impactes sobre a qualidade das águas subterrâneas relacionados exclusivamente com as fossas e 

valas subjacentes aos pavilhões são considerados como: negativos, pouco prováveis, diretos, 

reversíveis, permanentes, locais e de magnitude reduzida. Em suma, consideram-se estes impactes 

como pouco significativos . Para esta classificação concorrem os seguintes factos: 

1) Algumas das construções (mais antigas) poderão apresentar fissuras não suficientemente 

identificadas e caracterizadas; 

2) A natureza litológica dos terrenos aflorantes, possui reduzida permeabilidade; 

3) As concentrações em azoto, fósforo, SST, CBO5 e CQO dos efluentes pecuários são 

significativamente diferentes das concentrações existentes nas águas subterrâneas subjacentes. 

 

O impacte associado à contaminação de águas por contacto com fármacos, resultante por exemplo de 

incorrecto armazenamento dos mesmos, é um impacte muito pouco provável mas que a acontecer seria 

negativo e de significância dependente da intensidade da contaminação (concentração, tempo de 

contacto ou lixiviação, etc.). 

 

O impacte associado à contaminação de águas por putrefacção de animais mortos constitui um impacte 

nulo porquanto a exploração possuirá necrotério e contrato formalizado com empresa credenciada para 

a gestão deste tipo de subproduto. 

 

O espalhamento de efluentes líquidos no solo (a acontecer em terrenos da região de Mérida/Espanha) 

não supõe per si, constituir impacte significativo sobre a qualidade das águas, uma vez que existem 

1287 hectares disponíveis para o espalhamento.  
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4.7 ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE 

4.7.1 FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

No presente capítulo serão analisados os impactes decorrentes da Exploração Pecuária “Herdade da 

Tapada” sobre a componente de Flora, Vegetação e Habitats do descritor Ecologia. 

 

4.7.1.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção prevê-se a realização de atividades que promovam a perda ou destruição 

de habitats naturais. As novas construções (3 fossas e 2 nitreiras) serão localizadas em áreas que 

atualmente ocupadas por área artificializada, área artificializada com azinheiras dispersas e montado de 

Quercus spp. (Quadro 41). Tendo em conta as áreas de habitats naturais afetadas prevê-se que este 

seja um impacte negativo, pouco significativo, de fraca magnitude, direto, permanente, minimizável e de 

âmbito local. 

 

Quadro 41: Áreas afetadas e percentagem face ao total dos habitats presentes em área de construção.  

Habitat 
Área afetada 

(há) 
% Afetada face ao 

total do habitat 

6310 – Montados de Quercus spp. 0,06 0,05 

Área artificializada com azinheiras dispersas 0,12 1,00 

Área artificializada 0,05 0,25 

 

Durante esta fase prevê-se ainda impactes sobre a flora e vegetação relacionados com o pisoteio de 

áreas imediatamente adjacentes à exploração, prevendo-se que este afete apenas espécies ruderais de 

baixo valor conservacionista pelo que se considera este impacte praticamente nulo.  

 

4.7.1.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Uma vez que o projeto não contempla qualquer espalhamento dos resíduos sólidos da exploração 

pecuária (estrumes) nos terrenos adjacentes à área da exploração pecuária, durante a fase de 

exploração os impactes estarão relacionados sobretudo com a deposição de compostos azotados 

libertados para a atmosfera, diretamente provenientes das áreas/edifícios da pecuária e das nitreiras. 

Decorrentes destas atividades prevêem-se sobretudo impactes sobre a flora, vegetação e habitats 

(onde se inclui o seu estado de conservação). 

 

A escorrência e lixiviação dos solos adjacentes aos edifícios da pecuária, para a ribeira de Safareja 

poderá levar à contaminação deste sistema, afetando as comunidades florísticas associadas aos 
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ecossistemas aquáticos, favorecendo comunidades nitófilas, não naturais, uma vez que o aumento de 

matéria orgânica e nutrientes nas linhas de água poderá contribuir para um incremento da eutrofização 

e consequente degradação. Estes impactes são considerados negativos, significativos, de fraca 

magnitude, diretos, permanentes, minimizáveis e de âmbito regional. 

 

No entanto, e tal como referido anteriormente, estes impactes poderão ser minimizados pela aplicação 

de medidas específicas. 

 

4.7.1.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Os impactes em fase de desativação são sempre de difícil previsão dado o longínquo horizonte 

temporal dos mesmos. Aquando do final do período de vida útil da exploração poderão ocorrer dois 

cenários distintos: desativação do projeto mantendo as infraestruturas inativas ou desativação do 

projeto e desmantelamento de todas as infraestruturas associadas. 

 

Para cada cenário preveem-se particularidades nos impactes, como tal, estes dois cenários serão 

analisados separadamente. 

 

Caso se verifique o abandono das infraestruturas aquando da desativação do projeto prevê-se a 

degradação, o desgaste, a oxidação e processos associados ao abandono de infraestruturas, levando a 

impactes sobre o solo e consequentemente sobre a flora e vegetação que neste caso não encontrará 

condições ideais para a sua proliferação. Este será um impacte negativo e indireto, mas provável sobre 

a flora e vegetação, sendo no entanto mitigável a sua ocorrência. 

 

Perante o cenário de desmantelamento das infraestruturas surgirão ações como a movimentação de 

terras, a circulação de maquinaria pesada afeta à obra, o aumento da pressão humana, a emissão e 

deposição de poluentes atmosféricos e poeiras na vegetação circundante. Estas ações terão um 

impacte negativo sobre a flora e vegetação. Estes serão impactes negativos, na sua maioria 

temporários, de baixa magnitude e como tal com pouca significância. 

 

Após a remoção das infraestruturas podem seguir-se dois cenários: implementação de um Plano 

Ambiental de Recuperação ou o abandono. Se ocorrer a implementação de um Plano Ambiental de 

Recuperação prevêem-se ações que promovam a recuperação das comunidades naturais da região, 

requalificação e um uso sustentável da área de projeto. Deste modo resultará um impacte positivo, de 

longa duração, permanente e direto sobre as comunidades locais de flora e vegetação. 
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Por outro lado, se após a remoção das infraestruturas houver abandono da área ocorre um risco 

associado à instalação de comunidades ruderais e de instalação de espécies exóticas e infestantes. Daí 

decorrerá um impacte negativo, de longa duração, mas reversível sobre a comunidade de flora e 

vegetação. Em ambos os casos a desativação do projeto e consequente abandono das atividades 

potenciadoras de impacte levará a que as comunidades vegetais tendam gradualmente a progredir na 

sucessão ecológica. Este é um impacte positivo, permanente, de baixa magnitude e significativo. 

 

4.7.2 FAUNA 

No presente capítulo serão analisados os impactes decorrentes da Exploração Pecuária “Herdade da 

Tapada” sobre a componente de Fauna do descritor Ecologia. 

 

4.7.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção estão previstas atividades que resultam na perda ou destruição de 

biótopos naturais. As novas construções serão localizadas em áreas que atualmente se encontram 

ocupadas por áreas artificializadas, mas também por uma pequena área de montado de apenas 0,06ha. 

Prevê-se então a destruição de uma pequena área do biótopo montado sendo este um impacte 

negativo, pouco significativo, de fraca magnitude, direto, permanente, minimizável e de âmbito local. 

 

Será ainda de considerar um aumento do ruído nas imediações da exploração, assim como o aumento 

de movimentações de veículos e pessoas. Destas ações poderão decorrer impactes sobre a fauna, de 

baixa significância e caráter temporário, nomeadamente aumento de perturbação devido a ruído e 

aumento da mortalidade por atropelamento, sobretudo de animais com menor mobilidade, tais como 

répteis e anfíbios. Estes impactes são avaliados como impactes negativos, pouco significativos, de fraca 

magnitude, diretos, temporários, minimizáveis e de âmbito local. 

 

4.7.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Sendo que o projeto não contempla qualquer espalhamento dos resíduos sólidos da exploração 

pecuária (estrumes) nos terrenos adjacentes à área da exploração pecuária, durante a fase de 

exploração não se preveem impactes a nível da perturbação nas áreas naturais adjacentes, 

nomeadamente nas áreas de montado. 

Tendo em conta as características do projeto prevê-se que os impactes sobre a fauna durante a fase de 

exploração se limitem à perturbação devido ao ruído decorrente da exploração, assim como à 
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mortalidade por atropelamento devido às movimentações de veículos. Estes impactes são avaliados 

como impactes negativos, pouco significativos, de fraca magnitude, diretos, permanentes, minimizáveis 

e de âmbito local. 

 

Com o aumento do número de animais na exploração aumenta a probabilidade de ocorrência de 

lixiviação de efluentes azotados para a ribeira de Safareja, levando a alterações na qualidade da água 

da ribeira e como tal em potenciais alterações da comunidade piscícola a médio-longo prazo. Este 

impacte é avaliado como impacte negativo, pouco provável, pouco significativo, de fraca magnitude, 

indireto, minimizável e de âmbito regional. 

 

4.7.2.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Os impactes em fase de desativação são sempre de difícil previsão dado o longínquo horizonte 

temporal dos mesmos. Aquando do final do período de vida útil da exploração poderão ocorrer dois 

cenários distintos: desativação do projeto mantendo as infraestruturas inativas ou desativação do 

projeto e desmantelamento de todas as infraestruturas associadas. 

 

Caso se verifique o abandono das infraestruturas aquando da desativação do projeto prevê-se a 

degradação, o desgaste, a oxidação e processos associados ao abandono de infraestruturas, levando a 

impactes sobre o solo e como tal não haverá condições ideais para a reinstalação de habitats naturais, 

limitando a ocupação destas áreas pela fauna e favorecendo a proliferação de espécies cosmopolitas e 

oportunistas. Este será um impacte negativo e indireto, mas provável sobre a fauna, sendo no entanto 

mitigável a sua ocorrência. 

 

Perante o cenário de desmantelamento das infraestruturas surgirão ações como a movimentação de 

terras, a circulação de maquinaria pesada afeta à obra, o aumento da pressão humana, a emissão e 

deposição de poluentes atmosféricos e poeiras na vegetação circundante. Estas ações terão um 

impacte negativo sobre a fauna dado o aumento do risco de atropelamento e o aumento de perturbação 

na área. Estes serão impactes negativos, na sua maioria temporários, de baixa magnitude e como tal 

com pouca significância. 

 

Após a remoção das infraestruturas podem seguir-se dois cenários: implementação de um Plano 

Ambiental de Recuperação ou o abandono. Se ocorrer a implementação de um Plano Ambiental de 

Recuperação prevêem-se ações que promovam a recuperação dos biótopos naturais da região e 
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repovoamento pela fauna, requalificação e um uso sustentável da área de projeto. Deste modo resultará 

um impacte positivo, de longa duração, permanente e indireto sobre as comunidades faunísticas. 

 

Por outro lado, se após a remoção das infraestruturas houver abandono da área não haverá condições 

ideais para a reinstalação de habitats naturais, limitando a ocupação destas áreas pela fauna e 

favorecendo a proliferação de espécies cosmopolitas e oportunistas. Este será um impacte negativo e 

indireto, mas provável sobre a fauna, sendo no entanto mitigável a sua ocorrência. 

 

4.7.3 IMPACTES CUMULATIVOS 

Ao nível da Herdade da Tapada e envolvente não se conhecem outros projetos de exploração pecuária. 

De salientar, no entanto, que o efetivo bovino da herdade da Tapada também exerce pressão sobre a 

linha de água mais sensível, a ribeira de Safareja. As intervenções mais patentes incluem o pisoteio, o 

pastoreio e indiretamente a eutrofização do sistema.  

Desta forma, existe uma pressão cumulativa sobre os habitats naturais ripícolas, que é devida à 

exploração pecuária, quer suinícola, quer bovinícola.  
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4.8 SÓCIO-ECONOMIA 

4.8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A abordagem a efetuar no âmbito do presente estudo tem em conta que a exploração suinícola Herdade 

da Tapada foi adquirida à Agropecuária de Safara, Lda. pela empresa Agrícola Ganadera Gil, Lda. 

(tomou posse da propriedade em 3/04/2014 na sequência de contrato promessa, e escritura em 

14/12/2014) e encontra-se em fase de laboração com um efetivo animal de 50 vacas e 250 porcas 

reprodutoras. 

 

Os impactes identificados refletem a realidade presente das instalações e da atividade desenvolvida e 

as perspetivas de desenvolvimento previstas, com o aumento significativo do número de animais para 

970 porcas reprodutoras e 8 machos reprodutores (varrascos). O projeto a implementar contempla a 

utilização dos atuais edifícios da propriedade, preconizando-se apenas a construção de três novas 

fossas de retenção de efluentes e duas nitreiras e o melhoramento de estruturas internas de alguns 

pavilhões que pertenciam ao antigo aviário. 

 

A identificação e qualificação dos impactes é feita com base nos elementos disponíveis sobre a 

localização e funcionamento da instalação e na análise dos elementos recolhidos e observações 

efetuadas durante o trabalho de campo, que consistiu em reconhecimento do local e das imediações e 

na visita à exploração em 25 de Maio de 2015. 

 

Na presente avaliação foram efetuados contactos com pessoal ao serviço na exploração agrícola e com 

a presidente da União de Freguesias de Safara e de Santo Aleixo da Restauração por forma a aferir a 

sensibilidade dos representantes da população local acerca do projeto de ampliação do número de 

efetivos animais da exploração. 

 

4.8.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

4.8.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO (ADAPTAÇÃO/MELHORAMENTO) 

Embora não se considere uma fase de construção propriamente dita, dado que já existem os pavilhões 

e demais instalações necessárias ao funcionamento da exploração, salienta-se o melhoramento das 

estruturas internas de alguns pavilhões que pertenciam ao antigo aviário e a construção de três novas 

fossas de retenção de efluentes e duas nitreiras para fazer face ao aumento da produção de chorume e 

estrume. 
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Estes melhoramentos correspondem a um impacte positivo no emprego, certo, pouco significativo, 

temporário e de âmbito concelhio (no caso do pessoal ser contratado no concelho de Moura). 

 

A incorporação de materiais e de equipamentos nacionais nos melhoramentos referidos, resulta num 

impacte positivo, de significância reduzida, temporário, com significado a nível regional e concelhio no 

comércio de materiais de construção e metalomecânica, dinamizando assim alguns ramos de atividade 

económica. 

 

Um dos principais impactes da exploração suinícola na economia concelhia/regional é o valor do 

investimento associado à aquisição de animais, alimentos, medicamentos, materiais e combustíveis, e o 

desenvolvimento da atividade de produção anual de 15 006 leitões (correspondendo a uma média de 

288 leitões por semana) o qual tem repercussões indiretas no funcionamento do matadouro em Mérida 

(Matadero Ibérico de Mérida, S.L.), pertencente ao promotor e onde serão abatidos os animais. 

 

Para o arranque da suinicultura estão previstos cerca de 430 000 € de investimento, repartidos da 

seguinte forma: 

 600 mães – 210 000 € 

 fossas de retenção – 120 000 € 

 nitreiras – 100 000 € 

 

Considera-se assim que o investimento indicado corresponde a um impacte positivo, certo, significativo, 

permanente e de âmbito concelhio e regional. 

 

4.8.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

O volume de negócios anual estimado é de 2 664 000 €, o que representa um contributo importante 

para a economia regional dado que a empresa tem sede em Alcáçovas – Viana do Alentejo (Herdade 

do Seixo e do Seixinho), não obstante a produção destinar-se a abate em Espanha. Trata-se de um 

impacte positivo, certo, significativo, permanente e de âmbito concelhio e regional. 

 

A suinicultura envolve atualmente quatro trabalhadores, três do sexo masculino. O aumento do número 

de animais implica aumento de trabalhadores na exploração, prevendo-se que duplique o número de 

trabalhadores, a recrutar preferencialmente no concelho segundo indicação dos responsáveis da 

empresa. Não estão incluídos os trabalhadores afetos ao transporte de animais e de efluentes dado que 

estes serviços poderão eventualmente ser contratados a empresas de transportes. Dos oito 
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trabalhadores previstos, quatro são auxiliares, dois são técnicos de manutenção, um veterinário e um 

trabalhador para limpeza. Estão também previstos cerca de três a quatro empregos indiretos com a 

implementação do projeto. 

Considera-se que o aumento do número de trabalhadores é um impacte positivo no emprego (que 

registou um acréscimo significativo nos últimos anos conforme assinalado na situação de referência), 

embora de reduzido significado, certo, permanente e beneficiando a população concelhia dada a 

preferência do promotor em contratar localmente. 

 

A provável libertação e propagação de odores poderá afetar a qualidade do ar na área envolvente 

próxima da exploração, não se prevendo que possa atingir a localidade de Safara que se localiza a 

cerca de 2,5 km a noroeste da área de estudo. Igualmente, não se preveem afetações por odores dos 

montes situados até cerca de 2 km em redor da suinicultura em estudo dado que em todos eles também 

existe exploração de gado e suiniculturas (a exploração de maior dimensão localiza-se a cerca de 1 km 

a poente da Herdade da Tapada, no Monte das Medinas, que tem cerca de 50 a 60 vacas e 500 

porcos).  

 

Prevê-se assim que o eventual impacte negativo seja pouco significativo, de magnitude reduzida, 

temporário e de âmbito espacial circunscrito às imediações da exploração e percecionado apenas pelos 

próprios trabalhadores da exploração. Esta eventual afetação é dependente do sentido de propagação 

dos ventos. 

 

A exploração suinícola encontra-se dotada de mecanismos de retenção e tratamento dos efluentes que 

minimizam a possibilidade de derrames para o solo e para o meio hídrico, sendo o efluente e as lamas 

recolhidas localmente e transportadas para espalhamento exclusivamente em território espanhol em 

propriedades do proponente, em locais previamente autorizados, pelo que configura um risco mínimo de 

contaminação de solos e do meio hídrico. No entanto, a eventual rutura dos tanques de efluente poderia 

determinar a contaminação das linhas de água afluentes da ribeira de Safareja e assim propagar-se 

pela ribeira, com reflexos na degradação da qualidade da água e de âmbito incerto. No entanto, 

considera-se este impacte negativo pouco provável, podendo ser significativo para a qualidade da água 

se a rutura não for contida atempadamente. 

 

Salienta-se que os custos de funcionamento da exploração, envolvendo aquisição de materiais diversos 

como matérias-primas para rações que serão produzidas nas instalações, alimentos, medicamentos, 

lubrificantes, combustíveis, desinfetantes e aquisição de serviços, têm um impacte positivo para o 
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comércio e serviços, de magnitude reduzida, certo, permanente e pouco significativo para as atividades 

comerciais dos fornecedores de materiais, admitindo-se que possa ter âmbito concelhio. 

 

Durante a fase de exploração registar-se-á um acréscimo do movimento de viaturas de transporte de 

gado e dos fertilizantes orgânicos produzidos nas instalações (chorume e estrume) na EN 258, via de 

comunicação de acesso à exploração. Estas viaturas utilizarão a rede viária concelhia nas ligações a 

Espanha, não se prevendo afetações naquelas vias e dos utentes habituais devido ao número reduzido 

de viagens estimadas e de viaturas envolvidas, mesmo comparando com o reduzido tráfego da EN 258. 

Segundo elementos do projeto, o movimento de viaturas previsto é o seguinte: 

 

Quadro 42: Movimento de viaturas na exploração 

Carga N.º Veículos Destino final 

Animais (engorda) 1 / Semana Matadouro 

Animais (Leitões) 1/semana Portugal e Espanha 

Rações (matérias-primas) 2 / mês Herdade da Tapada 

Cadáveres 1 / Semana ITS 

Resíduos 1 / mês Valormed 

Efluente 29 / Semana Espanha 

 

O transporte de animais, materiais, efluente e estrume dentro das normas de segurança exigidas aos 

meios de transporte e a cobertura das cargas no caso do transporte de estrume anularão praticamente 

eventuais afetações da população e da circulação rodoviária que possam ocorrer. 

 

No conjunto, a população e as atividades económicas em geral serão beneficiadas com o 

funcionamento da exploração, uma vez que contribui para o emprego, para a produção animal, assim 

como para o comércio de matérias-primas e materiais diversos, mercado de carne suína e da 

rentabilidade do matadouro existente em Mérida, propriedade do proponente, o que se traduz num 

impacte positivo, certo, permanente, de magnitude reduzida e de âmbito local e concelhio, com reflexos 

indiretos na comunidade de Mérida. 

 

Assim, pode concluir-se que o aumento dos efetivos da exploração suinícola da Herdade da Tapada 

determinará impactes positivos e negativos, certos e prováveis, temporários e permanentes, diretos e 

indiretos, de âmbito concelhio e regional. 
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4.8.2.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Na fase de desativação da exploração suinícola cessaria a atividade de produção animal, com reflexos 

na perda de postos de trabalho (8 diretos e 4 indiretos), no investimento realizado e no volume de 

negócios anual que se considerou significativo. Esta afetação corresponderia a um impacte negativo, 

certo, significativo, de âmbito local, concelhio e regional. 

 

Indiretamente verificar-se-ia a perda de rentabilidade do matadouro de Mérida de abate da produção da 

exploração. Esta afetação corresponderia a um impacte negativo, certo, de magnitude reduzida. 
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4.9 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

No que respeita aos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor com incidência na área de 

estudo, destaca-se que não foram identificados conflitos entre os usos neles preconizados e a execução 

do projeto da ESHT, que possam inviabilizar de qualquer forma a sua implantação. Note-se que, o 

presente projeto tem por objetivo o licenciamento da Exploração Suinícola da Herdade da Tapada 

(ESHT), compreendendo a reabilitação e reconversão das infraestruturas e construções existentes, 

assim como de acordo com o projeto, cinco novas construções (3 fossas estanques - Q2, Q4 e Q5 e 2 

nitreiras - R1 e R2). 

 

Refira-se igualmente, que a área total de intervenção com 21,14 ha representa um total de 25,5 % do 

total da área da propriedade e, as áreas das novas construções (com um total de 0,8704 ha), apenas 

1,05 % do total da propriedade ou, 4,12 % do total da área de intervenção (Quadro 43). 

 

Quadro 43: Áreas da Propriedade e de Intervenção 

Área da 
Propriedade (ha) 

Áreas de Intervenção 

(ha) 

Área de Intervenção 

Total (ha) 

Áreas novas de 
construção 

82,8806 6,0116 15,1236 21,1352 0,8704 

100% 7,25% 18,25 25,50% 1,05% 

 

Neste sentido pode afirmar-se, perante os valores apresentados, que se tratam de áreas (de 

intervenção e de novas construções) bastante reduzidas no total da área da propriedade, sendo, assim 

expetáveis impactes: locais, diretos de magnitude reduzida e pouco significativos a nulos. 

No que respeita aos impactes associados ao projeto da ESHT sobre os IGT em vigor, os mesmos 

identificam-se seguidamente: 

 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Não foram identificados impactes negativos relativamente ao PNOPT, sendo que o projeto da ESHT vai 

ao encontro das orientações estratégicas do mesmo, sendo assim expetáveis impactes positivos, mas 

dada a dimensão do projeto, pouco significativos no âmbito da região Baixo Alentejo. 

 

Plano de Ordenamento Florestal do Baixo-Alentejo (PROF-BA) 

Não foram identificados impactes negativos associados ao projeto da ESHT relativamente ao PROF-BA, 

sendo no entanto de considerar a proximidade da propriedade Áreas Críticas do ponto de vista da 

Floresta Contra Incêndios. No entanto, como não estão previstas quaisquer ações que necessitem do 
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uso de explosivos ou de queimadas para desmonte ou limpeza dos terrenos, considera-se que os 

impactes negativos expetáveis são nulos.  

 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica (RH) 7 – Guadiana 

Considerando que a ribeira da Safareja, principal linha de água na área de estudo, foi classificada pelo 

PGBH-Guadiana como apresentando o estado final da massa de água de medíocre, refere-se que não 

estão previstas quaisquer ações do projeto que possam agravar esta situação, pelo que os impactes 

esperados são classificados como nulos. 

 

Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN-2000) 

A área de estudo integra-se totalmente na ZPE Mourão/Moura/Barrancos (PTZPE0045) a qual foi criada 

pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro de 1999, e viu alterados os seus limites iniciais pelos  

Decreto-Lei n.º 141/2002, de 20 de maio e Decreto-Lei n.º 59/2008, de 27 de março. 

 

Com uma área total de 80 608 ha, que se distribui por quatro concelhos (Mourão, Moura, Barrancos e 

Serpa), a ZPE Mourão/Moura/Barrancos é considerada como muito importante para numerosas aves 

dependentes dos agrossistemas ibéricos de feição estepária e também para diversas aves de rapina. É 

ainda uma das zonas mais importantes de invernada do grou em Portugal. 

 

Os impactes associados ao projeto da ESHT, relativamente a este plano, serão nulos na fase de 

construção e de reabilitação/reconversão das construções e infraestruturas existentes. Contudo, na fase 

de exploração, estando previsto que os efluentes (estrume e chorume) serão transportados para 

Espanha, poderão ocorrer impactes potencialmente negativos caso se verifique algum acidente com os 

veículos que transportarão os efluentes. 

 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) 

De acordo com o modelo territorial do PROTA, a área de estudo localiza-se integralmente na Estrutura 

Regional de Proteção e Valorização Ambiental - Áreas nucleares, nas quais entre outras orientações se 

pretende “Fomentar e contribuir para a conservação dos povoamentos de sobro e azinho explorados em 

sistema de montado, da floresta, do matagal mediterrâneo, das galerias ripícolas e dos habitats litorais, 

em especial nas áreas consideradas essenciais para assegurar a funcionalidade e a continuidade dos 

corredores ecológicos”. Neste sentido, não havendo lugar a ações do projeto da ESHT que coloquem 

em causa a conservação das áreas de montado de sobro e azinho, bem como, da galeria ripícola da 

ribeira de Safareja, os impactes previsíveis são considerados nulos. 
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Por outro lado, são espetáveis impactes positivos associados ao projeto dado que, o mesmo se integra 

numa das atividades consideradas como apresentando papel relevante nas cadeias de valor da região, 

a pecuária. 

 

Plano Diretor Municipal de Moura (PDMM) 

Destaca-se que, o projeto da ESHT vai ao encontro dos objetivos do PDMM, nomeadamente no que 

respeita ao desenvolvimento económico, social e cultural, do concelho através da utilização racional dos 

recursos do território, com vista à melhoria da qualidade de vida das populações, uma vez que o mesmo 

irá gerar novos postos de trabalho e consequentemente contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

das populações. 

 

No que respeita às classes de uso do solo presentes na área de estudo, refira-se as áreas agro-silvo-

pastoris preveem, não obstante possuírem vocação predominantemente florestal, poderem manter os 

usos agrícolas. 

 

No que respeita à edificabilidade o Regulamento do PDMM estabelece disposições comuns para 

espaços naturais e culturais, agrícolas e agro-silvo-pastoris, sendo que é licenciável a realização de 

obras de construção destinadas a instalações de apoio e diretamente adstritas às atividades relativas à 

respetiva classe de espaço. Nos espaços agro-silvo-pastoris, não sujeitos a condicionantes legais em 

vigor que o impeçam, pode ser autorizada a transformação do uso do solo para fins não agroflorestais. 

 

Salienta-se que o presente projeto da ESHT compreende a construção de três fossas estanques e duas 

nitreiras as quais, ao abrigo do artigo 20.º, só podem ser autorizadas em áreas sem condicionantes 

legais que o impeçam, situação cabalmente respeitada pelo projeto. Note-se, igualmente, que não estão 

previstas quaisquer construções que conflituem com as normas legais aplicáveis, nomeadamente no 

que concerne aos seguintes aspetos: número máximo de pisos, coeficiente bruto de ocupação do solo e 

altura máximo dos edifícios. 

 

Refira-se por último, que as novas construções se inserem dentro da área de intervenção, ou seja da 

área já construída, respeitando, a máxima nucleação das edificações, contrariando a ocupação dispersa 

do solo rural, bem como serão consideradas, nas obras de beneficiação e reconversão das construções 

existentes, a utilização de alvenarias rebocadas e caiadas ou pintadas de branco e as coberturas das 

habitações em telha de barro vermelha ou outra solução desde que promova uma melhor integração na 

paisagem. 

 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 252 

Neste sentido, os impactes previsíveis sobre estas classes de espaços são considerados, para a fase 

de construção e de beneficiação/reconversão das construções e infraestruturas existentes como 

potencialmente negativos, diretos, locais, irreversíveis de reduzida magnitude e pouco significativos, 

face à expressão reduzida das áreas que serão intervencionadas (Quadro 44). 

 

Quadro 44: Classes de Espaços nas Áreas da Propriedade e de Intervenção 

Classes de 
Espaços 

Área da 
Propriedade 

(ha) 

Áreas de Intervenção 

(ha) 

Área de 
Intervenção 

Total (ha) 

82,8806 6,0116 15,1236 21,1352 

Agro-silvo-pastoril 57,7244 5,0336 7,7175 12,7511 

Estrutura biofísica 
principal 

25,1562 0,9780 7,4061 8,3841 

 

Assim, na área total de intervenção as áreas agro-silvo-pastoris representam 66,30 % e as áreas da 

estrutura biofísica principal 39,70 %. Porém face à desatualização da cartografia do PDMM onde não 

estão representadas as construções e infraestruturas existentes, este valores são apenas indicativos. 

 

Acresce ainda que, se se considerar que as novas áreas de construção representam apenas 4,12 % do 

total da área de intervenção, a importância dos impactes negativos esperados é muito pouco 

significativa. 

 

Para os espaços-canais, os quais na área de estudo correspondem à estrada nacional 258 (EN258), a 

qual constitui ainda o limite da ESHT a Nordeste, não estão previstas quaisquer ações do projeto na 

fase de construção e de beneficiação/reconversão das construções existentes ou das novas 

construções, pelo que os impactes se consideram como nulos. Porém, na fase de exploração, devido ao 

transporte dos efluentes para Espanha, registar-se-á um aumento do volume de tráfego nessa via, o 

qual poderá ser potencialmente gerador do desgaste da mesma. Contudo, face ao número reduzido de 

camiões em circulação é possível esperar, impactes negativos mas pouco significativos. 

 

4.9.1 CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

No que respeita aos impactes associados ao projeto da ESHT sobre as condicionantes ao uso do solo 

salienta-se que não são esperados impactes significativos. Neste contexto, passam a identificar-se os 

impactes identificados relativos às servidões administrativas e restrições de utilidade pública na área de 

estudo. 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 253 

Proteção de Infraestruturas - Rede Rodoviária/Estrada Nacional 258 (EN258) 

Não se encontram previstas no projeto quaisquer ações na área de servidão “non aedificandi”, que 

corresponde a 20 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 5 m da zona da EN258. Por 

outro lado, a vedação existente respeita os 2,5 m de altura. Assim, não são esperados impactes 

ambientais sobre esta infraestrutura. 

 

Áreas de Conservação da Natureza - Áreas de Montados de Azinho e Sobro  

No que respeita às áreas de montados de azinho e sobro, o Regulamento do PDMM refere que as 

mesmas ficam sujeitas à legislação específica em vigor. 

 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDMM estas áreas representam 81,7806 ha da área da 

propriedade (98,80%) e na área de intervenção 20,5332 ha (97,16 %). Porém face à desatualização da 

cartografia do PDMM onde não estão representadas as construções e infraestruturas existentes, estes 

valores são apenas indicativos. 

 

Face à situação exposta e considerando que não estão previstas no projeto da ESHT quaisquer ações 

que determinem o corte ou arranque de sobreiros e/ou azinheiras, bem como, na área de intervenção 

das novas construções não existem quaisquer exemplares destas espécies, conforme se documenta na 

Figura 48, neste contexto o impacte do projeto é considerado nulo. 
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Figura 48: Localização das novas construções (Q2, Q4, Q5 e R1, R2) 

 

Reserva Ecológica Nacional (REN)  

Na área de estudo encontra-se uma reduzida área classificada ao abrigo do regime da REN, a qual 

integra a classe de “áreas com risco de erosão”. Esta área representa 1 ha na área da propriedade e 

0,6 ha na área de intervenção. Considerando que esta área se encontra no extremo sul da propriedade, 

local onde não serão realizadas quaisquer obras, bem como não haverá lugar a quaisquer outras ações 

proibidas ou interditas, considera-se que os impactes associados ao projeto da ESHT sobre a REN 

serão nulos. No que respeita aos impactes cumulativos, não foi considerada a sua avaliação, uma vez 

que não se conhecem outros projetos semelhantes na envolvente da área de estudo. 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 255 

4.10 SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

A significância dos impactes sobre os solos resultam do cruzamento da tipologia de atividades 

associadas ao Projeto (e do seu grau de perigosidade) com as propriedades intrínsecas dos solos da 

área de Projeto. 

 

Este projeto de exploração suinícola tem associado um conjunto de novas construções (fossas e 

nitreiras) cujo somatório de áreas não excede os 0,24 hectares. Adicionalmente, os solos a afetar são 

de classe E, ou seja, solos com limitações muito severas à sua utilização. 

 

Deste modo, os impactes expectáveis sobre os solos relacionam-se com: 

 A impermeabilização do solo, retirando-lhe potencial aptidão agrícola. Uma vez que essa 

impermeabilização ocorrerá numa área máxima de 0,24 hectares e, sobre solos com limitações 

muito severas à sua utilização, considera-se este impacte como: negativo, de magnitude muito 

reduzida, direto, certo, permanente, imediato, de âmbito geográfico local e, irreversível; 

 A circulação de maquinaria na área de Projeto e, respetivos riscos de poluição dos solos (por 

potenciais derrames de óleo, combustível ou efluentes pecuários). Estes impactes ambientais 

sobre os solos são considerados como: negativos, de magnitude reduzida, diretos, pouco 

prováveis, temporários, imediatos, de âmbito geográfico local e, reversíveis (com a 

implementação atempada de medidas de mitigação). 
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4.11 PAISAGEM 

No presente ponto pretende-se identificar potenciais perturbações paisagísticas decorrentes da 

intervenção a efetuar na Herdade da Tapada, durante as fases de construção e exploração da 

Suinicultura, assim como avaliar a magnitude das mesmas, com vista a estabelecer um quadro de 

medidas que minimizem eventuais impactes negativos, que contribuam para alterar os padrões 

paisagísticos de referência. 

 

Importa referir que, o projeto suinícola a implementar contempla o reaproveitamento dos edifícios e 

instalações já existentes na propriedade, promovendo o reordenamento do espaço, assim como a 

recuperação e introdução de melhoramentos nas atuais infraestruturas. O projeto inclui, ainda, a 

construção de três novas fossas de retenção e de duas nitreiras. 

 

Em termos genéricos, o nível de perceção visual na paisagem das referidas ações irá depender, não só 

da capacidade do meio para absorver visualmente as novas construções, como também das suas 

características visuais (nomeadamente em termos arquitetónicos, quer ao nível de volumetrias, como de 

texturas, cores e articulação com o espaço envolvente). 

 

A avaliação das potenciais incidências na paisagem geradas pelo projeto a desenvolver na Herdade da 

Tapada, foi efetuada com base nos elementos de projeto disponíveis, nomeadamente em termos de 

características visuais, e nas características visuais da paisagem da área de intervenção (Figura 49), 

analisadas no âmbito do presente EIA, e, ainda, na análise de cartografia específica e na consulta de 

estudos e de bibliografia da especialidade. 

 

De acordo com a caracterização da paisagem na área afeta ao presente estudo, foram identificadas 4 

subunidades paisagísticas; designadamente: Zonas Plano Inclinado a Suavemente Onduladas (SUP I); 

Zonas de Encosta Ondulada Arborizada (SUP II); Fundo do Vale (SUP III); Estrutura Edificada (SUP IV). 

 

A zona de intervenção do projeto suinícola integra-se na Herdade da Tapada, localizada numa zona de 

encosta, entre a ribeira da Safareja, a sudoeste, e a EN258, que contorna a propriedade a nordeste, 

sensivelmente numa zona de cumeada. A propriedade apresenta uma área de 56,64 ha, sendo 

atualmente ocupada por áreas de montado de sobro, áreas sociais e instalações agrícolas. 
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Figura 49: Metodologia de Avaliação do Impacte Paisagístico e Visual 

 

A área diretamente afetada situa-se na unidade constituída pela estrutura edificada (SUPIV), não 

estando previstas ações que possam, de algum modo, perturbar a identidade visual das restantes 

subunidades paisagísticas identificadas na herdade.  

 

Sistematizando, em termos genéricos, as principais ações geradoras de impactes paisagísticos e 

visuais, associados à exploração suinícola a implementar na Herdade da Tapada, podem ser 

consideradas as seguintes: 

 Interferência nas Perceções Humano-Sensoriais, em consequência da desorganização funcional 

e espacial dos locais em construção ou de algum modo relacionados com a obra; 

 Introdução de novos elementos visuais. 

 

4.11.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Em termos sumários, os principais elementos responsáveis pelos impactes visuais do empreendimento 

agrícola, são os seguintes: 

 melhoramentos nas edificações existentes; 

 construção de 3 fossas de retenção; 

 construção de 2 nitreiras; 

 zonas de estaleiro. 

 

A construção das fossas e nitreiras, serão contudo as figuras que poderão ter maiores repercussões ao 

nível paisagístico, dado alterarem leitura visual e funcional dos espaços diretamente afetados, em 
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consequência do desaparecimento ou modificação dos seus elementos característicos e na introdução 

de um novo elemento no cenário local. 

 

Os melhoramentos a efetuar nos edifícios irão produzir um efeito positivo, uma vez que irão contribuir 

para a requalificação e valorização da SUP IV, correspondente à Estrutura Edificada.  

 

A perceção visual dos espaços, e, de um modo geral, a magnitude do impacte visual, prende-se 

principalmente com a posição do observador no terreno e com o alcance visual, que resulta de um 

conjunto de fatores naturais e culturais, dos quais se destaca: 

 morfologia; 

 ocupação do solo; 

 valores sociais; 

 visibilidade (amplitude do impacte visual); 

 sensibilidade do espaço (compatibilidade visual do empreendimento com as características do 

espaço afetado). 

 

Atendendo às características geomorfológicas da área de intervenção, é previsível que os impactes 

visuais, quer na fase de construção, quer na fase de exploração, sejam apenas sentidos a nível local. 

De facto, a forma e o tamanho da bacia visual, assim como as formas do relevo e a ocupação do solo, 

determinam o confinamento visual do espaço de intervenção, o que contribui para dificultar a perceção 

de potenciais atividades e/ou alterações que possam ser desenvolvidas no local.  

 

4.11.2 FASE DE CONSTRUÇÃO  

Em geral, as principais ações geradoras de impacte na paisagem ocorrem durante a presente fase, 

manifestando-se, contudo, com uma magnitude e duração variável, consoante a natureza e a 

intensidade das mesmas. Refira-se que, apesar da maioria dos impactes associados a esta fase sejam, 

em termos gerais, negativos e de magnitude considerável, são de curta duração, o que atenua a sua 

significância. 

 

Embora seja esperada uma reduzida significância, face às características e pequena dimensão das 

obras a realizar, bem como à praticamente ausência de potenciais observadores do local, é de referir 

que, durante a fase de construção verificar-se-ão impactes ao nível da perceção sensitiva, resultantes 

de uma desorganização espacial e funcional do espaço de intervenção, designadamente nas áreas em 

construção, e ainda dos espaços relacionados com a obra, tais como estaleiros e áreas de depósito e 
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empréstimo e dos acessos aos locais em construção, cujos impactes se farão sentir não só no local 

diretamente afetado, bem como na área envolvente. 

 

Este impacte irá ser originado pelas seguintes ações no meio:  

 introdução de elementos estranhos ao ambiente tradicional, como maquinaria pesada e 

materiais de construção; 

 diminuição da visibilidade nos locais em construção, como resultado do aumento de 

concentração de poeiras no ar, com consequente deposição no espaço envolvente, o que 

contribui para a degradação visual do espaço; 

 modificação da morfologia do terreno devido à movimentação de terras, com consequente 

alteração das linhas e formas naturais; 

 transformações no carácter visual dos locais diretamente afetados pela construção das fossas e 

nitreiras, decorrentes de alterações na utilização e função dos espaços, com o desaparecimento 

de elementos visuais originais; 

 

Os referidos impactes irão apenas ocorrer durante o período da obra, sendo portanto de carácter 

temporário, e terão repercussões sobretudo em termos locais, em particular devido às terraplenagens a 

efetuar e à construção das nitreiras. Esta perturbação visual e ambiental será principalmente percetível 

a partir das imediações dos locais em construção, face baixa amplitude visual observada no local. 

 

Deste modo, durante a fase de construção, decorrentes das ações associadas ao processo construtivo, 

prevêem-se impactes negativos, diretos, temporários, reversíveis e de baixa magnitude. 

 

À fase de construção são também atribuídos os impactes, que irão assumir de carácter definitivo 

durante a fase de exploração, relacionados com o aparecimento dos novos elementos visuais na 

paisagem, embora no presente caso seja previsível, dada a sua volumetria, área de ocupação e 

características visuais da subunidade em que irão ser inseridos, não apresentem grande expressão. 

 

Assim, estão em avaliação as 3 fossas de retenção, que são enterradas, com tipologia de “lagoas”, e as 

nitreiras construídas em dois locais funcionais (Figura 50).  
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Figura 50: Localização dos novos elementos visuais construídos (Fonte: Google Earth) 

 

De referir que, embora localizadas em zonas com visibilidade na bacia visual, as infraestruturas que irão 

ser construídas, reproduzem o padrão visual das tipologias da estrutura edificada existente, pelo que 

serão diluídas no ambiente visual, sendo, portanto, absorvidas, passando a fazer parte integrante da 

SUP IV.  

 

Em síntese, admitem-se na fase de construção a probabilidade de ocorrência de impactes negativos na 

paisagem de natureza temporária, contudo manifestam-se sobretudo ao nível local e com uma 

magnitude baixa, resultando, em termos gerais, num impacte de baixa significância. 

 

De um modo geral, está previsto o aproveitamento de todas as instalações e edifícios da herdade, com 

exceção dos parqueamentos externos. 

 

4.11.3 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na Fase de Exploração as ações decorrentes das movimentações de terras e da introdução de novos 

elementos visuais no local, assumem agora, um caráter definitivo, não se prevendo impactes 

paisagísticos e visuais negativos, dado que as características visuais das fossas e das nitreiras, 

nomeadamente em termos de formas e de volumes, se irão encontrar perfeitamente enquadradas na 

subunidade de paisagem diretamente afetada. 
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4.12 RESÍDUOS E SUBPRODUTOS 

4.12.1 FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Durante a fase de implantação do projeto serão gerados resíduos de construção e demolição (RCD) 

derivados da implantação de novas infraestruturas destinadas à melhoria das condições ambientais da 

exploração, nomeadamente novas nitreiras, fossa de efluentes pecuários e redes de drenagem de 

efluentes. 

 

Assim, durante o período da construção das novas infraestruturas prevê-se a existência de um impacte 

negativo de reduzida magnitude, permanente, certo e local/regional, mediante destino final adequado 

dos RCD não incorporados na obra. 

 

4.12.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Sendo implementados os adequados procedimentos de gestão de resíduos na instalação, 

designadamente, no que se refere ao seu acondicionamento e encaminhamento a destino final, e uma 

vez que os quantitativos previstos são reduzidos, prevê-se a existência de um impacte negativo de 

reduzida magnitude, permanente, certo e local/regional, mediante destino final adequado dos resíduos 

gerados. 

 

Ao nível dos subprodutos, também sendo garantido o correto acondicionamento e encaminhamento dos 

subprodutos, prevê-se a existência de um impacte negativo de reduzida magnitude, permanente, certo e 

local/regional. 

 

4.12.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Conforme já previamente referido, será realizada uma correta gestão dos resíduos na instalação, com o 

seu devido acondicionamento e encaminhamento a destino final adequado, pelo que preconizando os 

mesmos procedimentos em fase prévia à desativação, não se prevê a existência de qualquer impacte a 

esse nível. 

 

No entanto, e na fase de desativação, e pressupondo o desmantelamento das infraestruturas 

existentes, serão geradas quantidades significativas de resíduos decorrentes dessa operação e com 

diversas tipologias, podendo no entanto, na generalidade e face ao quadro legislativo atual, serem 

classificados como resíduos de construção e demolição, dos quais se destacam os resíduos metálicos 
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(provenientes de coberturas metálicos, silo, etc), materiais inertes (entulhos), entre outros de menor 

expressão em termos de quantitativos. No entanto deve ser dado especial atenção aos materiais, 

principalmente àqueles que se poderão encontrar contaminados, por exemplo os associados aos locais 

de prestação e de armazenamento de resíduos associados a cuidados de saúde do efetivo, ou outros 

pertencentes aos sistemas de drenagem e armazenamento de águas residuais e efluentes.  

 

Como tal, os impactes decorrentes nesta fase no que respeita a resíduos, reportam-se à produção dos 

referidos resíduos, não obstante o facto de existirem equipas de trabalhadores afetos ao 

desmantelamento da instalação e que também irão contribuir para a produção de alguns resíduos 

inerentes à sua presença e à atividade que desenvolvem, nomeadamente resíduos sólidos urbanos e 

consumíveis de máquinas e equipamentos afetos à obra. 

 

No entanto, a aplicação de um plano de gestão de resíduos para essa fase, minorará substancialmente 

possíveis impactes, podendo por exemplo considerar-se a separação e encaminhamento a valorização 

de resíduos que pelas suas características permitam a sua reciclagem, e prever o acondicionamento e 

destino adequado para resíduos de tipologia perigosa. 

 

Estes impactes gerados consideram-se impactes negativos, significativos e de média magnitude, 

temporários e irreversíveis, certos e de carácter direto, com uma área de influência local a regional. 
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5 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

5.1 INTRODUÇÃO 

Seguidamente à identificação dos principais impactes, decorrentes da laboração da exploração 

suinícola da Herdade da Tapada, efetuou-se a definição das medidas de minimização, de necessária 

implementação de forma a garantir o adequado equilíbrio ambiental na área de intervenção e na sua 

envolvente. 

 

Assim, no presente capítulo são apresentadas as medidas e ações a adotar durante as várias fases do 

projeto com o objetivo de minimizar os impactes previstos. 
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5.2 CLIMA 

Não se consideram medidas de minimização para este descritor, uma vez que não foram identificados 

impactes significativos. 
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5.3 PATRIMÓNIO 

5.3.1 MEDIDAS DE CARÁCTER PARTICULAR 

5.3.1.1 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

Elemento Patrimonial 4 – Herdade da Tapada 

Por forma a preservar a área de sensibilidade arqueológica, preconiza-se que se defina uma área de 

proteção que deverá ser interdita a construção e/ou a quaisquer atividades de exploração pecuária ou 

agrícola que possam afetar a superfície ou o subsolo. 

 

Quaisquer edificações ou atividades desta natureza que sejam programadas para este espaço, deverão 

ser antecedidas de um aturado estudo arqueológico que poderá passar pela realização de sondagens e, 

face aos resultados obtidos, escavação em área. 

 

5.3.1.2 PATRIMÓNIO EDIFICADO 

Elemento Patrimonial 3 – Monte da Tapada 

A realização de obras de recuperação do conjunto edificado, fundamentalmente dos elementos em 

piores condições de preservação – antiga área de estabulação, poderia constituir um impacte positivo 

significativo, uma vez que os mesmos fazem parte do casario original do Monte da Tapada tendo por 

isso significativo valor etnográfico e histórico no contexto local. Acresce ainda a este valor um 

significativo valor estético e material pela utilização de técnicas de construção e materiais tradicionais. 

 

5.3.2 MEDIDAS DE CARÁCTER GENÉRICO – PLANO DE SALVAGUARDA PARA TRABALHOS FUTUROS 

Face aos resultados da prospeção arqueológica e às características específicas de deposição do 

Património Arqueológico que podem impedir a sua identificação apenas através de ações de prospeção 

da superfície do solo, recomenda-se que, durante qualquer trabalho de revolvimento de solos, 

associado à implementação das infraestruturas a construir, nomeadamente: 

 Fossas 

 Nitreiras 

 Redes de abastecimento de água e saneamento, se proceda ao acompanhamento arqueológico 

dos trabalhos.  

 

Este trabalho deverá consistir no acompanhamento presencial, por parte de um Arqueólogo de todos os 

trabalhos que impliquem revolvimentos de solos, nomeadamente: desmatações, decapagens e 
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escavações com o objetivo de identificar e, salvaguardar, da melhor forma possível e em diálogo com o 

Dono de Obra e Tutela, os vestígios arqueológicos que, eventualmente, vierem a ser identificados. 

 

As medidas de minimização a aplicar em caso de serem detetados vestígios arqueológicos deverão ser 

decididas pelo Arqueólogo responsável pelo Acompanhamento Arqueológico em diálogo com a Tutela e 

o Dono de Obra e poderão passar pela alteração da localização das estruturas, ou pela realização de 

trabalhos arqueológicos complementares (sondagens ou escavação) caso não seja possível a alteração 

do projeto. 
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5.4 AMBIENTE SONORO 

Para a fase de construção ou desativação, apenas existem limites específicos a cumprir se ocorrerem 

atividades junto a Escolas ou Hospitais, nos horários de funcionamento desses estabelecimentos, ou 

junto a Habitações, no horário 20h-8h de dias úteis e/ou ao fim-de-semana e/ou feriados, e se as 

atividades tiverem duração superior a 30 dias (Artigo 14.º e 15.º do Decreto-Lei 9/2007). 

 

Para a fase de exploração, considera-se que são necessárias Medidas de Minimização de Ruído, 

quando se prevê a ultrapassagem dos critérios legais de exposição máxima (artigo 11.º do RGR) ou do 

critério de incomodidade (Artigo 13.º do Decreto-Lei 9/2007). Dado que não se prevê a ultrapassagem 

dos limites legais em vigor, nem a ocorrência de Impactes Significativos, apresenta-se como 

desnecessária a definição de qualquer medida de minimização de ruído específica, ainda que se 

abordem em seguida alguns aspetos julgados relevantes relativamente às Medidas de Minimização, no 

sentido de garantir o efetivo cumprimento dos requisitos legais. 

 Nas fases de construção, desativação e exploração deverão ser verificadas as Medidas de 

Minimização Gerais estabelecidas pela Agência Portuguesa do Ambiente, de onde se destacam 

as seguintes Medidas no âmbito do ambiente sonoro: 

 31. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível. 

 32. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

 33. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, 

de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 

emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

 34. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

 39. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação 

de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos 

mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento 

Geral do Ruído. 

Recomenda-se ainda que a localização do estaleiro seja o mais afastado possível dos Recetores 

Sensíveis existentes (localidade de Safara). 
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5.5 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Ainda que não se tenham identificado quaisquer impactes significativos sobre a geologia/geomorfologia, 

recomenda-se que os materiais geológicos eventualmente sobrantes de movimentações de terras 

prévias à construção das fossas, sejam encaminhados para local adequado, por empresa devidamente 

licenciada para o transporte e deposição deste tipo de materiais. 
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5.6 RECURSOS HÍDRICOS 

5.6.1 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Com vista à preservação de um recurso tão essencial como a água sugere-se a melhoria contínua dos 

sistemas de abeberamento e de lavagens, reduzindo-se tanto quanto possível os consumos de água, 

sem comprometer o bem-estar dos animais. O operador da exploração deverá aplicar técnicas 

identificadas como Melhores Técnicas Disponíveis (MTD), otimizando assim o seu desempenho 

ambiental.  

 

Destacam-se as seguintes, relacionadas com a redução de consumo de água: 

- Lavagem das instalações após cada ciclo de produção com máquina de alta pressão; 

- Regulação do fluxo nos bebedouros; 

- Monitorização dos consumos. 

 

5.6.2 QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Com vista à preservação e eventual melhoria da qualidade das águas na área de Projeto e sua 

envolvente mais próxima sugerem-se as seguintes medidas: 

- Garantir uma boa exploração do sistema de armazenamento de efluentes líquidos, 

monitorizando a possível existência de fugas de efluente; 

- As nitreiras a construir deverão ser cobertas, minimizando-se o contacto com a água da 

chuva e, diminuindo deste modo o volume de águas contaminadas; 

- As operações de trasfega (das fossas para os camiões-cisterna) deverão ocorrer sobre áreas 

impermeabilizadas e com valas de drenagem perimetrais, que encaminhem novamente para 

as fossas eventuais derrames. 
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5.7 ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE 

De acordo com o exposto no capítulo relativo à avaliação de impactes, assim como na descrição da 

situação de referência verificou-se que, no descritor Ecologia, foram identificados alguns valores 

naturais importantes na área de estudo bem como impactes significativos. São sobre estes que recairão 

as medidas mais efetivas. Neste contexto, as medidas apontadas para o presente descritor nas fases 

de construção, exploração e de desativação, encontram-se nos subcapítulos seguintes. 

 

5.7.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção deverão ser tidas em conta, aquando da realização de trabalhos de construção, 

de modo a evitar ou minimizar os impactes do empreendimento nas comunidades de flora, 

habitats/biótopos e fauna, nomeadamente: 

 Promover ações de sensibilização junto dos trabalhadores para uma conduta correta 

relativamente às azinheiras em presença (não devem sofrer cortes, desbastes, feridas, etc.) e à 

linha de água (não deve ser pisoteada, não deve ser alvo de recolha de águas entre Março e 

Novembro ou sofrer despejo de efluentes, lixos, ou qualquer outro produto); 

 Promover ações de sensibilização junto dos trabalhadores para uma conduta correta no caso da 

presença de fauna silvestres nas proximidades da área em que se desenvolvem trabalhos; 

 Assinalar e/ou vedar as áreas de obra, evitando a circulação de maquinaria e pessoas fora das 

áreas estritamente necessárias; 

 Estaleiros, estacionamento e áreas de depósito devem localizar-se em áreas já atualmente 

humanizadas (área da exploração); 

 A lavagem de máquinas e mudanças de óleos deverá ser feita, em locais destinados para o 

efeito; 

 A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais 

destinados para o efeito; 

 O armazenamento e manipulação de produtos químicos como tintas, óleos e outros, deve seguir 

os procedimentos de segurança e higiene de modo a evitar o derrame no solo destas 

substâncias poluentes; 

 Impedir a circulação de pessoal e maquinaria fora dos locais previstos, recorrendo ao seu 

isolamento com material sinalizador, caso se revele necessário; 

 Se possível e tendo em conta o espaçamento entre árvores no montado e área de azinheiras 

dispersas em que serão construídas fossas e nitreiras, deve evitar-se a afetação das azinheiras 

por estas construções. 
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5.7.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

No decorrer da fase de exploração são aqui propostas medidas que permitem além da minimização dos 

impactes esperados, a sua compensação: 

 Promover ações de sensibilização junto dos trabalhadores para uma conduta correta 

relativamente às azinheiras em presença (não devem sofrer cortes, desbastes, feridas, etc.) e à 

linha de água (não deve ser pisoteada, não deve ser alvo de recolha de águas entre Março e 

Novembro ou sofrer despejo de efluentes, lixos, ou qualquer outro produto); 

 Desenvolver ações de gestão sustentável do povoamento de azinho, de modo a garantir que são 

criadas condições para a regeneração natural do povoamento através da colocação de 

proteções nas plântulas e indivíduos jovens de azinheira com o objetivo de não serem 

pisoteadas e pastoreadas; 

 Promover ações de requalificação da ribeira de Safareja, nas áreas onde se verifica uma maior 

degradação das comunidades, através de: 

o Implementação de vedação da ribeira aos animais; 

o Realização de ações de revegetação ao longo das margens com espécies características 

do habitat 92D0 (ex: Nerium oleander, Flueggea tinctoria). 

 Evitar presença de animais mortos ou outros resíduos orgânicos produzidos pela exploração fora 

dos seus locais de devido acondicionamento de forma a evitar o favorecimento da proliferação 

de espécies de mamíferos oportunistas, tais como a ratazana.  

 

5.7.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

Para a fase de desativação as medidas de minimização e mitigação a ser aplicadas serão as seguintes: 

 As ações de desmantelamento, limpeza e movimentação de materiais devem desencadear-se 

com precaução e no mínimo período de tempo possível de modo a diminuir o grau de 

perturbação nas comunidades biológicas; 

 Deverão ser utilizados os acessos beneficiados nas fases de exploração; 

 Todas as áreas que sofreram alterações devido à implementação das infraestruturas mas 

também as áreas semi-naturais deveram ser alvo de um Plano Ambiental de Recuperação. Este 

plano deverá ter e conta as características ecológicas da região, especificamente da área de 

estudo. A recuperação ambiental deverá ser realizada com auxílio de material vegetal, quer 

através de sementes, transplantes ou estacaria, sempre respeitando a vegetação dominante dos 

habitats correspondentes (conforme descrito na caracterização de referência). 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 272 

 Iniciar a recuperação paisagística o mais rapidamente possível logo que terminem as operações 

nos terrenos intervencionados. Desta forma previne-se a erosão dos solos e a sua infestação 

por espécies exóticas e infestantes; 

 Desenvolver ações de manutenção nas áreas em recuperação, de modo a garantir que são 

criadas as condições para o normal desenvolvimento das comunidades vegetais. Desta forma, 

propõem-se o adequado controlo de espécies exóticas, a substituição de perdas e o 

adensamento de manchas de vegetação mais ralas, fatores que permitem acelerar os processos 

de recuperação natural; 

 Implementar um Plano Ambiental de Recuperação faseado e que inclua a utilização de espécies 

autóctones pertencentes ao tipo de vegetação descrita no presente relatório. 

 

Estas medidas permitirão reduzir a magnitude dos impactes negativos referidos anteriormente, onde 

poderão ser criadas as condições, especialmente para o desenvolvimento de montado de azinho com 

elevada biodiversidade e sustentabilidade. 
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5.8 SÓCIO-ECONOMIA 

Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança na via pública, tendo em consideração a 

segurança e a minimização das eventuais perturbações na atividade das populações e na circulação 

rodoviária. 

 

O transporte do estrume pelas vias públicas deverá ser efetuado com a carga coberta minimizando 

assim eventuais derrames e espalhamento nas vias de comunicação. 

 

Observação do comportamento das fossas de retenção de efluente e das condições de funcionamento 

do sistema de condutas de transporte de efluente com vista a prevenir eventuais ruturas que possam 

contaminar as águas e os solos. 

 

Envolvimento da Junta de Freguesia de Safara e Santo Aleixo da Restauração no sentido de informar a 

população acerca do desenvolvimento do projeto na sua área de jurisdição administrativa. 
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5.9 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O presente projeto tem por objetivo o licenciamento da Exploração Suinícola da Herdade da Tapada 

(ESHT), compreendendo a reabilitação e reconversão das infraestruturas e construções existentes, 

assim como, de acordo com o projeto, cinco novas construções (três fossas estanques - Q2, Q4 e Q5 e 

duas nitreiras - R1 e R2). 

 

De acordo com os impactes identificados, na sua maioria, pouco significativos ou nulos, a proposta de 

medidas que agora se apresenta tem como objetivo salientar as soluções técnicas e ambientalmente 

mais adequadas, de forma a garantir que o projeto constitua uma referência no domínio da integração e 

proteção ambiental. Destaca-se assim, a existência de algumas regras e procedimentos que permitirão 

atenuar de uma forma eficaz os impactes perspetivados. 

 Verificar regularmente o estado de conservação do sistema de retenção bem como das 

respetivas tubagens;  

 Proceder regularmente ao corte e vegetação que se desenvolverá em redor do sistema de 

retenção de forma a manter os taludes em boas condições de conservação;  

 Considerar a lavagem dos rodados dos veículos afetos à construção, bem como ao transporte 

dos efluentes, assim como garantir que os mesmos são estanques prevenindo assim a 

ocorrência de eventuais derrames acidentais. 

 

 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RELATÓRIO SÍNTESE - 

Setembro 2015 
Página 275 

5.10 SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

Como medidas de minimização de impactes sobre o fator ambiental Solo preconizam-se as seguintes: 

 Os materiais contaminados (orgânicos ou inorgânicos) não podem ser depositados de forma não 

controlada, sobre os solos; 

 Os animais mortos (por doença ou acidente) não podem ser enterrados, sendo sim 

encaminhados para o necrotério a instalar na exploração; 

 

Os derrames acidentais de hidrocarbonetos, óleos e/ou outros lubrificantes, assim como de efluentes 

pecuários, devem ser minimizados através quer de um armazenamento correto e seguro destas 

substâncias, quer de um manuseamento por pessoal qualificado e sensibilizado para as questões 

ambientais. 
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5.11 PAISAGEM 

As medidas de minimização propostas no âmbito da paisagem que interessa ao projeto suinícola, têm 

como principal objetivo contribuir para a valorização paisagística e requalificação da Herdade da 

Tapada, tendo em consideração os valores naturais e o carácter da paisagem envolvente. Deste modo 

recomenda-se o seguinte. 

 

5.11.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

 implantação das zonas de estaleiro e depósito de materiais áreas degradadas ou de elevada 

absorção visual, de modo a evitar a destruição de um local não diretamente afetado pela obra e 

a limitar as ações geradoras de impacte visual; 

 trabalhos de desmatação, limpeza do coberto vegetal e decapagem de solos, deverão ser 

condicionados às zonas estritamente necessárias para a boa execução da obra, cabendo ao 

empreiteiro a implementação de medidas de proteção, nomeadamente através de vedações e 

sinalização adequada. Na mesma lógica deverá ser garantida a proteção das formações 

vegetais de interesse dentro da zona de intervenção, nomeadamente das azinheiras e oliveiras, 

de modo a que não seja afetada pelos movimentos de terras e pela circulação de veículos 

pesados e máquinas durante a fase de construção; 

 previamente aos trabalhos de terraplenagens, deve proceder-se à decapagem da terra viva e ao 

seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização; 

 modelação do terreno de todas as áreas sujeitas a movimentação de terras, de modo a 

estabelecer-se uma certa continuidade com o terreno natural e permitir a instalação e 

manutenção da vegetação e um melhor gestão dos fenómenos de erosão; 

 definição de um projeto de recuperação paisagística das zonas de estaleiro, devendo privilegiar-

se os trabalhos de descompactação e mobilização do terreno e reposição do cenário existente, 

logo após o saneamento de todos os equipamentos e materiais e desperdícios de obra; 

 Recuperação das fachadas dos edifícios, nomeadamente mediante ações de reboco e pintura, 

tendo em consideração a traça da arquitetura da região; 

 Recuperação da casa original do monte da Herdade da Tapada, preservando a traça original ; 

 Recuperação dos pavimentos e valetas dos arruamentos da herdade, que se encontrarem 

degradados, incluindo limpeza da vegetação das juntas do pavimento;  

 Reposição/substituição das vedações que se encontrarem degradadas; 

 Demolição e saneamento das infraestruturas e instalações degradadas que não irão ser 

reaproveitadas, promovendo a posterior recuperação do espaço sobrante através de medidas de 
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revestimento vegetal (sementeira, para revestimento do solo, e plantação de dispersa de 

azinheira e oliveira), após descompactação e regularização do terreno; 

 

 

 (Fonte: Pedro Duarte 16/5/2015) 

Fotografia 34: Aspeto geral de um elemento que contribui para a degradação visual do espaço e que não irá ser utilizado 
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5.12 RESÍDUOS E SUBPRODUTOS 

5.12.1 FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Tendo em conta que a maioria das infraestruturas a afetar à exploração já se encontram construídas, na 

fase de implantação serão apenas construídas algumas infraestruturas, nomeadamente nitreiras e fossa 

de retenção de efluentes pecuários, assim como redes de drenagem de efluentes.  

 

Como tal, as medidas de minimização a propor para a fase de implantação da exploração prendem-se 

com a necessidade de garantir a correta gestão dos resíduos gerados nesta fase, resíduos de 

construção e demolição. 

 

Como medidas de cariz genérico no âmbito da gestão de resíduos de construção e demolição, deverá 

prever-se: 

 o cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação específica para este fluxo específico 

de resíduos, designadamente no que concerne ao Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, e à Portaria n.º 

417/2008, de 11 de Junho; 

 por se tratar de uma obra particular, caso a mesma esteja isenta de licença e não se aplique a 

comunicação prévia, a gestão dos RCD será da responsabilidade da entidade responsável pela 

gestão de resíduos urbanos (art. 3º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março); 

 caso a obra seja sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, de acordo com o regime 

jurídico de urbanização e edificação, o produtor de RCD é, segundo o art. 11º do Decreto-Lei n.º 

46/2008, de 12 de Março, obrigado a: 

o promover a reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra; 

o assegurar a existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que 

permita a gestão seletiva dos RCD; 

o assegurar a aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, quando tal 

não seja possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado; 

o assegurar que os RCD são mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo que, no 

caso de resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a três meses; 

o cumprir as demais normas técnicas respetivamente aplicáveis; 

o Efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de RCD, de 

acordo com o modelo constante do anexo II do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. 
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 deverão ser definidos locais específicos para a armazenagem temporária dos resíduos 

resultantes das obra, e que não ocupem áreas do domínio hídrico, zonas de proteção de águas 

subterrâneas, perímetros de proteção das captações de água, margens e/ou leitos de água; 

 armazenagem de óleos, lubrificantes e produtos químicos perigosos em área adequada e 

protegida para o efeito, controlando desta forma eventuais derrames que possam ocorrer; 

 que se assegura a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 

possam eventualmente vir a ser afetados pelas obras de construção/ampliação; 

 que se asseguram as condições adequadas para a armazenagem e encaminhamento a destino 

final adequado de resíduos urbanos e equiparados produzidos pelos intervenientes na obra; 

 a formação e sensibilização dos intervenientes nas obras de construção civil, no sentido de dar 

conhecimento das práticas associadas a uma adequada gestão de RCD. 

 

Como medidas mais específicas, construção das novas infraestruturas deverá ser corretamente 

planeada de modo a minimizar os desperdícios de materiais de construção, assim como deverá ser 

dada atenção ao correto acondicionamento dos materiais em obra evitando assim a sua inutilização 

derivada a degradação ou quebra. Paralelamente, recomenda-se a implementação de um plano de 

gestão de resíduos de construção e demolição que preveja a separação de resíduos em obra consoante 

a sua tipologia, garantindo o seu correto acondicionamento e encaminhamento a reciclagem e/ou 

eliminação, mediante empresa licenciada para o efeito. 

 

Deverá ser prevista a existência de contentores destinados a cada tipologia de resíduos produzidos, 

permitindo a sua diferenciação de acordo com a sua perigosidade e possibilidade de adequar as 

operações de valorização/eliminação a cada um deles. 

 

Os resíduos passíveis de originarem escorrências contaminadas deverão ser armazenados, enquanto 

aguardam o encaminhamento a destino final, em recipientes estanques. 

 

Paralelamente deverão ser tidas em conta todas as medidas de minimização de impactes, associadas 

ao facto de para a construção das novas infraestruturas irem operar no local trabalhadores, máquinas e 

equipamentos, passíveis de produzir os mesmos impactes. 

 

A generalidade dos resíduos resultantes da fase de implantação será classificada como resíduos de 

construção e demolição, não sendo contudo possível considerar a sua reutilização em obra, o que por si 

implica que os impactes existentes adquiram maior significância. 
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No respeitante aos resíduos gerados pelos trabalhadores, orgânicos e outros equiparados a resíduos 

sólidos urbanos, serão expectáveis menores quantidades produzidas e de menor perigosidade, aliado 

ao facto de poderem mais facilmente serem tomadas medidas para a sua adequada gestão, através da 

adoção de contentores para a existência de uma recolha o mais possível diferenciada. 

 

5.12.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Verificando-se boas práticas de acondicionamento e encaminhamento dos resíduos gerados na 

exploração, torna-se imprescindível complementarmente, o registo dos quantitativos produzidos e 

encaminhados, podendo assim serem previstos procedimentos adicionais de gestão de resíduos, com 

vista à sua minimização e eventual separação/triagem adicional de fluxos gerados. 

 

Por outro lado, o conhecimento dos quantitativos produzidos apresenta-se como componente 

necessário à obrigação de preenchimento dos resíduos produzidos no SIRER, através da submissão 

dos formulários MIRR (Mapa Integrado de Registo de Resíduos) referente à produção de resíduos do 

ano anterior. 

 

No que diz respeito aos cadáveres dos animais, existirá um necrotério, que acondicionará e armazenará 

os cadáveres, em condições adequadas de refrigeração e limpeza até à recolha por empresa autorizada 

para o efeito. 

 

A recolha será garantida pelo SIRCA, Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais (sistema 

coordenado pela DGAV - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e pelo IFAP - Instituto de 

Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.), implementado conforme o Decreto-Lei n.º 244/2003, 

sendo assim garantida a recolha em tempo útil, de acordo com as necessidades da exploração. Este 

sistema é. 

 

A saída dos cadáveres e dos restos dos partos será efetuada com o acompanhamento da Guia de 

Acompanhamento de Subprodutos de Origem Animal – cadáveres, com indicação da quantidade, local 

de origem, destino e o responsável pelo transporte, e ficará arquivada na exploração como 

comprovativo do adequado destino aos cadáveres. 

 

Assim será garantida a minimização dos impactes ambientais passíveis de serem induzidos por estes 

subprodutos. 
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5.12.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

As medidas de minimização a propor para a fase de desativação da instalação prendem-se com a 

necessidade de garantir o correto encaminhamento dos resíduos gerados nesta fase e minimizar a 

produção de resíduos contaminados existentes na instalação. Deste modo, propõe-se a elaboração de 

um plano de desmantelamento que identifique todos os materiais eventualmente contaminados e, se 

relevante, uma metodologia para proceder à descontaminação prévia destes materiais. Por outro lado, 

este Plano deverá também prever uma metodologia de desmantelamento seletivo de modo a potenciar 

a quantidade de materiais passíveis de serem enviados a reciclagem ou valorização. 

 

Deverá ser prevista a existência de contentores destinados a cada tipologia de resíduos produzidos, 

permitindo a sua diferenciação de acordo com a sua perigosidade e possibilidade de adequar as 

operações de valorização/eliminação a cada um deles. 

 

Os resíduos passíveis de originarem escorrências contaminadas deverão ser armazenados, enquanto 

aguardam o encaminhamento a destino final, em recipientes estanques. 

 

Paralelamente deverão ser tidas em conta todas as medidas de minimização de impactes, associadas 

ao facto de para o desmantelamento das instalações irem operar no local trabalhadores, máquinas e 

equipamentos, passíveis de produzir os mesmos impactes. 

 

A generalidade dos resíduos resultantes da fase de desativação será classificada como resíduos de 

construção e demolição, não sendo contudo possível considerar a sua reutilização em obra, o que por si 

implica que os impactes existentes adquiram maior significância. 

 

No respeitante aos resíduos gerados pelos trabalhadores, orgânicos e outros equiparados a resíduos 

sólidos urbanos, serão expectáveis menores quantidades produzidas e de menor perigosidade, aliado 

ao facto de poderem mais facilmente serem tomadas medidas para a sua adequada gestão, através da 

adoção de contentores para a existência de uma recolha o mais possível diferenciada. 
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6 PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

 

6.1 AMBIENTE SONORO 

Dada a inexistência de recetores sensíveis ao ruído na proximidade da área a intervencionar, associada 

à exploração pecuária em análise, e consequentemente sendo o impacte ambiental não significativo, 

apresenta-se como desnecessária a definição de qualquer plano de monitorização de ruído. 

 

6.2 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Justificação 

- O facto de existirem aquíferos de importância local subjacentes à área de implantação do Projeto, que 

abastecerão a exploração pecuária, atribui relevância a todos os trabalhos que visem a monitorização 

dos recursos hídricos subterrâneos. 

 

Objetivos 

- Monitorizar a evolução dos níveis piezométricos ao longo do ano hidrológico e detetar eventuais 

anomalias no padrão hidrodinâmico. 

 

Parâmetros a monitorizar 

- Nível piezométrico. 

Locais de amostragem, leitura ou observação 

- Três dos furos da propriedade referenciados no EIA como “SUBT1”, “SUBT2”, “SUBT3”, “SUBT4” ou 

“SUBT5”. 

 

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários 

- Os níveis hidroestáticos do furo de captação produtivo deverão ser medidos após repouso de 

exploração mínima de 12 horas com recurso a sonda de medição de níveis. 

 

Frequência de amostragem, leitura ou observação 

- Deverão ser efetuadas medições semestrais. 

 

Duração do programa 

- Durante a fase de exploração do Projeto. 
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Critérios de avaliação de desempenho 

- O rebaixamento do nível hidrostático. 

 

Causas prováveis do desvio 

- Para a descida do nível freático: 

i. (A) (B) Modificação das condições hidrodinâmicas da zona; 

ii. (D) Resposta à diminuição da pluviosidade. 

 

Medidas de gestão ambiental a adotar em caso de desvio  

- Implementação ou revisão do projeto consoante a tipologia de causa detetada. 

 

6.3 Qualidade das Águas 

Justificação 

O facto de: 1) existirem formações aquíferas produtivas de importância local subjacentes à área de 

Projeto com captações para abastecimento público na envolvente (a aproximadamente 2,5 km da área 

de Projeto); 2) a qualidade da água fornecida aos animais ser um fator crítico do bem-estar animal; 3) a 

atividade em apreço produzir efluentes potencialmente contaminantes das águas subterrâneas, 

justificam a monitorização da qualidade das águas subterrâneas. 

 

Objetivos 

- Monitorizar a qualidade das águas subterrâneas subjacentes à área de Projeto. 

 

Parâmetros a monitorizar 

- Condutividade elétrica; pH, azoto amoniacal, nitratos, fósforo total ou ortofosfatos.  

 

Locais de amostragem, leitura ou observação 

- Cinco furos da propriedade. 

 

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários 

- Condutividade elétrica e pH – Equipamento portátil desde que devidamente calibrado com 

soluções-padrão certificadas e dentro da validade; 

- Nitratos – Espectrometria de absorção molecular ou, cromatografia iónica; 

- Fosfatos - Espectrometria de absorção molecular. 
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Frequência de amostragem, leitura ou observação 

- Deverão ser efetuadas colheitas semestrais. 

 

Duração do programa 

- Durante a fase de exploração do Projeto. 

 

Critérios de avaliação de desempenho 

- Condutividade elétrica inferior a 1500 S/cm; 

- pH compreendido entre 6,0 e 8,0; 

- Concentração de nitratos inferior a 100 mg/L (nos dois primeiros anos da fase de exploração) e, 

inferior a 50 mg/L nos anos subsequentes; 

- Concentração de fosfatos inferior a 0,5 mg/L. 

 

Causas prováveis do desvio 

i. (A) (B) Alteração das condições de equilíbrio hidrogeoquímico por incorporação de substâncias 

indesejáveis e alheias ao meio geológico; 

ii. (A) (B) Acondicionamento dos efluentes em condições deficientes; 

iii. (D) Resposta a uma pluviosidade anormalmente elevada e concentrada no tempo. 

 

Medidas de gestão ambiental a adotar em caso de desvio  

- Implementação ou revisão do projeto consoante a tipologia de causa detetada. 
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7 LACUNAS DE CONHECIMENTO 

 

7.1 PATRIMÓNIO 

As principais limitações detetadas no decurso do presente trabalho prenderam-se com a existência de 

áreas com visibilidade muito limitada, fundamentalmente no Campo 9, ocupado por vegetação muito 

alta e densa. Estas situações encontram-se referenciadas no Anexo II. 

 

Outra limitação está relacionada com as próprias características geológicas da área em estudo, onde 

depósitos de cronologia mais recente podem ocultar vestígios arqueológicos de cronologia mais 

recuada, em particular, nas áreas de depósito de aluvião na várzea da ribeira da Safareja. 
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) aqui apresentado debruçou-se na análise dos possíveis impactes 

que a implantação de uma exploração suinícola com 970 porcas reprodutoras, 8 machos reprodutores, 

2060 lugares para recria de leitões e 6758 porcos de engorda, a que correspondem 1459 CN, poderiam 

ter sobre a região envolvente, no que respeita a aspetos biofísicos, socioeconómicos e culturais. 

 

A produção ocorrerá em regime intensivo, num conjunto várias edificações, individualizando-se áreas 

destinadas a: porcas em gestação, varrascos, maternidades, parques de recria, pavilhões de engorda, 

zona social, enfermaria, armazém e outros. 

 

A produção anual prevista é de 15006 leitões / ano, considerando-se os seguintes valores médios: 970 

Porcas x 2,21 Ciclos / Ano x 7 Leitões / Porca. Com a produção anual acima prevista, o volume de 

negócios rondará, aos preços atuais, os 2 664 000 €. 

 

Para a prossecução do Projeto, serão ocupadas várias edificações e infraestruturas já construídas e em 

bom estado de conservação, procedendo-se em alguns casos a remodelações no interior dos edifícios 

e, construindo-se três novas fossas e duas novas nitreiras, cujo somatório de áreas a intervencionar não 

excederá os ‘0,24 hectares. 

 

O efluente pecuário, com uma estimativa de produção anual de 13697 m3 de chorume e 37,5 toneladas 

de estrume, será transportado na totalidade para Espanha (região de Mérida) onde será aplicado em 

terrenos agrícolas, como fertilizante. 

 

Analisou-se um vasto conjunto de fatores ambientais, não se tendo identificado impactes negativos com 

significância tal que inviabilize o desenvolvimento do Projeto. Para a grande maioria dos impactes 

preconizam-se medidas de minimização que suavizam ou mesmo evitam esse impacte. No que respeita 

a impactes positivos, destacam-se os relacionados com fatores socioeconómicos, nomeadamente no 

que respeita à criação de empregos indiretos.  

 

Em suma, a equipa do presente EIA considera que, cumprido o Projeto e, uma vez implementadas as 

medidas de minimização sugeridas, a implantação do Projeto não originará impactes ambientais 

negativos significativos. 
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