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1 INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Exploração Suinícola da Herdade da Tapada foi elaborado 

pela empresa Biocontrol – Gestão de Sistemas e Controlo Ambiental, Lda, no âmbito da solicitação 

efetuada pela Agricola Ganadera Gil, Lda que se dedica à atividade agropecuária. 

 

Pretende-se que na exploração suinícola da Herdade da Tapada, se produzam, em regime intensivo, 

porcos para abate e leitões para a própria exploração e para envio para outras explorações. Para esta 

produção está previsto a existência de 970 porcas reprodutoras, 8 machos, 2060 lugares para recria de 

leitões e 6758 lugares para porcos de engorda. 

 

Dado o número de animais que se pretende deter na exploração, e também a própria localização da 

exploração, o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 

24 de março, obriga, conforme referido nas alíneas c) e d) do n.º 23 do Anexo I, e também no n.º 1 do 

anexo II, à sujeição a procedimento prévio de avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

 

Para o licenciamento da exploração suinícola foi ainda considerado o Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de 

junho, o qual estabelece o Novo Regime de Exercício da Atividade Pecuária (NREAP), onde se 

enquadram as explorações suinícolas. Este NREAP define também as obrigações legais a que está 

sujeita a gestão dos efluentes pecuários, também denominados como estrume e chorume, sendo que 

as normas regulamentares desta gestão são estabelecidas na Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho. 

 

A entidade licenciadora da Exploração da Herdade da Tapada, sujeita a procedimento de AIA, é a 

Direção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo. 

 

No Estudo de Impacte Ambiental (EIA) elaborado são identificados e avaliados os impactes ambientais 

positivos e negativos produzidos pela implantação da Exploração Suinícola da Herdade da Tapada, de 

modo a que, a durante todo o período de vida da exploração e até à sua desativação, a atividade 

pecuária a desenvolver não contribua para a degradação do ambiente e contribua de forma positiva 

para o desenvolvimento económico e social. 

 

Os trabalhos necessários para a realização do EIA, decorram entre maio e setembro 2015. 
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2 ENQUADRAMENTO E LOCALIZAÇÃO 

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. 

 

Na Figura 11 apresentada de seguida pode ser visto a localização da exploração ao nível regional e 

local. A área do projeto é de cerca de 82,8 hectares, sendo a área de intervenção, onde se localizam as 

instalações afetas à atividade suinícola e inserida na área de projeto, de cerca de 21,1 ha (dividida em 

duas áreas separadas de 6 e 15,1 hectares) 

 

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

Restauração a 4 km para sudeste. A sede de concelho dista 22 km para oés-noroeste 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 efetivamente não foram 

construídas. 
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Figura 1: Enquadramento regional e local da área de Projeto. 
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A Herdade da Tapada já albergou no passado uma exploração agropecuária, sendo que por este facto 

já existem na Herdade edificações e instalações para este efeito, que serão aproveitadas após obras de 

melhoramentos e ampliações de reduzida extensão, no sentido de cumprir todas as obrigações legais 

ao nível ambiental e de bem-estar animal. 

 

No presente momento a Agricola Ganadera Gil,. Lda já desenvolve 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, 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. 

 

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

3.1 INTRODUÇÃO 

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, socioeconómicos 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. 

 

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, 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. 
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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. 

 

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 Cabeças Normais (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, estando previsto no entanto a realização de obras de 

reabilitação de algumas instalações e infraestrutura e a construção de uma nova fossa e duas lagoas de 

retenção de efluentes pecuários e duas estrumeiras (também designadas de nitreiras). 

 

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 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. 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 



       

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO SUÍNICOLA DA HERDADE DA TAPADA 

- RESUMO NÃO TÉCNICO (REVISÃO NO ÂMBITO DO ADITAMENTO) - 

Outubro 2016 
Página 7 de 19 

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

construído. 

 

3.2 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 

reprodutores, 2060 lugares para recria de leitões e 6758 porcos de engorda, a que correspondem 1459 

CN. 

 

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 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.  

 

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 

€. 

 

3.2.1 EDIFICAÇÕES 

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

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

 

Os edifícios existem e estão aptos a funcionar, quer no que respeita à produção suinícola, quer em 

termos de infraestruturas. 
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Figura 2: Área de Projeto (com novas construções destacadas) 

 

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. 

 

3.2.2 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. 

 

3.2.3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

As águas pluviais são encaminhadas para caleiras, que por sua vez são descarregadas fora da área 

dos pavilhões, não existindo qualquer mistura com o efluente proveniente da suinicultura ou com os 

efluentes domésticos. 
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3.2.4 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. 

 

3.2.5 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 em betão e também lagoas impermeabilizadas com tela, para o armazenamento do 

chorume. 

 

Prevê-se uma produção anual de 13697,2 m3 de chorume e 7201,4 toneladas de estrume. 

 

Para o armazenamento dos efluentes pecuários existirão três fossas e duas lagoas para o chorume com 

um volume de armazenamento conjunto de 5598 m3, e duas nitreiras com um volume total de 2544 m3. 

 

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

para espalhamento em terrenos pertencentes ao promotor, tendo como intuito a sua valorização 

agrícola. Estes terrenos localizam-se nos municípios de Viana do Alentejo e Montemor-o-Novo, e 

ocupam uma área total de 337 hectares. 

 

3.2.6 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. 

 

3.2.7 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. 
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No que respeita à ventilação artificial, esta tem como objetivo complementar a ventilação natural, e será 

efetuada por meio de ventiladores. 

 

3.2.8 GESTÃO DE RESÍDUOS E SUBPRODUTOS 

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

agropecuária, 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. 

 

Os cadáveres dos animais serão acondicionados e armazenados num necrotério refrigerado até à sua 

recolha, encontrando-se assim salvaguardadas as condições de salubridade. 

 

3.3 FASE DE DESATIVAÇÃO DO PROJETO 

Aquando do final do período de vida útil da exploração poderão ocorrer dois cenários distintos: 

desativação do projeto mantendo as infraestruturas inativas podendo estas serem reabilitadas para 

outro uso, ou desativação do projeto e desmantelamento de todas as infraestruturas associadas. 

 

No entanto, no Estudo de Impacte Ambiental foram analisados os impactes e respetivas medidas de 

minimização do cenário de desmantelamento das infraestruturas, tendo-se concluído que os impactes 

mais significativos decorriam do ruído gerado por esta obra, assim como pelo Resíduos de Construção 

e Demolição produzidos. 

 

Assim, previu-se a necessidade de existir um Plano de Desativação e Remoção que garanta o correto 

encaminhamento dos resíduos gerados e recuperação da área do projeto. 
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4 PREVISÃO DE IMPACTES 

Em qualquer exploração pecuária existem sempre várias alternativas possíveis de projeto como por 

exemplo: dimensão da exploração, tipo de maneio ou, localização da exploração. Contudo, o facto da 

empresa Agricola Ganadera Gil, Lda. desenvolver já na Herdade da Tapada, em terrenos não afetos à 

exploração alvo do presente estudo, atividades agropecuárias em regime extensivo, elimina o último 

parâmetro de alternativas, ou seja, o da localização. 

 

Destaca-se o facto de qualquer exploração pecuária em regime intensivo requerer a instalação de 

diversas infraestruturas no terreno, as quais, no Projeto em apreciação, já existem no local. Apenas 

será necessário contruir novos sistemas de retenção de efluentes pecuários (chorume e estrume), 

nomeadamente, uma fossa, duas lagoas e duas nitreiras, permitindo assim dar resposta ao efetivo 

solicitado. 

 

O aproveitamento da área edificada, apenas com obras de adaptação/remodelação, permitirão o 

cumprimento do bem-estar animal para o efetivo preconizado. 

 

Com este enquadramento, a localização proposta afigura-se como a única viável, não sendo assim 

neste Estudo de Impacte Ambiental analisadas quaisquer alternativas ao projeto. 

 

A empresa Agricola Ganadera Gil, Lda. compromete-se com a adoção de medidas de proteção 

ambiental que venham a ser consideradas necessárias, resultantes do presente Estudo de Impacte 

Ambiental, compatibilizando a sua atividade pecuária com a preservação do ambiente natural e 

edificado, com estatuto de proteção ou não. 

 

A área de projeto foi caracterizada através de estudos aprofundados (bibliográficos e resultantes de 

levantamentos de campo) de todas as áreas ambientais comummente abordadas em Estudos desta 

natureza, abrangendo aspetos relacionados com o meio biofísico, socioeconómico e, de planeamento e 

ordenamento. Os fatores ambientais e sociais caracterizados incluíram: Clima; Património; Ambiente 

sonoro; Geologia e geomorfologia; Recursos Hídricos e Qualidade da água; Ecologia e biodiversidade; 

Socioeconómica; Ordenamento do Território; Solos e capacidade de uso do solo; Paisagem e, 

Resíduos. 

 

Em função dos impactes negativos previstos, definiram-se para cada fator ambiental um conjunto de 

medidas de minimização específicas. 
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Assim, discriminando os principais impactes identificados por fator ambiental, tem-se: 

 

Clima – Não foram identificados quaisquer impactes significativos ainda que, a libertação de metano 

para a atmosfera, a partir das superfícies expostas das fossas de efluentes pecuários, contribua para as 

tão faladas alterações climáticas; 

  

Património – Existem impactes classificados como pouco significativos, relacionados com um sítio 

arqueológico e, com uma edificação. São propostas medidas de minimização para ambos os casos. A 

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

Nacional ou Imóvel de Interesse Público; 

 

Ambiente sonoro – Não existem recetores sensíveis ao ruído na área de influência acústica do Projeto, 

pelo que os impactes identificados (maioritariamente na fase de construção/remodelação) são na sua 

totalidade, classificados como pouco significativos; 

  

Geologia e geomorfologia - Não foram identificados quaisquer impactes significativos ainda que a 

área de Projeto se sobreponha a uma área de prospeção e pesquisa mineral. Esta sobreposição em 

área é contudo, residual; 

  

Recursos Hídricos e Qualidade da água – No que respeita a aspetos meramente quantitativos dos 

recursos hídricos (por ex. caudais) classificam-se os impactes como nulos. Os impactes na qualidade 

das águas (quer superficiais quer subterrâneas), considerando-se um normal funcionamento da 

exploração pecuária, são classificados como pouco significativos. São propostas medidas de 

minimização, com vista à preservação da qualidade das águas. 

 

Ecologia e biodiversidade - Existem impactes classificados como pouco significativos, relacionados 

com a destruição de habitats, com a perturbação de animais selvagens (durante a fase de obra), com o 

aumento do risco de atropelamento e, com a possível afetação da comunidade piscícola da ribeira de 

Safareja, por escorrências não controladas oriundas da exploração. Este último impacte, ainda que 

pouco provável atendendo ao Projeto e às medidas de minimização preconizadas no presente Estudo 

de Impacte Ambiental, é mesmo classificado como significativo.  

 

Socioeconómica – Os impactes socioeconómicos são maioritariamente impactes positivos, 

nomeadamente pela criação de emprego e/ou incremento da atividade económica na envolvente. O 
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investimento inicial previsto, para compra de animais e para obras, é de 430 000 €, enquanto que o 

volume anual estimado de negócio é de 2 664 000 €. Relativamente ao emprego, destaca-se a 

pertinência de potenciar o emprego local. O impacte social negativo identificado é classificado como 

pouco significativo, relacionando-se com a propagação de odores para aglomerados urbanos próximos. 

Destaca-se o facto de Safara ficar a aproximadamente 2 km para noroeste da exploração e, os ventos 

predominantes soprarem em sentido oposto, ou seja, de noroeste para sudeste; 

  

Ordenamento do Território – Não foram identificados impactes negativos na confrontação com os 

seguintes planos/programas: Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

Plano de Ordenamento Florestal do Baixo-Alentejo (PROF-BA); Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica (RH) 7 – Guadiana; Plano Regional de Ordenamento 

do Território do Alentejo (PROTA). Relativamente ao Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN-2000) 

e, ao Plano Diretor Municipal de Moura (PDMM), identificaram-se alguns impactes pouco significativos 

(ex. afetação de área classificada como “montado de sobro e azinho”; impactes negativos caso se 

verifique algum acidente com os veículos de transporte de efluentes). Não se considera ainda, existirem 

quaisquer impactes sobre a Reserva Ecológica Nacional (REN) uma vez que na pequena área REN 

inclusa na área de Projeto, não existirão quaisquer construções; 

 

Solos e capacidade de uso do solo - Existem impactes classificados como negativos, permanentes, 

locais e, pouco significativos, relacionados com a impermeabilização do solo (nomeadamente associada 

à construção de uma fossa, duas lagoas e duas nitreiras), a qual acontecerá em apenas 0,24 hectares 

e, com a possibilidade de contaminação dos solos por derrames de vária natureza, os quais são 

considerados negativos, locais, pouco prováveis e pouco significativos; 

 

Paisagem – Os impactes negativos identificados são pouco significativos e relacionados com impactes 

visuais. Em sentido oposto, considera-se que os melhoramentos previstos para os edifícios constituirão 

um impacte positivo, ainda que, também pouco significativo;  

 

Resíduos – Os resíduos de construção e demolição (RCD) constituem o único provável impacte 

negativo. Este é contudo, um impacte pouco significativo.  

 

Impactes cumulativos – Na área de Projeto e envolvente próxima observa-se a presença de bovinos e 

suínos em regime extensivo. Com o normal funcionamento da exploração pecuária, nomeadamente o  

sistema de retenção de efluentes pecuários, não é esperada a existência de impactes cumulativos. 

Destacam-se as seguintes características do Projeto, as quais fundamentam esta previsão: 
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-O regime intensivo (alvo do presente Estudo de Impacte Ambiental) não contempla a existência de 

animais a céu aberto (fora dos pavilhões); 

- O sistema de retenção de efluentes pecuários encontra-se corretamente dimensionado e com margem 

de segurança para situações climáticas extremas, não se prevendo qualquer galgamento e escorrência 

de efluente pecuário para fora das estruturas de retenção; 

- A valorização agrícola dos efluentes pecuários produzidos no regime intensivo acontecerá em parcelas 

de terreno sitas nos municípios de Viana do Alentejo e de Montemor-o-Novo, bastante afastadas da 

área de Projeto e das áreas contíguas com pecuária em regime extensivo.   

 

5 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

É proposto um extenso conjunto de medidas de minimização de impactes, quer para a fase de 

construção/remodelação quer para a fase de exploração, quer ainda para a fase de desativação. Muitas 

destas medidas são consideradas transversais a diversos fatores ambientais. Outras, são sem dúvida, 

mais específicas. 

Listam-se em baixo um conjunto de medidas considerado representativo das medidas de minimização 

constantes no Relatório Síntese (parte integrante deste Estudo de Impacte Ambiental). 

 

- Definição de uma área de proteção a um sítio arqueológico, interditando-se a construção e/ou 

atividade pecuária ou agrícola nessa área; 

- Realização de obras de recuperação de um conjunto edificado, nomeadamente dos elementos 

em piores condições de preservação; 

- Acompanhamento presencial, por parte de um arqueólogo de todos os trabalhos futuros que 

impliquem revolvimentos de solos, nomeadamente: desmatações, decapagens e escavações; 

- Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- Durante a fase de construção, a localização do estaleiro deverá ser o mais afastada possível dos 

Recetores Sensíveis existentes (localidade de Safara); 

- Os materiais geológicos eventualmente sobrantes de movimentações de terras prévias à 

construção das fossas, deverão ser encaminhados para local adequado, por empresa 

devidamente licenciada para o transporte e deposição deste tipo de materiais; 

- O operador da exploração deverá aplicar técnicas identificadas como Melhores Técnicas 

Disponíveis (MTD), relacionadas com a redução de consumo de água (ex. regulação do fluxo 

nos bebedouros); 

- 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; 

- Na fase de construção, 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; 

- A lavagem de máquinas e mudanças de óleos deverá ser feita, em locais destinados para o 

efeito; 

- 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; 

- 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 
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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; 

- Na fase de desativação, todas as áreas que sofreram alterações devido à implantação das 

infraestruturas mas também as áreas semi-naturais deverão ser alvo de um Plano Ambiental de 

Recuperação. Este plano deverá ter em 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- Na 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; 

- 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; 
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- 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 

revestimento vegetal (sementeira, para revestimento do solo, e plantação de dispersa de 

azinheira e oliveira), após descompactação e regularização do terreno; 

- 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; 

- 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. 

 

Destaca-se o facto de a listagem acima não contemplar a totalidade das medidas preconizadas e, 

muitas destas medidas encontrarem-se enquadradas legalmente, com implementação de carácter 

obrigatório. 

 

6 PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Uma vez que o abastecimento de água à exploração pecuária “Herdade da Tapada” terá origem em 

águas subterrâneas, nomeadamente através da sua captação por furos existentes na propriedade, é 

proposto plano de monitorização da evolução dos níveis piezométricos (profundidades dos níveis 

freáticos). A pertinência deste plano prende-se ainda com a identificação de uma captação (poço) para 

abastecimento público junto da localidade de Safara. 

É ainda proposto um plano de monitorização para a qualidade das águas subterrâneas, com uma 

periodicidade semestral e para o seguinte conjunto de parâmetros: Condutividade elétrica; pH, azoto 

amoniacal, nitratos, fósforo total ou ortofosfatos. 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS 

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 13697,2 m3 de chorume e 7201,4 

toneladas de estrume, será transportado na totalidade para terrenos pertencentes ao promotor 

localizados nos municípios de Viana do Alentejo e Montemor-o-Novo, ocupando uma área total de 337 

hectares, 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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