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INTRODUÇÃO  

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao Projeto de 

Ampliação do Centro de Recria e Engorda de Bovinos de Vale da Lança (Processo n.º AIA 

2016_0011_050211), a Comissão de Avaliação (CA) nomeada para o efeito, após apreciação 

técnica da documentação recebida, considerou necessária a apresentação de elementos 

adicionais para efeitos da conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

O presente documento que agora se apresenta sob a forma de um Aditamento ao Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) visa dar resposta aos elementos adicionais solicitados na carta da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro) de 23 de 

novembro de 2016 com a referência DAA 2643/16. 

Os elementos e respostas aos esclarecimentos solicitados pela Comissão de Avaliação são 

apresentados seguindo a sequência dos pontos do Parecer, destacando-se previamente à 

resposta, o conteúdo da observação / solicitação. 
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1. ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL   

1.1 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1. Identificar a fase em que o projeto se encontra, nomeadamente: estudo prévio, anteprojeto ou 
projeto de execução. 

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

 

2. Identificar o período em que decorreu a elaboração do EIA. 

O presente EIA foi elaborado durante o período compreendido entre dezembro de 2015 e abril 
de 2017. 

 

3. Identificar o enquadramento legal do projeto, de acordo com os n.ºs 3 a 5 do Artigo 1.º, que 
sujeita o projeto a AIA (Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

O Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos 
do Decreto-Lei nº 151-B/2013 de 31 outubro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 
março, e da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril). Este diploma legal, ao abrigo do n.º 3 do Artº 
1º e do ponto 1 do Anexo II, alínea e), obriga à apresentação de Estudo de Impacte Ambiental 
para instalações de pecuária intensiva com um número igual ou superior a 600 bovinos. É neste 
âmbito que se enquadra o projeto da Exploração de Bovinos “Centro de Recria e Engorda de 
Bovinos do Vale de Lança”, cujo efetivo proposto no projeto de ampliação sujeito a AIA será de 
1500 bovinos, a que corresponde a 720 CN. 

 

4. Apresentar cópia dos títulos em vigor, para o exercício da atividade, e das licenças de construção 
do edificado existente. 

Estes elementos foram inseridos nas peças desenhadas incluídas no Anexo 1.1 da presente 
adenda.  

 

5. Apresentar cartografia à escala 1:25.000, com a representação do projeto e respetivas 
componentes (atual e ampliação). Não é perceptivel a localização e delimitação da área em estudo, 
sendo esse um elemento essencial para a análise do projeto. 

Estes elementos foram inseridos nos anexos técnicos incluídos no Anexo 1.3 do relatório 
síntese e que acompanham esta adenda. 

 

6. Apresentar planta de implantação, à escala 1:2.000, com a identificação das construções 
existentes e propostas na ampliação, enunciando o seu uso e as resptivas áreas de implantação e 
construção.  

Estes elementos foram inseridos nas peças desenhadas incluídas no Desenho nº 2 do Anexo 
1.3 do presente documento. 
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7. Caracterizar as infraestruturas que integram o projeto, existentes e propostas com a ampliação. 

CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES 

A exploração do Centro de Recria e Engorda de Bovinos de Vale da Lança, já existente e em 
funcionamento, ocupa uma área de 30 159,26 m2 é composta por um núcleo de produção de 
bovinos em regime intensivo ao ar livre e método convencional, com a marca PTNU81L-R.  

As instalações da exploração pecuária de bovinos estão localizadas em local isolado, a cerca de 
230 m de distância da extrema da propriedade, não confinando com vias de comunicação de 
utilização pública ou com instalações de terceiros, de forma a reduzir o risco de disseminação 
de doenças infeciosas transmitidas por via eólica. 

O acesso às instalações é efetuado por um caminho interno de utilização exclusiva por 
funcionários, fornecedores e outras entidades devidamente autorizadas pelo proponente, os 
quais estão sujeitos às medidas de controlo sanitário legalmente exigidas.  

De acordo com a informação do proponente, encontram-se atualmente na exploração a 
totalidade das CN previstas no projeto de ampliação, o que corresponde a 1500 bovinos. O 
efetivo animal é distribuído pelos dois pavilhões em atual exploração, identificados na planta 
das construções licenciadas (Desenho 1 do Anexo 1.3 do Volume 3 – Anexos Técnicos com as 
letras A e B), que correspondem a 900 m2 de área bruta de construção licenciada, para uma 
volumetria de 5 400 m3.  

Os bovinos da exploração encontram-se estabulados nos dois pavilhões cobertos, com piso em 
laje maciça de betão e acabamento antiderrapante sob cama de palha. Cada um dos pavilhões 
é circunscrito ao nível do pavimento por um patim de 0,6 m de altura em alvenaria de tijolo que 
permite o confinamento do estrume, efluente pecuário produzido, suportando 
simultaneamente os gradientes de contenção dos animais. A estrutura é constituída por 
guardas metálicas galvanizadas e a cobertura é em chapa metálica ondulada. As instalações 
cobertas são limpas três vezes ao dia e, sempre que se justifique, por arrastamento. 

A instalação de produção insere-se em propriedade completamente vedada com postes de 
madeira tratada e rede em malha metálica hexagonal e, nalguns pontos um muro executado 
com blocos de cimento com alturas médias de 1,5m. Para além dos parques cobertos, os 
animais ocupam também, em parte do ciclo produtivo, as zonas pastoreáveis e os parques 
descobertos (Fotografias 1 e 2).  

Existe ainda um conjunto de equipamentos de apoio ao funcionamento da exploração, 
nomeadamente tratores, cisternas, reboques, grades de discos, grade de tornos, charrua de 
discos, escarificadores, reboque espalhador de estrumes (Herculano), veículos ligeiros de 
mercadorias e alfaias agrícolas.  

 
Fotografia 1 – Parques cobertos.  
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Fotografia 2 – Parques descobertos.  
CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROJETADAS 

Com o projeto de ampliação – sobre o qual versa o presente EIA – pretende-se um acréscimo 

da capacidade da instalação para um máximo de 1500 animais (720 CN), constituído por 1200 

vitelos de engorda (até 350 kg pv/até 1 ano, para abate) (600 CN) e 300 bovinos até 6 meses 

(após desmame) (120 CN), estimando-se uma produção anual de cerca de 2 400 animais/ano.  

O projeto reporta-se à obra de ampliação da exploração que ocupará uma área total de 202 880 

m2 (para um aumento de 38 166 m2), com uma área impermeabilizada total de 8 543,21 m2 

constituída por um conjunto de 11 telheiros de abrigo e 22 parques, dos quais 9 são descobertos 

(Desenho 2 do Anexo 2.3 do Volume 3 – Anexos Técnicos). A área permeável, designada por 

área de pastoreio, ocupará cerca de 18,62 ha.    

A área onde está prevista a construção dos edifícios corresponde à zona central da propriedade, 

de origem granítica, arborizada na sua envolvente com árvores de médio e grande porte 

criando uma barreira visual.  

A volumetria proposta das construções (51 259,26 m3) respeita a permitida para o local, em que 

os edificios confinam na sua periferia com terrenos afetos à atividade, cujo acesso é realizado 

por um arruamento devidamente infra-estruturado. O terreno onde está prevista a construção 

dos edifícios novos afetos à ampliação da exploração pecuária de bovinos encontra-se 

atualmente ocupado por pastagens (Fotografia 3).  

    

Fotografia 3 – Terreno ocupado por pastagens destinado à construção dos novos edifícios. 
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As infraestruturas a construir no âmbito do projeto de ampliação da exploração pecuária de 

bovinos são as seguintes:  

• Casa de Balança - a casa da balança tem uma área de 6,72m2 e é composta por  em 
tijoleira cerâmica assente sobre base de enrocamento de pedra britada e massame de 
betão. A estrutura é em laje aligeirada (vigas e abobadilha de LECA).  As paredes são 
em blocos de cimento assentes com argamassa de cimento, rebocas e pintadas com 
cor branca. A cobertura é em telha Lusa, assente sobre laje de cobertura em laje 
aligeirada. 

• Balança  -  a balança ocupa uma área de 73,62m2, sendo o pavimento em chapa xadrez 
e a vedação em perfil metálico redondo pintado com tinta esmalte de cor verde. 

• Edifício de apoio à exploração - o edifício de apoio à exploração tem uma área de 
88,12m2 e é composto por sala, copa e WC (construção nº 5), escritório para a passagem 
de guias (construção nº 3) e alpendre (construção nº 4). O pavimento é em tijoleira 
cerâmica assente sobre base de enrocamento de pedra britada e massame de betão. A 
estrutura é em laje aligeirada (vigas e abobadilha de LECA).  As paredes são em blocos 
de cimento assentes com argamassa de cimento, rebocas e pintadas com cor branca. 
A cobertura é em telha Lusa, assente sobre laje de cobertura em laje aligeirada. 

• Instalações sanitárias e vestíbulo dos trabalhadores - As instalações sanitárias e 
vestíbulo (construção nº 7) possuem uma área de 29,07m2. O pavimento é em mosaico 
cerâmico assente sobre base de enrocamento de pedra britada e massame de betão. A 
estrutura é em laje aligeirada (vigas e abobadilha de LECA).  As parede são em blocos 
de cimento assentes com argamassa de cimento, rebocas e pintadas com cor branca. 
A cobertura é em telha Lusa, assente sobre laje de cobertura em laje aligeirada. 

• Estacionamento coberto - O estacionamento coberto (construção nº 6) tem uma área 
de 69,54m2. O pavimento térreo é em cimento afagado, sobre base de enrocamento 
de pedra britada e massame de betão. A estrutura é em perfis metálicos H e laje 
aligeirada (vigas e abobadilha de LECA).  As parede são em blocos de cimento assentes 
com argamassa de cimento, rebocas e pintadas com cor branca. A cobertura é em 
chapa de LUSALITE assente sobre estrutura metálica em perfil H. 

• Cais de cargas e descargas - O cais de carga e descargas (construção nº 8) tem uma 
área de 303,00m2 e é composto por pavimento em enrocamento de pedra britada e 
massame de betão e estrutura em perfis metálicos H. As paredes são em blocos de 
cimento assentes com argamassa de cimento, rebocadas e pintadas de cor branca. A 
cobertura  será em chapa lacada cinza assente em estrutura metálica em perfil H. 

• Parque enfermaria - O edifício do parque de enfermaria (construção nº 9) tem uma 
área de 91,32m2 e é constituído por pavimento em enrocamento de pedra britada e 
massame de betão e estrutura metálica em perfil H. As paredes são em blocos de 
cimento assentes com argamassa de cimento, rebocadas e pintadas de cor branca. A 
cobertura é em chapa lacada cinza assente em estrutura metálica em perfil H. 

• Armazéns de forragens - Os armazéns de forragens são 2  perfazendo uma área total 
de 570,30m2. O pavimento é em enrocamento de pedra britada e massame de betão e 
estrutura metálica em perfil H. As paredes são em blocos de cimento assentes com 
argamassa de cimento, rebocadas e pintadas de cor branca. A cobertura é em chapa 
lacada cinza assente em estrutura metálica em perfil H. 

• Zonas de circulação cobertas - As zonas de circulação cobertas são 3 (C4, C5 e C6), 
ocupam uma área total de 457,19m2, e são constituídas por pavimento térreo e 
estrutura em rails metálicos. As paredes são em blocos de cimento assentes com 
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argamassa de cimento, rebocadas e pintadas a cor branca. A vedação será feita com 
rails metálicos. 

• Zonas de circulação descobertas - As zonas de circulação descobertas são 3 (C1, C2 e 
C3) e abrangem uma área total de 3 324,92m2, constituídas por pavimento térreo e 
estrutura e vedação em rails metálicos. 

• Telheiros de abrigo - Os telheiros de abrigo, 11 no total, abrangem uma área de 2 
369,61m2 sendo compostos por pavimento térreo, estrutura com rails metálicos e 
cobertura em chapa lacada cinza assente sobre estrutura metálica. A vedação será com 
rails metálicos. 

• Parques cobertos - Os parques cobertos serão 12 e comportam uma área conjunta de 
5 337,01m2. Serão compostos por pavimento térreo, paredes em blocos de cimento 
assentes com argamassa de cimento, rebocadas e pintadas de cor branca, estrutura 
metálica com rails e perfis H e cobertura em chapa lacada branca, assente sobre 
estrutura metálica. 

• Parques descobertos - Os parques descobertos serão 10 e ocupam uma área total de 
17 438,84m2, sendo constituídos por pavimento térreo, estrutura metálica com rails e 
vedação igualmente com rails metálicos. 

No Anexo 1.3 do Volume 3 – Anexos Técnicos do presente EIA apresentam-se as seguintes 

plantas da instalação: levantamento topográfico, planta de implantação e plantas cortes e 

alçados dos pavilhões de engorda existentes.  

Em todos os parques existirão bebedouros de nível. O número de animais por parque varia de 

acordo com a sua capacidade de ocupação.  No Quadro 1 seguinte indicam-se as edificações a 

construir e as respetivas áreas coberta/descoberta correspondentes. 

Quadro 1  – Resumo das áreas (m2) das edificações a construir. 

Edificações a construir Área coberta (m2) Área descoberta (m2) 

Báscula de 60 toneladas  73,62 - 
Casa da balança 6,72 - 
Cais de cargas e descargas 303,00 - 
Telheiros de abrigo (11) 2 369,61 - 
Parques cobertos (12) 5 337,01 - 
Parques descobertos (10) - 17 438,84 
Zonas de circulação  cobertas (3) 457,19 - 
Zonas de circulação descobertas  (3) - 3 324,92 
Parque da enfermaria  91,32 - 
Armazém de forragens (2) 570,30 - 
Edifício de apoio (sala, copa e WC) 55,19 - 
Alpendre 22,16 - 
Escritório passagem de guias 10,77 - 
Instalações sanitárias e vestíbulos  29,07 - 
Estacionamento coberto  69,54 - 

CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE APOIO 

Abastecimento de energia elétrica 

O fornecimento de energia elétrica à exploração é assegurado por ligação à rede pública de 

distribuição. O consumo médio anual de energia na exploração é atualmente de cerca de 45 220 

kWh para uma potencia contratada de 20,70 kW.  

Sistema de alimentação 
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O processo produtivo envolve, a montante, a produção de alimento para o efetivo pecuário 

(palha) em terrenos pertencentes à exploração e também adquiridos a produtores vizinhos. A 

alimentação é complementada com matérias primas (farinha de milho, soja, etc.) que são 

adquiridas no mercado e armazenadas na exploração em silos de fibra ou metal, localizados na 

zona limpa. O consumo anual de alimentos previstos para a exploração é de cerca de 90 

toneladas de palha e ração, sendo previsível o seu aumento após a implementação do projeto. 

Atualmente existem 12 silos com capacidades de 4 toneladas, a partir dos quais é efetuada a 

distribuição do alimento. Com a execução do projeto serão instalados 17 novos silos com 

capacidade de 4 toneladas e 5 silos com capacidade de 10 toneladas, com características e 

sistema de distribuição idênticos aos atuais.  

 

8. Caracterizar e indicar em planta o sistema de retenção dos efluentes pecuários e nitreira, 
nomeadamente no que diz respeito às suas características construtivas e ao tipo de 
impermeabilização que os seus órgãos possuem. 

A gestão dos efluentes atualmente produzidos é efectuada de acordo com o Plano de Gestao 

de Efluentes Pecuarios (PGEP) apresentado em 2017 à Direção Regional de Agricultura e Pescas 

de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT), e a partir do qual se efectuou a caracterizacção dos 

efluentes pecuários.  

Os bovinos da exploração encontram-se estabulados em 12 pavilhões abertos, com piso de 

massa de betão e acabamento anti-derrapante sobre cama de palha. No total, os pavilhões 

cobertos perfazem uma área total de 8 543,21 m2, como pode ser verificado nas peças 

desenhadas acompanhantes do Formulário NREAP com o n.º de processo 18999/01/C 2013.  

O efluente pecuário gerado na exploração é o estrume. Circundando cada pavilhão existe um 
patim de 60 cm de altura em alvenaria de tijolo que permite o confinamento do estrume até 
esta altura, suportando simultaneamente os gradeamentos de contenção dos animais. Todas 
as peças metálicas, inclusive a estrutura de cobertura, têm acabamento anti-corrosão. A 
respetiva planta geral e de efluentes encontra-se representada à escala ½ 000 no Desenho n.º 
4 do Anexo 1.3 do Volume 3 – Anexos Técnicos. Os animais também utilizam em parte do ciclo 
produtivo as zonas pastoriáveis circundantes do pavilhão.   

 

9. Referir as origens e consumos de água para os diferentes usos, doméstico e abeberamento 
animal. No caso do abastecimento doméstico, se a origem de água não for a rede pública de 
abastecimento público, deve ser apresentada uma declaração da entidade gestora da rede de 
abastecimento em como o local em causa não pode ser abastecido pela rede pública. 

O abastecimento de água às instalações da exploração é garantido através da rede pública de 

abastecimento de água. No Anexo 1.5a do Volume 3 – Anexos Técnicos encontra-se a 

declaração em como a entidade tem capacidade para fornecer os caudais necessários para usos 

domésticos. Estima-se um consumo anual de água em cerca de 86 m3/ano.  

A exploração possui uma captação de água subterrânea (furo) com o Título de Utilização n.º 

5433-L/2006 emitido pela CCDR-C, cujo documento se apresenta no Anexo 2.1 do Volume 3 – 

Anexos Técnicos, que fornece a água necessária para abeberamento dos animais e ainda a 

necessária para as lavagens, não existindo registo do caudal consumido. 
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10. Indicar o destino das águas pluviais suscetíveis de contaminação e não contaminadas, 
localizando os locais de descarga no meio recetor, se for o caso. No caso das águas puviais 
suscetíveis de contaminação, indicar e caracterizar o sistema de tratamento a que serão 
submetidas antes da sua descarga no meio recetor, se aplicável. 

Na exploração não existe, nem está prevista, qualquer rede de drenagem das águas pluviais. As 

águas pluviais recolhidas nas coberturas dos edifícios infiltram no solo, na envolvente dos 

edifícios. O aumento local do escoamento que é rejeitado nos terrenos localizados na 

envolvente será pouco significativo.  

 

11. Identificar o destino final das águas residuais domésticas, durante as fases de construção e de 
exploração, descrever os respetivos sistemas de tratamento e apresentar uma estimativa do 
volume de efluentes produzidos. 

Os efluentes domésticos gerados na fase de construção e exploração têm origem nas 

instalações sanitárias e balneários. A quantidade e caracterização deste tipo de efluente foram 

estimadas com base no número de trabalhadores. Assumindo-se uma capitação hidráulica 

média diária de 50l/trabalhador e uma capitação orgânica média diária de 20 g 

CBO5/trabalhador, estima-se um caudal médio diário de 200 litros e uma carga orgânica de 80 

g CBO5/dia.  

Os efluentes provenientes das instalações sanitárias são atualmente encaminhados para a 

ligação ao coletor municipal, sendo este o destino final dos efluentes domésticos. 

 

 

12. Apresentar o PGEP devidamente validado pela DRAP-LVT. 

Este elemento foi inserido no Anexo 1.4 do Volume 3 – Anexos Técnicos do presente 
documento. 

 

13. Relativamente às áreas de espalhamento, deverá ser apresentada a seguinte informação: 

a) Localizar as parcelas identificadas, em planta à escla 1:25.000 (carta militar atualizada). 

De acordo com a atualização do Plano de Gestao de Efluentes Pecuarios (PGEP) apresentado 
em 2017 à Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT), 
atualmente não ocorre valorização agrícola dos solos indexados à exploração pecuária, objeto 
do presente estudo, sendo que todo o efluente pecuário produzido – estrume – será destinado 
à fertilização dos solos em unidades de produção de terceiros e vendido a negociantes de 
estrume da região.  

As explorações pecuárias produtoras de estrume são escassas na região, tornando este 
corretivo orgânico muito procurado. No PGEP estão devidamente identificadas as parcelas nas 
declarações de cedência dos titulares das explorações que realizam a valorização agrícola dos 
solos.  
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b) Identificar as interdições e condicionantes associadas ao domínio público hídrico relativas à 
valorização agrícola dos efluentes, dispostas na Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, bem como 
as tipologias REN intersetadas. Deverão ser apresentadas peças desenhadas em número e escala 
adequada, identificando essas interdições e condicionantes. 

De acordo com a atualização do PGEP apresentado em 2017 à Direção Regional de Agricultura 
e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT), atualmente não ocorre valorização agrícola dos 
solos indexados à exploração pecuária, objeto do presente estudo, sendo que todo o efluente 
pecuário produzido – estrume – será destinado à fertilização dos solos em unidades de 
produção de terceiros e vendido a negociantes de estrume da região.  

 

c) Identificar as massas de água e o respetivo estado ecológico, em conformidade com a 
classificação do estado efetuada de acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo 
e Ribeiras de Oeste (versão do estado das massas de água, para consulta pública, junho de 2015, 
http://www.apambiente.pt). 

De acordo com os objetivos ambientais estabelecidos pela Diretiva Quadro da Água (Diretiva 

n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, transposta para o 

direito interno pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro – Lei da Água), o estado ecológico da 

Ribeira de Santo António foi considerado medíocre (numa escala de excelente, bom, razoável, 

medíocre e mau), enquanto o estado químico foi classificado como não determinado (numa 

escala de bom, insuficiente e não determinado), o que determina um estado global inferior a 

bom (APA, 2016). 

No âmbito do PGBH do Tejo e Ribeiras de Oeste (APA, 2016), o estado químico das massas de 

água subterrâneas do sistema aquífero foi classificado como “Bom”, numa escala de “bom” e 

“medíocre”, assim como um estado global da massa de água subterrânea classificado como 

“Bom e superior”. 

 

14. Deverá ser indicado se está previsto algum local de armazenamento de combustíveis, óleos e 
outros lublificantes. 

A exploração não disporá de locais previstos para armazenamento de combustíveis, óleos ou 

outros lubrificantes, pelo que todos os elementos em causa serão transportados de e para o 

local sempre que necessário. 

 

15. Disponibilizar, se possível, a informação da delimitação das futuras áreas de valorização, em 
formato “Shapefile” (ESRI), no sistema de coordenadas, oficial de Portugal Continental PT-TM06-
ETRS89 (EPSG: 3763). 

Através da informação apresentada no EIA não foi possível obter a localização exata deste projeto. 
No entanto, julga-se que o mesmo se localiza na massa de água Rio Ocreza (PT05TEJ0828), a qual 
apresenta uma classificação do estado ecológico de “Medíocre”, de acordo com a avaliação do 
estado das massas de água superficiais, incluída na versão para consulta pública do Plano de 
Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras de Oeste. Nestas conições, considera-se que o 
espalhamento na área da massa de água em questão deverá ser interdito. 

A área do presente projeto insere-se na bacia do rio Ocreza (código PT05TEJ0828), um dos 
principais afluentes da margem direita do rio Tejo, que nasce na serra da Gardunha, a cerca de 
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1160 m de altitude e percorre 83,5 km, com alguns troços de sinuosidade acentuada, até 
desaguar no rio Tejo, a jusante da barragem de Fratel, a 12 km da localidade de Fratel, drenando 
uma área de 1 422,2 km2.  

Dentro desta bacia, a drenagem superficial do terreno de implantação das instalações do 
projeto é direcionada para a Ribeira de Santo António (código PT05TEJ1064), afluente da 
margem esquerda do rio Ocreza, que confina a propriedade da exploração pecuária objeto 
deste estudo a noroeste. 

De acordo com os objetivos ambientais estabelecidos pela Diretiva Quadro da Água (Diretiva 

n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, transposta para o 

direito interno pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro – Lei da Água), o estado ecológico da 

Ribeira de Santo António foi considerado medíocre (numa escala de excelente, bom, razoável, 

medíocre e mau), enquanto o estado químico foi classificado como não determinado (numa 

escala de bom, insuficiente e não determinado), o que determina um estado global inferior a 

bom (APA, 2016). 

Em virtude disso, tornou-se necessário interditar o espalhamento de estrume na área da 
exploração pecuária, pelo que se procedeu a uma atualização do Plano de Gestao de Efluentes 
Pecuarios (PGEP) apresentado em 2017 à Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e 
Vale do Tejo (DRAP-LVT), e a partir do qual se efectuou a caracterizacção dos efluentes 
pecuários.  

Tal como referido no ponto 13.a) e b), atualmente não ocorre valorização agrícola dos solos 
indexados à exploração pecuária, objeto do presente estudo, sendo que todo o efluente 
pecuário produzido – estrume – será destinado à fertilização dos solos em unidades de 
produção de terceiros e vendido a negociantes de estrume da região. 

A informação geográfica referente aos limites da exploração pecuária e da respetiva 
propriedade é apresentada em formato digital no Anexo 4 – Peças Desenhadas da presente 
adenda. 

 

16. Corrigir a calendarização apresentada, tendo em conta o período em que decorre o atual 
procedimento de AIA. 

Estima-se que a fase de construção possa ter uma duração de 7 meses e que a fase de 

funcionamento tenha uma duração de cerca de 28 anos. A fase de desativação deverá iniciar-

se no final da fase de funcionamento e deverá ter uma duração estimada de 7 anos. 

O cronograma temporal das várias fases do projeto é apresentado no Quadro 2.  

Quadro 2 - Datas de início e fim das diferentes fases do projeto.  

Fases Início Final 

Construção 11-05-2017 12-012-2017 
Exploração 12-12-2017 12-12-2045 
Desativação 13-12-2045 13-12-2052 

 

 

17. Clarificar a previsão dos montantes de estrume e chorume produzidos. 
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A gestão dos efluentes atualmente produzidos é efectuada de acordo com o Plano de Gestao 

de Efluentes Pecuarios (PGEP) apresentado em 2017 à Direção Regional de Agricultura e Pescas 

de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT), e a partir do qual se efectuou a caracterização dos 

efluentes pecuários (Anexo 1.4 do Volume 3 – Anexos Técnicos).  

Os bovinos da exploração encontram-se estabulados em 12 pavilhões abertos, com piso de 

massa de betão e acabamento anti-derrapante sobre cama de palha. No total, os pavilhões 

cobertos perfazem uma área total de 8 543,21 m2, como pode ser verificado nas peças 

desenhadas acompanhantes do Formulário NREAP com o n.º de processo 18999/01/C 2013. O 

material cama utilizado é a palha, estimando-se uma produção mensal de 13,5 toneladas para 

um efetivo de 1500 animais, o que corresponde a um total anual de 162 toneladas.  

O efluente pecuário gerado na exploração é o estrume. Circundando cada pavilhão existe um 

patim de 60 cm de altura em alvenaria de tijolo que permite o confinamento do estrume até 

esta altura, suportando simultaneamente os gradeamentos de contenção dos animais. Todas 

as peças metálicas, inclusive a estrutura de cobertura, têm acabamento anti-corrosão. A 

respetiva planta geral e de efluentes encontra-se representada à escala 1/2 000 no Desenho n.º 

4 do Anexo 1.3 do Volume 3 – Anexos Técnicos. Os animais também utilizam em parte do ciclo 

produtivo as zonas pastoriáveis circundantes dos pavilhões.  

O Quadro 3 apresenta a capacidade do Núcleo de Produção (NP) da exploração pecuária de 

bovinos.  

Quadro 3 - Capacidade do Núcleo de Produção (NP) da exploração pecuária de bovinos.  

 

Produção prevista de efluentes pecuários 

A ampliação da exploração prevê um aumento do efetivo base para 1500 animais. Nestas 

condições estima-se que os efluentes pecuários gerados na exploração, num total anual de 8 

982 toneladas (8 820 toneladas de estrume e 162 toneladas de palha, o material de cama 

utilizado na exploração), tenham as características que se apresentam no Quadro 4.  

Os cálculos que a seguir se apresentam foram realizados com recurso ao formulário do Plano 

de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP), para um número de cabeças normais (CN) de 720 e 

uma produção média mensal de 748,5 toneladas (Anexo 1.4 do Volume 3 – Anexos Técnicos).  

 Matérias de cama Pastoreio Parque exterior 

Animais Nº CN 
Nº* 
CN 

Tipo 
Prod. 

Kg/ 
Ani./mês 

Mês/ 
ano 

Horas/dia 
Mês/ 
ano 

Horas 
/dia 

Vitelo de engorda (até 
350 kg pv/até 1 ano, 
para abate) 

1200 0,5 600 Palha 10 9 4 0 0 

Bovino até aos 6 meses 
(após desmame) 

300 0,4 120 Palha 5 9 4 0 0 

Total 1500  720       
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Quadro 4 - Produção prevista de efluentes pecuários (ton ou m3) para um efetivo de 1500 
animais.  

 

O destino final dos efluentes produzidos na exploracao é a valorizacao agrícola no solo nos 

moldes definidos na Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho, que estabelece as normas   

regulamentares a que obedecem a gestão dos efluentes das actividades pecuárias e o 

armazenamento, transporte e valorização de outros fertilizantes orgânicos.  

O efluente pecuário produzido na exploração – estrume – será vendido na totalidade para 

outras explorações agrícolas da região e a negociantes de estrume, conforme estabelecido no 

PGEP (Anexo 1.4 do Volume 3 – Anexos Técnicos), o que permitirá a valorização de 7 880 

toneladas de estrume anualmente (Quadro 5). As explorações pecuárias produtoras de estrume 

são escassas na região, tornando este corretivo orgânico muito procurado. No PGEP estão 

devidamente identificadas as parcelas nas declarações de cedência dos titulares das 

explorações que realizam a valorização agrícola dos solos.  

Quadro 5 - Valorização Agrícola de Efluentes Pecuários e SPOAT. 

Efluentes totais nutrientes 

Produzido Aplicado Saldo Necessidades Aplicado Saldo 

Estrume 7 880 0 7 880 ton N disp 2 428 0 2 428 Kg 

Chorume 0 0 0 m3 P205 1 041 0 1 041 Kg 

SPOAT 0 0 0 ton      

 

Caraterização do espaço não coberto e tipo de ocupação 

A capacidade de armazenamento necessária fica assegurada através da placa dos próprios 

parques cobertos, que apresentam uma capacidade de armazenamento total de 4 250 m3 

(Quadro 6). Nas mudanças de lotes de animais ou sempre que se justifique o estrume é retirado 

diretamente para as plataformas de transporte e segue para as parcelas de destino das 

Unidades de Produção que adquirem estrume à Sociedade Vale da Lança. A capacidade total 

de armazenamento global é superior às necessidades para 6 meses (3 940 m3). 

Animais 

Estrume Chorume 
N disp 
(Kg) 

P2O5 

(Kg) 
K2O 
(kg) % (ton) 

N disp 
(kg/t) 

(m3) 
N disp 
(kg/m3) 

Vitelo de engorda (até 350 kg 
pv/até 1 ano, para abate) 

100 8160 1,3 0 0 10608 18768 72624 

Bovino até aos 6 meses (após 
desmame) 

100 660 1,3 0 0 858 1518 3630 

Efluentes produzidos  por 1500 
animais 

8820  0  11466 20286 76254 

Efluentes pecuários retidos no 
pastoreio 

1101,9       

Produção média mensal esperada 748,5       
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Quadro 6 - Capacidades de armazenamento de efluentes pecuários.  

Nº Identificação de estrutura de armazenamento 

Capacidade 

Observações Estrume 
(ton.) 

Chorume 
(m3) 

1 a  
12  

Parques cobertos impermeabilizados 4 250 0  

Capacidade total de exploração 4 250 0  

 

Tratamento dos efluentes produzidos 

A orientação das coberturas e o próprio patim de confinamento não permitem a entrada de 

águas pluviais ou de escorrência. A ligação entre a placa de betão do impermeabilizante e o 

patim em alvenaria não permite infiltrações no terreno. Todo o perímetro dos parques possui 

um sistema de segurança, que não permite a saída dos animais, nem a entrada inadvertida de 

pessoas ou animais, com a exceção das zonas de acesso.  

Os bebedouros são periodicamente avaliados, numa política de redução dos efluentes 

pecuários e o tipo de instalação não permite adição de águas de escorrência ou pluviais aos 

efluentes. 

Na recolha e carregamento do estrume, recorre-se a tratores equipados com pá carregadora 

frontal e haste telescópica. 

 

Identificação e estimativa das quantidades necessárias 

De acordo com a nova atualização do Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP), 

submetido na Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro a 06 de março de 2017, é 

possível a valorização agrícola anual de 7 880 m3 de estrume em 34,69 ha de pastagens em 

terrenos de terceiros, cujas declarações de cedência bem como os números de parcelário 

referentes às pastagens encontram-se devidamente identificadas no PGEP. Assim, a margem 

de segurança, uma vez entendida como quantidades do que é produzido e o que realmente é 

aplicado em terenos, pode ser verificada no documento de Valorização Agrícola de Efluentes 

Pecuários (VAEP) (Quadro 7).  

O número de habitantes que beneficia diretamente com a exploração do Centro de Engorda e 

Bovinos é cerca de 41 700 habitantes. Contudo, tem uma dispersão a nível regional/nacional.     
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Quadro 7 - Necessidades das culturas reportadas no Manual de Fertilização de Culturas e efluentes a aplicar.  

 

 

    Necessidades das culturas Afluente a aplicar 

Culturas ZV 
Área 
Prevista 
(ha) 

Produtividade 
Prevista (T ou 

Kg) 

N P K 
Estrume 

(T) 
Chorume 

(m3) 

SPOAT 
N disp 

(Kg) 
P2O5 
(Kg) 

K2O 
(Kg) UN 

Nível 
de solo 

UN 
Nível 

de solo 
UN COD (T) 

Prados 
temporários 
sequeiro 
duração 
variável 
integrados 
em rotação 
 

- 34,69 5 a 10 70 3 30 3 80 0 0 0 0 0 0 0 
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1.2 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Recursos Hídricos Superficiais 

18. Apresentar planta com a representação da rede hídrica local e a indicação, caso existam, de 
todas as intervenções situadas na faixa de servidão administrativa devida ao domínio hídrico (faixa 
de 10 metros de largura a contar da aresta ou crista superior do talude marginal dos cursos de 
água), incluindo órgaos de drenagem/descarga de águas pluviais em linha de água (coletores, 
bocas de lobo, etc.), passagens hidráulicas (pontes, pontões, etc.), para atravessamento e acesso 
viário e obras de regularização que envolvam alteração do traçado ou da secção de vazão dos 
cursos de água. 

Não existem intervenções situadas na faixa de servidão administrativa devida ao domínio 
hídrico, incluindo órgãos de drenagem/descarga de águas pluviais em linha de água (coletores, 
bocas de lobo, etc.), passagens hidráulicas (pontes, pontões, etc.), para atravessamento e 
acesso viário e obras de regularização que envolvam alteração do traçado ou da secção de 
vazão dos cursos de água, pelo que se considera desnecessária a sua representação em planta. 

 

19. Apresentar, para a área do projeto, informação relativa à avaliação do estado das massas de 
água (estado ecológico e estado químico) e às pressões por massa de água, de acordo com o PGRH 
do Tejo e Ribeiras de Oeste (versão do estado das massas de água, para consulta pública, junho de 
2015, http://www.apambiente.pt). 

De acordo com o PGRH Tejo, versão em consulta pública de junho de 2015, a classificação do 

estado das massas de água abrangidas pela área de projeto, nos dois ciclos de planeamento 

(2009-2015 e 2016-2021), encontra-se nos Quadro 8 para as massas de água superficiais. 

Quadro 8 -  Classificação do estado das massas de água superficiais. 

Código da massa de 
água 

Designação Ciclo de 
planeamento 

Estado 
químico 

Estado 
ecológico 

Classificação 
do estado 

global 

PT05TEJ0828 Rio Ocreza 1º ciclo (2009-
2015) 

Bom Bom Bom 

2º ciclo (2016-
2021) 

Medíocre Desconhecido Inferior a Bom 

Fonte: PGRH-Tejo, Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Rio Tejo, versão em consulta pública (junho 2015). 

Da análise dos referidos quadros é possível constatar que nas Massas de Águas Superficiais esse 

estado é medíocre, tendo vindo a degradar-se nos últimos anos.  

O PGRH-RH5 (APA/ARH-Centro, 2012) identifica na massa de água do rio Ocreza um conjunto 

de fontes de poluição tópica associadas ás seguintes categorias: i) Urbanas (incluem as ETAR 

urbanas, fossam sépticas coletivas, descarga de coletores de águas residuais urbanas); ii) 

Pecuária (abrangendo as suiniculturas abrangidas e não abrangidas pela Diretiva PCIP e 

aviculturas); e iii) Indústria (incluindo as indústrias abrangidas e não abrangidas pela diretiva 

PCIP, incluindo agroindústrias e também centrais térmicas, aterros sanitários e lixeiras 

encerradas). No Quadro 9 são apresentas as fontes de poluição tópica identificadas na bacia do 

rio Ocreza. Da análise do quadro resulta que a principal fonte de poluição é de origem urbana. 

Quadro 9 - Cargas poluentes na bacia hidrográfica do rio Ocreza. 

Fonte de poluição CQO (t/ano) CBO5 
(t/ano) 

SST (t/ano) Ntotal 

(t/ano) 
Ptotal 

(t/ano) 
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Urbana 901 521 309 213 68 
Industrial 47 36 5 13 1 
Pecuária 56 22 37 6 2 

Total 1004 579 351 232 71 
Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013) 

A poluição de origem urbana resulta das descargas de águas residuais domésticas nos meios 

recetores sujeitas a níveis de tratamento insuficientes, uma vez que na bacia do rio Ocreza 

existem pontos de descarga de águas residuais em meio recetor sem tratamento prévio 

associadas a cargas poluentes, de acordo com o PGRH do Tejo. 

No que respeita aos níveis de atendimento na bacia do rio Ocreza, a população servida por 

sistemas de tratamento de águas residuais era de 83%, em 2009 e a população servida por 

sistema público de drenagem de águas residuais era, no mesmo ano, de 88% (INE, 2016). Numa 

análise a nível concelhio, em 2009 94% da população era servida por sistema público de 

drenagem de águas residuais e 91% por sistema público de tratamento de águas residuais.  

Os efluentes provenientes da exploração pecuária são tratados na ETAR de Lardosa (código 

7031830), localizada na freguesia de Lardosa. Esta ETAR está dimensionada para servir cerca 

de 851 habitantes equivalentes, prevendo-se que trate, no horizonte do projeto, um volume 

anual afluente de cerca de 32 700m3 (INSAAR, 2008), com base no tratamento secundário. 

Ao nível das fontes de poluição urbanas, de acordo com os dados do PGRH-RH5, foram 

inventariadas na bacia do rio Ocreza 15 ETAR urbanas, todas com dados de autocontrolo, que 

servem uma população de 48 399 habitantes. Já no que respeita às pequenas instalações de 

tratamento de águas residuais (que servem menos de 200 habitantes) e às fossas sépticas 

coletivas (FSC), foram inventariadas um total de 44 instalações com descarga para a linha de 

água (apenas 1 com dados de autocontrolo) que servem uma população de 5 759 habitantes. 

O Quadro 10 apresenta os valores estimados das cargas poluentes associadas às ETAR urbanas, 

às pequenas ETAR (< 200 habitantes) e fossas sépticas coletivas (FSC) na bacia do rio Ocreza. 

Quadro 10 - Cargas poluentes associadas às ETAR urbanas e fossas sépticas coletivas. 

Instalação Nº de ETAR 
com carga 
quantificada 

CQO 
(t/ano) 

CBO5 
(t/ano) 

SST 
(t/ano) 

Ntotal 

(t/ano) 
Ptotal 

(t/ano) 
Volume 
anual 
(dam3) 

ETAR 
urbana 

14 708,3 425,0 212,5 193,8 62,5 3.541,7 

Pequenas 
ETAR 

44 192,8 96,4 96,4 19,5 5,7 321,3 

Total 58 901 521,4 308,9 213,3 68,2 3863,0 
Fonte: PGBH-Tejo, Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (2013); Urbana – ETAR urbanas, 

fossas séticas coletivas, descarga de coletores de águas residuais urbanas. 

Ao nível das fontes consideradas como industriais incluem-se os sectores da agroindústria 

abrangidos pela ENEAPAI (matadouros, indústrias de lacticínios e adegas), os restantes 

sectores da indústria transformadora e aterros sanitários, outras instalações de tratamento e 

valorização de resíduos, centrais térmicas e instalações de armazenamento e distribuição de 

combustíveis. Quanto às fontes relacionadas com a pecuária, incluem-se todas as suiniculturas 

abrangidas e não abrangidas pela Diretiva PCIP e aviculturas. No Quadro 11 apresentam-se as 

cargas poluentes de origem industrial e pecuária para a bacia do rio Ocreza. 
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Quadro 11 - Cargas poluentes estimadas com origem na indústria e pecuária para a bacia do rio 

Ocreza. 

Origem  CQO (t/ano) CBO5 (t/ano) SST (t/ano) Ntotal (t/ano) Ptotal (t/ano) 

Industrial 47 36 5 13 0 
pecuária  56 22 37 6 2 

Total 103 58 42 19 2 

 

A análise das fontes de poluição difusa com origem na atividade agrícola, florestas, pastagens, 

territórios artificializados, zonas com vegetação arbustiva ou herbácea, e áreas de 

espalhamento de efluentes no solo que afeta as águas superficiais e subterrâneas da bacia do 

rio Ocreza foi efetuada em termos de poluentes ao Ntotal e Ptotal (PGRH-RH5, 2012).  

As cargas de poluentes que são introduzidas nas redes hidrográficas de forma difusa são de 

difícil quantificação, na medida em que dependem da interação de diversos fatores, como por 

exemplo a intensidade e duração da precipitação, tipo e uso de solo, práticas agrícolas e 

fisiografia do terreno (Rodrigues, 2003).  

O Quadro 12 sintetiza as cargas poluentes anuais de origem difusa estimadas para a bacia do 

rio Ocreza. 

Quadro 12 -  Cargas poluentes anuais de origem difusa estimadas para a bacia do rio Ocreza. 

Fontes de poluição difusa NTotal (t/ano) Ptotal (t/ano) 

Áreas agrícolas com culturas anuais 63,35 12,67 
Áreas agrícolas com culturas permanentes 17,39 1,93 
Áreas agrícolas heterogéneas 99,93 17,94 
áreas de espalhamento 1,99 0,72 
florestas 185,64 9,28 
pastagens 0,13 0,08 
territórios artificializados 0,93 0,27 
Zonas com vegetação arbustiva ou herbácea 6,91 0,77 

Total na sub-bacia 376,25 43,65 

 

Para além destas cargas poluentes, o PGRH do Tejo também identifica algumas descargas 

difusas de Linurão.  

No que se refere ao elemento hidromorfológico continuidade foi considerada a distância entre 

as infraestruturas transversais inventariadas e a avaliação da sua transponibilidade pela fauna 

piscícola. Quanto menor o número de barreiras e maior a distância entre elas, maior a 

continuidade hídrica. Com base no critério da distância entre aproveitamentos hidráulicos, na 

bacia do rio Ocreza foram consideradas 5 massas de agua como estando sujeitas a impactes 

potenciais elevados, associados a 25 aproveitamentos hidráulicos a menos de 2km de outro.  

 

20. Identificar eventuais fontes de poluição na envolvente próxima ao projeto (montante e 
jusante).  

Na área envolvente próxima ao projeto foram identificados como eventuais focos de poluição 

é possível identificar eventuais fontes de poluição, nomeadamente outras explorações 

agrícolas e agropecuárias, assim como a as atividades exercidas na serralharia civil “Alumínios 

Sanches”, a cerca de 600 m a montante da exploração.  
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Recursos Hídricos Subterrâneos 

21. Apresentar modelação hidrológica do aquífero local, com descrição das condições de recarga, 
com a determinação das características do escoamento hidráulico, nomeadamente as principais 
direções de fluxo, parâmetros hidráulicos como o nível freático, os níveis aquíferos e a 
produtividade média. 

De acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (APA/ARH-Centro, 2012), do 

ponto de vista hidrogeológico, a área de estudo localiza-se na massa de água (MA) do Maciço 

Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo (A0x1RH5), assente na unidade hidrogeológica do 

Maciço Antigo.  

No referente às características hidrogeológicas, a área de estudo pertence à unidade 

hidrogeológica e morfoestrutural e no Sistema Aquífero do Maciço Antigo (Almeida et al., 

2000), com uma área total de 14 628,13 km².  

O Maciço Antigo (Maciço Hespérico, ou Ibérico), é a unidade geológica que ocupa a maior 

extensão em Portugal, sendo constituindo, essencialmente, por rochas eruptivas e 

metassedimentares. As litologias correspondentes àqueles tipos de rochas, são habitualmente 

designadas pelos hidrogeólogos por rochas cristalinas ou rochas duras, ou, ainda por rochas 

fraturadas ou fissuradas. Em termos gerais, podem-se considerar como materiais com escassa 

aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos. No entanto, apesar da 

escassez de recursos hídricos subterrâneos, eles desempenham um papel importante, tanto 

nos abastecimentos à população, como na agricultura. De facto, além de milhares de pequenas 

captações particulares, a maioria dos concelhos dispõe de grande número de captações de 

águas subterrâneas para abastecimento.  

Relativamente à massa de água subterrânea, as formações aquíferas dominantes na área de 

estudo pertencem ao Grupo da Beira Baixa e são a Unidade Areno-Conglomerática do Cabeço 

do Infante (Eocénico superior a Oligocénico) e a Unidade Arenosa de Silveirinha dos Figos 

(Miocénico). Estas formações englobam formações geológicas desde o Paleogénico a 

Quaternário e inclui vários tipos litológicos, nomeadamente cascalheiras e areias, depósitos 

detríticos, arcoses, arenitos, calcários e conglomerados. 

De acordo com Almeida et al. (2000), a circulação nestes tipos litológicos é, na maioria dos 

casos, relativamente superficial, condicionada pela espessura da camada de alteração e pela 

rede de fraturas resultantes da descompressão dos maciços. Na maior parte das situações, a 

espessura com interesse hidrogeológico é da ordem de 70 a 100 metros. Alguns acidentes 

tectónicos de maior expressão podem dar origem a circulação mais profunda, mas muitas 

vezes, esta cai já no domínio do hidrotermalismo. No entanto, apesar da escassez de recursos 

hídricos subterrâneos, desempenha um importante papel ao nível dos abastecimentos à 

população como na agricultura. 

No que diz respeito à existência de águas subterrâneas, podem considerar-se duas situações 

distintas, nomeadamente as formações porosas (depósitos arcósico-argilosos, cascalheiras e 

aluviões) e as formações fissuradas (rochas compactas que reagiram aos movimentos 

orogénicos com o aparecimento de diáclases, fissuras, etc., adquirindo alguma permeabilidade 

que, no entanto, nunca é elevada). 
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A quantidade de dados disponíveis é insuficiente para uma caracterização hidrogeológica 

pormenorizada da área do estudo, nomeadamente em termos de produtividade e parâmetros 

hidráulicos.  

No que respeita à caracterização hidrogeológica da massa de água subterrânea A0x1RH5 em 

termos de produtividade, tendo por base os dados dos caudais de exploração das captações de 

água subterrânea (APA/ARH-Centro, 2012), constata-se que a produtividade da MA A0x1RH5 é 

considerada como Baixa a Média uma vez que o valor mediano varia de 1 l/s até 6 l/s.  

No Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo, a avaliação das disponibilidades foi efetuada 

a partir da análise da tendência de evolução dos níveis piezométricos e da avaliação da recarga 

natural. No que se refere à análise da tendência de evolução dos níveis piezométricos, a MA 

A0x1RH5 não apresenta tendência de descida dos mesmos. De referir que para a avaliação de 

tendências, foi considerado como valor crítico a tendência de descida de 100 mm/ano (0,274 

mm/dia). 

Relativamente à avaliação da recarga natural, de acordo com Almeida et al. (2000), a recarga 

dos aquíferos ocorrentes na Zona Central Ibérica faz-se por infiltração direta da precipitação e 

através de influência de cursos de água superficiais. No Quadro 13 apresenta-se a série 

temporal analisada e o valor final de recarga anual média obtido e o respetivo valor de 

precipitação anual média registado para a MA em questão. Verifica-se que o valor de recarga 

anual média (1007 hm³ por ano) é elevado. 

Quadro 13 - Recarga da massa de água subterrânea A0x1RH5. 

MA Período 
analisado Precipitação 

(mm/ano) 

Recarga 

Série Nº 
anos 

(mm/ano) (hm3/ano) Precipitação 
(%) 

Maciço 
Indiferenciado da 
Bacia do Tejo 

10/1979-
9/2009 

30 794 71 1 006,48 9 

Fonte: Adaptado de APA/ARH-Centro (2012) e SNIRH.  

Após consulta ao site do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), 

verifica-se a inexistência de estações piezométricas ativas na área de estudo, pelo que não 

foram consideradas. 

 

22. Apresentar caracterização regional da qualidade das águas subterrâneas com indicação do 
estado da massa de água.  

De acordo com o PGRH Tejo, versão em consulta pública de junho de 2015, a classificação do 

estado das massas de água abrangidas pela área de projeto, nos dois ciclos de planeamento 

(2009-2015 e 2016-2021), encontra-se no Erro! A origem da referência não foi encontrada.4 p

ara as massas de água subterrâneas. 

Quadro 14 -  Classificação do estado das massas de água subterrâneas. 

Código da 
massa de 
água 

Designação Ciclo de 
planeamento 

Estado 
químico 

Estado 
ecológico 

Classificação do 
estado global 

A0x1RH5 Maciço 
Indiferenciado 

1º ciclo (2009-
2015) 

Bom Bom Bom 
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da Bacia do 
Tejo 

2º ciclo (2016-
2021) 

Bom Bom Bom 

Fonte: PGRH-Tejo, Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Rio Tejo, versão em consulta pública (junho 2015). 

Da análise dos referidos quadros é possível constatar que na Massa de Água Subterrânea a 

classificação do Estado Global da Massa de Água é Bom.  

 

23. Apresentar caracterização local da qualidade das águas subterrâneas com recurso a análises à 
água de captações próximas da área de influência do projeto. A análise deverá incluir os seguintes 
parâmetros: Azoto amoniacal, Cloretos, Condutividade, pH, Ferro, Sulfatos, Manganês, Carbono 
Orgânico Total (COT), CQO, CBO5, Nitratos, Nitritos, Oxigénio dissolvido (% de saturação), 
Enterococos fecais, Salmonelas, Coliformes decais e Coliformes totais. A análise dos resultados 
obtidos deverá se efetuada com base no Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto. 

Para analisar o estado atual da água subterrânea na área do projeto foi considerada a estação 

de monitorização da qualidade da água subterrânea mais próxima (código 256/C60), localizada 

a cerca de 11km da exploração, na freguesia de Louriçal do campo. No Quadro 15 apresentam-

se as suas características.  

Quadro 15– Características das estações da rede de monitorização da qualidade de água 

subterrânea considerada.  

Código Freguesia Local Distância ao 
projeto 

Tipo de ponto 
de água 

Uso principal 

256/C60 Louriçal do 
Campo 

Casal da 
Serra 

11 km Nascente Abastecimento 
público 

Fonte: SNIRH (2015).  

No Quadro 16 encontram-se os resultados obtidos e os valores limite estabelecidos pelo 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, no que respeita à qualidade da água destinada à rega 

(Anexo XVI), e pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, relativo à qualidade das águas 

destinadas ao consumo humano, atendendo aos dados disponíveis na estação para o ano de 

2015. 

Quadro 16 – Concentração média de parâmetros físico-químicos na estação 256/C60 (em 

2015). 

Parâmetro DL n.º 236/98 
Anexo XVI 

DL n.º 306/2007 Estação 256/C60 

Condutividade lab. a 20ºC (uS/cm) - 2.500 31 

pH 6,5-8,4 6,5-9,0 6,1 

Cloreto (mg/l Cl) 70 250 < 20 

Ferro (mg/l) 5,0 0,2 - 

Sulfato (mg/l) 575 250 < 20 

Manganês (mg/l) 0,20 0,050 - 

Nitrato (mg/l NO3) 50 50 2,2 

Nitrito (mg/l NO2) - 0,5 < 0,1 

Oxigénio dissolvido – lab. (%)   92 

Classificação da amostra B 
Legenda: A – excelente; B – boa; C – razoável; D – má; E – muito má. VMA – valor máximo admissível; 
VmR – valor mínimo recomendado. Fonte: SNIRH (2013).  

No âmbito do PGBH do Tejo e Ribeiras de Oeste (APA, 2016), o estado químico das massas de 

água subterrâneas do sistema aquífero foi classificado como “Bom”, numa escala de “bom” e 
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“medíocre”, assim como um estado global da massa de água subterrânea classificado como 

“Bom e superior”. 

 

24. Apresentar caracterização da vulnerabilidade à contaminação dos aquiferos a uma escala local 
(área do projeto), com o recurso a um índice de vulnerabilidade.  

Na determinação dos riscos de poluição acidental associados às águas subterrâneas, o mais 

usual é analisar-se o risco associado à probabilidade de ocorrência de um episódio de poluição. 

O risco de poluição é obtido cruzando a informação da localização das infraestruturas que 

oferecem um determinado potencial de poluição com a vulnerabilidade à poluição do meio nas 

zonas onde se situam essas infraestruturas. 

Assim, a magnitude do perigo e do tipo de impactes expectáveis resultam das características 

físico-químicas dos elementos libertados, da vulnerabilidade do meio e da distância ao alvo que 

se pretende proteger (e.g. captação para abastecimento público). 

O risco de poluição depende não só da vulnerabilidade mas também da existência de cargas 

poluentes significativas que possam entrar no ambiente subterrâneo, podendo o meio atenuar 

a concentração do poluente, reduzindo-a para um valor aceitável. Assim, é possível ter uma 

situação de risco baixo se, apesar de a carga poluente ser elevada, a vulnerabilidade do meio 

for reduzida. Pode também existir uma situação de baixo risco, se, independentemente da 

vulnerabilidade (mesmo que seja elevada), a carga poluente for reduzida. Um meio de 

vulnerabilidade elevada e sujeito a uma carga poluente elevada confere uma situação de risco 

elevado. 

No Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (PBH Tejo, 2001), foi aplicado o Índice DRASTIC 

para a determinação da vulnerabilidade à poluição dos sistemas aquíferos da bacia hidrográfica 

do Tejo. 

O Índice de Vulnerabilidade DRASTIC corresponde ao somatório ponderado de sete 

parâmetros: Profundidade do topo do aquífero (D), Recarga (R), Material do aquífero (A), Tipo 

de solo (S), Topografia (T), Impacto da zona não saturada (I) e Condutividade hidráulica (C). 

De acordo com o PBH Tejo, pode-se considerar a seguinte relação entre o índice de 

vulnerabilidade DRASTIC e a vulnerabilidade em termos qualitativos: 

⇒ Índice DRASTIC superior a 199: que se considerou ser de vulnerabilidade muito elevada; 

⇒ Índice DRASTIC entre 160 e 199: que se considerou ser de vulnerabilidade elevada; 

⇒ Índice DRASTIC entre 120 e 159: que se considerou ser de vulnerabilidade intermédia; 

⇒ Índice DRASTIC inferior a 120: que se considerou ser de vulnerabilidade baixa. 

O PBH Tejo (INAG, 2001) sintetiza os valores encontrado por sistema hidrogeológico ou área 

com potencial interesse hidrogeológico, encontrando-se o projeto na área dos Depósitos de 

Rañas da Beira Baixa. As classes que se apresentam na área onde se insere o projeto, foram 

vulnerabilidade baixa e média. 

Este plano integra ainda uma figura com a distribuição dos valores do índice na bacia 

hidrográfica do Tejo, figura esta que se apresenta de seguida (Figura 1). De acordo com a figura, 

a área de projeto localiza-se na classe de vulnerabilidade baixa a intermédia. 
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Figura 1 – Vulnerabilidade à poluição na bacia hidrográfica do rio Tejo (fonte: PGRH-Tejo, 

2012).  

 

Qualidade do Ar 

25. Nova caracterização da situação de referência da qualidade do ar ambiente da área de 
implementação do projeto, recorrendo aos dados públicos disponíveis na base de dados nacional 
da qualidade do ar.  

Foi realizada nova caracterização da situação de referência da qualidade do ar da área de 
implantação do projeto, com recurso aos dados disponíveis na base de dados nacional da 
qualidade do ar, que se encontra na nova versão do relatório síntese 
(Volume2_RS_EIA_Vale_Lanca.pdf).  

 

Património Natural 

26. Relativamente ao levantamento do património natural existente na área do projeto, indicar as 
metodologias adotadas nos trabalhos de campo (ex. observação visual, acústica, direta, indireta), 
caso estes tenham ocorrido. 

O estudo dos sistemas ecológicos desenvolveu-se a partir da organização e síntese da 

informação disponível e do estabelecimento das referências gerais sobre os ecossistemas e 

habitats ocorrentes na área em estudo. Realizou-se ainda o aprofundamento da análise da área, 

através dos reconhecimentos de campo que possibilitaram a complementação da bibliografia 

disponível para a área em estudo por confirmação e/ou correção da mesma. 

Área de estudo 
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Os levantamentos de campo foram realizados em fevereiro de 2017. Os levantamentos 

florísticos fizeram-se por observação direta enquanto os faunísticos foram realizados por 

observação visual direta, deteção auditiva e observação indireta através de identificação de 

vestígios.  

Foram verificadas a existência de locais com estatuto de proteção legal, pertencentes à Rede 

Nacional de Áreas Protegidas (RNAP).  

Foram efetuadas análises individualizadas para a flora/vegetação e para a fauna, fazendo-se 

sempre que possível uma articulação de toda a informação coligida.  

Para a fauna, assumiu-se a área da propriedade onde está inserida a exploração pecuária para 

a caracterização da situação de referência, pela  identificação e caracterização das 

diversas espécies faunísticas presentes ou potencialmente presentes, a sua distribuição pelos 

respetivos habitats identificados, assim como a avaliação e valorização biológica. 

A caracterização dos fatores ecológicos, flora, vegetação e habitats foi realizada em 4 fases: 

1ª fase: Enquadramento biogeográfico e vegetação natural potencial da região de 

implantação da área de estudo, através da utilização de bibliografia e cartografia específica. 

Nesta fase foi ainda realizada a consulta e recolha de elementos bibliográficos e cartográficos 

disponíveis sobre a flora e a vegetação na região em causa, tratando e sistematizando a 

informação existente. 

2ª fase: Definição da área de estudo, que corresponde à área de influência do projeto em 

análise, que corresponde à sua área de implantação e a sua envolvente mais próxima, numa 

área de influencia de 100 metros centrados da zona limítrofe da exploração. 

3ª fase: Identificação e caracterização da flora e da vegetação presente na área de estudo 

definida. Nesta fase procedeu-se à caracterização dos biótopos e do tipo de coberto vegetação 

associado a cada uma das tipologias de uso presentes, com recurso à cartografia de base, 

nomeadamente a carta de ocupação do solo (COS’2007), a fotografia aérea (Google Earth) e ao 

reconhecimento de campo. O trabalho de campo foi realizado durante o mês de fevereiro de 

2017 e as espécies vegetais identificadas com recurso a bibliografia especializada. 

Nos pontos de amostragem, em que foram realizados os levantamentos florísticos, recorreu-

se ao método de Braun-Blanquet, elaborando uma listagem da flora vascular observada, 

descriminada por comunidades, atribuindo-se uma classificação segundo o índice de 

abundância-dominância indicado na Quadro 17 correspondendo à percentagem da espécie 

observada num quadrado (10x10 metros). 

Quadro 17 – Escala de abundância relativa, segundo a escala de Braun-Blanquet. 
Escala Cobertura das espécies vegetais (%) 

1 1 a 5 
2 5 a 25 
3 25 a 50 
4 50 a 75 
5 > 75 

 

As plantas cuja identificação não foi possível em campo foi realizada em gabinete, com recurso 

a bibliografia de referência designadamente à Nova Flora de Portugal e Flora Ibérica, tendo 
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algumas limitações decorrentes do estado fenológico em que a vegetação se encontra durante 

o inverno. 

A análise dos resultados pretendeu enquadrar vegetação encontrada em diversos biótopos 

naturais e artificiais, identificando as espécies vegetais bioindicadoras em cada agrupamento, 

no entanto e dadas as atuais caraterísticas da área prospetada com espaços muito 

Humanizados e alterados não é possível distinguir nos biótopos artificiais espécies 

bioindicadoras, registando apenas o elenco florístico, como são exemplo das culturas 

forrageiras que representam monoculturas ou cobertos vegetais, sujeito a atividade e 

manuseamento Humano, com pouca diversidade de herbáceas.  

4ª fase: Valorização do território e identificação das áreas ecologicamente sensíveis e 

avaliação do seu grau de sensibilidade. A avaliação biológica da flora, da vegetação e dos 

habitats foi realizada com base nos resultados obtidos no ponto anterior e tem por objetivo 

avaliar o estado de conservação das populações e comunidades vegetais na área de trabalho, 

bem como da sua importância nos contextos local, regional e nacional.  

A avaliação da importância dos biótopos e das espécies presentes na área em estudo foi 

efetuada do ponto de vista da conservação da natureza, tendo em conta: 

 O enquadramento biogeográfico e vegetação natural potencial da área de estudo; 

 O estado de conservação relativo das populações e comunidades vegetais, 
nomeadamente verificação do estado de evolução/regressão das comunidades 
vegetais, relativamente à vegetação climácica, considerando-se que o estádio 
climácico constitui o valor ecológico máximo, e que à medida que as comunidades se 
afastam deste estádio vão diminuindo o seu valor. 

 A presença/ausência de espécies e/ou habitats prioritários constantes do Anexo B-I da 
Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de março (Decreto-Lei 140/99, de 24 de abril, 
com as alterações impostas pelo Decreto-Lei 49/2005, de 24 de fevereiro), relativa à 
preservação dos habitats naturais, da fauna e da flora selvagens, a seguir denominada 
por Diretiva Habitats. 

 A presença/ausência de espécies vegetais constantes dos Anexos B-II, B-IV e B-V da 
Diretiva Habitats. 

 A presença/ausência de espécies vegetais constantes dos Anexos I da Convenção 
Relativa à Conservação da Vida Selvagem e do Meio Natural da Europa (Decreto-Lei n.º 
316/89, de 22 de setembro) - Convenção de Berna. 

 A metodologia utilizada na caracterização dos recursos faunísticos privilegiou, além 

das espécies presentes, a análise da interferência sobre as áreas naturais com maior 

interesse conservacionista, e foi realizada em 4 fases: 

 1ª fase: Consulta, tratamento e sistematização de dados bibliográficos, a nível local 

e regional. Foi ainda realizada a definição da área de estudo, que corresponde à área 

que é direta e indiretamente afetada pelas diferentes componentes do projeto. Foi 

utilizada bibliografia específica para a caracterização dos recursos faunísticos, tais 

como os atlas de distribuição de espécies.  

 2ª fase: Identificação e caracterização da fauna observada no local e a 

potencialmente ocorrente na área de estudo para cada um dos biótopos identificados 

e caracterizados na análise da flora e vegetação. Foram consideradas quer as espécies 

que efetiva ou potencialmente ocorrem na área de estudo quer as espécies que apenas 
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utilizam o local como ponto de passagem e local de alimentação. Nesta fase foi 

realizado trabalho de campo. As técnicas de inventariação utilizadas variaram 

dependendo das características ecológicas e comportamentais dos grupos faunísticos 

considerados. 

 3ª fase: Com base no elenco faunístico foi realizada a valoração das espécies 

potencialmente existentes na área de estudo. Para cada uma das espécies 

identificadas, faz-se referência ao estatuto de conservação em Portugal, com base na 

legislação existente a nível nacional. As espécies inventariadas foram ainda 

classificadas segundo o seu estatuto de conservação, apresentado no Livro Vermelho 

dos Vertebrados, de acordo com os critérios da União Internacional da Conservação da 

Natureza (UICN). 

 4ª fase: Identificação das áreas ecologicamente sensíveis e avaliação do grau de 

sensibilidade dos sistemas ecológicos em presença e da respetiva capacidade de 

utilização pelos recursos faunísticos, com base nos biótopos existentes e nas espécies 

ocorrentes ou potencialmente ocorrentes na área de estudo. 

 

27. Apresentar, em tabela, a inventarização da flora e fauna (ex. avifauna, ictiofauna, mamíferos, 
anfícios, répteis, etc.), que, potencialmente, podem ocorrer na área de estudo; com a indicação das 
espécies florísticas e faunísticas que foram efetivamente identificadas nos levantamentos de 
campo, caso estes tenham sido realizados:  

As tabelas de inventariação da flora e da fauna são disponibilizadas no Anexo 4 do Volume 3 – 

Anexos Técnicos do Relatório Síntese.  

 

a) Incluir nas tabelas de inventariação das espécies florísticas, a identificação das espécies 
RELAPE, devendo ser transpostos para a tabela, os respetivos estatutos de proteção.  

A listagem de espécies potencialmente ocorrentes na área de estudo, bem como as espécies 

de ocorrência confirmada pelos trabalhos de campo encontram-se incluídas no Anexo 4 do 

Volume 3 – Anexos Técnicos (Quadros 2 ao 5) do Relatório Síntese. Nestes quadros as espécies 

encontram-se identificadas de acordo com o seu biótopo preferencial. 

 

b) Na tabela de caracterização faunística (ex. mamíferos, aves, anfíbios e répteis), indicar os 
estatutos de proteção nacionais e internacionais aplicáveis.  

Através da listagem apresentada, composta por diversas espécies de vertebrados terrestres, 

considerados como sendo possível a sua ocorrência na área de estudo, consegue-se obter uma 

ideia acerca da potencial riqueza faunística da área de estudo. De entre estas espécies, algumas 

apresentam estatuto de conservação e inclusão em anexos das várias diretivas consideradas 

(Quadro 18). 

Quadro 18 – Número de espécies do elenco faunístico com estatuto de proteção. 

 Nº de espécies 

Aves Mamíferos Anfíbios Répteis 

Estatuto de 
conservação 

VU 
NT 
LC 
DD 

3 
5 

67 
1 

2 
1 

19 
2 

- 
1 
8 
- 

- 
- 

10 
- 
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Convenção de 
Berna 

Anexo II 
Anexo III 

63 
13 

9 
7 

4 
5 

3 
7 

Diretiva 
Aves/Habitats 

Anexo A-I 
Anexo B-II 
Anexo B-IV 
Anexo B-V 
Anexo D 

8 
- 
- 
- 
- 

- 
3 
8 
2 
- 

- 
1 
5 
1 
- 

- 
- 
1 
- 
- 

Nº total de espécies 76 27 9 10 

Resíduos 

28. Identificar os resíduos produzidos durante a construção e posterior exploração do centro de 
recria e engorda de bovinos (tipologias, quantidades, armazenamento, destino final, etc.). 

Fase de construção 

A utilização de maquinaria e outros equipamentos de construção civil, vão originar um conjunto 

de resíduos associados a operações de manutenção e trasfega de combustíveis, na maioria dos 

casos com características perigosas. Os resíduos gerados nas operações atrás descritas são: 

− Óleos usados (LER 13 02 05). 

− Materiais absorventes (desperdícios) contaminados com hidrocarbonetos (LER 15 02 02). 

− Embalagens de plástico e metal (LER 15 01 02 e LER 15 01 04). 

− Sucata diversa (LER 16 01 17 e LER 16 01 18). 

Quanto aos resíduos associados à construção do silo, do armazém de sólidos e estrume e 

demolição dos telheiros, são essencialmente resíduos de construção e demolição (LER 17 01 

07), madeiras (LER 17 02 01) e resíduos de embalagens (LER 15 01 02, LER 15 01 04). 

O proponente, na contratação com o empreiteiro geral, deverá garantir o bom armazenamento 

e destino final dos resíduos produzidos. 

O Quadro 19, que a seguir se apresenta, lista os resíduos produzidos durante a fase de 

construção. 

Quadro 19 – Resíduos produzidos na fase de construção e respetivo destino final. 

Resíduos  Código LER Perigosidade Destino Final 

Óleos minerais não clorados 
de motores, transmissões e  
lubrificação 

LER 13 02 05 Sim Valorização ou regeneração em 
entidade licenciada 

Materiais absorventes 
contaminados com 
hidrocarbonetos 

LER 15 02 02 Sim Valorização ou regeneração em 
entidade licenciada 

Embalagens de plástico e 
metal 

LER 15 01 02 
LER 15 01 04 

Não Gestão por empresa licenciada 

Mistura de metais LER 17 04 07 Não Reciclagem em entidades 
devidamente licenciadas. 

Resíduos de construção e 
demolição 

LER 17 01 07 Não Gestão por empresa licenciada 

Madeiras LER 17 02 01 Não Valorização ou reciclagem em 
entidade licenciada. 

 

Fase de funcionamento 
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Na fase de funcionamento são produzidos diversos resíduos, destacando-se os seguintes: 

medicamentos, embalagens de papel e cartão, embalagens de plástico, embalagens de metal 

e telas de impermeabilização dos silos.  

Os resíduos diretamente associados ao processo produtivo e os respetivos códigos da Lista 

Europeia de Resíduos (LER) são os apresentados no Quadro 20. Todos estes resíduos serão 

mantidos na exploração, em local apropriado, até recolha e transporte a destino final. 

Quadro 20– Resíduos produzidos na fase de funcionamento e respetivo destino final.  

Resíduos Código  LER Perigosidade Quantidade 
(kg) 

Destino Final 

Medicamentos não 
abrangidos em 18 02 05 

LER 18 02 08 Sim 21 Gestão por 
empresa 
licenciada 

Resíduos agroquímicos não 
abrangidos em 02 01 08 
Materiais absorventes 
contaminados com 
hidrocarbonetos 

LER 02 01 09 Sim 23 Gestão por 
empresa 
licenciada 

Resíduos sólidos urbanos e 
equiparados 

LER 20 03 01 Não - ERSUC 

 

Na exploração não é efetuada a manutenção das viaturas, pelo que não são produzidos os 

resíduos que normalmente são gerados neste tipo de atividades. Para além destes resíduos vão 

existir cadáveres de animais. As operações de recolha, transporte e eliminação serão efetuadas, 

quando necessário, por uma empresa credenciada, de acordo com o Decreto-Lei n.º 244/2003, 

de 7 de outubro, que estabelece as regras de funcionamento do sistema de recolha de animais 

mortos na exploração (SIRCA). Assim, sempre que necessário, os cadáveres de animais são 

recolhidos pela empresa Luís Leal e Filhos, Lda., sediada em Santo Estevão – Arrifana, num 

total de cerca de 60 animais por ano.  

 

Património Arquitetónico e Arqueológico 

29. Reformulação da caracterização da Situação de Referência do fator ambiental Património 
arquitetónico e arqueológico do EIA, de acordo com a metodologia preconizada na circular da 
DGPC sobre os “Termos de Referência para o descritor Património Arqueológico em Estudos de 
Impacte Ambiental”, incluindo a realização de trabalhos arqueológicos de prospeção.  

Foi efetuada nova caracterização da situação de referência do descritor ambiental Património 

arquitetónico e arqueológico, que se apresenta no capítulo 4.12 do Relatório Síntese.  

 

30. Os trabalhos arqueológicos a realizar no âmbito da elaboração do descritor património 
arqueológico do EIA deverão ser realizados por arqueólogo(a) previamente autorizado pela DGPC, 
de acordo com a Circular dos “Termos de Referência para o Descritor  Património Arqueológico em 
Estudos de Impacte Ambiental”. 

O levantamento do descritor Património Arqueológico foi efetuado por arqueóloga creditada 
e os trabalhos arqueológicos previamente autorizado pela DGPC, conforme documentos que 
se anexam no Anexo 6 do Volume 3 – Anexos Técnicos. 

mailto:engenhoerio@gmail.com


28 
Rua Leonardo Coimbra, 27 | 4200-365 Porto | Portugal 

Tel. 919 074 510 | engenhoerio@gmail.com | www.engenhoerio.pt 
 

 

31. Sugere-se que a equipa responsável pelo EIA contacte a Câmara Municipal de Castelo Branco, 
no sentido de verificar a existência de sítios arqueológicos não inventariados na base de dados 
Endovélico/Portal do Arqueólogo e de outros elementos patrimoniais, designadamente do 
patrimonio arquitetónico e etnográfico, relevantes para a caracterização patrimonial da área de 
estudo do projeto.  

De acordo com informação dos trabalhos de prospeção efetuados na área de estudo, e dada a 
ausência de elementos patrimoniais, não foram solicitados estes elementos à Câmara 
Municipal de Castelo Branco.  

 

32. O relatório final dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da elaboração do descritor património 
arqueológico do EIA deverá ser enviado à Direção Regional de Cultura do Centro, a fim de se tomar 
conhecimento do mesmo e emitir o respetivo parecer técnico, de acordo com o Decreto-Lei n.º 
114/2012, de 25 de maio.  

O relatório de trabalhos arqueológicos com o Descritor de Património para o Estudo de Impacte 
Ambiental (Projeto de Execução) do Centro de Recria e Engorda de Vale da Lança foi entregue 
à Direção Regional de Cultura do Centro no dia 14 de março de 2017, conforme documento 
comprovativo no Anexo 6.1 do Volume 3 – Anexos Técnicos.  

 

33. Salienta-se que, de acordo com a Circular Termos de Referência para o Descritor Património 
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental, os Relatórios Finais dos trabalhos arqueológicos 
realizados para a elaboração do descritor do património arqueológico dos Estudos de Impacte 
Ambiental deverão ser apresentados à DRCC/DGPC para apreciação, só podendo figurar no EIA 
depois de aprovados.  

O relatório do descritor Património foi submetido para apreciação de acordo com 
comprovativo em anexo (Anexo 6.1 do Volume 3 – Anexos Técnicos), tendo parecer favorável 
condicionado.  

 

Ordenamento do Território 

34. Em termos das implicações com os vários instrumentos de  planeamento, dos quais deverão 
constar os de âmbito nacional, regional e municipal, a abordagem deverá ter em conta a 
verificação da conformidade com as orientaçãoes e regulamentação estabelecidas nos 
instrumentos de Gestão Territorial com incidência na área de intervenção, averiguando de que 
forma a ocupação física do território pelo projeto irá alterar ou condicionar os usos propostos nestes 
instrumentos e ainda verificar quais as interferências e grau de compatibilidade do pprojeto com as 
servidões e restrições de utilidade pública e outras condicionantes legalmente estabelecidas que 
incidem na área em estudo.  

No caso do presente projeto, a análise do estado de referência no âmbito da infraestruturação 

e ordenamento do território foi efetuada a diversos níveis, em função dos Planos vigentes sobre 

a área em estudo. Considerou-se o nível concelhio consubstanciado no Plano Diretor Municipal 

(PDM) de Castelo Branco, incluindo as respetivas condicionantes, servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública em vigor.  

O projeto foi desenvolvido para dar resposta às exigências do setor, impostas pela legislação 

nacional e comunitária, que se traduz na necessidade de adaptação das explorações pecuárias 
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existentes no que concerne aos aspetos de licenciamento ambiental. Assim, na área do projeto 

foram analisados os seguintes instrumentos de gestão territorial em vigor: 

Âmbito Nacional 

⇒ Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei 

n.º 58/2007, de 4 de setembro e Declaração de Retificação n.º 103-A/2007, de 2 de novembro; 

⇒ Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (RH5) – 

PGRH do Tejo, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 16-F/2013, de 22 de 

março, com a primeira revisão ainda não aprovada; 

⇒ Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) da Beira Interior Sul, aprovado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 10/2006, de 20 de julho e parcialmente suspenso através da Portaria 

n.º 141/2015, de 21 de maio, tendo em vista a sua revisão à luz da Estratégia Nacional para as 

Florestas (ENF), aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 6-B/2015, de 4 de 

fevereiro; 

Âmbito Regional 

⇒ Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Centro, determinado elaborar 

pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março e atualmente com a 

respetiva Proposta de Plano em fase de consulta. 

Âmbito Local 

⇒ Plano Diretor Municipal (PDM) de Castelo Branco, ratificado pela Resolução de Conselho 

de Ministros n.º 66/94, de 11 de agosto, alterado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 

30-A/2002, de 11 de fevereiro, pela Declaração n.º 173/2003, de 30 de abril, pela Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 88/2005, de 10 de maio, pelo Aviso n.º 26194/2008, de 31 de outubro, 

pelo Aviso n.º 26651/2010, de 20 de dezembro, pelo Aviso n.º 23785/2011, de 12 de dezembro, 

pelo Aviso n.º 15537/2012, de 20 de novembro e pelo Aviso n.º 8637/2013, de 8 de julho. 

Tendo em consideração o enquadramento da área de intervenção no atual sistema de gestão 

territorial, no capitulo 4.11 do Relatório Síntese encontra-se pormenorizada a análise dos IGT e 

respetivo conjunto de objetivos estratégicos, medidas de gestão e regimes de salvaguarda, 

usos e utilização do solo previstos, bem como das SRUP, cuja área de incidência coincide com 

a área territorial do presente projeto (Domínio Hídrico, Reserva Ecológica Nacional (REN) e a 

Reserva Agrícola Nacional (RAN)), de acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de 

Castelo Branco. 

 

35. Torna-se imprescindível detalhar a informação sobre os indicadores urbanísticos estabelecidos 
no PDM de Castelo Branco e posterior verificação da sua compatibilidade.  

De acordo com a Carta de Ordenamento do PDM de Castelo Branco, a localização da 

exploração pecuária insere-se na categoria  “Espaços Florestais ou Silvopastoris”, onde são 

aplicáveis as disposições previstas nos artigos 58.º  e 59.º do Regulamento do PDM, que refere 

que “estes espaços são aqueles que apresentam aptidão para utilizações mais intensivas e de 

melhor aproveitamento para produtos florestais e silvopastoris”. 

Relativamente às condições de edificabilidade, após ampliação da área de recria e engorda  de 

bovinos, a exploração apresentará um coeficiente de ocupação de 0,29, enquadrando-se desta 
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forma nos parâmetros exigidos no Art. 59º do Regulamento do PDM. As infraestruturas 

existentes situam-se dentro da área submetida a avaliação, e com uma altura inferior a 6,5m, 

não servindo as mesmas de barreiras/limites de parcela. Desta forma, encontram-se em 

cumprimento as alíneas a) do artigo 59.º do Regulamento do PDM de Castelo Branco.  

De acordo com a carta de Condicionantes do PDM de Castelo Branco, na zona reservada à 

ampliação do Centro de Recria e Engorda de Bovinos não existem condicionantes ou restrições 

legais ao uso do solo, designadamente, Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica 

Nacional (REN) e Domínio Hídrico. A zona reservada à ampliação da exploração encontra-se 

numa área de espaço agrícola ou agro-pastoril sem qualquer interferência com outros edifícios 

ou estruturas.  

De acordo com o artigo 22.º do Regulamento do PDM de Castelo Branco, não existe 

coincidência de monumentos nacionais, imóveis de interesse público, valores concelhios, 

conjuntos e sítios com a atividade em causa. Ainda, suportada pela “Carta síntese” 

disponibilizada pelos Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul (PROF 

BIS), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 10/2006 de 0 de julho (Diário da Republica, 1ª 

série – N.º 139 – 20 de julho de 2006), a localização do projeto não coincide com as zonas 

sensíveis para a conservação, como sejam áreas protegidas, Diretiva Habitats, Diretiva Aves, 

corredores ecológicos. 

Nestas circunstâncias, atendendo a que não haverá alteração ao uso dominante proposto e que 

o Plano Diretor Municipal admite a instalação de atividades pecuárias, o projeto é compatível 

com os Instrumentos de Gestão do Território em vigor. 

 

36. Correção da referência à publicação do PDM de Castelo Branco, uma vez que o PDM foi 
aprovado pela RCM 66/94 (D.R. 185 de 94.08.11), com as alterações introduzidas pela RCM 30-
A/2002 (D.R. 35, I-B de 2002.02.11), Declaração 173/2003 (D.R. 100, II-S de 2003.04.30), RCM 
88/2005 (D.R 90, I-B de 2005.05.10), Aviso (estrato) 26194 (D.R. 212, II-S de 2008.10.31), Aviso 
(estrato) 26651 (D.R. 244, II-S de 2010.12.20), Aviso (extrato) 23785 (D.R. 236, II-S de 2011.12.12) 
e Aviso (extrato) 8637 (D.R. 129, II-S de 2013.07.08).  

A referência foi alterada.  

 

37. Deverão, ainda, ser apensos ao EIA, extratos das plantas de ordenamento, condicionantes, 
RAN e REN à escala do PDM. A informação apresentada não é esclarecedora no que respeita ao 
local e ecossistemas REN em presença devido a uma má qualidade das peças gráfias apresentadas. 
Importa aqui aferir o mencionado no ponto 2.4 da pág. 22 “a zona reservada à ampliação do Centro 
de Recria e Engorda de Bovinos não afeta as áreas da REN nem da RAN”.  

Foram obtidos novos estratos das plantas de ordenamento e condicionantes à escala do PDM, 
que se anexam no Anexo 5 do Volume 3 - Anexos Técnicos do relatório síntese. De acordo com 
a análise das cartas conclui-se que a zona reservada à construção das infraestruturas a licenciar 
no âmbito da ampliação do Centro de Recria e Engorda de Bovinos não tem impedimentos à 
instalação desta tipologia de projeto. 
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38. No Ponto 10 do EIA (Apêndice) são apresentadas duas figuras cuja fonte referida é o “Atlas do 
Ambiente”, mas que indicam a União de freguesias de Monsanto e Idanha-a-Velha enão a 
freguesia de Lardosa onde se implanta o presente projeto, situação que deverá ser corrigida.  

A situação foi corrigida.  

 

1.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Recursos Hídricos Superficiais 

39. A avaliação dos impactes deve ser revista, tendo por base os valores apresentados na nova 
caracterização do projeto e caracterização da situação de referência.  

A avaliação de impactes sobre os recursos hídricos foi revista e desenvolvida tendo em 

consideração o conhecimento que se obteve do estudo dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, regionais e locais, e a situação da atividade pecuária existente, nomeadamente 

no que se refere aos seguintes fatores: efetivo pecuário, elementos do projeto referentes à rede 

de águas pluviais, rede de esgotos, rede de abastecimento de água, áreas de produção e o novo 

plano de gestão de efluentes pecuários (PGEP). 

 

40. Deve ser retificado o último parágrafo da pág. 76 pois refere que (…) não se prevê qualquer 
impacte positivo na paisaegem (…). Presume-se que se trata de um lapso.  

A situação referida foi um lapso e já se encontra devidamente corrigida.  

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

41. Avaliar os impactes na quantidade das águas subterrâneas,tendo em conta a produtividade do 
aquífero e as eventuais extrações de água subterrânea.  

A avaliação dos impactes na quantidade das águas subterrâneas, tendo em conta a 
produtividade do aquífero e as eventuais extrações de água subterrânea foram 
apresentadas no ponto anterior, aquando a avaliação dos recursos hídricos (superficiais 
e subterrâneos).  

 

42. Avaliar os impactes na qualidade das águas subterrâneas resultantes do espalhamento dos 
efluentes pecuários e das condições de impermeabilização das lagoas de retenção dos fluentes 
pecuários. Nesta avaliação deverá ser considerada a reformulação da caracterização de referência 
da qualidade das águas, a vulnerabilidade dos aquíferos à escala local, as cargas poluentes 
aplicadas e as tipologias de REN que intercetam com as áreas de espalhamento dos efluentes 
pecuários, com especial enfoque para a tipologia Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de 
aquíderos. 

Tal como referido anteriormente, atualmente não ocorre valorização agrícola dos solos 
indexados à exploração pecuária, objeto do presente estudo, sendo que todo o efluente 
pecuário produzido – estrume – será destinado à fertilização dos solos em unidades de 
produção de terceiros e vendido a negociantes de estrume da região, de acordo com o Plano 
de Gestao de Efluentes Pecuarios (PGEP) apresentado em 2017 à Direção Regional de 
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Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT).  Neste sentido, considera-se que a 
qualidade das águas subterrâneas não é afetadaa pelo projeto.  

 

Qualidade do Ar 

43. Identificar todos os impactes, tanto na fase de construção como na fase de exploração, 
classificá-los e ainda indicar todas as medidas de minimização a adotar no caso dos impactes 
negativos. 

A avaliação do impacte do projeto de ampliação da exploração de bovinos na qualidade do ar 

foi revista tendo sido efetuada de forma qualitativa, contemplando as ações típicas do projeto 

e potenciais poluentes atmosféricos emitidos, apresentando-se a nova avaliação no relatório 

síntese.  

 

Património Arquitetónico e Arqueológico 

44. Deverá ainda ser efetuada uma avaliação rigorosa dos impactes do projeto nos elementos 
patrimoniais que vierem a ser identificados na área de incidência direta ou indireta do projeto e 
apresentadas medidas de minimização adequadas à minimização dos impactes registados.  

DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTES 

Fase de construção, exploração e desativação 

O Centro de Recria e Engorda de Vale da Lança caracteriza-se por ser uma área onde grande 

parte do espaço está afeto à exploração bovinícola, com os respetivos edifícios de apoio à 

mesma e área de pastoreio. 

Analisadas as ações previstas, assim como os resultados obtidos na caracterização da situação 

de referência patrimonial, tendo em atenção a possança dos solos, a sua constituição (pobre e 

delgada) e a ausência de quaisquer ocorrências patrimoniais na área de incidência direta e 

indireta do projeto, a execução do projeto não acarreta impactes patrimoniais. 

No entanto a reduzida observação do solo durante a prospeção no espaço onde serão 

construídos os parques cobertos e descobertos, não permitiu afastar a hipótese da não 

existência de vestígios arqueológicos. 

Considera-se assim, nesta fase, que o impacte associado à fase de construção do projeto será 

nulo. 

SÍNTESE DOS IMPACTES 

Pode concluir-se que o objetivo ambiental para o património arqueológico é cumprido, desde 

que sejam adotadas as medidas previstas para a fase de construção. No quadro seguinte 

apresenta-se uma síntese dos impactes deste descritor. 

Ação do projeto Tipo de impacte 

Fases de construção, exploração e desativação Nulo 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Face ao exposto anteriormente, não se recomenda a execução de qualquer medida de 

minimização uma vez que o projeto se encontra em fase de exploração, não tendo sido 

detetada qualquer afetação indevida de elementos de carácter cultural. 
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Medidas Minimizadoras e Programa de Monitorização 

45. Reformular as medidas mitigadoras/recomensações, tendo em conta os resultados da 
avaliação de impactes para os recursos hídricos subterrâneos e recursos hídricos superficiais.  

As medidas mitigadoras/recomendações foram reformuladas, tendo em conta os 
resultados da avaliação de impactes para os recursos hídricos subterrâneos e recursos 
hídricos superficiais, sendo apresentados nos respetivos relatórios que acompanham 
este documento.  

 

46. Contemplar a necessidade de implementação de um plano de monitorização da qualidade e da 
quantidade das águas subterrâneas.  

Nesta versão são propostos planos de monitorização da qualidade e da quantidade dos 
recursos hídricos subterrâneos. 

 

47. Os “Programas de Monitorização” enunciados deverão indicar metodologias e calendarização.  

A monitorização é sem dúvida o melhor indicador mensurável para se aferir em que condição 

está a decorrer o desenvolvimento da atividade ao nível do impacte sobre os descritores 

essencialmente ambientais. 

Neste ponto são apresentados os planos de monitorização para que se possa determinar de 

forma sistemática a eficácia das medidas de minimização implementadas, permitindo, caso se 

justifique, a sugestão ou adaptação de outras medidas que possam corrigir possíveis impactes 

residuais. 

A monitorização dos recursos hídricos, a realizar no furo que abastece a exploração, tem como 

objetivo avaliar a qualidade da mesma de forma a proteger quem a ingere e melhorar a sua 

qualidade em função dos fins a que se destina. 

A monitorização da qualidade do solo tem como objetivo verificar as suas necessidades em 

nutrientes, ou seja, a sua fertilidade e a possibilidade de aplicação de efluentes pecuários de 

modo a cumprir com o Código de Boas Práticas Agrícolas e não ultrapassar o quantitativo de 

nutrientes a aplicar, sobretudo azoto, o qual na forma de nitratos causa graves problemas de 

contaminação não só dos solos mas também dos lençóis freáticos e consequentemente 

problemas ao nível da saúde pública. 

A monitorização de resíduos pretende estabelecer a gestão dos resíduos produzidos na 

exploração e ao mesmo tempo controlar os seus locais de armazenamento. 

Deste modo, são propostos planos de monitorização para as componentes de recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, ambiente sonoro e resíduos. 

 

Recursos hídricos superficiais 

• Parâmetros a monitorizar: 
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− Parâmetros definidos no Anexo VI do Decreto-Lei no 236/98, de 1 de agosto: pH, 

condutividade, cloretos, fosfatos, sulfatos, nitratos, azoto amoniacal, azoto total, sólidos 

suspensos totais, coliformes totais, coliformes fecais. 

− Quantidade de água captada. 

• Locais: na captação de água que abastece a exploração pecuária de bovinos. 

• Frequência das amostragens: anual para a qualidade e mensal para o registo da quantidade 

de água captada. 

• Técnicas e métodos: de acordo com o Decreto-Lei no 236/98, de 1 de agosto. 

• Definição de indicadores ambientais: cumprimento dos limites definidos no Anexo VI do 

Decreto-Lei no 236/98, de 1 de agosto. 

• Periodicidade dos relatórios de monitorização: anual. 

 

Recursos hídricos subterrâneos 

• Parâmetros a monitorizar: 

− Parâmetros definidos no Anexo VI do Decreto-Lei no 236/98, de 1 de agosto: pH, 

condutividade, cloretos, fosfatos, sulfatos, nitratos, azoto amoniacal, azoto total, sólidos 

suspensos totais, coliformes totais, coliformes fecais. 

− Quantidade de água captada. 

• Locais: na captação de água que abastece a exploração pecuária de bovinos. 

• Frequência das amostragens: anual para a qualidade e mensal para o registo da quantidade 

de água captada. 

• Técnicas e métodos: de acordo com o Decreto-Lei no 236/98. 

• Definição de indicadores ambientais: cumprimento dos limites definidos no Anexo VI do 

Decreto-Lei no 236/98, de 1 de agosto. 

• Periodicidade dos relatórios de monitorização: anual. 

 

Ambiente sonoro 

• Objetivos: 

- Comparar os dados previsionais apresentados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) com os 

verificados durante e apos a execução do projeto.  

- Verificar a boa execução das medidas de minimização propostas no EIA. 

- Avaliar a conformidade dos valores determinados com os estabelecidos no Regulamento 

Geral do Ruido. 

- Identificar as possíveis situações para as quais sejam necessárias medidas de redução de ruido 

adicionais e identificar essas medidas. 
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- Em situações de reclamação, devem ser efetuadas medições acústicas no local em causa 

imediatamente apos a reclamação. Esse local devera ser incluído no conjunto dos pontos a 

monitorizar. 

• Parâmetros a monitorizar: Indicadores de longa duração Lden (discriminando os valores de 

Ld, Le e Ln) e Ln, conforme definidos no RGR, para verificação do cumprimento do critério dos 

valores limite de exposição. Determinar o LAeq em dB(A) e espectro em terço de oitavas, por 

período de referencia aplicável, para verificação do cumprimento do critério de incomodidade. 

• Locais de monitorização: Junto as habitações mais próximas.  

Caso haja reclamações, esses pontos devem também ser monitorizados. Caso o recetor 

sensível esteja também sujeito a influencia sonora significativa de outras fontes, deverá haver 

um ajuste na localização do ponto de monitorização de forma a minimizar aquelas influências. 

• Técnica e métodos de análise: Os trabalhos deverão ser efetuados de acordo com o Decreto-

Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral do Ruido) e com as especificações 

constantes das normas NP ISO 1996:2011 (partes 1 e 2) e ISO 9613-2:1996. Deve ainda ter-se 

em conta o “Guia prático para medições de ruido ambiente” da APA (2011). 

• Medidas de gestão ambiental: Se no decorrer da monitorização se verificarem níveis sonoros 

anómalos, devera ser analisada a sua origem e implementadas medidas de minimização. 

• Periodicidade de monitorização: Para a fase de exploração, nos dois primeiros anos do 

projeto, devem ser efetuadas campanhas de monitorização anuais. Os resultados obtidos 

nestas campanhas condicionarão a eventual necessidade de posteriores avaliações. 

• Relatório de monitorização: Na execução da monitorização, os resultados obtidos serão 

apresentados em relatórios periódicos para cada uma das campanhas efetuadas. Para os anos 

seguintes será seguida uma metodologia idêntica aquela, com salvaguarda da inclusão de 

quaisquer elementos novos determinados pela evolução da situação. Os relatórios deverão 

cumprir o Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. Na elaboração do relatório de 

monitorização deve ser consultado o documento “Notas Técnicas para Relatórios de 

Monitorização de Ruido – Fase de Obra e Fase de Exploração” publicado em novembro de 2009 

e disponível no portal da APA.  

 

Resíduos 

• Parâmetros a monitorizar: quantidades de resíduos produzidos. 

• Locais: Local de armazenamento temporário de resíduos. 

• Frequência das amostragens: trimestral. 

• Técnicas e métodos: devera ser efetuado o registo dos quantitativos com a designação do 

código LER e as condições de armazenamento. 

• Definição de indicadores ambientais: -. 

• Periodicidade dos relatórios de monitorização: anuais. 
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1.4 RESUMO NÃO TÉCNICO  

48. O novo RNT deverá respeitar e integrar todas as reformulações também tidas como necessárias 
para o Relatório Final.    

O Resumo Não Técnico reformulado é apresentado em volume autónomo com a data de abril 
de 2017. 
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