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1. INTRODUÇÃO 

1.1. DESIGNAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O presente projeto denomina–se de Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale 

Gordo. A empresa Vasverde – Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. pretende instalar 

em terrenos de sua propriedade, sito na Herdade de Vale Gordo em Alcácer do Sal, 

90,06 ha de relva para abastecimento do mercado Português e Espanhol. 

 

1.2. HISTÓRIA E IDENTIFICAÇÃO DO PROMOTOR 

A VASVERDE – Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. surge em 2011, como 

resultado da fusão entre VASVERDE – Consultadoria e Apoio Técnico, Unipessoal Lda. 

e a SITOFLOR IBÉRICA – Sociedade Agrícola, Lda.  

A VASVERDE – Consultadoria e Apoio Técnico, Unipessoal Lda., era uma empresa 

de consultadoria, criada em 1994 pela Engª Ana Caldeira Cabral, que desenvolvia a 

sua atividade em áreas diferenciadas, assumindo projetos de cobertura de solo junto 

dos principais gabinetes de arquitetura paisagística portugueses, tendo-se 

destacando em grandes projetos nacionais como a Expo 98 e o Euro 2004, e em 

projetos internacionais como a Taça das Confederações 2013 e a Copa do Mundo 

2014. 

A SITOFLOR IBÉRICA – Sociedade Agrícola, Lda., era uma empresa produtora de 

relva, criada no ano 2000, pelo grupo francês DARBONNE SAS, um dos maiores 

grupos produtores de relva, e referência de qualidade a nível europeu, que era 

detentor da marca europeia Sitoflor, sob a qual produzia já relva em França desde 

1975. A Engª Ana Cabral apoia a DARBONE na formação da SITOFLOR IBÉRICA em 

Portugal, assumindo, desde a sua fundação, a Direção Técnica da nova empresa, 

precisamente através da sua empresa de consultadoria – a VASVERDE.  

Refira-se ainda que a SITOFLOR IBÉRICA foi criada em Portugal com o objetivo de 

abastecer diretamente o mercado português, aberto pela SITOFLOR França em 1998 

com a Expo’98, e o mercado espanhol da Galiza, sendo o restante mercado Espanhol 

abastecido diretamente a partir de França. 
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Em 2001, a SITOFLOR IBÉRICA inicia a sua produção em Portugal, tendo 

consolidado significativamente a sua presença e liderança no mercado nacional nos 

anos seguintes.  Em 2005, a Engª Ana Cabral assume o cargo de Chefe de Produto 

Relva na holding da SITOFLOR França, ficando responsável pela assistência técnica 

aos grandes clientes, entre eles os Espanhóis, que assumem papel primordial para a 

futura expansão da nova Vasverde, tanto na área de Espaços Verdes, como na área 

Desportiva.  

Após uma crise interna na SITOFLOR França, que se estende a Portugal já que a 

Direção Comercial da SITOFLOR IBÉRICA era diretamente exercida por França, que 

foi agravada por politicas comerciais desadequadas aplicadas em Portugal, face às 

alterações que entretanto surgem no mercado da relva em Portugal, levam a um 

acumular de 4 anos de resultados negativos na SITOFLOR IBÉRICA, com o 

alargamento do período de rotação de parcelas para produção de relva de 12 para 

18 meses.  

Em 2010, o grupo DARBONNE efetua uma restruturação interna e decide 

abandonar o negócio de produção de relva em Portugal, pelo que, em finais de 2011, 

a Engª Ana Cabral, adquire a SITOFLOR IBÉRICA e funde-a com VASVERDE – 

Consultadoria e Apoio Técnico, Unipessoal Lda., surgindo assim a atual VASVERDE – 

Soc. Agrícola Unipessoal Lda., que chama a si as competências das duas empresas. 

Efetivamente é a complementaridade das suas competências de produção e de 

consultoria que virão a tornar a VASVERDE numa empresa líder no mercado a relva, 

e uma referência de qualidade a nível nacional e internacional. 

No início de 2012 a VASVERDE contrata a empresa INODEV, com quem colabora 

até hoje, e investe num plano profundo de renovação e reestruturação, que foi 

acompanhado da abertura de novos mercados. Em resultado da implementação deste 

importante plano de restruturação, a empresa passa de uma faturação de 700.000 € 

em 2011 (com uma área de produção de 63 ha, e uma rotatividade de vendas de 18 

meses) para um volume de faturação superior a 1.800.000 € em 2018 (com uma 

área de produção de 72 ha, e uma rotatividade de vendas de 12 meses). 

Apesar dos ganhos de eficiência que têm sido conseguidos ao longo dos últimos 

anos, e do elevado nível de produtividade conseguido pela VASVERDE nos seus 

terrenos de produção, a empresa não tem conseguido acompanhar o aumento da 
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procura da relva que produz, pelo que entra sistematicamente em rotura de stocks 

desde 2015.  

A VASVERDE possui-a os seus viveiros de produção de relva em Benfica do 

Ribatejo, num conjunto de parcelas arrendadas à Casa de Cadaval. No entanto, a 

elevada procura de terrenos agrícolas que se tem verificado no Ribatejo, ao longo 

dos últimos anos, fez com que as rendas destes terrenos atingissem valores muito 

elevados, chegando, em alguns casos, a atingir perto dos 2.500 €/ha, valor que se 

começa a tornar incomportável na estrutura de custos de produção de relva. 

Adicionalmente, existem na região, poucos terrenos de areia com as caraterísticas e 

qualidade adequadas à produção de relva, situação que torna complicada a expansão 

da área de produção atual.  

Tendo em conta estas situações (necessidade de aumentar a sua área de produção 

e os preços da terra no Ribatejo), a VASVERDE tomou a decisão de deslocar a sua 

atividade de produção para o eixo de Pegões-Alcácer, região onde existem areias de 

qualidade para a produção de relva, e onde os preços dos terrenos não se encontram 

tão inflacionados como no Ribatejo.  

Levando em consideração, tanto os avultados investimentos necessários para a 

criação de um novo viveiro de relva, como a necessidade de garantir um crescimento 

sustentado das vendas da empresa, o Promotor optou pela aquisição de um terreno 

para se instalar, em detrimento de manter a sua atividade em terrenos arrendados.  

Nesse sentido, o Promotor adquire assim uma propriedade no Concelho de Alcácer 

do Sal, com cerca de 186 hectares de área, denominada de Herdade de Vale Gordo. 

Esta Herdade possui areias de qualidade, com condições ótimas para a produção 

de relva, cumprindo todos os requisitos para a instalação de campos desportivos e 

greens de Golf segundo as normas Europeias e Norte Americanas. De forma a 

comprovar a qualidade dos terrenos para a produção de relva, foram abertos 

inúmeros perfis de solo, que permitiram verificar que a camada impermeável estava 

sempre a mais de 1,5m de profundidade (o que garante uma drenagem eficaz), e 

foram recolhidas diversas amostras de solo que foram posteriormente analisadas 

pelo mais conceituado laboratório europeu – European Turfgrass Laboratories (na 

Escócia), tendo identificado as areias analisadas como de elevada aptidão para a 

produção de relva. Para além da qualidade das areias, a herdade possui excelentes 



 

 

 

10 
 

 

 

acessos (acesso direto a partir do IC1, a cerca de 8 km do nó de acesso à A2), 

disponibilidade de água adequada á exploração da relva, encontra-se fora da Rede 

Natura, da RAN e da REN, e apresenta uma zona de plataforma para instalação de 

cerca de 90ha sob Pivots, sem necessidade de remover coberto arbóreo de monta. 

Atualmente a Herdade de Vale Gordo possui um aproveitamento Agroflorestal. 

Aproveitamento agrícola com a cultura de relva e a florestal com montado de sobro 

e pinheiro manso. 

Assim, no âmbito da Presente candidatura, a VASVERDE pretende instalar um 

novo Viveiro de produção de relva na Herdade de Vale Gordo, que irá substituir as 

suas atuais instalações de Benfica do Ribatejo, cujo arrendamento terminou no final 

de 2019. Para este efeito será realizado um conjunto de investimentos, que consiste 

na realização de 16 furos de captação de água para rega, na instalação de 4 Pivots e 

respetivos melhoramentos fundiários para regar uma área total de cerca de 90 

hectares de produção de relva, a construção de uma rede de caminhos internos na 

exploração, a instalação de 7 Pavilhões Pré-Fabricados para apoio da atividade 

produtiva, e a aquisição de um conjunto de máquinas e equipamentos agrícolas 

necessários à atividade de produção e colheita da relva.  

Uma vez que se prevê a deslocalização da produção da VASVERDE das suas atuais 

instalações arrendadas no Ribatejo, para o viveiro a construir na Herdade de Vale 

Gordo, os equipamentos previstos adquirir são os necessários para complementar os 

existentes, tendo em vista que a área de produção de Alcácer do Sal será 

significativamente superior à dos viveiros de Benfica do Ribatejo.  

A localização dos 4 pivots foi definida de forma a maximizar a área total de 

produção (regada), ao mesmo tempo que se procurou salvaguardar o arvoredo 

relevante existente, nomeadamente uma mancha de montado de sobro existente 

junto à extrema poente da área de intervenção.  
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 Figura 1 – Localização da área de investimento. 

 

Por fim importa referir que todo o projeto será implementado e acompanhado pela 

proprietária e fundadora da VASVERDE, a Engª Ana Caldeira Cabral, Licenciada em 

Agronomia (ISA. Lisboa), Pós-Graduada em Turfgrass Management (Gestão de 

Relvados) pela University of California, Davis, nos Estados Unidos da América, com 

uma vasta experiência no sector de produção e comercialização de relva e em 

consultadoria de gestão de relvados. Da sua experiência profissional importa 

destacar: 

• Consultora Técnica Especialista na EXPO98, permanecendo como Landscape 

Manager até 2013; 

• Consultora Especialista de Produção e Gestão de Relvado na Copa do Mundo 

do Brasil, FIFA 2014; 

Limite  

Fase 1 

Fase 2 
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• Consultora da Royal Verde para os campos de futebol sob a sua manutenção, 

donde se destacam o Barcelona FC, o Vila Real FC e o Espanhol FC (2008-

2010); 

• Consultora da fundação Calouste Gulbenkian; 

• Product Manager para o Grupo Darbonne Sa, em Portugal e França 

• Responsável pela direção geral da Sitoflor Ibérica (grupo Darbonne) 

• Membro da International Turfgrass Society, desde 2005. 

 

1.3. OBJETIVOS 

A VASVERDE pretende com este Projeto Agroflorestal instalar um novo Viveiro de 

produção de relva na Herdade de Vale Gordo, cuja propriedade adquiriu para 

substituir as suas instalações de Benfica do Ribatejo, cujo arrendamento terminou 

no final de 2019. A aquisição da Herdade de Vale Gordo, propriedade votada 

praticamente ao abandono nos últimos anos implicou, para a sua exploração quer do 

ponto de vista agrícola, quer do ponto de vista florestal, um conjunto de 

investimentos, que permitem a sua transformação numa unidade produtiva que se 

pretende modelo e com o mínimo impacte ambiental possível. Para dotar a 

propriedade dos recursos de rega necessários á exploração da componente agrícola 

foram realizados 16 furos de captação de água que permitiram a instalação de 4 

Pivots equipados com as tecnologias mais avançadas para gestão eficaz de água e 

respetivos para regar uma área total de cerca de 90hectares de produção de relva, 

a construção de uma rede de caminhos internos na exploração, a instalação de 8 

Pavilhões Pré-Fabricados para apoio da atividade produtiva, e a aquisição de um 

conjunto de máquinas e equipamentos agrícolas necessários à atividade de produção 

e colheita da relva, bem como equipamento para a gestão e manutenção da 

componente florestal do projeto. 

Os principais aspetos que conduziram ao Projeto Agroflorestal na Herdade do Vale 

Gordo estão centrados na necessidade da Vasverde, Lda, aumentar a sua  produção 

de relva para comercialização e abastecimento do mercado português e de 

exportação de produtos para Espanha bem como a necessidade estratégica de 

adquirir a sua unidade de produção, essencial para assegurar a continuidade da 
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empresa e a sua independência do risco de perderem o que é a base do seu negócio,  

os terrenos com a qualidade que necessita para produzir.  

A Autarquia de Alcácer do Sal revelou grande interesse no projeto, partilhando 

com a Vasverde a importância crucial do setor primário ao desenvolvimento do 

concelho (Anexo 10). 
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2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

2.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ADMINISTRATIVA 

O Projeto Agroflorestal da Vasverde localiza-se na Herdade de Vale Gordo, 

propriedade sita no distrito de Setúbal, concelho de Alcácer do Sal e União das 

freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana, 

com uma área total de 182,36 hectares, inscrita na matriz predial rústica sob os 

artigos 4 da Secção 1PP e artigo 10 da secção BB. 

As áreas de intervenção situam-se a sul de Alcácer do Sal, sede de concelho e de 

freguesia, a aproximadamente 3,5 km desta localidade.  

O acesso faz-se pela estrada nacional N.º 120, que limita a propriedade, e que 

liga Alcácer do Sal a Lagos. 

Na cartografia oficial, as áreas de intervenção localizam-se na carta militar nº 475. 

 

Relativamente à presença de áreas sensíveis da Rede Natura, refere-se que o projeto 

agrícola não interfere com estas áreas, nem está sob enquadramento da REN. 

o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo), 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto, 

retificado através da Declaração de Retificação n.º 30–A/2010, de 1 de 

setembro; 

o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral (PROFAL), 

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 39/2007, de 5 de abril; 

o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRHSM), aprovado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, 

retificado através da Declaração de Retificação n.º 22 –B/2016, de 18 de 

novembro; 

o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 115 –A/2008, de 21 de julho; 

✓ De âmbito municipal: 
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o Plano Diretor Municipal (PDM) de Alcácer do Sal recentemente publicado pelo 

Aviso n.º 13020/2017, Diário da República n.º 209, 2ª Série, de 30 de outubro 

de 2017, bem como pela Declaração de Retificação n.º 838/2017, Diário da 

República n.º 234, 2ª Série, de 6 de dezembro de 2017, e Aviso n.º 2447/2018, 

Diário da República n.º 37, 2ª Série, de 21 de fevereiro de 2018. 

Verifica–se que, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Alcácer do Sal é o 

principal instrumento de planeamento e gestão do território com carácter 

regulamentar, de âmbito municipal, na área em estudo. O Projeto Agroflorestal da 

Herdade de Vale Gordo insere-se em áreas não urbanizáveis, na classe de “Espaços 

Florestais de Produção”. 

 

2.2. CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

Em termos de classificação das condicionantes identificadas no PDM de Alcácer do 

Sal e que ocorrem na área de implantação do Projeto Agroflorestal da Herdade do 

Vale Gordo, de acordo com a Planta de Condicionantes Geral, referem–se, 

designadamente: 

o Recursos ecológicos 

✓ Montado de Sobro e Azinho – parcela da área da herdade localizada no 

extremo sudeste da mesma e confinada pela rede ferroviária que passa 

na propriedade. 

o Rede Ferroviária 

✓ Infraestrutura da Rede Ferroviária – atravessa a propriedade 

começando no limite nordeste e seguindo até sul do limite da área da herdade. 

A linha ferroviária separa a área que contém o montado de sobro e azinho 

definido no PDM, localizado no extremo sudeste da restante área da 

propriedade.  

o Domínio Hídrico 

✓ Cursos de água e respetivas margens (10 m) – linha de água que 

atravessa o extremo noroeste do limite da propriedade. 
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Contudo, as condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública referidas e 

que incidem na área do projeto, referem–se sobretudo ao montado de sobro e azinho 

existente na área da herdade. A conformidade do Projeto Agroflorestal da Herdade 

do Vale Gordo com as referidas condicionantes. 

 

2.3. EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS RELEVANTES POTENCIALMENTE 

AFETADOS PELO PROJETO 

Alerta–se para a necessidade de respeitar/salvaguardar as condicionantes 

decorrentes da servidão administrativa da linha de caminho de ferro antiga, que 

atravessa o extremo sudeste da propriedade e a Estrada Nacional (N120), localizada 

no extremo noroeste. Foi consultada a IP estradas de Portugal onde foram dadas 

autorizações para estender a vedação que se encontra já efetuada, e foi proposto já 

á IP a autorização para o projeto de Portão e ligação á estrada nacional IC1, entrada 

principal da propriedade. 
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3. PROJETO AGROFLORESTAL 

3.1. INTRODUÇÃO 

O principal objetivo do Projeto Agroflorestal na Herdade de Vale Gordo é tornar a 

mesma num novo e moderno viveiro de produção de relva, de forma a dotar a 

VASVERDE de uma unidade de produção própria, com área suficiente para garantir, 

de uma forma sustentada, o crescimento das suas vendas que se centram no 

abastecimento do mercado interno, desportivo e de jardinagem, e visa ainda a 

exportação para a Europa. 

O Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo insere-se numa propriedade que 

apresenta uma área total de 182,36 hectares e contempla uma área de implantação 

de 90,06 hectares agrícolas e 92,30 florestais e infraestruturas.  

A parte agrícola será implementada em duas fases. A fase 1, em curso desde 

2017, tem uma área de 49,24 hectares e a fase 2 com uma área de 40,82 hectares 

será implementada após resultado da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

No desenho 2 apresenta-se a implantação do projeto agroflorestal da Herdade do 

Vale Gordo com identificação dos Pivots e das infraestruturas associadas. 

A área florestal será objeto de um Plano de Gestão Florestal (PGF) a realizar após 

o resultado da AIA, para que o mesmo possa integrar uma medida de minimização e 

ou compensação do projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo.  

As infraestruturas de apoio à exploração comuns às duas fases, foram 

implementadas na a fase 1 e construídas ao abrigo do licenciamento das várias 

especialidades.  

A fase 2 será executada por Etapas em que em cada uma das etapas, serão 

implementadas as restantes infraestruturas/edificações associadas a esta fase, 

como a implementação dos pivots na zona de povoamento de sobreiros, e ainda 

restantes infraestruturas dependentes da planificação financeira.
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Figura 2 – Planta Geral de Implantação 

3.2. MODO DE PRODUÇÃO 

A localização dos 4 pivots foi definida de forma a maximizar a área total de 

produção (regada), ao mesmo tempo que se procurou salvaguardar o arvoredo 

relevante existente, nomeadamente uma mancha de montado de sobro existente 

junto à extrema poente da área de intervenção.  
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Durante a primeira fase do projeto, associada a uma área de 49,24 ha que 

compreende a instalação de 2 dos pivots definidos, no âmbito da limpeza do terreno 

foi efetuado um pedido de abate de sobreiros, nomeadamente 89 adultos e 89 jovens, 

pedido esse que teve autorização do ICNF para o abate destes exemplares conforme 

o oficio ref.ª 43845/DCNF-Alt/DPAP/2018, de 24/08/2018 apresentado no Anexo 1.  

O ciclo de cultura da relva entre sementeira e entrada em recolha de uma parcela 

é em média de 7-8 meses.  

Uma parcela só pode ser limpa e trabalhada para nova sementeira quando a relva 

estiver toda recolhida, daí a divisão dos pivots de produção em parcelas com cerca 

de 7–8 ha cada, para uma maior capacidade de aproveitamento da área de cultura 

dos pivots.  

A divisão das parcelas com formato triangular (“fatias de queijo”) prende-se com 

a gestão mais eficaz e eficiente da utilização da rega uma vez que as parcelas já 

recolhidas não necessitam de ser regadas, além de que os diferentes tipos de relva 

têm diferentes necessidades hídricas. 

O objetivo é que o tempo de rotatividade, o tempo que medeia entre uma 

sementeira e a seguinte, seja o mínimo possível.  

3.3. PLANO DE PREPARAÇÃO DO SOLO 

Tendo em conta que o uso atual da Herdade é florestal, e que será reconvertido 

para agroflorestal, com uma área florestal a manter e a adensar e, uma outra parte 

agrícola, onde os Pivots irão ser instalados. Esta área, que atualmente é ocupada 

com pinhal, será alvo do arranque e rechega dos cepos dos pinheiros existentes na 

área da exploração agrícola (90,06 ha).  

Uma vez realizada a desmatação será efetuada uma gradagem pesada. 

A preparação do solo terá ainda uma primeira correção, que consiste num 

processo de lavoura, seguido de uma grade pouco profunda no solo, que será alvo 

de uma distribuição de cálcio para a correção de deficiências provocadas pela acidez 

dos solos.  
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3.4. PLANO DE FERTILIZAÇÃO 

Na área florestal da propriedade com o objetivo de melhorar a sustentação das 

terras que suportam os sobreiros existentes e na área de plantação de novos 

exemplares, será implementada uma sementeira de tremocilha para fixar o azoto 

atmosférico e evitar a propagação de mato. 

Na área agrícola, a adubação da cultura de relva, a Vasverde irá recorrer a um 

sistema de otimização da quantidade de adubos a usar, a qual se denomina de “spoon 

feeding” (adubação à colher), que consiste em fornecer à cultura apenas e só o que 

esta necessita para evitar desperdícios e lixiviados para além de privilegiar os adubos 

de libertação lenta ( 9-12 semanas) que  permitem uma redução de operações com 

consequente diminuição da pegada de carbono. A Vasverde privilegia a aplicação de 

estimulantes vegetativos para aumentar a capacidade de crescimento das suas relvas 

e a resiliência às situações de stress bem como a tolerância aos agentes patogénicos 

pelo aumento do vigor das plantas. Neste âmbito utilizam-se produtos à base de 

algas, ácidos húmicos e fúlvicos, aminoácidos e microelementos.  

No Quadro 1 listam-se os produtos utilizados na produção de relva na Herdade de 

Vale Gordo (na 1ª fase).  

Quadro 1 - Lista de produtos utilizados na produção de relva na Herdade de Vale Gordo  

 Tipo de Produto Designação 

Adubos/Correctivos 

Kemiron Fe 8 

Leonar 15 

Corbigran Mg 

Nergetic 20:08:10 (lib. rápida) 

Amicote 6:10:20 (lib. rápida) 

Nitrato de potássio 13:0:46 (lib. rápida) 

15:5:20 (35 % lib. lenta poly-s) 

Sportsmaster CRF 15+7+15+2MgO (lib. controlada 

30%) 

Estimulantes 

Solavit PK 

Basfoliar kelp 

Vitanica RZ 

Herofol Ca-Mg 
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3.4.2. Necessidades Hídricas do Projeto 

As necessidades hídricas das plantas são definidas em função das características 

edafoclimáticas da região e das próprias plantas. Dos consumos observados e 

registados durante 10 anos na exploração de relva em Almeirim, o promotor identifica 

as necessidades agrícolas da cultura em causa. Assim, desta experiência do promotor 

resultaram estimativas das necessidades anuais a associar à rega da exploração 

(Quadro 2). 

Quadro 2 - Volume de água para rega (m3/mês) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

100942,2 91173,6 100942,2 173664,0 179452,8 173664,0 179452,8 173664,0 179452,8 173664,0 179452,8 173664,0 1879189,2 

 

Quadro 3 - Volume de água para rega (m3/ha) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
1121,6 1013,0 1121,6 1929,6 1993,9 1929,6 1993,9 1929,6 1993,9 1929,6 1993,9 1929,6 20879,9 

 

Quadro 4 - Volume de água para rega (m3 /mês) 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Total 100942,2 91173,6 100942,2 173664 179452,8 173664 179452,8 173664 179452,8 173664 179452,8 173664 1879189,2 

Fase 
1 

56079 50652 56079 96480 99696 96480 99696 96480 99696 96480 99696 96480 1043994,0 

Fase 
2 

44863,2 40521,6 44863,2 77184 79756,8 77184 79756,8 77184 79756,8 77184 79756,8 77184 835195,2 

 

Como se pode verificar, a rega de 90,06 ha de relva na Herdade do Vale Gordo 

implica um consumo aproximado de água da ordem dos 1,879 hm3/ano. 

3.4.3. Disponibilidades Hídricas Existentes na Área 

A área de Projeto insere-se na denominada Região Hidrográfica 6 (RH6), a qual 

integra as bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira assim como as bacias 

hidrográficas das ribeiras adjacentes nas costas Alentejana e Algarvia. A área total 

da RH6 é de 12.149 km2. 
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Em termos de usos consumptivos, destacam-se na RH6 pela sua importância em 

termos de volumes consumidos, por ordem decrescente de importância: agricultura, 

sector residencial, indústria, comércio, produção de energia e turismo. 

No PGRH6 (ARH-Alentejo, 2011) é feita referência ao sector da agricultura como 

importante consumidor de água na região hidrográfica 6, atribuindo-lhe um consumo 

anual de 244,5 hm3, reportado ao ano 2009. 

A captação de água superficial utilizada para abastecimento público mais próxima 

da área de Projeto corresponde à captação de Ermidas do Sado, no rio Sado, distando 

aproximadamente 38 km do Projeto. 

3.4.4.  Sistema de abastecimento e rede de distribuição de águas 

A Herdade de Vale Gordo apresenta dois eixos ao longo dos quais se 

desenvolveram as 16 captações de água (ver Figura 33) já executadas, o primeiro 

ao longo do eixo paralelo à linha limite da propriedade e o outro que se estende ao 

longo do acesso  principal. 

Na Figura 3 estão localizadas, as captações de água subterrânea associadas ao 

projeto agroflorestal da Herdade do Vale Gordo. 

Dado não ter existido caudal inicial suficiente ao longo desta primeira linha, isto 

é, a linha de condutas associadas ao depósito D1 que compreende os furos F1, F2, 

F3, F4, F5, F6, F7a, F8a, F13, F14 e F17, foram construídos furos adicionais, que se 

encontram ligados ao depósito D2 (Furos F9a, F10, F11, F12a, F16) na parte de baixo 

da propriedade, confinante com o eixo rodoviário IC1, em ambos os lados do mesmo. 

Apenas as captações F1 (RA1) e F2 (CR1) serão utilizadas em simultâneo para 

rega e consumo humano. 

Assim, do ponto de vista da arquitetura do sistema de abastecimento e distribuição 

de água para rega, temos três depósitos (D1 D2 e D3), ligados entre si, que integram 

caudais de diferentes furos (D1 e D2) minimizando assim as perdas de carga. O D3 

está apenas ligado ao D1 funcionando como um depósito de estabilização de caudal 

instantâneo. 
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Figura 3 - Localização dos furos para rega na exploração agrícola. 
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Na Figura , apresenta-se um esquema da arquitetura do sistema de abastecimento 

e distribuição de água para rega otimizado para o projeto agroflorestal da Herdade 

do Vale Gordo. 

 

 

Figura 4 - Esquema de abastecimento e distribuição de água para rega na exploração agrícola 

 

Este processo permite que o programador central otimize o sistema de rega, face 

aos níveis de cada furo e à água necessária, quando as bombas dos furos começam 

a bombar e em que timings. Este processo permite não arrancar com a segunda área 

(D2), definida pelos Furos F9a, F10, F11, F12a e F16, enquanto não for estritamente 

necessário. 

Ao contrário de outras soluções mais comuns, em que os furos servem 

diretamente os Pivots individualmente, optou-se por um design do sistema que torna 

independente a captação e suas flutuações do processo de rega, introduzindo 

depósitos como órgão reguladores, para que a rega seja feita a partir dos mesmos. 

Assim os furos F1, F2, F14, F17, F3 F4, F5, F6, F7a, F8a e F13 alimentam diretamente 

o depósito D1 que está ligado com o D3, e apresentam uma capacidade de 
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armazenamento de 2000-2200 m3. Este conjunto de furos consegue fornecer um 

caudal máximo de 64,5 l/s.  

De forma a racionar o uso inteligente da água os quadros dos diversos furos serão 

integrados centralmente, num programador computorizado, de forma a otimizar a 

entrada em funcionamento de cada furo em função da rega e do nível de depósito, 

minimizando a energia necessária. 

Os furos F10, F11, F9a, F16 e F12a estão conectados ao depósito D2, com uma 

capacidade de armazenamento de 1200 m3, existindo posteriormente uma bomba 

central que efetua a adução da água do D2 para D1, mas cujo funcionamento é 

acionado apenas quando é necessário, otimizando o uso de eletricidade.  

Os furos que alimentam o depósito D2 fornecem um caudal máximo de 36 l/s 

sendo que o conjunto dos furos executados na propriedade garantem 100,5 l/s. 

3.5. INFRAESTRUTURAS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA  

O sistema de rega será alimentado por 16 furos verticais, com 126 m de 

profundidade no máximo, como se verifica pelo  

Quadro 5 – Identificação das captações construídas na Herdade e sujeitas a TURH., 

e caudais de extração com valores entre 2 l/s e 12,5 l/s. 
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Quadro 5 – Identificação das captações construídas na Herdade e sujeitas a TURH. 

Furo vertical 
Caudal de 
exploração 

Profundidade (m) 

Designação 
Vasverde 

(Empreiteiro) 
(l/s) (m3/h) Perfuração Entubamento 

F1 (RA1) 4 14,4 101 99,70 

F2 (CR1) 4 14,4 126 126 

F3 (CR2) 10 36 108 100 

F4 (CR3) 10 36 100 94,70 

F5 (CR4) 4 14,4 108 100 

F10 (RA2) 6 21,6 108 100 

F6 (RA3) 5 18 101 99,70 

F7A (RA6) 2,5 9 95 89,70 

F8A (CR5) 2 7,2 98 85 

F9 (RA4) Piezómetro 98 89,70 

F9A (CR12) 3 10,8 108 100 

F11 (RA5) 4,5 16,2 100 94,70 

F12A (CR10) 15 54 108 100 

F13 (CR6) 4,5 16,2 108 99 

F14 (CR8) 12,5 45 108 100 

F16 (CR11) 7,5 27 108 100 

F17 (CR9) 6 21,6 108 100 

 

De forma a captar a água dos furos e dotar a mesma de pressão suficiente para o 

adequado funcionamento dos pivots, será necessário instalar um grupo eletrobomba 

submersível em cada um dos furos existentes, assim como garantir a instalação de 

casotas metálicas (4 m2) para abrigar os quadros elétricos que alimentam os 

referidos grupos eletrobombas.  

Assim, para cada um dos grupos eletrobomba a instalar, será instalada uma casota 

metálica de 4 m2 . 
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Descrição dos reservatórios 

O proponente do projeto contará com 3  reservatórios GENAP (D1, D2 e D3) para 

armazenamento de água para rega para posterior utilização na rega dos pivots, sendo 

que o D3 está ligado ao D1 para estabilização de caudal instantâneo de arranque dos 

pivots 

São reservatórios cilíndricos constituídos por um conjunto de chapas onduladas de 

aço zincado, que asseguram uma estrutura sólida e robusta e que servem de suporte 

a uma geomembrana. A Vasverde optou por reservatórios com capacidade para  

1000-1200 m3. 

Distinguem-se pela sua qualidade, rigidez e resistência e são fáceis de transportar, 

simples de instalar, podendo ser desmontados e reinstalados noutro local. 

Os reservatórios serão instalados com cobertura anti algas, de forma a proteger a 

água do contacto direto da luz solar, evitando a proliferação de algas, ideal para 

condições de insolação elevadas. 

 

Descrição das condutas de adução 

 

As condutas de adução que transportam a água dos furos para o depósito D1, 

executadas na Fase 1, compreendem diâmetros bastante variáveis entre os 63 mm 

e os 200 mm. As condutas que servem este reservatório a partir dos furos têm uma 

extensão total de 2.265 m. 

As condutas associadas ao depósito D2 serão executadas na Fase 2, terão os 

diâmetros a variar entre os 75 mm e os 200 mm, e representam uma extensão total 

dos furos até ao depósito de 1.257 m. Estas condutas serão em tubo de polietileno 

PEAD, que irá ficar a superfície, e sempre que possível ao longo da berma dos 

caminhos existentes. Esta tubagem é soldada topo a topo de 12 em 12 metros, e 

será coberta com areia em toda a sua extensão, com uma altura e largura de 80 

centímetros, e compactada. 

Os depósitos D1 e D2 estarão ligados entre si através de uma conduta com um 

diâmetro de 315 mm, a executar na Fase 2, também à superfície, com um 

comprimento total de 355.11 m (Volume IV – Desenho 27). 
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3.6. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

Entre os dispositivos dos sistemas de irrigação pressurizados, o Center Pivot foi o 

escolhido para a aplicação de água às culturas no presente projeto agroflorestal.  

Em cada uma das áreas de produção de relva será instalado um sistema de rega 

Center Pivot, da Marca VALLEY, Modelo 8120, com diferentes comprimentos de 

acordo com as áreas que irão ser beneficiadas e que podem variar entre os 177 m e 

458 m de raio de alcance. 

Cada um dos Pivots a instalar encontra-se equipado com: quadros de controlo e 

comandos PRO, aspersores SENNINGER I-WOB UP-3 com regulação de pressão, 

Drops flexíveis a 2,6 metros do solo, sistema de telecontrolo (VRM Base Station) para 

controlo dos pivots via GPRS e SMS, e sistema de drenagem das torres fora das rodas 

(opção que permite desviar a drenagem da água existente no tubo quando o pivot 

efetua a paragem, para fora da zona das rodas, evitando atascamentos). 

As tubagens de alimentação dos pivots, que ligam o centro dos mesmos à casa de 

bombagem que os alimenta, são todas em tubo PVC de diâmetro 140 mm, com junta 

autoblocante 6 atm. Cada pivot será equipado com um caudalímetro tipo WOLTMAN 

ARAD 6”, PN10, com opção Reedswitch. 

Os 4 Pivots serão controlados através de uma BaseStation3 da Valmont Irrigation, 

que permite efetuar a gestão e controlo remoto dos pivots e dos respetivos sistemas 

de bombagem a partir de qualquer computador, portátil, tablet ou smartphone. A 

utilização de um sistema inteligente de gestão de pivots permite a gestão da rega 

por angulo promovendo assim uma utilização mais eficaz da água.  

Cada um dos Pivots será abastecido de forma eficiente já que será instalado um 

sistema informático de controlo e gestão em tempo real das disponibilidades de água 

de cada furo consoante a sua capacidade por forma a garantir não só a utilização 

mais racional da água como a proteção dos furos de captação. 

Tendo em conta a configuração da Herdade e o objetivo de maximizar as áreas 

úteis para produção de relva, salvaguardando, ao mesmo tempo, a mancha de 

montado de sobro existente, serão instalados quatro pivots sectoriais, que garantem 

a rega de uma área total de 90,06 hectares.  
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3.7. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Para otimização do consumo energético numa exploração existem várias soluções 

que podem incluir investimento próprio ou por terceiros. Para o caso do Projeto 

Agroflorestal da Vasverde foram estudadas duas soluções: solução fotovoltaica com 

venda integral de energia (UPP) ou solução fotovoltaica de autoconsumo com venda 

parcial de energia e recurso a Gestor de energia (UPAC). 

Após a avaliação das características e consumos de energia verificados para o 

presente projeto, constatou-se que seria mais vantajosa a segunda opção acima 

referida.  

Assim, para o efeito, após o estudo dos consumos e realizado um 

dimensionamento em função da área disponível, orientação, consumo, potência 

instalada e tipologia, a solução técnica é uma unidade de produção de autoconsumo, 

cujo o funcionamento se encontra ilustrado na Figura . 

 

 

Figura 5 – Esquema do sistema UPAC desenvolvido pela SYSMART. 
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3.7.1. Avaliação de Consumos 

A totalidade dos consumos ao longo da Fase 2 e Fase 1 foi avaliada nas horas de 

sol, para cada mês, onde se obteve o seguinte Quadro . 

 

Quadro 6 – Consumos Diários Médios ao longo dos meses do ano (previstos). 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Dias 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

kWh/dia 678,8 678,8 1155,5 2370,0 2048,7 3425,6 3529,9 3550,9 3352,1 1825,4 881,1 678,8 

 

A SYSMART avaliou também os consumos de ponta, cheia, vazio e super vazio 

para cada mês, que resultou na figura seguinte. 

 

  

Figura 6 – Esquema do sistema UPAC desenvolvido pela SYSMART 

 

Concluindo que a potência contratada seria de 300kW, com um consumo anual de 

697.432 kWh através de um nível tensão médio para alimentação. 

3.7.2. Dimensionamento e solução de produção preconizada 

Após a avaliação dos consumos, a SYSMART concluiu que o valor da potência 

instalada tendo em conta o máximo equilíbrio entre a dimensão do gerador 
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fotovoltaico e o consumo previsto foi de 297 kW contado com as duas fases do 

projeto. A instalação foi dimensionada para 1080 módulos com uma potência de 270 

kWh cada um, que se traduz numa produção anual de 487.080 kWh.  

A percentagem de utilização deste sistema UPAC é de cerca de 85%. 

 

A instalação dos 1080 módulos de painéis solares será efetuada numa área junto 

ao furo 2 e numa área junto ao limite nascente, na proximidade do furo 13, e 

ocuparão uma área total de 4480m2  (1675 m2 + 2805 m2 ). 

 

3.7.3. Análise económica 

Da análise económica realizada pela consultoria SYSMART a instalação de 1100 

módulos envolve um investimento da Vasverde Lda., estimado em 123.651,00€, com 

um período de retorno do investimento ao fim de 5 anos. 

3.7.4. Solução – Estudo Central Fotovoltaica  

O gerador fotovoltaico gera energia solar cuja utilização é controlada por um 

gestor de energia responsável pela otimização da mesma onde primeiro suprime as 

necessidades energéticas da exploração apostando no consumo zero da rede. Caso 

os consumos não estejam em défice, o gestor encaminha a energia para rede elétrica. 

As necessidades energéticas da exploração são controladas por um algoritmo que 

mantêm os depósitos D1, D2 e D3 sempre cheios por via dos furos. 

3.8. INFRAESTRUTURAS ASSOCIADAS 

O projeto conta com infraestruturas elétricas e todas as estruturas de apoio 

associadas ao funcionamento da exploração, nomeadamente, sete pavilhões, 

portaria/escritórios, escritórios principais, casa do proprietário-agricultor, casotas 

das bombas, rede de caminhos, vedações, depósito de combustível e sistema de 

rega. 
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3.8.1. Infraestruturas Elétricas 

O projeto das infraestruturas elétricas contempla o fornecimento de energia 

elétrica para os center pivot, sistemas de captação de água, pavilhões agrícolas 

(hangares), portaria/escritório, escritórios principais e casa do proprietário agricultor.  

As infraestruturas elétricas do projeto agroflorestal são compostas por uma rede 

de distribuição aérea de média tensão a 30 Kva, dois postos de transformação de 

250 KvA e respetivos quadros, a sua ligação à linha de media tensão que passa na 

exploração, assim como as ligações em cabo de baixa tensão enterrado aos grupos 

eletrobomba instalados em cada um dos furos de captação da fase 1, aos pivots, e 

aos 7 pavilhões agrícolas (4 novos + 3 antigos provenientes da propriedade em 

Benfica do Ribatejo).  

Na fase 2, as ligações em cabo de baixa tensão serão feitas em aterro com uma 

altura mínima de 80 cm. 

Encontram-se também incluídos o fornecimento e montagem dos quadros elétricos 

a instalar nas casas junto a cada um dos furos para alimentação das bombagens. 

3.8.2. Pavilhões Agrícolas  

Visto que a Vasverde irá mudar as suas instalações de Benfica do Ribatejo para a 

nova propriedade na herdade do Vale Gordo, serão reinstalados os 3 pavilhões 

agrícolas que já se encontravam na propriedade antiga. Estes 3 pavilhões são iguais 

entre si, ocupam uma área de 308 m2, são compostos por estrutura metálica com 

pilares e vigas galvanizados revestidos com cobertura e paredes em chapa de aço. 

As suas fundações serão em sapatas pré-fabricadas. 

 

Figura 7 – Exemplo de pavilhão existente na propriedade de Vale Gordo 
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Serão ainda instalados um conjunto de 4 novos Pavilhões agrícolas pré-fabricados 

modulares, ocupam uma área de 108 m2 cada, têm uma dimensão de LxCxA 

(10,25x12x5), que servirão de assento de lavoura para apoio de toda a atividade 

produtiva do viveiro.  

Estes novos pavilhões a instalar possuem as seguintes componentes principais:  

o Fundações - Sapatas pré-fabricadas com parafusos 

GALVANIZADOS, sobre as quais são aparafusados os 

Pilares/Vigas;  

o Estrutura metálica - Pilares/Vigas GALVANIZADOS em duplo 

perfil C - 2x (300x70) mm. Altura lateral das paredes: 5 m. 

Telhado de duas águas com inclinação de 10°. Distância entre os 

pilares de 4 m;  

o Revestimentos – Cobertura e paredes em Chapa de aço 

GALVANIZADO, espessura 0,50 mm. Perfil trapezoidal. Pintada a 

quente (termolacada). Aplicação de chapa translúcida para 

iluminação natural. As chapas são fixadas por meio de parafusos 

autoperfurantes em aço galvanizado;  

o Portas - A fachada da frente tem um portão deslizante, com 

quadro em aço galvanizado e revestimento em alumínio pré-

pintado, de dimensões aproximadas: (L. 3 m x A. 4 m) e uma porta 

de acesso com (0,85 m x 2 m);  

o Piso Interior em Betão – Fornecimento, aplicação e 

compactação de tout-venant (15 cm), Fornecimento de malhasol 

CQ30; Fornecimento de betão C25/30-S3, numa espessura de 

12cm; Fornecimento de endurecedor de superfície, cor natural, na 

quantidade de 4 kg/m2; 

 

3.8.3. Residência Própria do Proprietário-Agricultor 

A residência do agricultor com uma área de 319,00 m2 que se pretende construir 

foi localizada no topo da encosta.  
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Esta edificação será composta por 2 retângulos sobrepostos, em que o inferior 

sobressai criando varandas. 

Estes retângulos terão orientações Norte /sul, ficando com as fachadas mais amplas 

viradas a Nascente no caso da fachada principal, onde se localiza a entrada, e poente 

onde as varandas permitirão o usufruto das vistas particulares do local. 

Esta residência respeita alínea b) do artigo 41º das disposições gerais do PDM de 

Alcácer do Sal (área inferior a 500 m2). Esta residência foi alvo de projeto de 

arquitetura, na entidade licenciadora, conforme apresentado no Anexo 3. 

3.8.4. Portaria  

A existência de uma ruina, adjacente á estrada interior de acesso, levou a 

Vasverde a instalar os serviços de portaria permanente neste local, até pelo facto de 

em termos de topografia permitir uma visão folgada sobre a entrada da propriedade. 

Esta construção a desenvolver numa área de 127,36 m2 implicou a demolição e 

remoção da referida ruína que se encontrava em avançado estado de degradação. A 

edificação será composta por um Hall de entrada exterior ao volume original, sendo 

a restante edificação dentro dos limites da construção original com uma área 

correspondente de 120 m2, em piso térreo, de orientação Norte Sul. 

Encontra-se previsto a instalação de um portão, já licenciado (Anexo 3), junto da 

entidade competente, no novo limite da propriedade, que será recuado, para permitir 

a paragem de até duas viaturas TIR, que se aproximem sem criar qualquer problema 

na circulação normal da IC1. 

O portão será composto por duas folhas de abrir, apoiadas em pilares de betão, a 

construir de ambos os lados do mesmo, onde serão instaladas, não só iluminação 

própria, como também meios de contacto, com o interior da propriedade e a respetiva 

caixa de correio. 

3.8.5. Escritórios 

O edifício a construir com uma área de 155,03 m2, terá a mesma linguagem 

arquitetónica, sendo composto por um elemento essencialmente retangular, de 

orientação norte–sul. 
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A entrada será localizada sobre uma das fachadas maiores e que ficará orientada 

a poente de frente para a estrada de acesso. 

A entrada será também saliente da fachada, coberta e composta por rampa e 

escada para vencer o pequeno desnível que se pretende exista entre o terreno e a 

soleira interior. 

3.8.6. Casotas das Bombas 

São estruturas, amovíveis, metálicas pré-fabricadas, com cerca de 4m2 de área, 

que se repetem na zona dos furos para proteção dos quadros elétricos inerentes á 

bombagem.  

3.8.7. Depósito de combustível  

Relativamente a combustíveis fosseis, serão utilizados gasóleo agrícola e normal, 

dependendo do tipo de maquinaria usada, com um sistema de armazenamento 

constituído por 2 depósitos de 1000L cada, a instalar num dos pavilhões agrícolas. 

 

3.8.8. Depósito estanque para recolha de óleos 

Todos os óleos recolhidos na revisão dos equipamentos são guardados em 

depósito estanque que após estar cheio é removido por entidade certificada para o 

efeito. 

3.8.9. Rede de caminhos 

De forma a garantir a circulação na propriedade e o acesso aos camiões de 

transporte de relva à zona de pivots, na altura em que os mesmos estiverem a ser 

recolhidos, está previsto que a área de projeto seja ainda servida por uma rede de 

caminhos secundários que garantem o acesso às infraestruturas da exploração, 

nomeadamente aos pivots.  

O perfil tipo dos acessos, carateriza-se por uma secção transversal de 3,5 m de 

largura, sem bermas e com uma extensão total de cerca de 3 quilómetros. 
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Para a construção dos caminhos propriamente ditos, considera-se uma área total 

de intervenção de 10.500 m2 (3000m de comprimento x 3,5m de largura), com a 

aplicação de 20 cm de saibro mais 20 cm de Tout-Venant regado e compactado, 

excepto no acesso à residência do proprietário/agricultor e D2 que será apenas 

aplicado saibro sobre o solo original, posteriormente compactado. 

Na Fase 2 será apenas desenvolvido o caminho de acesso ao estacionamento dos 

escritórios, da portaria, casa do proprietário agricultor e depósito D2. 

Os caminhos de acesso e estacionamento aos escritórios e portaria serão executados 

de maneira idêntica aos existentes na Fase 1, atendendo à carga que vão estar 

sujeitos. Serão em saibro com tout-venant compactado por cima. 

Para os caminhos de acesso ao depósito D2 e Casa do proprietário agricultor, serão 

mantidos os trilhos existentes, em terra batida, revestidos por uma camada se saibro 

(10 cm) compactado à superfície. Atendendo à sua localização, não se prevê 

escavação, apenas colocação de camada de saibro à superfície para facilitar a 

circulação. 

 

3.8.10. Vedações 

As vedações colocadas na propriedade estão compreendidas entre o quilómetro 

3,250 e 4,083, relativamente ao lado esquerdo da estrada nacional EN120 (IC1), e 

entre os quilómetros 84,000 e 85,745 em relação ao troço da via-férrea da linha do 

sul que atravessa a propriedade por nascente. 

No caso da estrada nacional a vedação tem de respeitar a distância mínima de 1 

metro ao limite da zona da estrada e a sua altura não deve ser superior a 1,6m. 

No que diz respeito ao troço da via-férrea a colocação da vedação foi executada 

pelos marcos da mesma e é da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal de 

acordo com as instruções da mesma organização (ver apresentado no Anexo 4). A 

altura da vedação para este caso está dentro dos limites exigidos pelo Decreto-Lei 

n.º 276/2003, de 4 de novembro, sendo a vedação do restante da propriedade, 

também com 1,8m. 
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A Vasverde, Lda. optou pela instalação da vedação Ursus Forte AS, por ser 

constituída com um arame de elevada resistência com revestimento especial (Zincalu 

Super), que consiste em 95% de zinco e 5% de alumínio. 

3.9. EQUIPAMENTOS E MAQUINARIA 

Uma vez que se vai a deslocalizar a produção da Vasverde Lda., das suas atuais 

instalações arrendadas no Ribatejo, para o viveiro a construir na Herdade de Vale 

Gordo, este contará com o parque de máquinas que atualmente já dispõe, bem como 

um complemento de novos equipamentos a adquirir, necessários para complementar 

os existentes, e provenientes da exploração de Almeirim. 

Os equipamentos que a Vasverde possui atualmente e que irão ser integrados na 

estrutura produtiva do viveiro da Herdade de Vale Gordo são os seguinte 

Quadro 7 – Listagem de equipamentos da Vasverde 

Designação Marca e Modelo Características 

TRACTOR VALTRA AZUL (99-05-UX)  VALTRA 6250 80 cv Com Hidráulico frontal 

TRACTOR VALTRA VERMELHO (54-FL-71) VALTRA T121H121 cv Com Hidráulico frontal 

TRACTOR VALTRA AMARELO (53-27-XO) VALTRA 6250 80 cv Com Hidráulico frontal 

EMPILHADOR MANITOU MC 30-4 Capacidade de 3 ton. Tração 4X4 

EMPILHADOR MANITOU MC 30-2 Capacidade de 3 ton. Tração simples 

RECOLHEDORA DE TAPETES DE RELVA 
MANUAL 

BROUWER 1565 
(JD1565) 

Capacidade máx.de recolha de 600m2/ 
h ; Rolos com dimensão de 0,4x2,5m 

RECOLHEDORA DE TAPETES DE RELVA 
MANUAL  

BROUWER 1565 (TN65) 
Rolos com dimensão de 0,4x2,5m; 
Capacidade máx.de recolha de 600 

m2/ h 

RECOLHEDORA DE ROLOS PARA DESPORTO MAGNUM 40" 
Largura de corte 0,6m ou 1,2m; 

Capacidade máxima de recolha 800 
m2/h 

CORTA RELVAS HELICOIDAL DE 5 ELEMENTOS 
RANSOMES HIDRAULIC 

5 
Máquina de corte helicoidal. Largura de 

trabalho de 3,5 metros 

CORTA RELVAS HELICOIDAL KESMAC Fairway mower 
11 Gangs (elementos); Largura de 

trabalho 7,5 metros 

CORTA RELVAS HELICOIDAL KESMAC Fairway mower 
9 Gangs (elementos); Largura de 

trabalho 6,25 metros 

CORTA RELVAS ROTATIVO PROGRESSIVE TDR 15 
Máquina de corte rotativo; Largura de 

trabalho de 4,7 metros 

ASPIRADOR/VARREDOR 
WIEDERMAN SUPER 

400 

Rolo vassoura para retirar aparas 
resultantes do corte da relva em 
situações particulares. Largura de 

trabalho de 1,8 metros. 
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Designação Marca e Modelo Características 

PULVERIZADOR 1200 LITROS  
HARDI 363-MA-1200-

EC 

Capacidade Máx de 1200 lts; 
Regulação elétrica; Barras hidráulicas 

de 12 metros e com manga de ar. 

PULVERIZADOR 1200 LITROS 
HARDI HYS TWIN 

MASTER 

Capacidade Máx de 1200 lts; 
Regulação elétrica; Barras hidráulicas 

de 12 metros e com manga de ar. 

ADUBADOR KUHN AXIS 20.1 Q 
Capacidade máxima de 1400 kg; 

Rotativo com calibração automática; 
largura de trabalho de 18 - 24 metros. 

ADUBADOR 
VICON RO-XL 1500 
EDW com sistema 

GEOSPREAD 

Capacidade máxima de 1400 kg; 
Rotativo com calibração automática; 

largura de trabalho de 18 - 45 metros. 

ESCARIFICADOR ROTODAIRON ED 130 
Largura de trabalho de 1,3 metros. 
Profundidade de trabalho regulável. 

ROTO-TERRA MASCHIO DC3000 
Largura de trabalho de 3.0 metros. 
Profundidade de trabalho regulável. 

SEMEADOR 
BRILLION (Modificado 

para relva) 

Capacidade para 500kg semente; 2 
tômbolas; Pneumático de linhas; 

Largura de Trabalho de 4,0 metros 
com Herse acoplada. 

ROLO CHATO  PRÓPRIO 
Rolo de compactação com largura de 
trabalho 2,5m; Peso regulável (água) 

até 2 Ton. 

ROLO BORRACHA AGRI 33 
Largura de trabalho 4m; 0,55 metros 

de diâmetro 

ROLO DESTORROADOR/COMPACTADOR FIALHOS Largura de trabalho de 4 metros. 

HERSE ALTERNATIVA AMAZONE 
Largura de trabalho de 4 metros 

(preparação de solo) 

CORTA-MATO GALUCHO Largura de trabalho de 3 metros. 

CARREGADOR FRONTAL LUIZ GARRIDO, M3  

 

Para além do conjunto de máquinas e equipamentos que a Vasverde já possui ( 

Quadro ) na Herdade do Vale Gordo, será necessário adquirir, face à nova área de 

produção bem como o de alocar equipamento à gestão da componente Florestal, os 

seguintes equipamentos: 

 

o Trator da Marca VALTRA, Modelo A84, com 85 cv de 

potência, cabinado e com Ar-condicionado, que será equipado 

com um Kit de condução assistida por GNSS adaptado a este  

modelo de trator. 

Importa referir que a escolha do tamanho e potência do trator  

teve por base, não só as necessidades dos equipamentos 

específicos com que irá trabalhar, mas também o seu peso, que 
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deverá ser o mais reduzido possível. Realce-se ainda que o trator 

será equipado com pneus próprios para relvados, de forma a evitar 

danos de tração na relva, situação que poderá ser dramática uma 

vez que se trata de uma cultura que se vende ao m2. 

o Tractor da Marca Polaris, Modelo Ranger Diesel HD 1000, 

com 25 cv de potência, com 2 lugares que servirá para 

transporte de equipamentos e mão-de-obra dentro da unidade de 

produção com muito maior eficiência, devido ao seu bom 

desempenho em difíceis acessos. Importa referir que as condições 

de terreno existentes na exploração (areias) exigem a existência 

deste equipamento para assegurar as tarefas logísticas da 

exploração. O seu pequeno peso permitirá também efetuar 

diversas operações sem nenhum efeito prejudicial à relva. 

 

o Corta-Relvas helicoidal KESMAC Fairway Reel Mower 9 

GANG, com 9 corpos de corte e uma largura de trabalho total de 

6,25 metros. Trata-se de uma máquina de corte de relva para 

áreas extensas, acoplável ao trator e com ligação à tomada de 

força;  

o Máquina automática de recolha de tapetes de relva 

BROUWER 4000, trata-se de uma máquina automotriz, de 

mecânica Caterpillar e de 127 cv de potência. A máquina vem 

equipada com cabine de alta visibilidade, Ar condicionado, e 

equipado com rodas especiais de flutuação de grandes dimensões 

para evitar danos de tração na relva. 

o Charrua GALUCHO, Modelo CH3-13H, de montagem nos 3 

pontos do Trator, de 3 ferros, equipada com raspadeiras e de 

reversão hidráulica. Esta é uma alfaia agrícola necessária na 

exploração devido à sua inexistência no parque de máquinas e 

importante na realização de lavouras mais profundas. 
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3.10. POSTOS DE TRABALHO PREVISTOS NAS FASES DE CONSTRUÇÃO E 

EXPLORAÇÃO 

Em termos de empregabilidade o projeto da Vasverde prevê empregar nesta fase 

17-22 pessoas.  

3.11. MATERIAIS E ENERGIA UTILIZADOS E PRODUZIDOS  

Relativamente aos materiais utilizados é da pretensão do promotor promover um 

projeto ecologicamente sustentável, quer ao nível da sua construção, quer ao nível 

da sua exploração, prevendo–se a utilização de uma diversidade de materiais que 

são comuns em projetos agrícolas deste tipo, como por exemplo para a fase de 

construção: 

o Betão pré-fabricado e cimento; 

o Areias, seixo e britas; 

o Água; 

o Tintas e solventes; 

o Óleos e lubrificantes; 

o Equipamentos elétricos e de telecomunicações; 

o Tubos pvc de diversos diâmetros e para diversos fins; 

o Válvulas e ventosas; 

o Chapas laminadas e materiais para acabamentos; 

o Cabos elétricos; 

o Cabos coaxial e de fibra ótica. 

o Material vegetal e terra viva. 
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Os materiais de construção naturais, não processados, como areia e seixo, 

material de enchimento, etc., serão provenientes de locais próprios licenciados para 

o efeito e serão obtidos na região. Os restantes materiais processados utilizados na 

construção serão fundamentalmente provenientes de zonas próximas do projeto, 

também para que os custos não sejam muito elevados.  

Os pavimentos dos caminhos internos são permeáveis, sendo utilizado como 

material o saibro e o “tout–venant” compactados.  

Em termos de energia, na fase de construção recorrer–se–á principalmente a 

combustíveis fosseis, para utilização em veículos e equipamentos de motor diesel, e 

a eletricidade da rede pública e/ou produzida por geradores. 

Na fase de exploração a energia a utilizar será proveniente de combustíveis fosseis 

para a maquinaria, eletricidade proveniente dos painéis fotovoltaicos a instalar na 

propriedade com eventual complemento da energia elétrica da rede pública. 

Em função do mapa de quantidade de trabalhos a realizar para implantação do 

presente projeto, da maquinaria e dos equipamentos a utilizar e do faseamento dos 

trabalhos, os consumos de energia para a fase de construção foram estimados no 

valor de 18,60 ton de combustíveis fósseis. 

Para a fase de exploração, em função da área de produção de relva e da 

quantidade de trabalhos a realizar, da maquinaria e dos equipamentos a utilizar, os 

consumos de energia associados à recolha e manutenção/produção foram estimados 

no valor de 46,70 ton de combustíveis fósseis. 

A energia elétrica necessária para satisfazer os consumos associados ao projeto, 

será fornecida pela rede da EDP, alimentada por uma rede de média tensão 30 kV. 

Em relação ao consumo de energia elétrica (ver capítulo 4.8.1) tendo em 

consideração a ocupação social, as infraestruturas existentes, foi estimado, um 

consumo de energia na ordem de 697 432 kWh/ano de eletricidade.  

A utilização de energias alternativas (e.g. solar) em alternativa à rede elétrica da 

EDP, encontra-se prevista no âmbito do presente projeto de execução. A 

percentagem de utilização deste sistema é de cerca de 85%. 
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A origem de água para abastecimento/rega será assegurada através de 16 furos 

de captação subterrâneos que já foram construídos na propriedade e objeto de TURH 

conforme apresentado no Anexo 2. 

3.12. EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PREVISÍVEIS 

Durante a fase de exploração é de prever a emissão de poluentes atmosféricos, a 

emissão de ruído, a produção de efluentes líquidos e a produção de resíduos diversos. 

3.12.1. Efluentes 

A área de implantação do projeto não é servida por rede pública de drenagem e 

tratamento de águas residuais. 

As águas residuais domésticas a produzir serão as provenientes das casas de 

banhos dos cerca de 22 trabalhadores, bem como da casa do proprietário-agricultor, 

com uma ocupação máxima de 6 pessoas. 

A solução mais adequada para as águas residuais domésticas, tendo presente a 

sua localização e o volume a tratar é a de 4 fossas sépticas: uma para a casa do 

proprietário-agricultor, outra para os escritórios, outra para a portaria e outra para 

os armazéns (já instalada). As fossas sépticas serão estanques tipo ECODEPUR e 

esvaziadas pelos serviços municipais de Alcácer do Sal.  

 

Volume (L) Diâmetro(mm) Altura (m) 

5000 1800 1870 

Quadro 8 – Dados de dimensionamento das fossas sépticas 

 

A memória descritiva do sistema de tratamento de águas residuais encontra-se no 

apresentado no Anexo 5. 

Os lixiviados das lavagens do pulverizador de produtos químicos e fitofármacos 

serão acondicionados para um sistema Heliosec®, disponibilizado pela empresa 

Syngenta®. Este sistema funciona por gravidade a partir da zona de preparação das 
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caldas, até à expedição final por operador licenciado. Não existirá rejeição de 

efluente, ver apresentado no Anexo 6, sendo a recolha do resíduo seco realizada pela 

empresa que disponibilizou este sistema. 

As águas residuais provenientes das lavagens das máquinas de manutenção da 

relva serão encaminhadas com as restantes águas cinzentas e pluviais. 

O armazenamento de gasóleo para abastecimento das máquinas agrícolas será 

feito em depósitos próprios pela empresa de fornecimento de combustíveis com a 

capacidade de 1000L cada armazenados num dos armazéns agrícolas. 

3.12.2. Resíduos 

O desenvolvimento do Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo irá originar 

resíduos e, como tal, este projeto encontra-se abrangido pelo Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de setembro, que aprova o regime geral da gestão de resíduos, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. 

Assim, conforme definido no Plano de Gestão de Resíduos, incluído no Projeto 

Agroflorestal, a recolha de resíduos sólidos urbanos é da responsabilidade da 

entidade gestora dos mesmos. A recolha de resíduos será efetuada com separação e 

armazenamento temporário, em contentores.  

Conforme informação da Câmara Municipal de Alcácer do Sal a gestão dos resíduos 

neste concelho é assegurada pela Ambilital – Investimentos Ambientais no Alentejo.  

Para além dos resíduos urbanos produzidos, a recolha de resíduos inclui também 

embalagens de fitofármacos, que é realizada pelos fornecedores dos mesmos. Os 

óleos produzidos pela Vasverde, são encaminhados e armazenados temporariamente 

num contentor enterrado e, posteriormente recolhidos pela empresa da 

especialidade.  

Os resíduos secos, gerados pelo sistema HELIOSEC,serão recolhidos pela empresa 

responsável pela disponibilização do sistema. 
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4. GESTÃO E CONTROLO DA EXPLORAÇÃO  

4.1.1. Área agrícola 

A gestão e controlo da exploração ficarão a cargo da Vasverde, Lda., 

nomeadamente por especialista em gestão de explorações agrícolas. Para o apoio à 

decisão contribuirá o conhecimento e a vasta experiência de gestão de explorações 

similares.  

De forma a garantir uma elevada eficiência de rega nas áreas de produção, já foi 

adquirido um conjunto de equipamentos de recolha de informação necessária à 

decisão de rega e determinação das dotações (sonda) a distribuir em cada Pivot. Com 

a expansão do projeto serão adquiridos mais equipamentos.  

Para este efeito, o promotor irá adquirir as restantes sondas para registo contínuo 

de humidade do solo e uma estação meteorológica com sensores de temperatura, 

humidade relativa, velocidade e direção do vento, precipitação e radiação, com as 

respetivas estações de transmissão rádio.  

Paralelamente à instalação dos pivots, o Promotor irá adquirir um conjunto de 

equipamentos que permitem uma gestão mais eficiente da rega, através da 

determinação da evolução do teor de humidade no solo, e levando em consideração 

os registos meteorológicos locais para determinação da evapotranspiração potencial.  

Para este efeito será adquirido um conjunto de uma Estação Meteorológica e 7 

Sondas para medição da humidade do solo, e respetivos acessórios, que serão 

utilizados para recolha contínua das principais variáveis climáticas e teores de 

humidade no solo, de forma a apoiar as decisões de rega, nomeadamente, o nº de 

vezes a regar e as dotações de rega a distribuir em cada sector/pivot.  

Este conjunto é composto pelos seguintes componentes: 

o Estação meteorológica para apoio à rega, equipada com 

sensores de medição das seguintes variáveis climáticas: 

temperatura do ar e humidade relativa, velocidade e direção do 

vento, precipitação e radiação, cujos registos permitirão ao 

sistema o cálculo da evapotranspiração com dados reais recolhidos 

na exploração. A estação comunica através de telemetria (via 
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rádio, sem custos) com a unidade central através de pequenas 

unidades retransmissoras que funcionam a energia solar, que 

também se encontram incluídas no investimento. 

o Sensores de humidade do solo ADCON SM1 30CM, com 

capacidade para medição da humidade e temperatura do solo, que 

serão instalados nas áreas beneficiadas pelos Pivots. Estes 

sensores medem a humidade e temperatura do solo até aos 30 cm 

de profundidade, pelo método da capacitância (precisão de 2%), 

e utilizam o sistema de telemetria ADCON para emissão das 

medições via rádio ou GPRS; 

o Base de receção de dados – as medições recolhidas pela estação 

meteorológica e pelos sensores de humidade do solo, são 

transmitidas a uma estação base A850-5 RTU (Com modem A440), 

que possui a capacidade de gerir e compilar todas as medições 

efetuadas pelos equipamentos de um modo contínuo (15 em 15 

minutos) – capacidade de memória de 1Gb. Tem uma porta 

ethernet para comunicação com um computador (não incluído no 

sistema) que, através do software fornecido (addVANTAGE Pro 

6.5), que tem capacidade para armazenar e consultar os dados 

recolhidos, e apoiar a interpretação dos mesmos para gestão da 

rega. Este software permite ainda utilizar modelos de avisos de 

doenças, para além da análise dos graus dia, horas de frio, 

evapotranspiração da cultura e humidade do solo. 

o Conjunto de estações de transmissão rádio e respetivos 

acessórios para ligação dos sensores e estação meteorológica à 

estação base. Estas unidades retransmissoras são conectadas às 

várias sondas/sensores a instalar, sejam de humidade do solo, 

pluviometria, radiação solar, etc. permitindo deste modo, colocar 

diversos pontos de recolha de informação na mesma zona. São 

alimentadas por uma bateria interna e uma pequena placa solar. 

Encontram-se previstas miniestações de rádio A723 addIT (com 

menor capacidade de alcance) para os sensores de humidade do 
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solo, e uma estação A753 addWAVE Rádio (com capacidade de 

transmissão a 20 km), para a estação meteorológica. 

Refira-se que um componente de custo importante do sistema considerado 

encontra-se associado ao conjunto de estações transmissoras radio que serão 

instaladas. Este sistema, apesar de exigir um investimento inicial superior aos 

sistemas que funcionam via GSM, tem a vantagem importante de garantir que a 

transmissão de dados ocorre sem problemas, mesmo em zonas onde a rede GSM é 

mais fraca, é efetuada de forma mais rápida, e não possui custos adicionais de 

comunicação.  

O pulverizador será também equipado com um kit de regulação automática da 

largura de trabalho (Swath Control) e sensor de velocidade por GPS. 

A Vasverde Lda., segue as orientações de produção da associação internacional 

dos produtores de relva (TPI) da qual é associada e da associação europeia de 

produtores de relva (ETP) da qual também é associada. 

4.2. ÁREA FLORESTAL 

Dado o potencial impacto que o resultado do EIA, sobretudo as medidas 

mitigadoras aí propostas, podem vir a ter na organização e exploração da área 

florestal foi apresentado um Plano de Gestão Florestal (PGF), em Agosto de 2019 e 

revisto em Abril de 2020 que teve em conta as medidas que serão propostas e 

definirá qual o melhor processo de otimizar o rendimento da área florestal, 

otimizando o montado e mantendo-o em condições ótimas de produção bem como o 

seu complemento com pinheiros mansos que têm uma fonte anual de geração de 

cash-flow. 

4.3. INVESTIMENTO FINANCEIRO  

O investimento previsto no âmbito do presente projeto destina-se à produção de 

tapetes de relva, que serão comercializados no mercado nacional e no mercado 

espanhol, em dois segmentos distintos:  
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o Segmento desportivo – que corresponde às vendas de tapetes 

de relva de maiores dimensões, para a construção e manutenção 

de campos desportivos, nomeadamente de campos de futebol;  

o Segmento de jardinagem – correspondente a uma parte 

importante do mercado da relva, constituído pelos jardins e 

espaços verdes públicos e privados e pela construção civil.  

Neste âmbito o investimento financeiro estimado é de 1,89 milhões de euros. Este 

investimento contempla a compra de terrenos para implementação do projeto, 

aquisição de equipamento agrícola, imobilizado, investimento no sistema de rega 

(Pivots, Furos e Bombas) e eletrificação. 

Relativamente aos resultados de exploração (previsionais) a empresa terá uma 

evolução positiva nos seus resultados. O volume de vendas poderá ter um incremento 

de 80% a partir de 2021, quando o projeto atinge a sua capacidade máxima de 

produção, enquanto que os custos de exploração têm um incremento reduzido. O 

que aparentemente nos dá indicação de que este será um projeto com viabilidade e 

sustentabilidade. 

4.4. RENTABILIDADE E PRODUTIVIDADE ESTIMADA 

Importa referir que os viveiros instalados na Herdade de Vale Gordo estão em 

produção desde Junho de 2019 (1ªFase), pelo que, assumindo uma rotação média 

de 7-8 meses, significa que as primeiras vendas de relva apenas ocorrerão a partir 

de Fevereiro de 2020.  

 

 

No Quadro 9 apresenta-se a evolução prevista para as vendas da relva que será 

produzida nos viveiros da Vasverde na Herdade de Vale Gordo estimando-se assim 

atingir os 900 600 m2 de relva em ano de cruzeiro da instalação: 
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Quadro 9 – Evolução das vendas de tapetes de relva em m2 

Evolução das Vendas  2020 2021 
2022 e 

seguintes 

Segmento Desportivo – Portugal e Espanha (m2) 64 800 116 640 116 640 

Nº de Campos Desportivo em Portugal 1.0 2.0 2.0 

Nº de Campos Desportivo em Espanha 7 12 12 

Segmento de Jardinagem – Portugal (m2) 276 000 496 800 496 800 

Segmento de Jardinagem – Espanha (m2) 110 000 198 000 198 000 

TOTAL VENDAS (m2) 450 800 811 440 811 440 

Segmento Desportivo 14% 14% 14% 

Segmento de Jardinagem 86% 86% 86% 

Mercado Nacional 63% 62% 62% 

Mercado Espanhol 37% 38% 38% 

 

Como se pode verificar pela análise do quadro acima, dos cerca de 90,06 hectares 

de área útil de produção que se irão instalar, apenas se conseguirão vender cerca de 

81  hectares de relva, correspondentes a cerca 90% da referida área de produção. 

Os 10% de diferença correspondem ao total de perdas associadas ao processo 

produtivo, que corresponde à relva que é semeada e que não se consegue recolher. 

Trata-se de um valor histórico que resulta dos aumentos de eficiência produtiva 

conseguidos pela Vasverde, ao longo dos últimos anos, e dos que são obtidos pelo 

facto de se passar a contar com uma área de produção mais elevada. 

 

 

4.5. DESCRIÇÃO DAS FASES DE PROJETO E PROGRAMA TEMPORAL ESTIMADA 

O projeto agroflorestal está dividido em 2 fases distintas mas dependentes entre 

si. A fase 1 está implementada numa área de 49,24 ha por via de licenciamento das 

especialidades. 

A fase 2 corresponde ao desenvolvimento do Projeto de Execução que incide numa 

área de 40,82 ha, e foi desenvolvida em simultâneo com a elaboração do Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) e contempla 4 etapas distintas:   



 

 

 

49 
 

 

 

o A Etapa 1– Ampliação da Infraestruturação e Limpeza do 

Terreno e Abate de sobreiros - Inicia-se com a limpeza do 

terreno, abate de sobreiros, destruição de cepos, com envio de 

madeira para destino adequado. Segue-se a ampliação da 

infraestruturação iniciada na Fase 1, com a eletrificação e 

instalação de sistema de rega referente ao Pivots da Fase 2. 

o Etapa 2 – Preparação de solo – Terminada a desmatação, será 

efectuada uma gradagem pesada. Será ainda efectuada uma 

correção de solo através da distribuição de cálcio de forma a 

corrigir deficiências provocadas pela acidez dos solos. 

o A Etapa 3 – Exploração - Corresponde à produção de tapetes de 

relva por sementeiras com uma média de 7 – 8 meses. Uma 

parcela só é limpa e trabalhada para nova sementeira quando a 

relva estiver toda recolhida.  

o A Etapa 4 – Desativação – Não está prevista a desativação do 

projeto. No entanto, na eventualidade de esta vir a acontecer, em 

situação alguma ocorrerá o abandono da exploração agrícola, 

responsabilizando-se sempre a Vasverde Lda., pela 

remoção/demolição de todas as infraestruturas que compõem o 

Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo, com eventual 

exceção das captações subterrâneas de água, que no caso de 

existir interesse da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, poderão 

ser utilizados pela CMAS para diversos usos, nomeadamente o 

combate a incêndios florestais ou eventualmente como reforço no 

abastecimento. Em caso contrário as captações serão seladas. 

Ainda em relação à restante área que foi intervencionada no 

âmbito do Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo, esta 

será sujeita a uma requalificação física e ambiental permitindo 

assim a sua renaturalização, pondera-se dentro do possível a 

reposição das condições anteriores ao projeto, pela promoção do 

desenvolvimento dos habitats existentes através de sementeiras 

das espécies de flora e vegetação que constituíam os mesmos. 



 

 

 

50 
 

 

 

Outro cenário possível no respeitante à área intervencionada, será 

a sua reconversão para a atividade florestal. 

 

A intensão de implementação deste projeto, iniciou-se em 2017, mediante 

aquisição do terreno, e previsivelmente estará em pleno em 2020. 

 

 

Quadro 10 – Cronograma físico e temporal de projeto. Na definição das estimativas temporais, no 

presente Estudo de Impacte Ambiental, considerando o início da implantação o segundo semestre de 2020. 
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Primeiro 

Semestre

Último 

Semestre

Primeiro 

Semestre

Último 

Semestre

Primeiro 

Semestre

Último 

Semestre

Primeiro 

Semestre

Último 

Semestre

2ª Fase Projeto 

Agroflorestal 

(Pós DIA)

1 Aquisição de terreno

1 Abertura de caminhos

1
Instalação de 16 furos 

(Anexo 2)

1

Aquisição de máquinas 

e equipamentos 

agrícolas

1
Desmatação e 

Gradagem

1 Nivelamento do solo

1

Abate de sobreiros - 

1ªFase (49,5 ha) (Anexo 

1)

1
Eletrificação Interna 

(Anexo 7)

1
Instalação de 2 Pivots 

para rega (Anexo 8)

1
Instalar Pavilhões 

Agrícolas (Anexo 9)

1
Instalação do Depósito 

de Recolha de Óleos

1

Instalação de 

equipamentos de 

Heliosec

1

Instalação de 

equipamentos de 

monitorização

1

Cultivo de relva em 

regime de rotação - 

1ªFase (49,24 ha)

2

Desenvolvimento do 

EIA necessário apenas 

para 2ªFase do projeto 

agroflorestal

2 Emissão da DIA

2
Abate de sobreiros - 

2ªFase (47,41 ha)

2

Instalação das restantes 

infraestruturas 

associadas à 2ª Fase (2 

Pivot; Rede de 

eletricidade; Rede de 

abastecimento/drenage

m; Escritórios)

2
Instalação da cultura de 

relva 2ªFase (40,82 ha)

Fase/ 

Etapa
Principais intervenções

2017 2018 2019 2020

1ª Fase Projeto Agroflorestal (Com Licenciamentos de especialidades)
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4.6. INTERVENÇÕES E AÇÕES PREVISTAS AO NÍVEL DAS FASES DE PROJETO 

Estando o Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo dividido em duas fases, 

e uma vez que a primeira fase dispensou AIA, o EIA foca-se na totalidade da 

propriedade e nas intervenções realizadas na segunda fase. 

Foram realizadas intervenções ao nível de infraestruturas necessárias para 

implementação na Fase 1 do projeto, às quais houve licenciamento prévio. Segue-

se a lista das intervenções realizadas nessa fase: 

Infraestruturação na Fase 1: 

·      2 Pivots da Fase 1 (49,24 ha), com construção dos maciços, casa de quadros 

e bombagem e instalação das tubagens, cabos elétricos e cablagem de comandos na 

respetiva vala; 

·      Rede hidráulica, que conta com a instalação dos furos, da bombas e quadros, 

do depósito D1, D3, vala para instalação de cablagem e cabos elétricos associados a 

esta instalação; 

·      Rede Elétrica de Média Tensão (MT) aérea e Baixa Tensão (BT) através de 

valas, que inclui a instalação dos Postos de Transformação (PT) e respetivos quadros; 

·      Sistema de tratamento de efluentes (fossa estanque e HELIOSEC); 

·      Casa de agroquímicos dentro dos Pavilhões Agrícolas; 

·      Depósitos de combustíveis; 

·      Depósito de óleos usados. 

  

Preparação do Terreno para cultivo na Fase 1: 

·      Desmatação e Gradagem; 

·      Nivelamento do solo; 

·      Abate de sobreiros (49,24 ha). 

  

Cultivo de relva nos pivots da Fase 1. 



 

 

 

53 
 

 

 

Para a Fase 2 estão previstas as seguintes ações: 

Infraestruturação na Fase 2: 

·      2 Pivots da Fase 2, com construção dos maciços, casa de quadros e 

bombagem e instalação das tubagens, cabos elétricos e cablagem de comandos e 

alargamento da área de rega do pivot 2 (40,76 ha).; 

·      Rede hidráulica, que conta com a instalação de bombas e quadros elétricos 

de 5 furos, da construção e infraestruturação do D2 e cabos elétricos associados a 

esta instalação; 

·      Residência do agricultor; 

·      Portaria, reconstruída a partir de uma edificação em ruínas; 

·      Escritórios; 

·      Painéis solares; 

  

Preparação do Terreno para cultivo na Fase 2: 

·      Abate de sobreiros 518 sobreiros (380 isolados, estando 376 exemplares nas 

áreas dos pivots e 4 na área dos painéis solares; e 138 em povoamento). 

·      Desmatação e Gradagem; 

·      Nivelamento do solo; 

  

Cultivo de relva nos pivots da Fase 2. 

 

 

4.7. ALTERNATIVAS DO PROJETO 

O Projeto Agroflorestal da Herdade de Vale Gordo não apresenta alternativas de 

localização, dado a disponibilidade de terreno para implementação do projeto ser 

limitada. 
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No entanto, dentro da área da propriedade prevista para a implantação do Projeto 

Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo, procurou–se logo numa fase preliminar ao 

desenvolvimento do projeto de execução, uma estreita concertação entre o 

promotor, a equipa do projeto e a equipa do EIA, de forma a encontrar um desenho 

final otimizado face às condicionantes ambientais existentes, sobretudo em relação 

à integridade dos povoamentos de sobreiros existentes na propriedade em questão. 

Esta configuração final do Projeto Agroflorestal foi alcançada através de acertos 

no desenho final dos Pivots e infraestruturas associadas. Deste modo, o presente 

projeto ajustou–se no terreno aos valores naturais da propriedade, que inclui os 

povoamentos de sobreiros, conseguindo–se uma reduzida afetação dos mesmos, 

demonstrada pela relação equilibrada e integração do projeto sobre os habitats 

naturais existentes. 

Neste caso considera-se que uma eventual apresentação de diferentes soluções 

na conceção do projeto, dimensão e desenho da localização dos Pivots e 

infraestruturas associadas não representaria uma mais–valia relevante, nem uma 

alteração do tipo ou significado dos impactes ambientais identificados no EIA a 

desenvolver. 
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5. CONCLUSÕES 

O presente projeto Agroflorestal teve início no ano de 2017 com a aquisição da 

Herdade de Vale Gordo, obtendo licenciamento no decorrer do ano 2018 para a 

realização dos trabalhos da fase 1 do corrente projeto. A fase 2 está dependente do 

resultado do estudo de impacto ambiental (EIA) que está a ser realizado para se 

poder obter a viabilidade do projeto. 
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6. ANEXOS 

 

 

PROJETO AGROFLORESTAL 

 

 

HERDADE 

DE 

VALE GORDO 
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ANEXO 1 – OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

ABATE DE SOBREIROS DO ICNF. 
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ANEXO 2 – LICENÇAS DE TÍTULO DE 

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

(TURH) DA APA/ARH ALE. 
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Processo n.º: 450.10.02.02.002976.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002603.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo1- RA1 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.516290 

Latitude 38.339410 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa                                   

Empresa executora da pesquisa licenciada |X| 
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Perfuração: 
 

 
Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 101.0 

Diâmetro máximo (mm) 610.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 22.0 

Nº ralos 5 

Localização dos ralos (m) 32.5-34.7; 39.7-47.2; 72.2-74.7; 87.2-89.7; 92.2-94.7 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 99.7 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 7.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 4.000 

Volume máximo anual (m3) 75024.0 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

7142.4 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras 
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entidades. 

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a 
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código A010179.2017.RH6. 

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela entidade licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 30/08/2017, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª A captação será exclusivamente utilizada para rega agrícola e produção de água potável para  abastecimento  da  exploração agrícola 
no local supra indicado e para 20 funcionários, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 
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7ª O titular compromete-se a cumprir  com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade da 

água destinada a consumo humano. 

8ª A finalidade o consumo humano será dada por revogada a partir do momento em que a zona se mostre servida por rede pública de 
abastecimento de água, de acordo com o disposto no n.º6 do artigo 69.º da Lei n.º58/2005, de 29 de dezembro. 

9ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea com 
o objectivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 

10ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros indicados em anexo e a lista de substâncias activas dos herbicidas, 
fungicidas e inseticidas indicados na memória descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações 
efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações  ser 
efectuada no âmbito do relatório de monitorização anual. 

11ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

12ª Os resultados de monitorização da qualidade da água deverão ser apresentados mediante um relatório anual, que integre o historio 
dos resultados e a respectiva análise da sua evolução face às normas de qualidade da água em vigor, bem como a proposta de 
medidas correctivas a implementar face a situações de excedência das referidas normas. 

13ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

14ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Anexos 
 

 

Análise físico-química e bacteriológica 

Determinação analítica de parâmetros 

Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes 
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto: 

 
pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico 
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de 
germes a 37ºC. 

 
As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para 
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica 
devidamente documentado e atualizado. 

 
Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade 
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas: 

 
Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro; 
Método Analítico; Observações. 

 

 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 
 

Volume 7142.4 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 
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O presidente do conselho diretivo da APA, IP 

 
 

 

Nuno Lacasta 
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Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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Processo n.º: 450.10.02.02.002993.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002621.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo 2 - CR1 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.516410 

Latitude 38.337160 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa                                   

Empresa executora da pesquisa licenciada |X| 
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Perfuração: 
 

 
Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 126.0 

Diâmetro máximo (mm) 670.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 25.0 

Nº ralos 3 

Localização dos ralos (m) 65-70;72.5-85;105-107.5 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 126.0 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 7.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 4.000 

Volume máximo anual (m3) 75024.0 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

7142.4 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras 
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entidades. 

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a 
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código A010192.2017.RH6. 

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela entidade licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 25/08/2017, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª A captação será exclusivamente utilizada para rega agrícola no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia 
autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 
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7ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea com 
o objetivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 

8ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, 
azoto amoniacal, carbono orgânico total e a lista de substâncias activas dos  herbicidas, fungicidas  e inseticidas indicados na memória 
descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista 
de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações ser efectuada no âmbito do relatório de monitorização 
anual. 

9ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

10ª Os resultados de monitorização da qualidade da água deverão ser apresentados mediante um relatório anual, que integre o historio 
dos resultados e a respectiva análise da sua evolução face às normas de qualidade da água em vigor, bem como a proposta de 
medidas correctivas a implementar face a situações de excedência das referidas normas. 

11ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

12ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 
 

Volume 7142.4 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 

 
 

O presidente do conselho diretivo da APA, IP 
 
 

 

Nuno Lacasta 
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Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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Processo n.º: 450.10.02.02.003034.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002631.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo 3 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.516520 

Latitude 38.334910 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa                                   

Empresa executora da pesquisa licenciada |X| 
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Perfuração: 
 

 
Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 108.0 

Diâmetro máximo (mm) 600.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 23.0 

Nº ralos 4 

Localização dos ralos (m) 45-47.5;50-67,5;70-75;85-90 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 100.0 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 25.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 10.000 

Volume máximo anual (m3) 194389.1 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

17856 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras 
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entidades. 

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

18ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a 
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código A010196.2017.RH6. 

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela entidade licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 21/09/2017, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª  A captação  será exclusivamente utilizada para rega agrícola e abastecimento de água potável à exploração no local supra indicado  
e para 20 funcionários, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 
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7ª O titular compromete-se a cumprir  com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade da 
água destinada a consumo humano. 

8ª A finalidade o consumo humano será dada por revogada a partir do momento em que a zona se mostre servida por rede pública de 
abastecimento de água, de acordo com o disposto no n.º6 do artigo 69.º da Lei n.º58/2005, de 29 de dezembro. 

9ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea com 
o objetivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 

10ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros indicados em anexo e a lista de substâncias activas dos herbicidas, 
fungicidas e inseticidas indicados na memória descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações 
efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações  ser 
efectuada no âmbito do relatório de monitorização anual. 

11ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

12ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

13ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Anexos 
 

 

Análise físico-química e bacteriológica 

Determinação analítica de parâmetros 

Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes 
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto: 

 
pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico 
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de 
germes a 37ºC. 

 
As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para 
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica 
devidamente documentado e atualizado. 

 
Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade 
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas: 

 
Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro; 
Método Analítico; Observações. 

 

 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 
 

Volume 17856 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 
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O presidente do conselho diretivo da APA, IP 

 
 

 

Nuno Lacasta 



6/6 - 
A002631.2019.RH6 

 

 

 

 
Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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Processo n.º: 450.10.02.02.003051.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002634.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo 4 - CR3 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.516640 

Latitude 38.332660 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa                                   

Empresa executora da pesquisa licenciada |X| 
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Perfuração: 
 

 
Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 108.0 

Diâmetro máximo (mm) 670.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 23.0 

Nº ralos 4 

Localização dos ralos (m) 45-47.5;50-67,5;70-75;85-90 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 100.0 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 20.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 10.000 

Volume máximo anual (m3) 187560.0 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

17856 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras 
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entidades. 

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código A010196.2017.RH6. 

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela entidade licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 04_/09/2017, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª A captação será exclusivamente utilizada para rega agrícola no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia 
autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 

7ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea 
com o objetivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 
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8ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, 
azoto amoniacal, carbono orgânico total e a lista de substâncias activas dos  herbicidas, fungicidas  e inseticidas indicados na memória 
descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista 
de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações ser efectuada no âmbito do relatório de monitorização 
anual. 

9ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

10ª Os resultados de monitorização da qualidade da água deverão ser apresentados mediante um relatório anual, que integre o historio 
dos resultados e a respectiva análise da sua evolução face às normas de qualidade da água em vigor, bem como a proposta de 
medidas correctivas a implementar face a situações de excedência das referidas normas. 

11ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

12ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 
 

Volume 17856 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 

 
 

O presidente do conselho diretivo da APA, IP 
 
 

 

Nuno Lacasta 
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Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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Processo n.º: 450.10.02.02.003086.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002640.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo 5 - CR4 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.517130 

Latitude 38.330440 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa                                   

Empresa executora da pesquisa licenciada |X| 
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Perfuração: 
 

 
Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 108.0 

Diâmetro máximo (mm) 610.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 25.0 

Nº ralos 5 

Localização dos ralos (m) 45-60;62.5-65;70-75;80-83;90,92.5 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 100.0 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 10.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 4.000 

Volume máximo anual (m3) 75024.0 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

7142.4 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras 
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entidades. 

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código A010201.2017.RH6. 

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela entidade licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 05/10/2017, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª A captação será exclusivamente utilizada para rega agrícola no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia 
autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 

7ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea 
com o objetivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 
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8ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, 
azoto amoniacal, carbono orgânico total e a lista de substâncias activas dos  herbicidas, fungicidas  e inseticidas indicados na memória 
descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista 
de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações ser efectuada no âmbito do relatório de monitorização 
anual. 

9ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

10ª Os resultados de monitorização da qualidade da água deverão ser apresentados mediante um relatório anual, que integre o historio 
dos resultados e a respectiva análise da sua evolução face às normas de qualidade da água em vigor, bem como a proposta de 
medidas correctivas a implementar face a situações de excedência das referidas normas. 

11ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

12ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 
 

Volume 7142.4 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 

 
 

O presidente do conselho diretivo da APA, IP 
 
 

 

Nuno Lacasta 
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Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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Processo n.º: 450.10.02.02.003087.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002644.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo 6 - RA3 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.517974 

Latitude 38.328286 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa                                   

Empresa executora da pesquisa licenciada |X| 
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Perfuração: 
 

 
Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 101.0 

Diâmetro máximo (mm) 610.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 20.0 

Nº ralos 5 

Localização dos ralos (m) 29.7-37.2;47.2-52.2;57.2-62.2;69.7-74.7;84.7-87.2 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 99.7 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 10.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 5.000 

Volume máximo anual (m3) 93780.0 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

8928 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras 
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entidades. 

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código A010203.RH6. 

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela entidade licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 27/09/2017, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª A captação será exclusivamente utilizada para rega agrícola no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia 
autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 

7ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea 
com o objetivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 
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8ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, 
azoto amoniacal, carbono orgânico total e a lista de substâncias activas dos  herbicidas, fungicidas  e inseticidas indicados na memória 
descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista 
de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações ser efectuada no âmbito do relatório de monitorização 
anual. 

9ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

10ª Os resultados de monitorização da qualidade da água deverão ser apresentados mediante um relatório anual, que integre o historio 
dos resultados e a respectiva análise da sua evolução face às normas de qualidade da água em vigor, bem como a proposta de 
medidas correctivas a implementar face a situações de excedência das referidas normas. 

11ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

12ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 

Volume 8928 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 

 
 

O presidente do conselho diretivo da APA, IP 
 
 

 

Nuno Lacasta 
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Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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Processo n.º: 450.10.02.02.003091.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002655.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo 7A-RA6 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.518924 

Latitude 38.326162 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa                                   

Empresa executora da pesquisa licenciada |X| 
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Perfuração: 
 

 
Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 95.0 

Diâmetro máximo (mm) 610.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 22.0 

Nº ralos 4 

Localização dos ralos (m) 49.7-52.2;57.2-64.7;69.7-77.2;82.2-84.7 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 89.7 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 7.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 2.500 

Volume máximo anual (m3) 46890.0 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

4464 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras 
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entidades. 

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código A010204.2017.RH6. 

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela entidade licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 07/12/2017, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª A captação será exclusivamente utilizada para rega agrícola no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia 
autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 

7ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea 
com o objetivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 
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8ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, 
azoto amoniacal, carbono orgânico total e a lista de substâncias activas dos  herbicidas, fungicidas  e inseticidas indicados na memória 
descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista 
de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações ser efectuada no âmbito do relatório de monitorização 
anual. 

9ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

10ª Os resultados de monitorização da qualidade da água deverão ser apresentados mediante um relatório anual, que integre o historio 
dos resultados e a respectiva análise da sua evolução face às normas de qualidade da água em vigor, bem como a proposta de 
medidas correctivas a implementar face a situações de excedência das referidas normas. 

11ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

12ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 

Volume 4464 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 

 
 

O presidente do conselho diretivo da APA, IP 
 
 

 

Nuno Lacasta 
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Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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Processo n.º: 450.10.02.02.003098.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002656.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo 8A-CR5 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.519873 

Latitude 38.324038 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa                                   

Empresa executora da pesquisa licenciada |X| 
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Perfuração: 
 

 
Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 98.0 

Diâmetro máximo (mm) 500.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 30.0 

Nº ralos 3 

Localização dos ralos (m) 40-45,55-62.5,65-75 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 85.0 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 7.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 2.000 

Volume máximo anual (m3) 37512.0 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

3571.2 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras 
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entidades. 

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código A010207.2017.RH6. 

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela entidade licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 25/10/2017, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª A captação será exclusivamente utilizada para rega agrícola no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia 
autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 

7ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea 
com o objetivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 
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8ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, 
azoto amoniacal, carbono orgânico total e a lista de substâncias activas dos  herbicidas, fungicidas  e inseticidas indicados na memória 
descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista 
de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações ser efectuada no âmbito do relatório de monitorização 
anual. 

9ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

10ª Os resultados de monitorização da qualidade da água deverão ser apresentados mediante um relatório anual, que integre o historio 
dos resultados e a respectiva análise da sua evolução face às normas de qualidade da água em vigor, bem como a proposta de 
medidas correctivas a implementar face a situações de excedência das referidas normas. 

11ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

12ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 
 

Volume 3571.2 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 

 
 

O presidente do conselho diretivo da APA, IP 
 
 

 

Nuno Lacasta 
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Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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Processo n.º: 450.10.02.02.003110.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002672.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo 10-RA2 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.519260 

Latitude 38.339160 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa                                   

Empresa executora da pesquisa licenciada |X| 
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Perfuração: 
 

 
Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 100.0 

Diâmetro máximo (mm) 610.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 30.0 

Nº ralos 3 

Localização dos ralos (m) 49.7-54.7,62.2-69.7,74.7-84.7 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 94.7 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 15.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 6.000 

Volume máximo anual (m3) 112536.0 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

10713.6 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras 
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entidades. 

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código A010200.2017.RH6. 

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela entidade licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 14/09/2017, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª A captação será exclusivamente utilizada para rega agrícola no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia 
autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 

7ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea 
com o objetivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 
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8ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, 
azoto amoniacal, carbono orgânico total e a lista de substâncias activas dos  herbicidas, fungicidas  e inseticidas indicados na memória 
descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista 
de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações ser efectuada no âmbito do relatório de monitorização 
anual. 

9ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

10ª Os resultados de monitorização da qualidade da água deverão ser apresentados mediante um relatório anual, que integre o historio 
dos resultados e a respectiva análise da sua evolução face às normas de qualidade da água em vigor, bem como a proposta de 
medidas correctivas a implementar face a situações de excedência das referidas normas. 

11ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

12ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 
 

Volume 10713.6 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 

 
 

O presidente do conselho diretivo da APA, IP 
 
 

 

Nuno Lacasta 
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Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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Processo n.º: 450.10.02.02.003132.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002676.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo 11-RA5 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.519903 

Latitude 38.337610 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa                                   

Empresa executora da pesquisa licenciada |_| 
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Identificação da empresa de pesquisa Renato Lima Azenha / LA000711.2017.RH5A 

Perfuração: 
 

 
Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 100.0 

Diâmetro máximo (mm) 610.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 31.0 

Nº ralos 4 

Localização dos ralos (m) 49.9-54.7,57.2-69.7,72.2-77.2,82.2-84.7 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 94.7 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 10.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 4.500 

Volume máximo anual (m3) 84402.0 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

8035.2 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
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1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras entidades. 

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código A015188.2017.RH6. 

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela entidade licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 14/11/2017, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª A captação será exclusivamente utilizada para rega agrícola no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia 
autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 

7ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea 
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com o objetivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 

8ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, 
azoto amoniacal, carbono orgânico total e a lista de substâncias activas dos  herbicidas, fungicidas  e inseticidas indicados na memória 
descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista 
de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações ser efectuada no âmbito do relatório de monitorização 
anual. 

9ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

10ª Os resultados de monitorização da qualidade da água deverão ser apresentados mediante um relatório anual, que integre o historio 
dos resultados e a respectiva análise da sua evolução face às normas de qualidade da água em vigor, bem como a proposta de 
medidas correctivas a implementar face a situações de excedência das referidas normas. 

11ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

12ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 
 

Volume 8035.2 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 

 
 

O presidente do conselho diretivo da APA, IP 
 
 

 

Nuno Lacasta 
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Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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Processo n.º: 450.10.02.02.003133.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002677.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação FURO 13-CR6 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.519616 

Latitude 38.333953 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa                                   

Empresa executora da pesquisa licenciada |X| 
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Perfuração: 
 

 
Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 108.0 

Diâmetro máximo (mm) 600.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 32.0 

Nº ralos 3 

Localização dos ralos (m) 50-74,79-86.5,94.5-96.5 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 99.0 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 10.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 10.000 

Volume máximo anual (m3) 84402.0 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

8035.2 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras 
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entidades. 

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código A015559.2017.RH6. 

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela entidade licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 13/11/2017, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª A captação será exclusivamente utilizada para rega agrícola no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia 
autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 

7ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea 
com o objetivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 
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8ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, 
azoto amoniacal, carbono orgânico total e a lista de substâncias activas dos  herbicidas, fungicidas  e inseticidas indicados na memória 
descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista 
de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações ser efectuada no âmbito do relatório de monitorização 
anual. 

9ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

10ª Os resultados de monitorização da qualidade da água deverão ser apresentados mediante um relatório anual, que integre o historio 
dos resultados e a respectiva análise da sua evolução face às normas de qualidade da água em vigor, bem como a proposta de 
medidas correctivas a implementar face a situações de excedência das referidas normas. 

11ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

12ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 
 

Volume 8035.2 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 

 
 

O presidente do conselho diretivo da APA, IP 
 
 

 

Nuno Lacasta 



5/5 - 
A002677.2019.RH6 

 

 

 

 
Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 

 



1/5 - 
A002678.2019.RH6 

 

 

 
 

Processo n.º: 450.10.02.02.003134.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002678.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo 17-CR9 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.513334 

Latitude 38.335940 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa                                   

Empresa executora da pesquisa licenciada |X| 
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Perfuração: 
 

 
Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 108.0 

Diâmetro máximo (mm) 670.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 31.0 

Nº ralos 4 

Localização dos ralos (m) 50-55,57.5-77.5,85-87.5,95-97.5 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 100.0 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 13.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 6.000 

Volume máximo anual (m3) 112536.0 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

10713.6 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras 
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entidades. 

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código A015193.2017.RH6. 

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela entidade licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 31/01/2018, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª A captação será exclusivamente utilizada para rega agrícola no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia 
autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 

7ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea 
com o objetivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 
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8ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, 
azoto amoniacal, carbono orgânico total e a lista de substâncias activas dos  herbicidas, fungicidas  e inseticidas indicados na memória 
descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista 
de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações ser efectuada no âmbito do relatório de monitorização 
anual. 

9ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

10ª Os resultados de monitorização da qualidade da água deverão ser apresentados mediante um relatório anual, que integre o historio 
dos resultados e a respectiva análise da sua evolução face às normas de qualidade da água em vigor, bem como a proposta de 
medidas correctivas a implementar face a situações de excedência das referidas normas. 

11ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

12ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 
 

Volume 10713.6 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 

 
 

O presidente do conselho diretivo da APA, IP 
 
 

 

Nuno Lacasta 
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Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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Processo n.º: 450.10.02.02.003135.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002679.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo 12A-CR10 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.519972 

Latitude 38.342472 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa                                   

Empresa executora da pesquisa licenciada |X| 
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Perfuração: 
 

 
Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 108.0 

Diâmetro máximo (mm) 610.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 25.0 

Nº ralos 5 

Localização dos ralos (m) 40-42.5,45-55,57.5-65,72.5-85,92.5-95 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 100.0 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 30.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 15.000 

Volume máximo anual (m3) 281340.0 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

26784 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras 
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entidades. 

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código A015189.2017.RH6. 

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela entidade licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 16/02/2018, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª A captação será exclusivamente utilizada para rega agrícola no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia 
autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 

7ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea 
com o objetivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 
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8ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, 
azoto amoniacal, carbono orgânico total e a lista de substâncias activas dos  herbicidas, fungicidas  e inseticidas indicados na memória 
descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista 
de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações ser efectuada no âmbito do relatório de monitorização 
anual. 

9ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

10ª Os resultados de monitorização da qualidade da água deverão ser apresentados mediante um relatório anual, que integre o historio 
dos resultados e a respectiva análise da sua evolução face às normas de qualidade da água em vigor, bem como a proposta de 
medidas correctivas a implementar face a situações de excedência das referidas normas. 

11ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

12ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 
 

Volume 26784 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 

 
 

O presidente do conselho diretivo da APA, IP 
 
 

 

Nuno Lacasta 
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Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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Processo n.º: 450.10.02.02.003136.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002680.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo 14-CR8 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.518314 

Latitude 38.336188 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa                                   

Empresa executora da pesquisa licenciada |X| 
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Perfuração: 
 

 
Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 108.0 

Diâmetro máximo (mm) 670.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 30.0 

Nº ralos 6 

Localização dos ralos (m) 50-52.5,55-62.5,65-72.5,75-80,82.5-85,90-92.5 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 100.0 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 25.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 12.500 

Volume máximo anual (m3) 234450.0 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

22320 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras 
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entidades. 

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código a015190.2017.RH6. 

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019pela entidade licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 25/01/2018, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª A captação será exclusivamente utilizada para rega agrícola no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia 
autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 

7ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea 
com o objetivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 
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8ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, 
azoto amoniacal, carbono orgânico total e a lista de substâncias activas dos  herbicidas, fungicidas  e inseticidas indicados na memória 
descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista 
de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações ser efectuada no âmbito do relatório de monitorização 
anual. 

9ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

10ª Os resultados de monitorização da qualidade da água deverão ser apresentados mediante um relatório anual, que integre o historio 
dos resultados e a respectiva análise da sua evolução face às normas de qualidade da água em vigor, bem como a proposta de 
medidas correctivas a implementar face a situações de excedência das referidas normas. 

11ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

12ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 
 

Volume 22320 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 

 
 

O presidente do conselho diretivo da APA, IP 
 
 

 

Nuno Lacasta 
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Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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Processo n.º: 450.10.02.02.003137.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002681.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo 16 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.520722 

Latitude 38.340750 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa                                   

Empresa executora da pesquisa licenciada |X| 
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Perfuração: 
 

 
Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 108.0 

Diâmetro máximo (mm) 610.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 25.0 

Nº ralos 5 

Localização dos ralos (m) 45-55,57.5-70,72.5-82.5,85-87.5,95-97.5 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 120.0 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 280.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 18.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 7.500 

Volume máximo anual (m3) 140670.0 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

13392 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras 
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entidades. 

2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código A015192.2017.RH6. 

2ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela entidade licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 28/02/2018, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª A captação será exclusivamente utilizada para rega agrícola no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia 
autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 

7ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea 
com o objetivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 
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8ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, 
azoto amoniacal, carbono orgânico total e a lista de substâncias activas dos  herbicidas, fungicidas  e inseticidas indicados na memória 
descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista 
de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações ser efectuada no âmbito do relatório de monitorização 
anual. 

9ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

10ª Os resultados de monitorização da qualidade da água deverão ser apresentados mediante um relatório anual, que integre o historio 
dos resultados e a respectiva análise da sua evolução face às normas de qualidade da água em vigor, bem como a proposta de 
medidas correctivas a implementar face a situações de excedência das referidas normas. 

11ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

12ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 
 

Volume 13392 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 

 
 

O presidente do conselho diretivo da APA, IP 
 
 

 

Nuno Lacasta 
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Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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Processo n.º: 450.10.02.02.017524.2018.RH6 
 

Utilização n.º: A002682.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/28 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo 9A 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo) 

Longitude -8.520905 

Latitude 38.338979 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Uso Particular 

Captação de água já existente |X| 

Situação da captação Reforço 

Perfuração:  
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Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 108.0 

Diâmetro máximo (mm) 610.0 

Profundidade do sistema de extração (m) 100.0 

Nº ralos 5 

Localização dos ralos (m) 45;95 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 100.0 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 
 

 
Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível 

Energia Elétrica 

Potência do sistema de extração (cv) 7.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 3.000 

Volume máximo anual (m3) 56268.0 

Mês de maior consumo agosto 

Volume máximo mensal - mês de maior 
consumo (m3) 

5184 

Nº horas/dia em extração 16 

Nº dias/mês em extração 30 

Nº meses/ano em extração 12 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

Área total a regar (ha) 96.9600 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

 
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras 

entidades. 
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2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = U, em que U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas. 

3ª A matéria tributável da componente U é determinada com base  no sistema  de registo  do volume de água captado definido no  Anexo 
– Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado. 

4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a 
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor  da componente 
U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta autorização. 

5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos  devida é efetuado  no ano seguinte  àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto  na 
Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com  o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 
de junho. 

6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual. 

7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que afete 
o estado das águas. 

10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à 
presente autorização sejam aplicáveis. 

11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como  o  acesso 
à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

13ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  de 
31 de maio. 

14ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

16ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

17ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada  à entidade 
licenciadora com o formato definido no Anexo. 

Condições Específicas 
 

 
1ª O titular obriga-se a utilizar um sistema de medida que permita conhecer os volumes de água extraídos mensalmente, através de um 

sistema de registo (contador) ou por medição indireta, devendo enviar à entidade licenciadora os resultados com o formato definido no 
Anexo. 

Outras Condições 
 

1ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela entidade licenciadora. 

2ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 02/03/2018, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

3ª A captação será exclusivamente utilizada para rega agrícola no local supra indicado, fim que não pode ser alterado sem prévia 
autorização da entidade licenciadora. 

4ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

5ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 

6ª O titular obriga-se a proceder à implementação de um programa de monitorização de qualidade e quantidade de água subterrânea com 
o objetivo de avaliar o eventual impacto da exploração no sistema aquífero. 

7ª O programa de qualidade da água deverá incluir os parâmetros pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, 
azoto amoniacal, carbono orgânico total e a lista de substâncias activas dos  herbicidas, fungicidas  e inseticidas indicados na memória 
descritiva associada ao processo e aprovada em 14/02/2019, devendo as alterações efectuadas à referida lista ser reflectidas na lista 
de parâmetros a determinar, ano a ano, devendo a comunicação das alterações ser efectuada no âmbito do 
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relatório de monitorização anual. 

8ª A frequência de amostragem deverá obedecer ao período de água altas e águas baixas, respectivamente abril-maio e outubro- 
novembro, devendo ser efectuada uma campanha de referência previamente à exploração. 

9ª Os resultados de monitorização da qualidade da água deverão ser apresentados mediante um relatório anual, que integre o historio dos 
resultados e a respectiva análise da sua evolução face às normas de qualidade da água em vigor, bem como a proposta de medidas 
correctivas a implementar face a situações de excedência das referidas normas. 

10ª Os resultados de monitorização da quantidade deverão incluir o relatório anual e reflectir a evolução da superfície piezómétrica e os 
volumes captados. 

11ª O relatório de monitorização deverá ser abrangente ao total das captações associadas à exploração agrícola. 
 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 

Volume 5184 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 

 
 

O presidente do conselho diretivo da APA, IP 
 
 

 

Nuno Lacasta 
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Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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Processo n.º: 450.10.02.02.003138.2019.RH6 
 

Utilização n.º: A002683.2019.RH6 
 

Início: 2019/02/14 
 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea 
 
 

Identificação  
 

Código APA APA00284150 

País* Portugal 

Número de Identificação Fiscal* 505183200 

Nome/Denominação Social* VASVERDE - Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. 

Idioma Português 

Morada* Av. Bernardo Santareno, n.º 9, loja esquerda 

Localidade* SANTARÉM 

Código Postal 2005-177 

Concelho* Santarém 

Telefones 243 580 680 

Fax 243 580 682 

Obrigação de correcção de Dados de Perfil |_| 

 
Localização  

 

Designação da captação Furo 9-RA4-Piezómetro 

Tipo de captação Subterrânea 

Tipo de infraestrutura Furo vertical 

Prédio/Parcela Herdade Vale Gordo 

Dominialidade Domínio Hídrico Privado 

Nut III - Concelho - Freguesia Alentejo Litoral / Alcácer do Sal / Alcácer do Sal (Santiago) 

Longitude -8.520373 

Latitude 38.321820 

Região Hidrográfica Sado e Mira 

Bacia Hidrográfica Sado 

Sub-Bacia Hidrográfica PT06SAD1219 :: Sado-WB5 

Tipo de massa de água SUBTERRANEA 

Massa de água PTT3 :: BACIA DO TEJO-SADO / MARGEM ESQUERDA 

Classificação do estado/potencial ecológico 
(superficial) ou estado (subterrânea) da massa 
de água 

Bom 

 

Caracterização  
 

Captação de água já existente |_| 

Empresa executora da pesquisa  
 

Empresa executora da pesquisa licenciada |X| 

Perfuração:  
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Método Rotary com circulação inversa 

Profundidade (m) 98.0 

Diâmetro máximo (mm) 610.0 

Cimentação anular até à profundidade de (m) 30.0 

Nº ralos 4 

Localização dos ralos (m) 34.7-49.7,59.7-62.4,69.7-79.7,84.7-87.2 

Revestimento: 
 

 
Tipo PVC 

Profundidade (m) 89.7 

Diâmetro máximo da coluna (mm) 225.0 

Regime de exploração: 

Potência do sistema de extração (cv) 0.0 

Caudal máximo instântaneo (l/s) 0.000 

Volume máximo anual (m3) 0.0 

Volume máximo mensal - mês de maior 0 
consumo (m3) 

Nº horas/dia em extração 0 

Nº dias/mês em extração 0 

Nº meses/ano em extração 0 
 

Finalidades 
 

 

Rega 
 

 
Área total a regar (ha) 0.0000 

Área atual a regar (ha) 0.0000 

Área a regar no horizonte de projeto (ha) 

Vai ser promovido tratamento à água captada |_| 

Outras origens de água para rega Não existe 

Tipo de tratamento 

Finalidade da rega 

Finalidade da rega 

Agrícola 

Especificação das culturas 
 

 
Tipo de cultura Tipo de rega 

Outra área agrícola Pivot 

 
 

 

 

Condições Gerais 
 

1ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito. 

2ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação. 

3ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo  de 24 horas,  de qualquer acidente  grave  que 
afete o estado das águas. 

4ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que 
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que 
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à presente autorização sejam aplicáveis. 

5ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este  título,  bem como  o  
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização. 

6ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão 
suportadas pelo seu titular. 

7ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu  titular fica sujeito  às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007,  
de 31 de maio. 

8ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

9ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

10ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio. 

Outras Condições 
 

 
1ª A presente Autorização anula e substitui a Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos para Pesquisa e Captação de Água 

Subterrânea emitida com o código A010208.2017.RH6. 

2ª A captação será explorada (caudal nulo) em harmonia com a memória descritiva aprovada em 14/02/2019 pela  entidade  
licenciadora. 

3ª A obra de pesquisa e construção da captação foi executada em 25/10/2017, de acordo com o Relatório de execução dos trabalhos 
aprovado pela entidade licenciadora. 

4ª A captação será exclusivamente utilizada para observação de níveis da água no local supra indicado, fim que não pode ser alterado 
sem prévia autorização da entidade licenciadora. 

5ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de 
resíduos de qualquer natureza. 

6ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água. 

7ª Os resultados de observação de níveis de água integrar o relatório anual a elaborar para a totalidade das captações associadas à 
exploração agrícola e reflectir a evolução da superfície piezómétrica. 

 

Autocontrolo 
 

Volume máximo mensal do mês de maior consumo 

Volume 0 (m3) 

Programa de autocontrolo a implementar 
 

O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As 
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal. 
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas:  [Nº  de  
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador], 
[Volume extraído], [Observações]. 
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado. 

 
 

O presidente do conselho diretivo da APA, IP 
 
 

 

Nuno Lacasta 
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Localização da utilização 

 
Peças desenhadas da localização 
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ANEXO 3 – LICENCIAMENTO PARA OBRAS 

DE CONSTRUÇÃO NA HERDADE DE VALE 

GORDO. 
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ANEXO 4 – INSTRUÇÕES DAS IP PARA 

COLOCAÇÃO DE VEDAÇÕES NA PROPRIEDADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

61 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 5 – CATÁLOGO DAS FOSSAS 

SÉPTICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

FOSSA SÉPTICA 
ECODEPUR® FS VT2.0 

FICHA TÉCNICA 
 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DA NORMA DE FABRICO EN 12566-1 

 
MARCA ECODEPUR® 

FORMATO DA SECÇÃO Vertical 

 
CAPACIDADE NOMINAL 1,99 m3 1 

EFICIÊNCIA HIDRÁULICA 32,98 g de grânulos 1 
 

(1) Testes iniciais realizados pelo organismo notificado n.º1842 

 

 

 
MODELO 

VOLUME 
TOTAL 

(l) 

Ø 
(mm) 

L 
(mm) 

H 
(mm) 

He 
(mm) 

Hs 
(mm) 

C 
(mm) 

Ø    
TUBAGEM 

(mm) 

PESO 
(Kg) 

FS VT2.0 2.000 1.530 - 1.620 1.440 1.390 400 110 75 

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO Fossa Séptica 

MATERIAL Polietileno Linear 

Rev.1_26.07.16 |As imagens e dimensões apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio. 

As Fossas Sépticas tipo ECODEPUR®, modelo FS VT2.0 são recipientes estanques, destinados ao 

armazenamento e tratamento de águas residuais domésticas ou similares, através da combinação dos 

processos de decantação e digestão anaeróbia. 

MODELO FS VT2.0 

RESISTÊNCIA À TRACÇÃO 21,6 MPa 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOSSA SEPTICA 
ECODEPUR® FS 

Rev.1_21.07.16 



APRESENTAÇÃO 

1 

 

 

 

 

 

VANTAGENS 

• Marcação CE EN 12566-1 (Norma aplicável até 50 Habitantes); 
 

• Elevada resistência mecânica e insensibilidade à corrosão; 
 

• Facilidade de instalação e manutenção; 
 

• Ausência de consumo energético; 
 

• Baixo custo; 
 

• Ausência de odores, através de ventilação adequada. 

 
 
 
 

 

APLICAÇÃO 
 

Recomenda-se a utilização das Fossas Sépticas, tipo ECODEPUR® FS na ausência de ligação à rede de esgotos, como por exemplo 
 

• Moradias; 

• Condomínios; 

• Hotéis; 

• Escolas; 

• Restaurantes; 

• Bares; 

• Refeitórios; 

• Complexos desportivos; 

• Parques de campismo, entre outros. 

As Fossas Sépticas tipo ECODEPUR® FS são recipientes 

estanques, destinados ao armazenamento e tratamento de 

águas residuais domésticas ou similares, através da 

combinação dos processo de decantação e digestão 

anaeróbia. 

Os Teste Iniciais, nomeadamente a determinação e 

verificação da Capacidade Nominal, Estanquidade, 

Eficiência Hidráulica e Comportamento Estrutural, foram 

realizados pelo Organismo Notificado N.º 1842. 

Foram desenhados e definidos de acordo com a Norma 

Europeia EN 12566-1 “Pequenas Instalações de tratamento 

de águas residuais até 50 PTE” , apresentando Marcação CE, 

de acordo com a obrigatoriedade legal que advém da 

entrada em vigor do Regulamento (EU) N.º 305/2011, do 

Parlamento Europeu, para os Produtos de Construção. 

A produção do equipamento sob condições controladas, a 

utilização de matérias-primas de qualidade e a inspecção 

do produto acabado, de acordo com as exigências da 

norma ISO 9001, garantem a qualidade do produto final. 

As Fossas Sépticas, tipo ECODEPUR® apresentam uma 

Garantia de 5 Anos contra eventuais defeitos de fabrico. 
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PRINCIPAIS CARACTERISTICAS 

• Fabricada em polietileno linear aditivado anti-UV, por sistema de rotomoldagem, o que se traduz em elevada  

resistência mecânica e insensibilidade à corrosão; 

• Tampa em Polietileno; 
 

• Cesto de Gradagem incorporado. 

 
 
 
 

DIMENSÕES 
 

FILTRO DE AR ECODEPUR® 

AIR FILTER 

 

 
MODELO 

VOLUME 
TOTAL 

(l) 

Ø 
(mm) 

L 
(mm) 

H 
(mm) 

He 
(mm) 

Hs 
(mm) 

C 
(mm) 

Ø    
TUBAGEM 

(mm) 

PESO 
(Kg) 

FS VT1.5 1.500 1.210 1.350 1.250 1.075 1.025 400 110 60 

FS VT2.0 2.000 1.530 - 1.620 1.440 1.390 400 110 75 

FS VT3.0 3.000 1.500 1.910 1.540 1.310 1.260 400 110 120 

FS VT4.0 4.200 1.890 - 1.910 1.720 1.670 400 110 125 

FS VT5.0 5.000 1.800 2.360 1.870 1.610 1.560 400 110 180 

As imagens e dimensões apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio. 

 

 

FUNCIONAMENTO 

O funcionamento das Fossas Sépticas, baseia-se em três processos distintos: 
 

• Decantação: as lamas sedimentam, ocorrendo a separação da fase sólida da fase líquida; 
 

• Digestão: as lamas sofrem digestão anaeróbia, ocorrendo a mineralização da matéria orgânica; 
 

• Retenção de sólidos: o cesto de gradagem permite a retenção de sólidos flotáveis; 

OPCIONAL 



 

 

INSTALAÇÃO 

A instalação da Fossa Séptica, tipo ECODEPUR®, deverá seguir as recomendações para Instalação dos Reactores/Reservatórios em 

Polietileno Linear (< 10.000l) que são fornecidas com o Catálogo do Produto. 

Paralelamente, recomenda-se a colocação de um respiro na tubagem de saída. A localização do ponto de descarga de 

subprodutos gasosos, resultantes do processo de tratamento deverá ter em conta as condições específicas da instalação (a 

correcta colocação do respiro impedirá a formação de qualquer odor desagradável de forma permanente). Desaconselha-se 

deixar a tubagem junto a janelas, terraços e lugares regularmente frequentados. 

Em  caso  de  qualquer  DÚVida  deverão  sempre  contactar  os  Serviços  Técnicos  da  ECODEPUR  –  Tecnologias  de  Protecção 

Ambiental, Lda. 

 
 

MANUTENÇÃO 

• Devido à elevada resistência e insensibilidade à corrosão do material em que são construídos, as operações de manutenção 

necessárias resumem-se à remoção de efluente acumulado pela entidade gestora do saneamento da zona, ou outra indicada 

por esta. 

• A verificação da necessidade de limpeza é efectuada por inspecção visual. 
 

• Com vista a aferir a necessidade de limpeza sugere-se a inspecção do sistema 1 a 2 vezes por ano, sendo que as lamas 

depositadas no fundo não deverão ultrapassar 50% do volume do equipamento. 

• Quando se proceder à remoção das lamas depositadas deverá deixar-se cerca de 5 a 10% do volume acumulado de modo  a 

garantir a manutenção de níveis microbiológicos que garantam o rápido arranque dos processos de digestão anaeróbia. Após 

a limpeza e despejo dever-se-á encher novamente o equipamento com água limpa. 

• A inspecção da fossa é efectuada através da entrada de vigia, por pessoal especializado, devidamente equipado com botas 

de borracha, luvas, máscara, etc. A vigia deve ser destapada pelo menos 30 minutos antes de qualquer tarefa, de modo a 

permitir a saída de eventuais gases tóxicos acumulados. 

• Durante a operação de remoção do efluente acumulado, o pessoal não deve ser autorizado a fumar. As tarefas a executar 

contarão sempre com um mínimo de dois operários, um dos quais estará apenas a observar o desenrolar dos trabalhos, estando 

sempre pronto a prestar socorro em qualquer emergência. 

 
 
 
 

GARANTIA 

Os equipamentos comercializados apresentam garantia de Cinco (5) anos, contra eventuais defeitos de fabrico. 
 

A ECODEPUR® – Tecnologias de Protecção Ambiental, Lda, não assume qualquer responsabilidade, caso se observem claros 

indícios de má instalação e/ou utilização. 
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ANEXO 6 – CATÁLOGO DAS ETAR. 

HELIOSEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criar a vossa área de lavagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conselhos para a instalação de 
 
Sistema de tratamento de efluentes fitossanitários 
por desidratação natural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Héliosec® é uma solução simples e bem adaptada, 
para os pequenos e grandes volumes de efluentes fitossanitários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um local de preparação da calda e lavagem do material 
de aplicação é a solução mais segura para a organização 
do trabalho e para o meio ambiente. 



 

 

Héliosec um sistema flexível 
 
 
 
 
 

De acordo com a construção do vosso local de preparação da calda e lavagem do material de 
aplicação, os efluentes podem ser colocados no Héliosec® segundo diferentes configurações. 
Vejamos 3 exemplos de locais de construção e sua ligação ao Héliosec® : 

u Por gravidade 
Posicionado abaixo do nível do local de lavagem, o Héliosec® pode estar ligado directamente. 

 
 

Descrição 
◼ Local de lavagem com colector de efluentes no centro; 
◼ Enchimento do pulverizador com um «pescoço de cisne»; 
◼ Rebordo elevado no local de lavagem para confinar as águas 

residuais; 

◼ Declive para escorrer as águas da chuva e dos efluentes; 
◼ Direccionar directamente os efluentes para o Héliosec®. 

u Através de uma bomba 
Posicionada no mesmo nível que o local de lavagem, o Héliosec® é alimentado por uma bomba de sucção colo- 
cada num tanque ao nível do solo. 

Descrição 
◼ A zona de lavagem com colector de efluentes na extremidade da 

área de lavagem; 

◼ Enchimento do pulverizador através de um depósito com água 
limpa (com uma ligação à rede de água); 

◼ Um rebordo elevado em volta da área de lavagem para conter as 
águas residuais; 

◼ Inclinação para orientar as águas pluviais e os efluentes; 
◼ Direccionar os efluentes para um primeiro tanque com uma gra- 

de para reter os detritos e depois para um segundo tanque que 
contém uma bomba de sucção para transferir os efluentes para 
o Héliosec®. 

u Através de um depósito intermédio 
Em algumas situações particulares (ex: quando várias pessoas utilizam o local de lavagem), é útil armazenar os 
efluentes num tanque intermédio. Uma só pessoa fica responsável pela alimentação do Héliosec® com as águas 
residuais e garante a sequência dos trabalhos. 

Descrição 
◼ Cobertura da área de lavagem e colocação de uma grelha para 

recolher a água em toda a largura da área coberta; 

◼ Um rebordo em volta da área de lavagem para conter as águas 
residuais; 

◼ Direccionar os efluentes para um tanque que contenha uma 
bomba de sucção, para transferir os efluentes para um depósito 
intermédio; 

◼ Depósito de armazenamento temporário de efluentes, com uma 
bomba para transferir os efluentes para o Héliosec®. 

 

 
 É aconselhável colocar uma grelha na saída do local de lavagem. Trata-se de um recipiente 

perfurado que se encaixa dentro do depósito, para proteger a bomba dos detritos. 



 

 

 
 
 
 
 
 

u O que é necessário para construir um local de lavagem 
 

◼ Uma superfície cimentada estanque, com sistema de recolha de efluentes fitossanitários; 
◼ Um sistema de enchimento que impeça o retorno da calda para o depósito (válvula de anti-refluxo, …); 
◼ Um meio para evitar o transbordar do depósito; 
◼ Um sistema de tratamento dos efluentes fitossanitários (Héliosec®). 

 

 
 

u Distâncias da instalação 

As Boas Práticas Agrícolas recomendam respeitar-se algumas distâncias entre o Héliosec® e: 
 

◼ Um ponto de água (curso de água): > 5 metros 

◼ Uma propriedade vizinha: > 10 metros 
◼ Um local de habitação (local onde as pessoas vivem em permanência): > 30 metros 

◼ Um local de trabalho (local onde as pessoas trabalham 8 horas por dia, 5 dias por semana): > 

◼ Um caminho (caminho propriedade da exploração): > 1 metro 

◼ Um outro local de instalação do Héliosec®: > 100 metros 

10 metros 

 

É possível colocar 3 Héliosec® num mesmo local. 
 

u Características técnicas 
 
 

Capacidade de armazenagem (litros) 2 500 1 600 

Capacidade de desidratação segundo a região 
(litros / ano) 2 500 - 4 500 2 000 - 3 000 

 
 

Dimensões 
Héliosec® 6 m² Héliosec® 4 m² 

Estrutura 
metálica Depósito Estrutura 

metálica Depósito 

Distâncias ao solo (m) 3,3 x 2,3 3,125 x 2,125 2,280 x 2,36 2,125 x 2,125 

Dimensões da cobertura (m) 3,67 x 3,0 3 x 2,52 

Altura da parede mais alta (m) 1,08 
0,6 

1,08 
0,6 

Altura da parede mais baixa (m) 0,80 0,80 

Peso (kg) 160 90 100 70 

Dimensão mínima aconselhada da 
base (m) 

4 x 3 3 x 3 

Espessura mínima da base (cm) 10 - 15 

 
 
 
 

Héliosec® 4 m² 
 

Héliosec® 6 m² 

 

Desidratação natural dos efluentes até à obtenção de um extracto seco, que se recupera graças à acumulação 
 

 
 

 
 

 
 

 

Instalação do filme de plástico no depósito 

de parede dupla 

Introdução dos efluentes Desidratação por acção do vento e do Sol 

Héliosec® 6 m² Héliosec® 4 m² 



 

 

u Recuperação do depósito seco 
 

Abertura da estrutura metálica sobre um Héliosec® de 6 m2 Abertura da estrutura metálica sobre um Héliosec® de 4 m² 
 

Separando as 2 partes da estrutura metálica de um Héliosec® de 6 m² ou abrindo uma das extremidades de um Héliosec® 
de 4 m², 2 pessoas podem recuperar o plástico que contém o depósito seco, dobrá-lo e instalar um novo em menos 
de uma hora. 
É a única operação de conservação num ano. 

Nota: Na altura da montagem, deixar um espaço para poder deslocar facilmente as 2 partes da estrutura. 
 

 

Resíduo seco O resíduo seco que fica depositado no filme 

do Héliosec® é colocado no saco de recupe- 
ração, que deverá ser colocado no local de 

armazenagem de produtos fitofarmacêuticos a 

aguardar a recolha. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syngenta C.P. Lda. 
Av. D. João II, Torre Fernão Magalhães, 1.17.02 – 11º Piso, Parque das Nações, 1990-084 Lisboa 
Tel.: 21 794 32 00 - Fax: 21 794 32 30 - E-mail: contacto.portugal@syngenta.com - www.syngenta.pt 
© Copyright Syngenta Crop Protection, Lda, Lisboa, 2013 - ® Marca registada Syngenta AG, Basileia, Suíça 

 
 Montagem simples sobre uma base em betão de 10-15 cm; 
 Não é essencial nenhum depósito intermédio de armazenagem; 
 Elimina definitivamente todos os produtos, incluindo o cobre e o enxofre; 

 Manutenção anual simples; 

 Uma única intervenção anual: a recolha do depósito seco. 

mailto:contacto.portugal@syngenta.com
http://www.syngenta.pt/
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ANEXO 7 – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE 

PROJETO ELÉTRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1.1 

 

1 Promotor / Entidade Exploradora 

Nome: VASVERDE, Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda 

Telefone: 243580680 E-mail: vasverde@vasverde.pt NIF: 505183200 

Morada: Av Bernardo Santareno, Nº9, Loja Esq, 2085 - 177 SANTAREM 

C. Postal: 2085 - 177 SANTAREM 

 

2 Técnico responsável pelo projeto 

Nome: Álvaro Manuel Rodrigues Pires 

N.º BI/CC: 00174123 

Telefone: 917223469 E-mail: miniergminierg@gmail.com NIF: 502355204 

N.º DGEG: 9528 N.º OE: 27475 N.º OET:  

Morada: R. Manuel Correia Ramalho, 22 – 5º Esq - 2070-095 Cartaxo 

C. Postal: 2070-095 Cartaxo 

 

3 Identificação do imóvel 

Lugar/Rua: Herdade do Vale Gordo 

Freguesia: Santa Maria, Santiago e Santa Luzia 

Concelho: Alcácer do Sal Distrito: Setúbal 

Coordenadas GPS: PT2 – 38º 20´ 13,81” N ; 8º 31´ 4,13” NIP:  

Tipo de estabelecimento: Herdade com 4 sistemas de rega (pivots) para produção de relva natural 

Tensão da RESP [kV]: 30 Potência a alimentar pela RESP [kVA]: 250 

 

4 Identificação da instalação elétrica 

Tipo de instalação 
Instalação 
nova 

Instalação 
existente 

Observações 

SE/PS/PTC PTC  PT AI 250 KVA / 30 KV 

Rede MT/AT SIM (MT)  Rede aérea de MT ( 30 KV) do ORD ( RESP) 

Rede BT SIM  Rede subterrânea, em cabos do tipo H1XZ4V-RA (SA) 

Instalação de utilização MT/AT PT  PT AI 250 KVA / 30 KV 

Instalação de utilização BT EBs  Estações de bombagem e pivots para rega 

Grupos geradores NÃO   

 

 
 

Legenda: 
SE: Subestações; PS: Postos de Seccionamento; PTC: Postos de Transformação de Consumo. 
RESP: Rede Elétrica de Serviço Público; MT/AT: Média e Alta Tensão; BT: Baixa Tensão. 

 
 
 
 
 

 
DGEG.DSEE.Mod_Ident.Projeto_v2018.1 1/1 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR 
(artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto) 

Declaro que a informação apresentada identifica a 
instalação elétrica. 
12/04/2018 

 
 
 

(Data e assinatura do técnico responsável pelo projeto) 

mailto:vasverde@vasverde.pt
mailto:miniergminierg@gmail.com
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ANEXO 8 – MEMÓRIA DESCRITIVA DOS 

PIVOTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VASVERDE SOC. AGRIC. UNIP. LDA 

BREVE MEMÓRIA DESCRITIVA 
 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Conforme solicitado, vimos por este meio apresentar a nossa melhor proposta para o 
fornecimento e montagem de 4 sistemas de rega Center Pivot da marca VALLEY. 

 
Foram utilizados para execução dos cálculos do projecto, os seguintes dados fornecidos 
pelo cliente, planta de implantação, caudal espectável de cada furo e respectiva 
profundidade de instalação dos grupos electrobomba. 

 
 
 

PIVOTS 
 

O Pivot 1, 2 e 3 por nós proposto é da marca VALLEY, modelo 8120. É constituído por 
torres de diâmetro 6.5/8 e 5”. Quadro de controlo VALLEY ICON 5 com telecontrolo 
AgSense ICON Link. 
O pivot será equipado com rodas de alta flutuação (14.9” x 24”), motores de alta 
velocidade (4.19mts/min), luz de marcha, drenagens fora de roda. 
A carta de rega será constituída por aspersores SENNINGER I-WOB com reguladores 
de pressão de 15PSI e drops flexíveis a 1 metro do solo. 

 
O Pivot 4 por nós proposto é da marca VALLEY, modelo 8120. É constituído por torres 
de diâmetro 5”. Quadro de controlo VALLEY ICON 5 com telecontrolo AgSense ICON 

Link. 
O pivot será equipado com rodas de alta flutuação (14.9” x 24”), motores de alta 
velocidade (4.19mts/min), luz de marcha, drenagens fora de roda. 
A carta de rega será constituída por aspersores SENNINGER I-WOB com reguladores 
de pressão de 15PSI e drops flexíveis a 1 metro do solo. 



 

BOMBAGEM DOS PIVOTS 
 

Pivot 1 e 2 - Os grupos electrobomba previstos para a instalação são dois grupos 
horizontais com um motor de 40 CV às 2900 rpm, da marca CAPRARI de fabrico Italiano, 
com aspiração a partir do depósito de regularização de caudal. 

 
Pivot 2 - O grupo electrobomba previsto para a instalação é um grupo horizontal com um 
motor de 50 CV às 2900 rpm, da marca CAPRARI de fabrico Italiano, com aspiração a 
partir do depósito de regularização de caudal. 

 
Pivot 4 - O grupo electrobomba previstos para a instalação é um grupo horizontal com 
um motor de 20 CV às 2900 rpm, da marca CAPRARI de fabrico Italiano, com aspiração 
a partir do depósito de regularização de cauda. 

 
Todos os grupos electrobomba estão equipados com variador de frequência de forma a 
optimizar o consumo energético do sistema. 

 
 

TUBAGEM 
 

As condutas por nos propostas são em PVC, com junta autoblocante, de Classe PN6 de 
diâmetro 250 - 125mm. Todos os tubos utilizados são de fornecedores certificados em 
termos de qualidade para o respectivo processo de fabrico. 

 
 

PEÇAS DE LIGAÇÃO 
 

Todas as peças em ferro instaladas (peças de saída dos grupos electrobomba, peças de 
ligação a conduta e ao centro dos Pivots) serão em ferro galvanizado. 

 
 

AUTOMATIZAÇÃO – SEGURANÇAS 
 

Os Pivots possuem um pressostato de paragem por baixa pressão e sistema de comandos. 
É proposta a instalação de caudalimentro tipo woltman que permitirá a leitura do volume 
acumulado consumido pelo sistema e cálculo do respectivo caudal instantâneo. 

 
É por nós proposta a activação do sistema de telecontrolo AgSense ICON Link de forma 
a poder aceder remotamente a todos os seus Pivots a partir de um computador, portátil, 
tablet ou smatphone, assumindo assim o total controlo sobre a sua exploração, em 
qualquer lugar e a qualquer hora. 



 

Breve Historial 

 

 

A Irricampo representa em exclusivo em Portugal a empresa americana de pivots 
VALLEY, sendo responsável por uma cota bastante significativa dos sistemas de rega 
instalados em Portugal. Anualmente, instalamos uma média de 1.000 a 1.500 hectares de 
rega gota a gota, e cerca de 50 a 60 pivots, sendo que as maiores e melhores empresas 
agrícolas de Portugal são nossas clientes. 

A Irricampo desde 2003 que possui Certificação de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 
9001:2008, sendo a única empresa instaladora de sistemas de rega em Portugal que possui 
esta certificação. 

Volume de facturação últimos 5 anos: 

2013 - 8.550.000€ 

2014 –  7.800.000€ 

2015 – 11.260.000€ 

2016 - 11.178.000€ 

2017 – 15.250.000€ 

Nestes anos tão difíceis para a nossa economia conseguimos manter a estabilidade 
económico-financeira, conforme atesta a distinção pelo IAPMEI em Fevereiro de 2018 
de novo com o prémio de PME-EXCELÊNCIA. 

 

Local onde têm as instalações e a partir do qual prestam assistência - temos sede em 
Santarém e delegação em Beja. Sendo que em Beja temos cerca de 17 funcionários, com 
6 equipas de assistência e o restante em Santarém 

Assistência técnica - A assistência técnica da Irricampo dispõe de 16 equipas de 
montagem com pessoal altamente especializado e treinado, sendo as viaturas que utilizam 
controlados por sistema GPS, sendo coordenados por pessoas com grandes 
conhecimentos técnicos e experiência, que garantem eficácia e altos padrões de qualidade 
dos nossos serviços. A Irricampo compromete-se a assistir até 48 horas após o pedido 
de intervenção. A intervenção dos nossos técnicos, segundo as nossas estatísticas, tem 
sido efectuada até 12 horas após o pedido dos clientes em 90% das assistências. Os 
pedidos de intervenção são efectuados directamente para o técnico comercial bem como 
qualquer outro contacto sempre que necessário. 



 

Certificação - Certificação de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001:2008, desde 

2003. 
 

Nº de pivots Valley instalados em Portugal pela Irricampo - 1.800 pivots regando 
aproximadamente 60.000ha. 

Área de gota-a-gota instalada – instalados cerca de 65.000 hectares de rega gota-a- gota 
para regar as mais variadas culturas: vinha, olival, pessegueiros, eucaliptal, mirtilos, 
peras, pinheiros, amendoeiras, nogueiras, morangos, tomate, pimento, etc. 

Vendidos aproximadamente 100 milhões de metros de tubo gotejador plurianual, 
para as mais variadas culturas: vinha, olival, pessegueiros, eucaliptal, mirtilos, peras, 
pinheiros, amendoeiras, nogueiras, morangos, tomate, pimento, etc. 

Alguns clientes Irricampo – Grupo Valouro; Gertrudes Mendonça Batista; Soc. Agric. 
Paço do Conde; Dr. Henrique Granadeiro; Dr. Miguel Castelo Branco; Karsten Larsen, 
Augusto Casadinho; Engº José Paulo Barahona; Engº Miguel Parreira; João Guiomar; 
Engº Carlos Grave; Engº Jaime Figo; Fundação Eugénio de Almeida; Soc.Agric. do Peral; 
José Palha; Valinveste; Vasverde Soc. Agric. Unip. LDA; Miguel Sampaio; Sagri; Dr. 
Rui Conduto; Pedro Infante da Camara; Casa Menezes Cordeiro; Dr.Tomás Parreira 
Rocha; grupo Sovena; grupo Bogaris; Brígido Chambra; Joaquim Pedro Torres; COTR; 
Herdade dos Grous; grupo Arteoliva; Engº António Brazão Santos; António Vieira Lima; 
grupo Olivais do Sul; Aggraria Siglo XXI; Quinta da Alorna; Companhia das Lezirias; 
Engº Manuel Paim; Engº João Coimbra; Berrysmart; Quinta Grande; Dr. Ortigão Costa; 
Dr. Rocha Homem; Emilio Infante da Camara; Engº João Veiga Maltez; Manuel Veiga; 
Casa Cadaval; Dr.Frederico Bonacho; Filipe Borba; Engº José França; Casal Branco; Soc. 
Agric. dos Vinhos Borges; Sogrape; Portucel-Soporcel; Herdade dos Grous 

Uma vez mais agradecemos a atenção disponibilizada, estamos ao inteiro dispor para nos 
reunirmos para esclarecer o que entenderem necessário. 

 

 
Santarém 30 de Agosto de 2018 
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ANEXO 9 – CATÁLOGO PAVILHÕES 

AGRÍCOLAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

VasVerde – Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda 
Av. Bernardo Santareno, nº 9, Loja Esquerda 
2005-177 Santarém 

 
Cont. nº 505 183 200 

 

N./Ref.: Fatura Proforma nº 12-0211 A Aveiro, 20 de abril de 2017 
 

FORNECIMENTO TRANSPORTE E MONTAGEM DE: 
 

Um pavilhão pré-fabricado modular, GALVANIZADO DELTA +, em Alcácer do Sal, com as 
dimensões aproximadas: 

 
Largura: 12 m Comprimento: 9 m Altura lateral: 5 m 

 
1 — Fundações 

 
ESCAVAÇÃO DA ABERTURA PARA AS FUNDAÇÕES (exceto em terrenos com rocha ou piso existente). 

 
FUNDAÇÕES: Sapatas pré-fabricadas com parafusos GALVANIZADOS, sobre as quais são 

aparafusados os Pilares/Vigas. 
 

2 — Estrutura metálica 
 

ESTRUTURA: Pilares/Vigas GALVANIZADOS em duplo perfil C - 2x (300x70)mm. Altura 
lateral das paredes: 5 m. Telhado de duas águas - inclinação de 10. Distância 
entre os pilares: 4 m. Os pilares/vigas estão interligados por perfis Z – 
GALVANIZADOS (120 x 45 / 50) mm. Contraventamentos em cabos de aço. 
Fixação por meio de parafusos GALVANIZADOS. 
Construção vertical em perfil – C, GALVANIZADO (300 x 70) mm, ligados por 
perfis – Z, GALVANIZADOS (120 x 45 / 50) mm. 

 
3 - Revestimentos 

 
COBERTURA, PAREDES, REMATES E ILUMINAÇÃO NATURAL: 

Chapa em aço GALVANIZADO, espessura 0,50 mm. Perfil trapezoidal. Pintada 
a quente (termolacada). Face exterior, cor: telhado e paredes branco pérola 
(CPF 9002), face interior, cor: cinza claro. Qualidade da pintura - Polyester. 
Prevemos a aplicação de chapa translúcida para iluminação natural. As chapas 
são fixadas por meio de parafusos autoperfurantes em aço galvanizado. 

 
4 - Caleiras 

 
CALEIRAS: Caleiras GALVANIZADAS, pré-pintadas a quente – termolacadas (120 x 100 mm), 

sem tubos de água descendentes. 
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5 — Portão e porta 
 
PORTÃO E PORTA: 

A fachada da frente tem um portão deslizante, com quadro em aço 
galvanizado e revestimento em alumínio pré-pintado (cor: branco pérola 
CPF 9002), dimensões aproximadas: (L. 3 m x A. 4 m) e tem uma porta de 
abrir com (0,85 m x 2 m). Está prevista uma guia para o portão deslizante. 

 
6 — Piso interior em betão 

Piso interior +- (108 m2) e consolidação das sapatas: 
Abertura de caixa e transporte de material dentro do lote 
Fornecimento, aplicação e compactação de tout-venant, 
com espessura de 15cm 
Fornecimento de malhasol CQ30 
Fornecimento de betão C25/30-S3, numa espessura de 12cm 
Fornecimento de endurecedor de superfície, cor natural, na 
quantidade de 4 kg/m2 
Fornecimento de produto cura, para permitir uma boa 
hidratação do betão 
Espalhamento, nivelação do betão, vibração superficial com 
float e afagamento mecânico de forma a obter uma superfície 
compacta e lisa. 
Serragem de juntas de retração de modo a orientar a fissuração 

 
 

 
Itens Valor (€) 

1 – Fundações 1.130,00 € 
2 – Estrutura metálica 7.500,00 € 
3 – Revestimentos 5.660,00 € 
4 – Caleiras 510,00 € 
5 – Portão e porta 1.650,00 € 
6 – Piso interior em betão 3.440,00 € 

Aos valores indicados acresce o IVA à taxa em vigor (23%). 
 
 
PREÇO TOTAL (1+2+3+4+5 +6): 

19.890,00 € (dezanove mil oitocentos e noventa Euros) 
(Ao valor acima indicado acresce o IVA à taxa de 23%) 

 
PREÇO TOTAL (4 unidades): 

79.560,00 € (Sessenta e nove mil quinhentos e sessenta Euros) 
(Ao valor acima indicado acresce o IVA à taxa de 23%) 



Continuação da fatura proforma nº 12-0211 A 

S 

 

 

 
 

NOTA 1: Tratando-se de um pavilhão pré-fabricado modular só é vendido o conjunto de 
todas as rubricas, não é possível a venda em separado. 

 
TEMPO PREVISÍVEL DE MONTAGEM: 1 semana/cada. 

 
INICIO DA OBRA: 5/6 semanas após adjudicação. 

 
PAGAMENTO: 5 % com o fornecimento da Documentação Camarária (se necessário), a 

deduzir ao valor da adjudicação. 
 

50% na adjudicação. 
50% no final da montagem. 
- Leasing ou a combinar. 

 
NOTA: Não prevemos: 

- Terraplanagem e nivelamento do terreno. 
- Instalação elétrica e sanitária. 
- Outros trabalhos e materiais não descritos no presente orçamento. 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias. 

 
DOCUMENTAÇÃO CAMARÁRIA — FORNECEMOS: 
- Desenhos de arquitetura standard da estrutura metálica, 

(assinatura da Arquitetura - sob consulta), 
- Cálculos de estabilidade da estrutura metálica e termo de responsabilidade, 
- Memória descritiva, estimativa de custo, calendarização da obra, 
- Alvará e seguro de acidentes de trabalho – (para levantamento de licença de construção), 
- É da responsabilidade do cliente a sua apresentação na respetiva Câmara Municipal por 
Arqtº, devidamente credenciado; bem como os demais documentos exigidos, (expl. planta 
topográfica, documento comprovativo da posse do terreno, ou outra para obtenção da 
respetiva licença de construção). 

 
Ficamos inteiramente à v/disposição para todos os esclarecimentos suplementares, 
aproveitando agora para renovar os nossos melhores cumprimentos. 

 
De V. Exas., 
Atentamente. 

 
CAE - 43992
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ANEXO 10 – PARECER CÂMARA MUNICIPAL 

DE ALCÁCER DO SAL. 

 

 

 



 

 

 


