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1 INTRODUÇÃO 

1.1. Identificação do Projeto e Fase de Desenvolvimento 

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

Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo, em Alcácer do Sal, nos termos previstos pelo Decreto-Lei n.º 

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

179/2015, de 27 de agosto, pela Lei n.º 37/2017 de 2 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro (adiante designado por DL 152-B/2017), que estabelece o Regime Jurídico de Avaliação de 

Impacte Ambiental (RJAIA). 

A empresa VASVERDE – Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. pretende ampliar um novo Viveiro de 

produção de relva na área agrícola da Herdade do Vale Gordo, em Alcácer do Sal para abastecimento do 

mercado interno e 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 destinado a exploração 

agrícola e 92,30 hectares para aproveitamento florestal e infraestruturas. 

A componente de exploração agrícola do Projeto será implementada em duas fases: 

 Fase 1, em curso desde 2017, constituída por uma área de 49,24 hectares e que dispensa AIA. 

Nesta fase foram realizadas intervenções ao nível de infraestruturas, para às quais houve 

licenciamento prévio (Volume III – Anexo 1), nomeadamente a realização de 16 furos de captação 

de água para rega; a instalação de eletrobombas em 11 dos furos de captação de água; a 

construção de dois depósitos de regularização de caudais (D1 e D3) e instalação de condutas de 

ligação; a instalação de dois pivots setoriais, incluindo casa de quadros e bombagens; a construção 

de uma rede de caminhos internos na exploração; a instalação de rede elétrica aérea de Média 

Tensão e de Baixa Tensão, em valas, incluindo os respetivos Postos de Transformação (PT’s) e 

quadros; a instalação de sete Pavilhões Pré-Fabricados para apoio da atividade produtiva; a 

instalação de sistemas de tratamento de efluentes e depósitos de combustíveis e de óleos usados; e 

os respetivos melhoramentos fundiários (desmatação e gradagem, nivelamento do solo e abate de 

sobreiros) para regar uma área 49,24 hectares de produção de relva. 

 Fase 2, referente à expansão da área de produção de relva do Viveiro da Herdade do Vale Gordo, 

que incide numa área de 40,82 hectares, a ser implementada após emissão da Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA). Esta fase inclui a instalação de eletrobombas em cinco dos furos de 

captação de água, a instalação de um depósito de regularização de caudais (D2), instalação de 
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condutas de ligação, a instalação de dois pivots setoriais, incluindo casa de quadros e bombagens 

de 5 furos, instalação de fossas estanques, a construção da casa do agricultor, da portaria, dos 

escritórios e a instalação de painéis fotovoltaicos. 

Assim, o Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo prevê a expansão da área de viveiro de produção 

de relva já existente, com a instalação de 40,82 hectares, perfazendo a totalidade de 90,06 hectares 

destinado a exploração agrícola. 

A presente Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) irá focar-se na totalidade da propriedade, com uma área 

total de 182,36 hectares, que se localiza a sul de Alcácer do Sal, na União das freguesias de Alcácer do Sal 

(Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana, no concelho de Alcácer do Sal. 

A Herdade e área de implantação do projeto em análise encontram-se fora da Rede Natura 2000 e da 

Reserva Ecológica Nacional (REN), mas tem uma pequena área no extremo noroeste da propriedade, a 

poente do IC1, em Reserva Agrícola Nacional (RAN), e insere-se em área de montado de sobro e azinho. 

O Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo encontra-se em fase de Projeto de Execução. 

 

1.2. Enquadramento Legal do EIA 

O Decreto-Lei que atualmente orienta os procedimentos de AIA é o DL 152-B/2017, de 11 de dezembro, 

que procede à quarta alteração ao DL 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Ainda que o projeto inclua a implantação de áreas de regadio, não se enquadra no procedimento de AIA 

nos termos do parágrafo i) da alínea b) do n.º 3, do artigo 1.º do DL 151-B/2013, que respeita à 

infraestruturação para regadio, porque a área é inferior a 350 hectares, não cumprindo os limites previstos 

na alínea a), do número 1, do Anexo II do referido diploma. 

A presente AIA enquadra-se no parágrafo i), da alínea b), do n.º 3, do artigo 1.º do DL 151-B/2013, na 

tipologia “Florestação e reflorestação, desde que implique a substituição de espécies preexistentes, 

em áreas isoladas ou contínuas, com espécies de rápido crescimento e desflorestação destinada à 

conversão para outro tipo de utilização das terras”, apresentado no Ponto 1 - Agricultura, silvicultura e 

aquicultura, alínea d), do Anexo II deste diploma legal. Considerando ainda AIA obrigatória ≥ 50 ha, 

porque a área de desflorestação total (isto é, a área florestal total já removida na primeira fase e a que será 

removida na segunda fase), ultrapassa os 50 hectares. 

A necessidade de incluir na avaliação de impactes os Projetos Associados, Complementares ou 

Subsidiários é uma prática inerente à natureza e objetivo da AIA, uma vez que os impactes ambientais de 

um projeto não decorrem apenas do projeto-base, mas de todas as consequências que ele despoleta, 
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incluindo, naturalmente, os projetos associados. Os projetos complementares e associados são 

identificados e descritos no Capítulo 4.6. 

 

1.3. Identificação do Proponente, da Entidade Licenciadora e Autoridade de 

AIA 

O Proponente do projeto é a empresa VASVERDE – Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda., com sede 

social na Avenida Bernardo Santareno, Nº 9, Loja Esquerda, Santarém 2005-177 Santarém, pessoa 

coletiva número 505183200. A VASVERDE é proprietária da Herdade do Vale do Gordo, onde o projeto se 

irá desenvolver. 

O projeto em si não depende de aprovação por parte de nenhuma entidade licenciadora, no entanto, não 

dispensa o licenciamento de algumas das suas componentes, nomeadamente o projeto das infraestruturas 

elétricas e os painéis fotovoltaicos, a licenciar pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o 

projeto das infraestruturas a construir (portão, casa do agricultor e portaria, entre outros), a licenciar pela 

Câmara Municipal de Alcácer do Sal (CMAS), e ainda as captações de água subterrânea, a licenciar pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA)/Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Alentejo. 

Nos termos da alínea b), do n.º 1 do Art.º 8.º do DL 151-B/2013, na sua redação atual, a Autoridade de AIA 

é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo). 

 

1.4. Identificação da Equipa Técnica e Período da Elaboração do EIA 

O presente EIA é da responsabilidade técnica da empresa Outras Paisagens - Projetos de 

Arquitectura Paisagista, Unipessoal Lda., com sede social em Rua Dr. António Martins, Nº 39, R/C, 

1070-092 Lisboa e contacto telefónico 21 363 12 57. 

O EIA foi desenvolvido pela equipa técnica identificada no Quadro 1 e o respetivo período de elaboração 

decorreu entre outubro de 2019 e março 2020. 
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Quadro 1 - Equipa Técnica Responsável pelo EIA. 

Técnico Função/Especialidade a assegurar Qualificação Profissional 

Susana Morais 
Coordenação Geral 

Descritor Socioeconomia 

Licenciada em Arquitetura Paisagista (ISA). 
Mestre em Environmental Planning and Landscape 
Architecture (LAEP) (Univ. California – Berkley, 
USA). 
Sócia da APAP 

João Paulo Fonseca 

Coordenação Geral 

Descritor Fauna, Flora e Biodiversidade 

Descritor Clima e as questões inerentes às 
Alterações Climáticas 

Licenciado em Recursos Faunísticos e Ambiente 
(FCUL). 
Doutorado em Biologia (ISA) 

Pedro Duarte 

Descritor Geologia, Geomorfologia e Geotecnia 

Descritor Recursos Hídricos (Superficiais e 
Subterrâneos) e Qualidade da Água 

Licenciado em Geologia Aplicada e do Ambiente 
(FCUL) 
Mestre em Geologia Económica e Aplicada (FCUL) 

Maria João Maurício 

Descritor Paisagem 

Descritor Ordenamento do Território e 
Condicionantes 

Licenciada em Arquitetura Paisagista (ISA). 
Diplomada em Estudos Avançados - Território, 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FCT) 

Beatriz Pinho 

Descritor Qualidade do Ar 

Descritor Resíduos 

Mestre em Engenharia do Ambiente (IST). 

Cristina Santos 

Licenciada em Ciências de Engenharia – 
Engenharia do Ambiente (Bolonha-IST). 
Mestre em Engenharia do Ambiente (Bolonha-IST).
Técnica Superior de Segurança no Trabalho – 
Nível VI. 
Membro Efetivo da Ordem dos Engenheiros n.º 
61001. 

Eliana Sales 
Descritor Solos e Uso do Solo 

Descritor Saúde Humana 
Licenciada em Biologia 

Vítor Rosão 

Descritor Ambiente Sonoro 

Licenciado em Física Tecnológica. 
Mestre em Engenharia Física. 
Doutor em Acústica Ambiental. 
Membro da Ordem dos Engenheiros nº 73727 

Rui Leonardo 
Licenciado em Engenharia do Ambiente. 
Técnico de Medições do Laboratório Sonometria. 

Pedro Costa Ventura  Descritor Património Cultural 

Licenciatura em Arqueologia (Universidade Nova 
FCSH). 
Mestrado em História do Sec. XX (Universidade 
Nova FCSH). 

Carla Santos  Cartografia  Licenciada em Arquitetura Paisagista (ISA) 
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1.5. Antecedentes do EIA 

O proponente VASVERDE, Lda. apresentou um primeiro EIA relativo ao “Projeto Agroflorestal da Herdade 

do Vale Gordo”, no âmbito do Processo de AIA N.º 436 (Processo 450.10.229.02.00011.2019), submetido 

na plataforma SILiAmb, juntamente com o projeto e respetivo Resumo Não Técnico (RNT), tendo sido 

iniciado o inerente procedimento de AIA, em 5 de março de 2019. 

No dia 11 de março de 2019, a CCDR-Alentejo, na qualidade de Autoridade de AIA, deu início ao respetivo 

procedimento de AIA através do ofício circular n.º S00996-2019-DAS/DAAmb, de 10/03/2019, nomeando a 

Comissão de Avaliação (CA), ao abrigo do disposto no artigo 9.º do DL n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

alterado e republicado pelo DL n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

A 19 de junho de 2019 foi emitido o parecer da CA, no qual a CA pronunciou-se pela desconformidade do 

EIA, determinando o encerramento do processo, de acordo com o disposto no n.º 9 do artigo 14º, do DL n.º 

151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo 

DL n.º 179/2015, de 27 de agosto (Volume III – Anexo 2). 

 

1.6. Metodologia e Descrição da Estrutura Geral do EIA 

1.6.1. Metodologia geral do EIA 

O presente EIA tem por objetivo a recolha de informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais do 

projeto em análise, bem como a identificação e proposta de medidas que evitem, minimizem ou 

compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da sua execução e respetiva 

pós avaliação. 

As metodologias e a estrutura do presente EIA foram desenvolvidas em conformidade com a legislação em 

vigor e tendo por base procedimentos, normas, boas práticas, em termos de AIA, nomeadamente: 

 Os conteúdos mínimos do EIA, apresentados no Anexo V, a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º do 

DL 151-B/2013, alterado e republicado pelo DL 152-B/2017; 

 As normas definidas na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro; 

 “Guia para atuação para a atuação das Entidades Acreditadas” - Guia AIA (janeiro de 2013), bem 

como “Critérios para a Fase de Conformidade em AIA” e “Medidas de Minimização Gerais da Fase 
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de Construção” elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e disponibilizado na 

respetiva página da internet1; 

 “Critérios de Boa Prática para o RNT” - Versão Final (29 julho de 2008), elaborado pela Associação 

Portuguesa de Avaliação de Impactes (APAI). 

Na elaboração do EIA, a informação recebida das entidades contactadas e da equipa projetista foi tratada 

recorrendo a um Sistema de Informação Geográfica (SIG) e AutoCad, o que permitiu sua análise e 

avaliação, bem como o desenvolvimento de cartografia associada aos descritores ambientais e ao projeto, 

incluindo os projetos associados e complementares (Volume IV – Peças Desenhadas) que serviram de 

apoio à análise das diferentes componentes ambientais do EIA. 

Em termos gerais, a metodologia do EIA inclui as seguintes fases: 

 Análise das características do Projeto, em fase de Projeto de Execução; 

 Delimitação da área de estudo e da área de intervenção a partir da análise quer das 

características do Projeto, quer das características do ambiente. 

 Recolha de dados e informação recorrendo: 

- a organismos da administração central, regional e local ou outros; 

- in situ, através de trabalhos de campo, o qual integrou diversas saídas de campo com os 

elementos da equipa técnica do EIA e a equipa projetista; 

- Identificação de áreas e aspetos ambientais críticos. 

 Caracterização da situação atual do ambiente na área de estudo e área de intervenção do 

Projeto para os fatores ambientais selecionados, a partir de dados e informações obtidas, 

bibliografia consultada e do trabalho de campo. 

 Evolução Previsível da situação de referência para área de estudo, caso não se concretize o 

Projeto, a “Alternativa Zero”, considerando as componentes ambientais analisadas no presente EIA. 

 Identificação, previsão e avaliação de impactes associados ao Projeto sobre o ambiente descrito, 

em função dos critérios e respetiva classificação que se apresenta no Quadro 2. 

 

 

 

                                                            

1 http://www.apambiente.pt/ 
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Quadro 2 - Critérios e Classificação dos Impactes Ambientais. 

Critério Classificação 

Natureza 
Positivos 
Negativos 
Nulo 

Tipo 
Diretos 
Indiretos 

Área de Influência 

Locais 
Regionais 
Nacionais 
Transfronteiriço 

Probabilidade de Ocorrência 
Certo 
Provável 
Improvável 

Início 
Fase de Construção 
Fase de Exploração/Operação 

Reversibilidade 
Reversíveis 
Irreversíveis 

Duração 
Temporários 
Permanentes 

Desfasamento no Tempo 

Imediatos 
Curto prazo (até um ano) 
Médio prazo (até cinco anos) 
Longo prazo (mais de cinco anos) 

Magnitude 

Muito Reduzida 
Reduzida 
Moderada 
Elevada 
Muito Elevada  

Significância 

Nulo ou inexistente 
Muito pouco significativo 
Pouco significativo 
Significativo 
Muito significativo 

 

A atribuição do grau de significância – Nulos ou inexistentes; Pouco significativo, Significativo e Muito 

significativo – de cada um dos impactes terá em conta o resultado da classificação atribuída nos diversos 

critérios apresentados, mas também a sensibilidade da equipa do EIA para as consequências desse 

impacte num contexto global. Assim, poderão verificar-se impactes com classificações semelhantes nos 

diversos critérios, mas com resultados globais distintos em termos dos respetivos níveis de significância. 

 Análise dos principais efeitos provocados sobre o ambiente, no que respeita a impactes 

cumulativos e impactes residuais. 
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 Proposta de medidas de minimização ou mitigação visando atenuar e/ou anular os impactes 

negativos significativos e potencializar os impactes positivos para o ambiente, serão apresentadas 

as medidas de minimização, valorização ou compensação, caso aplicável, para os impactes 

resultantes da implantação do Projeto. 

 Definição do(s) programa(s) de monitorização. 

 

1.6.2. Estrutura do EIA 

O presente EIA é composto pelos seguintes Volumes: 

 Volume I - Relatório Síntese (RS), que inclui toda a informação relevante sobre o projeto, 

efetuando-se uma caracterização completa, a descrição dos seus objetivos e justificação; 

caracterização do ambiente afetado, dos impactes ambientais associados, das medidas de 

minimização propostas, do plano de monitorização e todos os elementos considerados relevantes 

para a compreensão da avaliação de impactes. 

O RS está estruturado nas seguintes seções: 

Capítulo 1 – Introdução: Este capítulo corresponde à identificação do Projeto, do proponente, da 

entidade licenciadora e autoridade de AIA, bem como da equipa responsável pela sua elaboração. 

Neste capítulo são, igualmente, apresentados o enquadramento legal e a metodologia adotada no 

presente EIA. 

Capítulo 2 – Antecedentes: São referidos os antecedentes do EIA e os antecedentes do Projeto. 

Capítulo 3 – Objetivos e Justificação do Projeto: São descritos os objetivos, bem como a 

justificação do Projeto. 

Capítulo 4 – Descrição do Projeto: Neste capítulo é feito um enquadramento geral do Projeto ao 

nível da divisão administrativa do território, das áreas sensíveis da região, dos diversos planos de 

ordenamento em vigor e das condicionantes e restrições de utilidade pública identificadas na área 

de inserção do mesmo. É realizada uma caracterização geral do Projeto, começando por apresentar 

a localização, o conceito, a área de intervenção e a solução proposta subjacentes ao 

desenvolvimento do Projeto. São também identificados os Projetos associados e complementares. 

É, igualmente, referido o investimento financeiro e apresentada a programação temporal estimada 

para o desenvolvimento do Projeto e respetivo faseamento construtivo. 
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Complementarmente é apresentada uma caracterização sintética, dos resíduos e emissões 

gasosas, efluentes líquidos e efluentes gerados, assim como uma avaliação das ações geradoras de 

impactes ambientais associadas às diferentes fases do Projeto. 

Capítulo 5 – Caracterização da Situação Atual do Ambiente: Neste capítulo é apresentada uma 

caracterização da situação atualmente existente na área de estudo do Projeto. A caracterização foi 

elaborada ao nível regional e a um nível mais local. Contudo, a escala de análise foi adaptada à 

componente ambiental em estudo, de acordo com as suas características específicas. Foram 

caracterizadas as seguintes componentes ambientais: 

 Clima, incluindo as questões inerentes às alterações climáticas; 

 Geologia, Geomorfologia e Geotecnia; 

 Solos e Uso do Solo; 

 Recursos Hídricos (Superficiais e Subterrâneos) incluindo a Qualidade da Água; 

 Qualidade do Ar; 

 Ambiente Sonoro; 

 Sistemas Ecológicos, constituído pela Flora e Vegetação e Fauna; 

 Paisagem; 

 Resíduos; 

 Património Cultural; 

 Socio economia; 

 Saúde Humana; e 

 Ordenamento do Território e Condicionantes. 

Capítulo 6 – Evolução Previsível da Área na Ausência do Projeto: Considerando a hipótese do 

Projeto não se concretizar, é realizada uma avaliação da evolução das componentes ambientais 

anteriormente mencionadas, na sua ausência. 

Capítulo 7 – Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais: Para cada uma das 

componentes ambientais consideradas, será elaborada uma avaliação dos impactes associados 

às fases de construção e exploração do Projeto. Note-se que a avaliação a realizar será qualitativa 

e sempre que possível quantitativa. Sempre que se justifique, a identificação, previsão e avaliação 

de impacte é desenvolvida, em cada componente ambiental, de acordo com a metodologia 

específica estabelecida e respetiva fundamentação técnico-científica, sendo a mesma referida no 

início do respetivo subcapítulo. São ainda analisados os principais efeitos provocados pelo 

ambiente, no que respeita a impactes cumulativos. 
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Capítulo 8 – Medidas de Minimização e de Compensação: Considerando os impactes 

identificados e o seu grau de significância são, neste capítulo, propostas as medidas de mitigação 

consideradas como necessárias para a minimização dos impactes negativos e para a potenciação 

dos impactes positivos. São também consideradas as medidas de compensação, quando 

aplicáveis. 

Capítulo 9 - Plano de Monitorização do Projeto: Nos casos em que se justifica, apresenta-se um 

Plano de Monitorização direcionado para os descritores mais críticos e/ou para a aferição da 

eficácia das medidas de minimização. 

Capítulo 10 – Avaliação Global do Projeto: É apresentada a síntese global de impactes após a 

implementação das medidas de minimização e/ou compensação (impactes residuais). 

Capítulo 11 – Lacunas Técnicas ou de Conhecimento: São identificadas as principais lacunas 

de informação, sendo referido de que forma é que estas lacunas podem interferir com o 

desempenho do EIA elaborado. 

Capítulo 12 – Conclusões: Este capítulo pretende sumarizar os principais aspetos evidenciados 

ao longo do EIA, destacando as questões mais importantes e pertinentes; 

Capítulo 13 – Bibliografia: Listagem de todos os documentos bibliográficos consultados no 

âmbito do desenvolvimento do presente EIA, referindo bibliografia geral e bibliografia específica. 

 

 Volume II - Resumo Não Técnico (RNT), onde são apresentados de forma resumida e em 

linguagem simples e acessível ao público em geral, os principais aspetos abordados no EIA. 

A estrutura genérica de RNT é a que se apresenta de seguida: 

- Introdução; 

- Proponente e entidade licenciadora; 

- Antecedentes do projeto; 

- Descrição dos antecedentes do EIA; 

- Descrição dos antecedentes do projeto; 

- Objetivos e justificação do projeto; 

- Descrição do projeto; 

- Componentes ambientais analisadas; 

- Evolução da área na ausência do projeto;  

- Medidas de minimização de impactes negativos potenciação de impactes positivos e de 

compensação; 
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- Plano de monitorização; 

- Conclusões. 

 

 Volume III - Anexos: incluem os elementos que justificam as afirmações constantes no Relatório 

Síntese, mas que não são indispensáveis para a sua perceção. 

 

Quadro 3 – Lista de Anexos do EIA. 

N.º Título 

1 PROJETOS DE ARQUITETURA E REDE ELÉTRICA – PEDIDOS DE LICENCIAMENTO - LICENÇAS 

2 ANTECEDENTES - COMUNICAÇÕES E OFÍCIOS 

3 DECLARAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL 

4 
INSTRUÇÕES DA IP PARA COLOCAÇÃO DE VEDAÇÕES NA PROPRIEDADE – OFÍCIO PARA ACESSO 
À IC1 E LINHA FÉRREA  

5 PROJETO AGRO-FLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO (JANEIRO 2020) 

6 REQUERIMENTO E OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO DE ABATE DE SOBREIROS (FASE 1) 

7 PROTOCOLO DE ANÁLISES COM A FCUL 

8 PROJETO DE INFRAESTRUTURAS DE REGA - PIVOT 

9 CATÁLOGO DAS FOSSAS SÉPTICAS ESTANQUES 

10 CATÁLOGO DO SISTEMA HELIOSEC - SYNGENTA 

11 PROJETO DE PAINÉIS SOLARES - SYSMAT 

12 PLANO DE GESTÃO FLORESTAL (PGF) – ABRIL 2020 

13 LICENÇAS DE TÍTULOS DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (TURH) 

14 ANÁLISES DE SOLOS 

15 ANÁLISES DE QUALIDADE DE ÁGUA 

16 LISTAGEM DE ESPÉCIES DE FAUNA INVENTARIADAS NA ÁREA DE ESTUDO 

17 RELATÓRIO DE PATRIMÓNIO CULTURAL 

18 RELATÓRIO ACREDITADO DAS MEDIÇÕES DE RUÍDO RELATÓRIO ACREDITADO DAS MEDIÇÕES DE 
RUÍDO 
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 Volume IV - Peças Desenhadas: este volume reúne as cartas produzidas, as quais são 

apresentadas a diversas escalas (1:300.000, 1:25.000, 1:15 000, 1:10.000 e 1:5 000). 

 
Quadro 4 – Lista de Desenhos do EIA. 

N.º Título Escala 

01 ENQUADRAMENTO REGIONAL 1/300.000 

02 ENQUADRAMENTO LOCAL 1/25.000 

03 ENQUADRAMENTO NAS ÁREAS SENSÍVEIS 1/300.000 

04 ENQUADRAMENTO NA PLANTA DE ORDENAMENTO DO PDM DE ALCÁCER DO SAL 1/15.000 

05 
ENQUADRAMENTO NA PLANTA DE CONDICIONANTES GERAL DO PDM DE ALCÁCER DO 
SAL 

1/15.000 

06 
ENQUADRAMENTO NA PLANTA DE CONDICIONANTES - RECURSOS AGRÍCOLAS DO PDM 
DE ALCÁCER DO SAL 

1/15.000 

07 
ENQUADRAMENTO NA PLANTA DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL DO PDM DE ALCÁCER 
DO SAL 

1/15.000 

08 
ENQUADRAMENTO NA PLANTA DA ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL DO PDM DE 
ALCÁCER DO SAL 

1/15.000 

09 
ENQUADRAMENTO NA PLANTA DE ORDENAMENTO – OUTROS LIMITES AO REGIME DE USO 
DO PDM DE ALCÁCER DO SAL 

1/15.000 

10 PLANTA DE GEOLOGIA 1/15.000 

11 PLANTA DE SOLOS 1/15.000 

12 PLANTA DE CAPACIDADE DE USO DO SOLO 1/15.000 

13 PLANTA DE USO ATUAL DO SOLO 1/15.000 

14 PLANTA DA REDE HIDROGRÁFICA PRINCIPAL 1/15.000 

15 CARTA DE HIPSOMETRIA 1/15.000 

16 PLANTA DE SUB-UNIDADES DE PAISAGEM 1/15.000 

17 CARTA DE QUALIDADE VISUAL 1/15.000 

18 CARTA DE ABSORÇÃO VISUAL 1/15.000 

19 CARTA DE SENSIBILIDADE VISUAL 1/15.000 

20 MAPA DE PERIGOSIDADE DE INCÊNDIOS 1/15.000 

21 MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO 1/15.000 

22 MAPA DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL 1/10.000 
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N.º Título Escala 

23 CARTA DE VEGETAÇÃO E HABITATS CLASSIFICADOS 1/10.000 

24 PLANTA SÍNTESE DE PROJETO 1/5.000 

25 POVOAMENTOS DE SOBREIROS, ABATES E ÁREAS DE COMPENSAÇÃO 1/10.000 

26 REDE DE INFRAESTRUTURAS E ARMAZENAMENTO DE EFLUENTES 1/10.000 

27 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1/10.000 

28 REDE ELÉTRICA 1/10.000 

29 MAPA DE RUÍDO PARTICULAR PARA O INDICADOR Ld 1/10.000 

30 MAPA DE RUÍDO PARTICULAR PARA O INDICADOR Lden 1/10.000 

 

1.7. Entidades Consultadas 

Não houve contactos com as entidades no presente projeto e AIA. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Descrição dos Antecedentes do EIA 

O presente EIA foi precedido da entrega de um primeiro EIA, referente a um outro projeto, semelhante, mas 

não igual. O projeto sobre o qual esse EIA incidia destinava-se aos mesmos objetivos, mas tinha aspetos 

relevantes diferentes, em particular na dimensão da área destinada à expansão da produção de relva. Os 

procedimentos administrativos decorreram no âmbito do Processo de AIA N.º 436 (Processo 

450.10.229.02.00011.2019). 

No âmbito do procedimento de AIA, em que esse estudo se integrou, resumem-se os seguintes passos 

mais relevantes (Volume III – Anexo 2): 

 30 de maio 2018 - A VASVERDE, na qualidade de promotor do Projeto Agrícola para Produção de 

Relva na Herdade do Vale Gordo, em Alcácer do Sal, solicita à CCDR-Alentejo esclarecimento 

sobre qual o melhor enquadramento no RJAIA do projeto agrícola; 

 22 de fevereiro 2019 - A VASVERDE, na qualidade de promotor do Projeto Agrícola para Produção 

de Relva na Herdade do Vale Gordo, em Alcácer do Sal, submete o EIA, em fase de Projeto de 

Execução; 

 29 de abril 2019 - A CCDR-Alentejo solicitou à VASVERDE elementos adicionais e/ou 

esclarecimentos ao EIA; 

 19 de junho de 2019 – Foi emitido o parecer da CA, no qual a CA pronunciou-se pela 

desconformidade do EIA, determinando o encerramento do processo, de acordo com o 

disposto no n.º 9 do artigo 14º, do DL n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações 

introduzidas pelo DL n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo DL n.º 179/2015, de 27 de agosto. 

 25 de junho de 2019 – A CCDR-Alentejo comunicou à VASVERDE que a Comissão de Avaliação 

(CA) propôs a desconformidade do EIA; 

 Junho 2019 - A VASVERDE, submete elementos adicionais ao EIA; 

 4 de julho de 2019 – A empresa AGRO.GES, por indicação da VASVERDE, procedeu à entrega de 

uma nova proposta de Plano de Gestão Florestal (PGF); 

 9 de julho de 2019 – A VASVERDE pronunciou-se sobre o parecer da Comissão de Avaliação (CA) 

da desconformidade do EIA, em sede de audiência prévia, alegando que estavam reunidas as 

condições necessárias para que o procedimento de AIA prosseguisse para a fase de avaliação. É 

anexado ao documento, o PGF (AGRO.GES, julho 2019) e comprovativo de entrega do mesmo no 
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Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e as peças desenhadas com o Desenho 

Final do layout dos pivots e Desenho Inicial objeto do parecer da CA; 

 7 de agosto de 2019 - Em resposta, a CCDR-Alentejo confirmou a desconformidade do EIA do 

Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo, determinando o encerramento do procedimento de 

AIA. A autoridade de AIA alegou que a eliminação de uma barragem (constante do anterior projeto), 

citamos “configura um novo desenho do projeto e, consequentemente, um novo plano geral 

diferente daquele que integrou o EIA apreciado”. Acresce ainda que a CCDR-Alentejo alegou que o 

PGF, entretanto apresentado ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), é 

posterior à emissão do Parecer da CA de desconformidade do EIA, “tratando-se de um elemento 

novo que não integrou o EIA apreciado”. 

Em resumo, a CCDR assumiu que os elementos referidos (eliminação de barragem e 

reformulação do PGF) configuram alterações significativas ao projeto, dando corpo a um 

outro projeto distinto daquele sobre o qual incidiu o procedimento de AIA. 

É neste contexto, que se apresenta este novo EIA, o qual incide, no entendimento da equipa responsável 

sobre análise do novo projeto. 

 

2.2 Descrição dos Antecedentes do Projeto 

Como referido anteriormente, o proponente VASVERDE, Lda. apresentou um primeiro EIA relativo ao 

“Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo”. O projeto apresentado nesse EIA foi alterado, sendo 

reduzida a área de rega dos pivot´s, de modo a haver uma menor afetação de povoamentos e abate de 

sobreiros existentes; e foi ainda revisto o sistema de irrigação, no qual foi abandonada a solução de 

construção de um pequeno açude/reservatório. 

Estas alterações permitiram o desenvolvimento de um novo projeto, mais sustentável e enquadrado no 

local onde se insere. 
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3 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

3.1 Âmbito e Enquadramento do Projeto 

O Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo pertence à empresa VASVERDE – Sociedade 

Agrícola Unipessoal, Lda., que surgiu em 2011, como resultado da fusão entre as empresas VASVERDE – 

Consultadoria e Apoio Técnico, Unipessoal Lda. e Sitoflor Ibérica – Sociedade Agrícola, Lda. 

O projeto insere-se numa propriedade com uma área total de 182,36 hectares, contemplando uma área de 

implantação de 90,06 hectares destinado a exploração agrícola e 92,30 hectares para aproveitamento 

florestal e infraestruturas. Será implementado em duas fases (Volume IV – Desenho nº 24): 

 A primeira fase está em curso desde 2017, a qual abrange uma área de 49,24 hectares agrícolas e 

inclui várias intervenções florestais associadas, tendo sido implementadas as infraestruturas de 

apoio à exploração, que são comuns às duas fases. 

 A implementação da fase 2, carece de procedimento de AIA e abrange uma área de 40,82 hectares. 

Esta fase será executada por etapas, e em cada uma, serão implementadas as 

infraestruturas/edificações associadas, nomeadamente, os pivots na zona atualmente ocupada por 

floresta, incluindo uma pequena fração de povoamento de sobreiros, e ainda as restantes 

infraestruturas dependentes da planificação financeira. 

A área florestal foi objeto de um Plano de Gestão Florestal (PGF), o qual é entendido como projeto 

associado, no âmbito do procedimento de AIA, para que o mesmo possa integrar as medidas de 

minimização e/ou compensação do projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo. 

 

3.2 Objetivos do Projeto 

O principal objetivo do Projeto Agroflorestal na Herdade do Vale Gordo é a construção de um novo e 

moderno viveiro de produção de relva, de forma a dotar a empresa VASVERDE de uma unidade de 

produção própria, com área suficiente para garantir, de uma forma sustentada, o crescimento da 

comercialização e abastecimento do mercado interno, desportivo e de jardinagem, bem como a exportação 

de produtos para Espanha e restantes países na Europa. 

O projeto que se sujeita a AIA enquadra-se nos objetivos de reorganização da propriedade, que 

consistem em melhorar as áreas destinadas ao regadio, atualmente destinadas à produção de relva, 

aumentando o seu potencial económico e manter o seu potencial florestal, salientando-se a exploração do 

sobreiro para cortiça. Esta reorganização implicará a eliminação das árvores que não poderão ser mantidas 
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sem sacrificar a reorganização agrícola, mas será promovida a plantação de novas árvores noutras áreas 

e, deste modo, manter-se-á o potencial florestal. 

 

3.3 Justificação do Projeto 

O projeto encontra justificação em três componentes: 

 Tem como primeira justificação o desenvolvimento económico da empresa e a necessidade de 

promover novas áreas de cultivo de relva. Assim, o Projeto Agroflorestal na Herdade do Vale Gordo 

foi desenvolvido devido à necessidade de aumentar a sua área de produção. Na sequência do 

aumento dos preços dos terrenos no Ribatejo, onde a VASVERDE possui-a anteriormente os seus 

viveiros de produção de relva, a empresa decidiu deslocar a sua atividade de produção para a 

região de Alcácer, onde existem areias de qualidade para a produção de relva, e onde os preços 

dos terrenos não se encontram tão inflacionados. 

O projeto também resultou da necessidade da VASVERDE aumentar a produção, visando a sua 

comercialização para o mercado português e espanhol, bem como da necessidade estratégica de 

adquirir a sua unidade de produção para assegurar a continuidade e independência da empresa. 

 Tem uma justificação económica de expressão nacional, à dimensão do projeto, porque contribui 

para a adaptação das práticas agrícolas às alterações climáticas, uma vez que face ao previsto 

alargamento da estação seca anual, de forma crescente pelo menos até ao fim deste século, a 

produção agrícola irá dependendo progressivamente da rega, havendo necessidade de reconverter 

as explorações existentes, dotando-as dos equipamentos necessários. 

 Apresenta ainda uma segunda vantagem social, que decorre da utilização e tecnologia de ponta 

aplicada ao sector agrícola, contribuindo deste modo para a importação e divulgação de tecnologia 

agrícola de ponta no nosso país. 

Certamente por estes motivos, mas também pelo impacte do desenvolvimento económico que o projeto 

potencia, a Autarquia de Alcácer do Sal considera o Projeto de grande importância para o desenvolvimento 

do setor primário do concelho (Volume III – Anexo 3). 
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4 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1 Localização Espacial e Administrativa do Projeto 

O Projeto Agroflorestal da VASVERDE localiza-se na Herdade do Vale Gordo, sita no distrito de Setúbal, 

concelho de Alcácer do Sal, na União das freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e 

Santiago) e Santa Susana.  

Do ponto de vista da Nomenclatura das Unidades Territoriais (NUT) para Fins Estatísticos, e de acordo com 

o DL 244/2002, de 5 de novembro, a área de estudo encontra-se inserida na região do Alentejo (NUT II) e 

sub-região do Alentejo Litoral (NUT III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Enquadramento regional do Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo. 

 

A propriedade tem uma área total de 182,36 hectares e está inscrita na matriz predial rústica sob os artigos 

4 da Secção 1PP e artigo 10 da secção BB. A área de intervenção situa-se a sul de Alcácer do Sal, 

aproximadamente a 3,5 km desta localidade, como se pode observar na Figura 1. 

Na Figura 1 e Figura 2 procede-se ao enquadramento regional e local da área de estudo, correspondente à 

Herdade do Vale Gordo e no Volume IV – Peças Desenhadas, apresentam-se o Desenho 01 – 

Enquadramento Regional e o Desenho 02 – Enquadramento Local. 
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Figura 2 – Localização da área de intervenção do projeto, incluindo projetos associados, na Carta Militar (CM 476, 

477, 485 e 486). 

 

De acordo com a Figura 2, o acesso faz-se pela IC1, que atravessa o limite noroeste da propriedade, e que 

liga Alcácer do Sal a Grândola. No limite sudeste a propriedade é atravessada pela linha férrea. 

 

4.2 Localização em Áreas Sensíveis 

Na aceção da alínea a) do artigo 2.º, do DL 151-B/2013, de 31 de outubro, são consideradas como áreas 

sensíveis do ponto de vista ecológico ou patrimonial: 

 Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do DL 142/2008, de 24 de julho; 

 Sítios da Rede Natura 2000, designadamente Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e Zonas de 

Proteção Especial (ZEP), classificadas nos termos de DL 140/99, de 24 de abril (alterado pelo DL 

49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 12 de fevereiro), no âmbito da 

Diretiva n.º 79/409/CEE, com Conselho, de 2 de abril de 1979 (Diretiva Aves) – revogada pela 
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Diretiva de 2009/147/CE, de 30 de novembro, e Diretiva n.º 94/43/CEE, do Conselho, de 21 de 

maio 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (Diretiva 

Habitats), transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio; 

 Zonas de Proteção dos Bens Imóveis Classificados ou em Vias de Classificação definidas nos 

termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

No caso em estudo, verifica-se que a Herdade do Vale Gordo não se insere em áreas sensíveis 

(Volume IV – Desenho 03), localizando-se a 2,41 km do Sítio Comporta/Galé, no seu ponto de maior 

proximidade (ver Figura 4). Esta é a área sensível que se localiza mais próxima, integrando a Rede Natura 

2000. 

 

 
Figura 3 - Localização relativamente a áreas sensíveis do ponto de vista ecológico - localização relativamente ao Sítio 

Comporta-Galé. 

 

Para Norte, a cerca de 10 km, localiza-se a Reserva Natural do Estuário do Sado, integrante da Rede 

Nacional de Áreas Protegidas. Com uma localização próxima e parcialmente coincidentes, referem-se 

outras duas áreas integradas na Rede Natura 2000: o Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Estuário do 

Sado (PTCON0011) e a Zona de Proteção Especial (ZPE) (para a avifauna) Estuário do Sado 

(PTZPE0011) (Figura 4). 
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Figura 4 - Localização relativamente a áreas sensíveis do ponto de vista ecológico - localização relativamente à 

Reserva Natural do Estuário do Sado. 

 

Em termos de património cultural, não foram registados na área de estudo, nem na área de intervenção 

(incluindo os projetos associados), bens imóveis classificados ou em vias de classificação, de 

acordo com a Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

 

4.3 Enquadramento do Projeto nos Instrumentos de Gestão territorial em 

vigor 

Seguidamente identificam-se os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) com incidência na área de estudo, 

destacando-se os aspetos que se consideraram mais pertinentes tendo em conta a tipologia do projeto em 

estudo, assim como dos projetos associados e complementares. Identificam-se, também, os equipamentos 

e infraestruturas relevantes potencialmente afetadas pelo projeto. 

 

4.3.1 Identificação dos Instrumentos de Gestão Territorial 

Sem prejuízo da síntese que se apresenta, no Subcapítulo 5.14 – Ordenamento do Território e 

Condicionantes é feita uma análise de maior detalhe. Nesse Subcapítulo analisam-se também as 

condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública. Nesta abordagem prévia, 

salientam-se os seguintes aspetos dos IGT’s considerados: 
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Âmbito Nacional 

a) Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

A Lei nº 99/2019, de 5 de setembro aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

(PNPOT), fazendo assim a primeira revisão do PNPOT, aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro. 

“O PNPOT é o instrumento de topo de todo o sistema de gestão territorial, define objetivos e opções 

estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização do território nacional” (Lei 

nº 99/2019, de 5 de setembro). 

O PNPOT identifica os Desafios Territoriais que representam as grandes orientações estratégicas do Plano, 

nomeadamente: 

 D1 – Gerir os recursos naturais de forma sustentável 

 D2 – Promover um sistema urbano policêntrico 

 D3 – Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial 

 D4 – Reforçar a conetividade interna e externa 

 D5 – Promover a governança territorial 

O Modelo Territorial do PNPOT estabelece o modelo de organização espacial, considerando 5 Sistemas: o 

Sistema Natural, o Sistema Social, o Sistema Económico, o Sistema de Conetividades e o Sistema Urbano 

(Lei nº 99/2019, de 5 de setembro). Destaca-se para o projeto em estudo, o definido no âmbito do Sistema 

Natural, Social e Económico: 

O Sistema Natural do Modelo Territorial do PNPOT territorializa as principais ocorrências dos recursos 

naturais — água, solo e biodiversidade. Considerando o enquadramento no Mapa do Sistema Natural, 

verifica-se que a Herdade do Vale Gordo se insere nos Sistemas Aquíferos identificados no PNPOT. 

O Sistema Social do Modelo Territorial do PNPOT reflete as dinâmicas sociodemográficas previstas para o 

País, as vulnerabilidades sociais e o acesso aos serviços de interesse geral. De acordo com o Mapa do 

Sistema Social do PNPOT, a Herdade do Vale Gordo se insere numa área de “declínio demográfico”. 

Quanto ao Sistema Económico, o PNPOT preconiza que no futuro, “as áreas menos desenvolvidas têm de 

ter mais possibilidades de recuperar tanto no plano social como económico”. Tendo em conta o Mapa do 

Sistema Económico verifica-se que a “Agricultura, Agroalimentar, Comércio e Serviços” corresponde ao 

perfil económico do território onde se insere a Herdade do Vale Gordo. 
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b) Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT) 

O Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT) foi aprovado pela Portaria n.º 

54/2019, de 11 de fevereiro. 

Os programas regionais de ordenamento florestal (PROF) são instrumentos de política setorial de âmbito 

nacional, que definem para os espaços florestais o quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as 

normas específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional (nº 1 do 

art. 1º da Portaria n.º 54/2019, de 11 de fevereiro). 

O PROF do Alentejo define 21 Sub-Regiões Homogéneas para as quais estabelece orientações 

específicas, ficando a Herdade do Vale Gordo inserida na Sub-região homogénea 15 - “Pinhais do 

Alentejo Litoral”. Para esta sub-região homogénea o PROF ALT estabelece as seguintes funções gerais 

dos espaços florestais: 

i. “Função geral de conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de geomonumentos”; 

ii. “Função geral de produção”; 

iii. “Função geral de proteção”. 

No que respeita a objetivos específicos, o PROF do Alentejo estabelece para esta sub-região homogénea 

(Anexo III ao Regulamento do PROF do Alentejo): 

 “Aumentar a produtividade por unidade de área”; 

 “Diversificação da composição das áreas florestais contribuindo para a compartimentação”; 

 “Ordenamento dos espaços florestais de conservação, de modo a assegurar o seu usufruto 

regulado”; 

 “Promover o aproveitamento de biomassa para energia”; 

 “Promover o aproveitamento de produtos não lenhosos”. 

A parte norte da Herdade do Vale Gordo encontra-se classificada como “Áreas florestais sensíveis”. 

Estas correspondem a “áreas que, do ponto de vista do risco de incêndio, da exposição a pragas e 

doenças, da sensibilidade à erosão, e da importância ecológica, social e cultural, carecem de normas e 

medidas especiais de planeamento e intervenção (...)”.  

De acordo com o PROF ALT, as intervenções nas áreas florestais sensíveis devem respeitar normas de 

silvicultura específicas. Assim, quando aplicável, devem ser elaborados planos de gestão florestal que 

salvaguardem as especificidades das zonas críticas, definidas nos termos da legislação em vigor. 
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c) Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica 6 do Sado e 

Mira – 2º Ciclo (PGBH RH6 - 2º ciclo) 

A RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela DR n.º 22-B/2016, de 18 de 

novembro, aprova os Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal Continental para o período 

2016-2021. O PGBH RH6- 2º ciclo define oito objetivos estratégicos (OE) para a RH6, de entre os quais se 

destacam:  

OE2 — “Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água”; 

OE3 — “Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras”;  

OE4 — “Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos”;  

OE5 — “Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água”; 

Do ponto de vista operacional, as medidas definidas no PGBH RH6- 2º ciclo foram enquadradas num 

conjunto de eixos (PTE), de entre os quais se destacam: 

PTE1 – “Redução ou eliminação de cargas poluentes” 

PTE2 – “Promoção da sustentabilidade das captações de água” 

O PGRH RH6 - 2º ciclo procede à revisão das massas de água superficiais e subterrâneas definidas no 1º 

ciclo de planeamento. Relativamente às massas de água subterrâneas, a Herdade do Vale Gordo 

enquadra-se na Bacia do Tejo Sado/Margem Esquerda (PTT3), a qual se encontra no âmbito da gestão da 

RH5. Quanto às massas de água superficiais, a Herdade do Vale Gordo encontra-se a sul e poente de uma 

“Massa de Água de Transição – Natural” (rio Sado) e nascente de um “Rio Natural” (afluente do Ribeiro da 

Água Cova). 

 

Âmbito Regional 

a) Programa Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT Alentejo) 

O PROT Alentejo, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 53/2010, de 2 de agosto, 

retificado através da Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de setembro, consiste num instrumento 

de política territorial que assume as grandes opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento 

regional do Alentejo. 

O PROT Alentejo apresenta um conjunto de Opções Estratégicas de Base Territorial (OEBT), organizadas 

por Eixo Estratégico (EE). Destacam-se os Eixos Estratégicos que, diretamente e indiretamente, 

apresentam maior relação com o âmbito das intervenções previstas no Projeto em estudo: 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  45 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

 “Eixo Estratégico II – Conservação e Valorização do Ambiente e do Património Natural” 

 “Eixo Estratégico III – Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional”. 

 

O Modelo Territorial do PROT traduz a importância territorial da componente agrícola e florestal da 

economia regional, “destacando, por um lado, o papel estruturante das fileiras agro-florestais, 

nomeadamente no que se refere à exploração e valorização do sistema de exploração de povoamentos de 

azinheira e sobreiro em montado e da indústria da cortiça, e, por outro lado, o potencial de modernização 

do modelo agrícola associado à expansão das áreas de regadio e à valorização das áreas de produção do 

olival e da vinha” (RCM n.º 53/2010, de 2 de Agosto). 

O sistema ambiental e riscos do PROT “identifica os recursos e valores mais significativos visando garantir 

a estrutura e função dos sistemas naturais, a conservação da natureza e da biodiversidade, a prevenção do 

risco, a qualidade da paisagem e a disponibilidade de recursos para o desenvolvimento”.  

O subsistema ambiental constitui um componente determinante no modelo de desenvolvimento da 

Região e compreende os recursos hídricos, a qualidade do ar, a gestão dos resíduos, o litoral, as unidades 

de paisagem e a Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA). A Herdade do Vale 

Gordo não se encontra integrada nas áreas da ERPVA do PROT. 

Relativamente ao subsistema dos riscos, a Herdade do Vale Gordo insere-se em áreas com 

“Vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação – Risco alto” e “áreas suscetíveis à desertificação”. 

 

Âmbito Municipal 

a) Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal 

O PDM de Alcácer do Sal (PDMAS) foi aprovada pelo Aviso n.º 13020/2017, de 30 de outubro, retificado 

pela DR n.º 838/2017, de 6 de dezembro. 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM Alcácer do Sal (Desenho 04, do Volume IV – Peças 

Desenhadas), a Herdade do Vale Gordo está classificada como Solo Rústico, na categoria dos “Espaços 

florestais”, nomeadamente “Espaços florestais de produção”. 

A parcela da Herdade do Vale Gordo localizada a nascente da linha ferroviária que a atravessa, integra a 

Estrutura Ecológica Municipal (EEM) de Alcácer do Sal, na medida em que se encontra abrangida pela 

servidão “Montado de Sobro e Azinho” (Desenho 08, do Volume IV – Peças Desenhadas). 
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4.3.2 Identificação de Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de 

Utilidade Pública 

De acordo com as Plantas de Condicionantes do PDM de Alcácer do Sal, nomeadamente, Planta de 

Condicionantes Geral, Planta de Condicionantes – Recursos agrícolas e geológicos e Planta de Reserva 

Ecológica Nacional do PDM de Alcácer do Sal (Desenhos 05 a 07, do Volume IV – Peças Desenhadas), 

identificam-se as seguintes servidões e restrições de utilidade pública com incidência na área de projeto 

(no Subcapítulo 5.14 – Ordenamento do Território e Condicionantes é feita uma analise de maior 

detalhe): 

 “Recursos hídricos – cursos de água e respetivas margens (10 metros)”; 

 “Recursos florestais - Montado de sobro e azinho”; 

 “Recursos florestais – Perigosidade de incêndio (elevada e muito elevada)”; 

 “Redes de abastecimento e saneamento – Conduta adutora”; 

 “Rede rodoviária – itinerário complementar”; 

 “Rede ferroviária – Zona non aedificandi”; 

 “Rede elétrica – infraestruturas de transporte de energia elétrica”; 

 “Recursos Agrícolas - Reserva Agrícola Nacional (RAN)”. 

De acordo com o PDMAS (Artigo 8º – Regime), nas “áreas abrangidas por servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública, os respetivos regimes legais aplicam-se cumulativamente com a disciplina 

de uso, ocupação e transformação do solo estabelecida no PDMAS, prevalecendo sobre esta quando 

aqueles regimes forem materialmente mais restritivos, mais exigentes ou mais condicionadores”.  

 

4.3.3 Identificação de Equipamentos e Infraestruturas relevantes potencialmente afetadas 

pelo Projeto 

Em termos de infraestruturas relevantes terá de se atender às condicionantes associadas às servidões 

administrativas da linha de caminho-de-ferro antiga, que atravessa o extremo sudeste da propriedade, e da 

Estrada Nacional (N120)/IC1, localizada no extremo noroeste. 

Foi efetuada uma consulta a IP Infraestruturas de Portugal, onde foram dadas autorizações para estender a 

vedação que se encontra já efetuada, e foi proposto já à IP Infraestruturas de Portugal a autorização para o 

projeto de Portão e ligação à estrada nacional IC1, entrada principal da propriedade (Volume III – Anexo 

4). 
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4.4 Descrição Geral do Projeto e Alternativas Consideradas 

4.4.1 Aspetos Gerais 

O projeto em análise consiste na redefinição das áreas de produção agrícola e florestal da Herdade do Vale 

Gordo, com a instalação de um novo viveiro com novas áreas de produção de relva. 

O projeto insere-se numa propriedade com uma área total de 182,36 hectares, contemplando uma área de 

implantação de 90,06 hectares destinado a exploração agrícola e 92,30 hectares para aproveitamento 

florestal e infraestruturas (Volume III - Anexo 5). Será implementado em duas fases (Volume IV – 

Desenho 24): 

 A Fase 1 está em curso desde 2017, e abrange a instalação de dois pivots de rega, numa área de 

49,24 hectares agrícolas (Figura 6), destinados a produção de relva e várias intervenções florestais 

associadas, tendo sido implementadas a maior parte das infraestruturas de apoio à exploração 

comuns às duas fases. 

 

 
Figura 5 – Fotografia do pivot 3 já instalado (fevereiro de 2020). 

 

 A implementação da Fase 2 carece de procedimento de AIA e abrange uma área de 40,82 hectares. 

Esta fase será executada por etapas, e em cada uma, serão implementadas as 

infraestruturas/edificações associadas a esta fase, nomeadamente os pivots na zona atualmente 

ocupada por floresta, incluindo uma pequena fração de povoamento de sobreiros, e ainda as 

restantes infraestruturas dependentes da planificação financeira. 

A localização dos 4 pivots foi definida de forma a salvaguardar, na maior extensão possível, o 

arvoredo relevante existente, nomeadamente os montados de sobro e os povoamentos de sobreiro. 
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Como referido anteriormente a maioria das infraestruturas de apoio à exploração comuns às duas fases 

foram implementadas na Fase 1 e construídas ao abrigo do licenciamento das várias especialidades 

(Volume III - Anexo 1), nomeadamente: 

 Realização de 16 furos de captação de água para rega; 

 Instalação de eletrobombas em 11 dos furos de captação de água; 

 Construção de dois depósitos de regularização de caudais (D1 e D3) e instalação de condutas de 

ligação; 

 Instalação de 2 Pivots setoriais (Pivot 2 e Pivot 3), incluindo casa de quadros e bombagens; 

 Construção de uma rede de caminhos internos na exploração; 

 Instalação de rede elétrica aérea de Média Tensão e de Baixa Tensão, em valas, incluindo os 

respetivos PT’s e quadros; 

 Instalação de 7 Pavilhões Pré-Fabricados para apoio da atividade produtiva; 

 Instalação de sistemas de tratamento de efluentes (heliosec) e de dois depósitos de combustíveis e 

de óleos usados;  

 Instalação de uma fossa séptica estanque; 

 Melhoramentos fundiários (desmatação e gradagem, nivelamento do solo e abate de sobreiros). 
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Figura 6 – Pivot´s de rega previstos no projeto, com a indicação das fases de instalação. 

 

Para além da instalação dos pivots (1 e 4, o alargamento da área de rega do pivot 2), o projeto prevê na 

Fase 2, a construção, instalação ou adaptação das seguintes edificações: 

 Residência do agricultor; 

 Portaria, reconstruída a partir de uma edificação em ruínas; 

 Edifício de Escritórios; 

 Painéis solares; 

 Depósito de regularização de caudais (D2), e instalação de condutas de ligação; 

 Eletrobombas e casota das bombas de água (em 5 furos); 

 Três fossas sépticas estanques; 

 Instalação de ramal de baixa tensão. 

 

No Quadro 5, apresentam-se as áreas associadas a cada uma destas intervenções. No (Volume IV – 

Desenho 24) é apresentada a planta geral do projeto com a implantação das infraestruturas. 
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Quadro 5 – Intervenções previstas nas Fases 1 e 2. 

Componente do projeto Unidades Área total Fase 1 Fase 2 

Área da propriedade ha 182,36 182,36 

Área florestal ha 92,41 92,41 

Área agrícola (regadio) ha 90,06 49,24 40,82 

Edificações, compostos por:     

- 3 pavilhões pré-fabricados existentes  m2 308 308  

- 4 pavilhões pré-fabricados novos m2 492 492  

- Residência do agricultor m2 319  319 

- Portaria m2 127,36  127,36 

- Escritórios m2 155,03  155,03 

- Casa Técnica de Bombas extratoras m2 35 35  

- Casota das bombas de água m2 60 40 20 

Painéis solares m2 4.186  4.186 

 

O projeto conta ainda com infraestruturas elétricas, rede de caminhos, vedações, depósitos de combustível 

e sistema de rega. 

 

4.4.2 Componente Agrícola 

4.4.2.1 Modo de Produção 

Como referido anteriormente, a exploração agrícola do Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo 

contempla uma área de implantação de 90,06 hectares, implementada em duas fases: 

 Fase 1, em curso desde 2017, com uma área de 49,24 hectares e com a instalação de 2 pivots de 

rega; e  

 Fase 2, com uma área de 40,82 hectares, a ser implementada após resultado da AIA, com a 

instalação de 2 pivots de rega e abertura do “raio” de rega de um dos pivots instalado na fase 1. 

Durante a Fase 1 do projeto, associada a uma área de 49,24 ha, foi efetuado um requerimento para o 

abate de sobreiros, nomeadamente 89 adultos e 89 jovens, a 30 de julho de 2018, cuja aprovação foi 

concedida em agosto do referido ano (Volume III – Anexo 6). 

A localização dos 4 pivots foi definida de forma a salvaguardar, na maior extensão possível, o arvoredo 

relevante existente, nomeadamente os montados de sobro e os povoamentos de sobreiro. 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  51 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

Para a instalação dos pivots é necessário proceder-se uma limpeza e preparação do terreno. Por esse 

motivo foi solicitado o pedido de abate na Fase 1. Para a implementação da Fase 2 será necessário pedido 

de abate e carece de procedimento de AIA. 

O ciclo de cultura da relva entre sementeira e entrada em recolha de uma parcela é em média de 7 a 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 de rega com formato triangular (“fatias de queijo”) (Figura 6), prende-se com a 

gestão mais eficaz e eficiente da utilização da rega. Uma vez que nas parcelas em que a relva já foi 

recolhida 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 seja o tempo que medeia entre uma sementeira e a seguinte, seja 

o mínimo possível. 

 

4.4.2.2 Preparação do Solo 

Atendendo ao uso atual do solo da Herdade ser agroflorestal, preconizou-se um reforço da área agrícola e 

um adensamento da área florestal. 

Seguidamente são apresentados os processos de preparação do solo na área agrícola, etapas já 

implementadas na Fase 1: 

 Gradagem pesada após desmatação; 

 Preparação do solo com uma primeira correção, através de um processo de lavoura, seguido de 

uma grade pouco profunda no solo, com distribuição de cálcio para a correção de deficiências 

provocadas pela acidez dos solos (consequência da natureza arenosa e siliciosa do mesmo). 

 

4.4.2.3 Plano de Fertilização 

Para a adubação da cultura de relva, a VASVERDE recorre a um sistema de otimização da quantidade 

de químicos, denominado “spoon feeding” (adubação à colher), que consiste em fornecer à cultura apenas 

o que ela necessita para evitar desperdícios e lixiviados. A VASVERDE privilegia ainda os adubos de 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  52 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

libertação lenta (9-12 semanas), que permitem uma redução de operações e aplicação, devido ao melhor 

aproveitamento das moléculas fornecidas, assim como a aplicação de estimulantes vegetativos. 

A VASVERDE privilegia também a aplicação de estimulantes vegetativos, para aumentar a capacidade 

de crescimento das suas relvas e a resiliência às situações de stress. Neste âmbito, utilizam-se produtos à 

base de algas, ácidos húmicos e fúlvicos, aminoácidos e microelementos. 

No Quadro 6 é apresentada a lista de fertilizantes aplicados atualmente na produção de relva na Fase 1 e 

que se prevê aplicar simultaneamente na Fase 2. 

 

Quadro 6 - Lista de fertilizantes utilizados na Fase 1 e que se prevê aplicar na Fase 2, na produção de relva na 

Herdade do Vale Gordo. 

Tipo de Fertilizante Designação 

Adubos/ Corretivos 

kemiron Fe 8 
leonar 15 
Solavit PK 

basfoliar kelp 
herofol Ca-Mg 
corbigran Mg 

nergétic 20:08:10 (lib. rápida) 
amicote 6:10:20 (lib. rápida) 

nitrofoska 15:05:20 (lib. rápida) 
nitrato de potássio 13:0:46 (lib. rápida) 

sportsmaster crf 15:05:20 (lib. controlada 30%) 

Estimulantes 

Solavit PK 
Basfoliar kelp 
Vitanica RZ 

Herofol Ca-Mg 
 

É de salientar ainda que as aparas de relva do corte não são recolhidas, e que acabam por ser 

incorporadas no solo, como adubo orgânico. Esta prática reduz em cerca de 1/4 as necessidades de 

fertilizante. 

Na área florestal da propriedade será implementada uma sementeira de tremocilha para fixar o azoto 

atmosférico e evitar a propagação de mato, tendo por objetivo melhorar a sustentação das terras que 

suportam os sobreiros existentes e os novos exemplares a plantar. 

 

4.4.2.4 Uso de Fitofármacos 

O Projeto prevê medidas de controlo de infestantes sem recurso a fitofármacos, nomeadamente o uso 

medidas preventivas e culturais, tais como a utilização de variedades resistentes a pragas e/ou doenças, 

as rotações, entre outros, fomentando a melhoria da fertilidade do solo. 
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Caso seja necessária a aplicação de fitofármacos, a sua utilização será apenas a nível curativo depois 

de identificada a presença de pragas ou doenças através de análises laboratoriais executados dentro do 

plano de monotorização da VASVERDE. 

Para tal, a VASVERDE tem um protocolo com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) 

com resultados garantidos em 24 horas no caso de doenças (Volume III – Anexo 7). No caso de pragas a 

monotorização é feita pelos sintomas e sinais da sua presença, sendo também a aplicação de fitofármacos 

curativa. A eliminação de infestantes na relva é feita essencialmente através de operação mecânica do 

corte ou mondas pontuais. 

 

4.4.2.5 Uso e Gestão da Água 

a) Necessidades Hídricas na Fase de Exploração 

A instalação da cultura de relva na Herdade do Vale Gordo tem como objetivo a produção de relva de uma 

forma mais sustentada e ambientalmente menos impactante, utilizando os recursos disponíveis em termos 

de tecnologia de precisão para agricultura, para todos os consumos utilizados na cultura. 

Sendo este um projeto de reconversão de uma área florestal para regadio, naturalmente, um dos principais 

consumos será água para rega. 

As necessidades hídricas das plantas são definidas em função das características edafoclimáticas da 

região e das próprias plantas. A previsão de consumo de água de rega utilizado para a produção de relva 

na Herdade do Vale Gordo baseou-se num modelo matemático concebido com base na produção em 

Benfica do Ribatejo, com a utilização de consumos diários reais, recolhidos durante um período de 10 

anos. 

Assim, desta experiência do promotor resultaram estimativas das necessidades anuais a associar à rega 

da exploração por hectare (Quadro 7) e por mês (Quadro 8), na presente localização. Este aspeto é 

particularmente importante, porque garante que as estimativas estarão próximas da realidade. 

 
Quadro 7- Volume de água para rega (m3/ha). 

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

Relva 1.121,6 1.013,0 1.121,6 1.929,6 1.993,9 1.929,6 1.993,9 1.929,6 1.993,9 1.929,6 1.993,9 1.929,6 20.879,9 

 

Em seguida apresentam-se os valores máximos dos volumes necessários em termos mensais e anuais 

associados à exploração. 
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Quadro 8 - Necessidades máximas anuais e mensais de água para rega (m3/mês). 

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

Necessidades 
totais 100.942,2 91.173,6100.942,2173.664,0 179.452,8 173.664,0 179.452,8 173.664,0 179.452,8 173.664,0 179.452,8 173.664,0 1.879.189,2 

 

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

máximo aproximado de água da ordem dos 1,879 hm3/ano. 

No que diz respeito à gestão dos consumos de água para rega na Fase 1, na Herdade do Vale Gordo foi 

instalada, com a sementeira do primeiro talhão de relva, uma estação meteorológica e uma sonda com 

sensor de humidade. Estes permitiram que a dotação de rega fosse adequada aos teores de água do 

solo, na altura de perfil onde os crescimentos radiculares se posicionavam, até a massa radicular atingir os 

20cm, sendo a partir daí medida a humidade a esta profundidade (onde se concentram as raízes da relva 

que absorvem água e nutrientes). 

Esta será a forma como será gerida toda a rega na exploração de relva na Herdade do Vale Gordo (Fase 1 

e Fase 2). 

Os dados do consumo real para o ciclo da cultura, considerando-o com a duração de 8 meses, que 

medeia entre a sementeira e o início da recolha, foram na Herdade do Vale Gordo para o primeiro talhão de 

relva (semeado em junho de 2019 e com o ciclo completado em fevereiro de 2020) de 6,6m3/ha.  

O modelo da VASVERDE para Benfica do Ribatejo, para igual período, regista um consumo de 8,3m3/ha. 

O que se conclui que as poupanças de água de rega com uma gestão mais eficaz são evidentes. 

 

b) Disponibilidades Hídricas 

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. 

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. 
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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. 

 

c) Sistema de Abastecimento e Rede de Distribuição de Águas 

A Herdade do Vale Gordo apresenta dois eixos ao longo dos quais se desenvolveram as 16 captações de 

água subterrânea (ver Figura 9) já executadas, o primeiro ao longo do eixo paralelo à linha limite da 

propriedade e o segundo que se estende ao longo do acesso principal. 

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.  

Na Figura 7 é apresentado o esquema da arquitetura do sistema de abastecimento e distribuição de água 

para rega otimizado, para o projeto agroflorestal da Herdade do Vale Gordo. 

 

 
Figura 7 - Esquema de abastecimento e distribuição de água para rega na exploração agrícola. 

 

Assim, o sistema de abastecimento e distribuição de água para rega inclui três depósitos (D1, D2 e D3), 

ligados entre si. Os depósitos D1 e D2 têm como função integrar os caudais de diferentes furos 

minimizando assim as perdas de carga. O depósito D3, encontrando-se ligado ao D1, funciona como um 

depósito de estabilização de caudal instantâneo. 
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Os depósitos D1 e D3 já estão executados (Fase 1) e em funcionamento e apresentam uma capacidade de 

armazenamento de 2000-2200 m3. Verificou-se que o conjunto de furos que alimenta atualmente estes 

depósitos (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7A, F8A, F13, F14 e F17) consegue fornecer um caudal máximo de 

64,5 l/s.  

Dado não ter existido caudal inicial suficiente ao longo da linha de condutas associadas ao depósito D1, 

foram construídos furos adicionais, que serão ligados ao depósito D2 (na Fase 2), nomeadamente os furos 

F9A, F10, F11, F12A, F16, na parte de cima da propriedade, a noroeste, confinante com o eixo rodoviário 

IC1, de ambos os lados do mesmo (Figura 9) (Volume IV – Desenho 27). 

Apenas as captações F1 (RA1) e F2 (CR1) serão utilizadas em simultâneo para rega e consumo humano. 

Este sistema já está operacional e alimenta os pivots da Fase 1, já implementada. 

 

 
Figura 8 – Fotografia dos depósitos D1 e D3 (fevereiro de 2020). 

 

De forma, a racionar o uso da água, os quadros dos diversos furos estão integrados centralmente, 

num programador computorizado, de forma a otimizar a entrada em funcionamento de cada um, em 

função da rega e do nível de depósito. 

Assim, o programador central otimiza 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. 

Para a Fase 2 está prevista a construção do depósito D2, que será alimentado, como já referido, pelos 

Furos F9A, F10, F11, F12A e F16. Estes fornecem um caudal máximo de 36 l/s, sendo que o conjunto dos 

furos executados na propriedade garantem cerca de 100,5 l/s.  
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O depósito D2, tem uma capacidade de armazenamento de 1000 m3, que posteriormente irá funcionar com 

uma bomba central que fará a adução da água do D2 para D1, mas cujo funcionamento é acionado apenas 

quando é necessário, otimizando o uso de eletricidade. 

 

   

Figura 9 - Localização dos furos para rega na exploração agrícola. 
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d) Infraestruturas de Captação e Adução de Água 

Como referido anteriormente, o sistema de rega será alimentado por 16 furos verticais, com 126 m de 

profundidade no máximo, como se verifica pelo Quadro 9, e caudais de extração com valores entre 2 l/s e 

15 l/s. 

 

Quadro 9 – Identificação das captações construídas na Herdade e sujeitas a TURH2. 

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, foi instalado um grupo eletrobomba submersível em cada um dos furos 

existentes e em operação. 

Para cada um dos grupos de eletrobombas foram instaladas casotas metálicas de 4 m2 cada, 

nomeadamente, nos furos em operação na Fase 1, os furos F1, F2, F14, F17, F3 F4, F5, F6, F7A, F8A e 

F13. 

                                                            
2 Título de Utilização de Recursos Hídricos. 
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Figura 10 - Alguns dos furos associados ao Projeto (imagens captadas em fevereiro de 2020). 

 

Serão instaladas, na Fase 2, as mesmas casotas nos furos F9A, F10, F11, F12A e F16. 

 

e) Descrição dos reservatórios 

Foram executados na Fase 1 dois reservatórios GENAP (D1 e D3) e está prevista a execução de um 

reservatório D2, na Fase 2, para armazenamento de água para rega, para posterior utilização na rega dos 

pivots. Como referido, o D3 está ligado ao D1, para estabilização de caudal instantâneo de arranque dos 

pivots. 

Os depósitos de regularização de caudal (D1, D2 e D3) têm um diâmetro de aproximadamente 25 metros e 

uma altura de 2.6 metros.  

Para a instalação do Depósito D2, na Fase 2, será necessário a construção de um lintel circular, em 

alvenaria com o diâmetro de 26 metros, à superfície, onde iram ser assentes as chapas onduladas em 

circunferência de forma a formar o cilindro onde irá ser instalada a bolsa em tela. 

São reservatórios cilíndricos com capacidade para 1000 m3 (D1) e 1200 m3 (D3), 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. Distinguem-se pela sua qualidade, rigidez e resistência e são 

fáceis de transportar, simples de instalar, podendo ser desmontados e reinstalados noutro local. 
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Figura 11 - Fotografia do depósito já construído (fevereiro de 2020). 

 

Os depósitos de regularização de caudal têm uma tampa flutuante 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. 

 

f) 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 será 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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g) 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 (Volume III – Anexo 8). 

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 será 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 até à casa de bombagem que os 

alimentam, 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 ângulo 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, evitando-se rebaixamentos excessivos dos níveis piezométricos. 

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, foram instalados dois 

pivots sectoriais (Pivot 2 e 3) na Fase 1. Na Fase 2 serão instalados dois pivots sectoriais (Pivot 1 e 4) e 

ajustado o pivot 2, de modo a garantir a rega de uma área total de 90,06 hectares. 

 

 

 

 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  62 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

4.4.2.6 Edificações 

a) Pavilhões Agrícolas 

Na Fase 1 foram instalados 7 pavilhões pré-fabricados (Volume IV – Desenho 24), para apoio à atividade 

agrícola: 

 Três pavilhões agrícolas que já se encontravam nas instalações de Benfica do Ribatejo e foram 

relocalizados. Estes pavilhões são iguais entre si, e ocupam uma área total de 308 m2 (Figura 12), 

e são compostos por estrutura metálica com pilares e vigas galvanizados revestidos com cobertura 

e paredes em chapa de aço. As suas fundações são em sapatas pré-fabricadas. 

 

 
Figura 12 - Exemplo de pavilhão existente na propriedade de Benfica do Ribatejo, a ser reutilizado. 

 

 Os restantes 4 pavilhões, são pré-fabricados modulares, e ocupam uma área total de 492 m2. 

Servem de assento de lavoura para apoio de toda a atividade produtiva do viveiro. 

 

Estes novos pavilhões possuem as seguintes características principais: 

- Dimensões de Largura x Comprimento x Altura (12x10,25x5m); 

- Fundações: Sapatas pré-fabricadas com parafusos galvanizados, sobre as quais são aparafusados 

os pilares/vigas;  

- 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;  

- 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;  
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- 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;  

- 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. 

 

 

Figura 13 - Exemplo de pavilhão existente na propriedade de Vale Gordo. 

 

b) Residência Própria do Proprietário-Agricultor 

Na Fase 2 pretende-se construir a residência do agricultor, com uma área de 319 m2, localizada no topo de 

uma encosta, como se pode observar no Desenho 24 do Volume IV. Esta edificação será composta por 2 

retângulos sobrepostos, em que o inferior sobressai criando varandas, e constitui um projeto complementar 

ao projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo. 

Estes retângulos terão orientações norte/sul, ficando com as fachadas mais amplas viradas a nascente no 

caso da principal onde se localiza a entrada e Poente onde as varandas permitirão o usufruto das vistas 

particulares do local. 

Esta residência cumpre o disposto alínea b) do artigo 41º das disposições gerais do PDM de Alcácer do Sal 

(área inferior a 500 m2), foi alvo de projeto de arquitetura, atualmente em apreciação na entidade 

licenciadora, conforme requerimento apresentado no Volume III – Anexo 1. 

 

c) Portaria 

Na Fase 2 será também instalada uma portaria permanente, aproveitando uma ruína adjacente à estrada 

interior de acesso, como se pode observar no Desenho 24 do Volume IV. 
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Esta construção, a desenvolver numa área de 127,36 m2, ocupará a área de implantação de uma ruína, 

que foi demolida pois encontrava-se 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, e 

orientação Norte-Sul. 

No acesso à portaria está prevista a instalação de um portão que será, também, recuado, para permitir a 

paragem de duas viaturas TIR que se aproximem, sem criar problemas na circulação normal da estrada 

IC1. 

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

lados, terá iluminação própria, meios de contacto com o interior da propriedade e caixa de correio. 

 

d) Escritórios 

Na Fase 2 será construído o edifício de escritórios (Desenho 24, do Volume IV), com uma área de 155,03 

m2, e que terá a mesma linguagem arquitetónica que a residência do proprietário agricultor, sendo também 

composto por um elemento essencialmente retangular, de orientação Norte-Sul. 

A entrada será localizada sobre uma das fachadas maiores e 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. 

No exterior haverá um espaço de estacionamento para viaturas ligeiras. 

 

e) Casotas das Bombas 

Na zona dos furos, que estão em funcionamento, foram instaladas na Fase 1, as Casotas das bombas que 

correspondem a estruturas metálicas pré-fabricadas, com cerca de 4m2 de área, para localização e 

proteção dos quadros elétricos inerentes à bombagem (Figura 14). 
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Figura 14 - Exemplo de casota das bombas, já colocada no terreno (fevereiro de 2020). 

 

Na Fase 2 serão instaladas 5 casotas de bombas, idênticas às existentes, nos furos F9A, F10, F11, F12A, 

F16, como se pode observar no Desenho 24 do Volume IV. 

 

f) Casa técnica das bombas extratoras 

Foram instalados na Fase 1, duas estruturas metálicas, com uma área total de 35 m2, para proteção das 

bombas extratoras. 

 

4.4.2.7 Gestão dos Efluentes 

A área de implantação do projeto não é servida por rede pública de drenagem, nem de tratamento de 

águas residuais. 

As águas residuais domésticas serão as provenientes das casas de banhos dos cerca de 22 trabalhadores, 

da casa do proprietário-agricultor, que terá uma ocupação máxima de 6 pessoas, da casa-de-banho da 

portaria, das casas de banho dos escritórios, e das casas de banho dos pavilhões agrícolas, estas últimas 

já existentes. 

A solução mais adequada para as águas residuais domésticas, tendo presente a sua localização, é a de 4 

fossas sépticas estanques, tipo ECODEPUR e esvaziadas pelos serviços municipais de Alcácer do Sal 

(Volume III – Anexo 9): 

Na Fase 1 foi instalada, junto aos Pavilhões agrícolas, uma fossa séptica estanque, e já se encontra em 

funcionamento. 
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Na Fase 2 serão instaladas três fossas sépticas estanques, como se pode observar no Desenho 26 no 

Anexo IV, outra para os escritórios, uma para a portaria e outra para a casa do proprietário-agricultor. A 

solução adotada vai de encontro à Recomendação IRAR n.º 01/2007, Gestão de fossas sépticas no âmbito 

de soluções particulares de disposição de águas residuais, da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços 

de Águas e Resíduos) e ao definido no Regulamento de Serviços de Saneamento e Águas Residuais da 

Câmara Municipal de Alcácer do Sal. 

 
Quadro 10 - Dados de dimensionamento das fossas sépticas estanques. 

Volume (L) Diâmetro(mm) Altura (m) 

3.000 1.500 1.540 

 

Existe ainda possibilidade de ocorrência de derrames acidentais como resultado da utilização de 

maquinaria e nas zonas de armazenamento de materiais e produtos, sendo a sua quantificação de difícil 

estimativa e inerente a qualquer atividade deste tipo. 

Os lixiviados das lavagens do pulverizador de produtos químicos e fitofármacos serão acondicionados 

num sistema Heliosec®, instalado na Fase 1, disponibilizado pela empresa Syngenta®. 

O Heliosec é um dispositivo que funciona por desidratação natural, e elimina definitivamente os restos de 

efluentes fitossanitários. Os restos de calda que ficam nos tanques e as águas residuais de lavagem dos 

pulverizadores são depositados no Heliosec, composto por um tanque em polietileno com cobertura, que é 

montado sobre uma base de cimento.  

Este sistema recolhe, por gravidade, os lixiviado a partir da zona de preparação das caldas, com posterior 

expedição final por operador licenciado (Volume III – Anexo 10). Desta forma, não existirá rejeição de 

efluente sendo a recolha do resíduo seco realizada pela empresa que disponibilizou este sistema. 

 

 
Figura 15 – Fotografia do sistema “Heliosec” (fevereiro de 2020). 
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As águas residuais provenientes das lavagens dos tratores serão recolhidas em decantador subterrâneo 

onde serão decantados os sólidos grosseiros. 

 

 
Figura 16 – Fotografia da área de lavagem de máquinas. (fevereiro de 2020). 

 

No Desenho 26 no Anexo IV estão implantadas as 4 fossas sépticas estanques, o sistema Heliosec®, 

e a área de lavagem de máquinas e de tratores. 

 

4.4.2.8 Depósito de Combustível e Depósito Estanque para Recolha de Óleos 

Na Fase 1, foi colocado um sistema de armazenamento de combustíveis fosseis, para gasóleo agrícola e 

normal, constituído por 2 depósitos plásticos amovíveis, de 1000L cada, localizado no interior dos pavilhões 

agrícolas. 

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 (Desenho 26 no Anexo IV). 

 

4.4.2.9 Energia Elétrica 

a) 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), escritórios, portaria e casa do proprietário 

agricultor.  
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Na Fase 1 foram instaladas as infraestruturas elétricas do projeto agroflorestal 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 (e 

em funcionamento), aos pivots, e aos 7 pavilhões agrícolas (4 novos + 3 antigos provenientes da 

propriedade em Almeirim) (Volume IV – Anexo 1). 

Na Fase 2 serão instaladas as ligações em cabo de baixa tensão aos 5 grupos eletrobomba instalados em 

cada um dos furos de captação (furos F9A, F10, F11, F12A e F16), que ainda não estão em 

funcionamento, aos escritórios, portaria e casa do proprietário agricultor (Desenho 28, no Anexo IV). 

Os cabos de ligação referidos acompanham as condutas de adução, em negativo, vão sobre terreno, e são 

cobertos por uma camada de areia em toda a sua extensão, A cobertura da tubagem terá uma altura de 80 

cm e tem se der compactada. Será também sinalizada de modo a identificar o seu alinhamento. As valas 

para instalação da linha elétrica subterrânea, já executadas na Fase 1 e as previstas à superfície para a 

Fase 2, desenvolvem-se na mesma extensão das condutas de adução referidas anteriormente. 

 

b) Solução – Estudo Central Fotovoltaica 

Para a otimização do consumo energético na exploração foi estudada a instalação de uma solução 

fotovoltaica de autoconsumo com venda parcial de energia e recurso a Gestor de energia (UPAC). 

Assim, na Fase 2, e atendendo à área disponível, orientação, consumo, potência instalada e tipologia, 

serão instaladas duas unidades de produção de autoconsumo, cujo funcionamento se encontra ilustrado na 

Figura 17 seguinte. 

 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  69 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

 
Figura 17 – Esquema do sistema UPAC desenvolvido pela SYSMART. 

 

A totalidade dos consumos com a implantação da totalidade do projeto (Fase 1 e 2) foi avaliada pela 

insolação (horas de sol), para cada mês, e é apresentada no quadro seguinte. 

 

Quadro 11 – Consumos Diários Médios ao longo dos meses do ano (previstos). 

 
Meses 

 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 

 

Foi ainda avaliado pela SYSMART (empresa consultora do estudo – Volume III – Anexo 11) os consumos 

de ponta, cheia, vazio e super vazio para cada mês, cujos resultados são apresentados na figura seguinte, 

e que permite concluir que a potência contratada seria de 300kW, com um consumo anual de 697.432 kWh 

através de um nível tensão médio para alimentação. 
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Figura 18 – Consumos de Ponta, cheia, vazio e super vazio mensal. 

 

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 fotovoltaico e o consumo previsto foi de 297 kW, 

considerando a instalação total do projeto (Fase 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 – Representação da Produção e Consumo estimados para fase de exploração. 
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Assim, a instalação foi dimensionada para 1080 módulos com uma potência de 275 kWh cada um, que se 

traduz numa produção anual de 475.200 kWh. Estes serão instalados na Fase 2, numa área junto ao Furo 

2, e numa área junto ao limite nascente, na proximidade do Furo 13, e ocuparão uma área total de 4.468 m2 

(1.675 m2 + 2.793 m2) conforme apresentado no Desenho 28, no Anexo IV. 

Em funcionamento, o gerador fotovoltaico gera energia solar cuja utilização é controlada por um 

gestor de energia responsável pela sua otimização, 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. 

 

4.4.2.10 Rede de Caminhos 

De forma a garantir a circulação na propriedade e o acesso aos camiões de transporte de relva à zona de 

pivots, foi desenvolvida na Fase 1, uma rede de caminhos secundários que garantem o acesso às 

infraestruturas da exploração, nomeadamente aos pivots, como se pode observar no Desenho 24, no 

Anexo IV. 

A rede de caminhos existente constitui uma área total de intervenção de 10.500 m2 (3000m de 

comprimento x 3,5m de largura). 

Na Fase 2 será apenas desenvolvido o caminho de acesso ao depósito (D2), acesso, estacionamento dos 

escritórios (257 m2), da portaria (381,30 m2) e casa do proprietário agricultor (932,67 m2) (Desenho 26, no 

Anexo IV). 

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. 
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4.4.2.11 Vedações 

As vedações colocadas na propriedade, na Fase 1, 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 e é da 

responsabilidade das Infraestruturas de Portugal, de acordo com as instruções dessa entidade (Volume III 

– 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, encontrando-se a vedação do restante da propriedade, também com 1,8m. 

 

4.4.3 Gestão e Controlo da Exploração 

4.4.3.1 Área Agrícola 

A gestão e controlo da exploração estão a cargo da empresa VASVERDE, Lda., constituída por 

especialistas em gestão de explorações agrícolas. Para o apoio à decisão, contribuirá o conhecimento e a 

vasta experiência de gestão de explorações similares. 

Os processos utilizados têm uma intensa componente tecnológica, facto socialmente relevante, porque 

contribuirá para a divulgação das aplicações tecnologias de ponta às práticas agrícolas e, consequente, 

contribuirá para a modernização da agricultura. 

Paralelamente à instalação dos pivots, o promotor implementou 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. Estas informação ajuda nas decisões de rega, nomeadamente, o número de 

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

Este conjunto é composto pelos seguintes componentes: 

 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 rádio, sem 

custos) com a unidade central através de pequenas unidades retransmissoras que funcionam a 

energia solar, que também se encontram incluídas no investimento. 
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 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; 

 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. 

 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 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 rádio 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) (https://www.turfgrasssod.org/) da qual é associada e da associação europeia de produtores de 

relva (ETP) (https://turfgrassproducers.eu/) da qual também é associada. 

 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  74 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

4.4.3.2 Área Florestal 

Dado o potencial impacto que o resultado do EIA, sobretudo as medidas mitigadoras aí propostas, pode vir 

a ter na organização e exploração da área florestal foi apresentado um Plano de Gestão Florestal (PGF) 

(Volume III – Anexo 12), que tem em conta as medidas de compensação e as medidas que definem o 

melhor processo de otimizar o rendimento da área florestal, otimizando o montado, mantendo-o em 

condições ótimas de produção bem como o seu complemento com pinheiros-mansos os quais geram uma 

fonte anual de geração de cash-flow. 

 

4.4.4 Alternativas do Projeto 

A análise de alternativas foi um aspeto importante neste estudo. A localização dos pivot’s foi estudada por 

forma a minimizar a afetação de sobreiros (Quercus suber), procurando ajustar o projeto às áreas com 

menos árvores e desviando a sua localização das áreas mais densamente florestadas. A mesma análise foi 

efetuada para a localização dos painéis fotovoltaicos e para a instalação das redes e sistemas de adução. 

Em fase prévia à apresentação deste estudo e ao desenvolvimento deste projeto, chegou a ser 

considerada a construção de um pequeno açude/reservatório. Esta solução foi abandonada porque se 

chegou à conclusão que não apresentava vantagens para o desenvolvimento do projeto. 

Foi ainda realizada uma análise de alternativas relativas à otimização do consumo energético na 

exploração: 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). 

 

4.5 Descrição das Fases de Desenvolvimento do Projeto 

O Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo está dividido em 2 fases de implementação distintas, 

embora dependentes entre si: 

 A Fase 1, que se encontra atualmente em Fase de Operação/Exploração (desde 2017), 

abrangendo uma área de 49,24 hectares agrícolas e várias intervenções florestais associadas. 

Foram implementadas a maioria das infraestruturas de apoio à exploração comuns às duas fases; 

 A Fase 2, cuja implementação carece de procedimento de AIA, abrangendo uma área de 40,82 

hectares de regadio. Esta fase será executada por 4 etapas distintas, e em cada uma, serão 

implementadas as infraestruturas/edificações associadas a esta fase, nomeadamente: 
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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 (pivots 1 e 4 e abertura 

do raio do pivot 2); 

Etapa 2 – Preparação de solo: Terminada a desmatação, será efetuada uma gradagem pesada. 

Será ainda efetuada uma correção de solo através da distribuição de cálcio de forma a corrigir 

deficiências provocadas pela acidez dos solos; 

Etapa 3 – Exploração: Corresponde à produção de tapetes de relva por sementeira com uma 

média de 7 – 8 meses. Uma parcela só é limpa e trabalhada para nova sementeira quando a relva 

estiver toda recolhida. Com a relva semeada inicia-se a Fase de Operação/ Exploração. 

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 (CMAS), 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. Outro cenário possível no respeitante à área 

intervencionada, será a sua reconversão para a atividade florestal. 

 

De acordo com o cronograma físico e temporal apresentado no Quadro 12, a implementação deste projeto 

iniciou-se em 2017, mediante aquisição do terreno. Na definição das estimativas temporais, no presente 

EIA, considerando o início da implantação no último semestre do ano de 2020, e prevê-se como ano de 

entrada em exploração do Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo, o ano 2020. 
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Quadro 12 – Cronograma físico e temporal de projeto. 

Fase/ Etapa Principais intervenções 

2017 2018 2019 2020 

Primeiro 
Semestre 

Último 
Semestre 

Primeiro 
Semestre 

Último 
Semestre 

Primeiro 
Semestre 

Último 
Semestre 

Primeiro 
Semestre 

Último 
Semestre 

1ª Fase Projeto Agroflorestal (Com licenciamentos de especialidades) 
2ª Fase Projeto 
Agroflorestal 

(Pós DIA) 

1 Aquisição de terreno                

1 Abertura de caminhos           
 

    

1 Instalação de 16 furos            
 

    

1 Aquisição de máquinas e equipamentos 
agrícolas 

          
 

    

1 Desmatação e Gradagem                
1 Nivelamento do solo                
1 Abate de sobreiros - 1ªFase  (49,24 ha)                 
1 Eletrificação Interna                 

1 Instalação de 2 Pivots para rega                 

1 Instalar 4 Pavilhões Agrícolas                 

1 Instalação do Depósito de combustível                

1 Instalação de equipamentos de recolha de 
resíduos 

               

1 
Instalação de equipamentos de 
monitorização         

  
    

1 
Instalação de Tremocilha ou similar 2ª Fase 
(49,24 ha)      

 
  

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 – Etapa 1 Abate de sobreiros - 2ªFase (40,82 ha)                

2 - Etapa 1 

Instalação das restantes infraestruturas 
associadas à 2ª Fase (2 Pivot; Rede de 
eletricidade; Rede de abastecimento e 
Escritórios) 

          

 

    

2 - Etapa 2 
Instalação de Tremocilha ou similar 2ª Fase 
(40,82 ha)           

 
    

2 - Etapa 3 Instalação da cultura de relva 2ªFase 
(40,82 ha) 

               

 

 

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 a realizar 

na Fase 2. 
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Foram realizadas intervenções ao nível de infraestruturas necessárias para implementação na Fase 1 do 

projeto, às quais houve licenciamento prévio (Volume III – Anexo 1). 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 (1 Fossa Séptica Estanque e Heliossec); 

 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. 

 

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, instalação de cablagem e cabos elétricos associados a esta 

instalação; 

 Residência do agricultor; 

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

 Sistema de tratamento de efluentes (3 Fossas Sépticas Estanques); 

 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. 

 

4.5.1 Fase de Construção 

Seguidamente faz-se uma descrição da empreitada geral referente à Fase 2, tendo em consideração a 

informação disponível no projeto de execução, bem como os seguintes aspetos: estaleiro e instalações 

provisórias, principais atividades de construção e processos construtivos, maquinaria e meios humanos. 

 

4.5.1.1 Estaleiro e Instalações Provisórias 

Para a ampliação do viveiro de relva será utilizado o estaleiro de apoio já existente, utilizado para a 

realização de infraestruturas na Fase 1 (Desenho 24 no Volume IV). Esta área servirá de suporte às 

atividades que serão desenvolvidas na fase de construção. 

Os caminhos a utilizar na fase de construção serão os existentes. 

 

4.5.1.2 Principais Atividades de Construção e Processos Construtivos 

Na fase de construção muitas das atividades envolvem ações de limpeza e preparação do terreno. E 

atendendo à topografia do mesmo, as operações de aterro e escavação encontram-se minimizadas, 

cingindo-se esta atividade, à necessidade de realização de valas para a novas infraestruturas técnicas, e 

instalação de cabos elétricos e de redes adutoras. Contudo, será sempre dada a devida prioridade às 

operações de aterro com recurso às terras provenientes de escavação, otimizando, o balanço de terras, e 

não se prevendo desde já a necessidade de recorrer a terras de empréstimo. Os materiais sobrantes serão 

conduzidos a vazadouro nos termos a definir em fases subsequentes do processo. 
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Seguidamente enunciam-se as principais operações de construção a desenvolver: 

 Atividades de preparação do terreno, instalação de pivots e sementeiras; 

 Circulação de maquinaria, veículos e equipamentos afetos à obra; 

 Instalação das infraestruturas técnicas locais e ligação às infraestruturas gerais (rede elétrica e de 

adução); 

 Instalação de painéis solares e ligação às restantes infraestruturas; 

 Construção de novos edifícios e instalação de casotas das bombas; 

 Instalação de depósito de água D2. 

 

4.5.1.3 Equipamentos e Maquinaria 

Uma vez que a produção da VASVERDE Lda. foi deslocalizada, das suas instalações arrendadas no 

Ribatejo, para o viveiro em curso e com necessidade de expansão na Herdade do Vale Gordo, este contará 

com o parque de máquinas que atualmente já existe, bem como um complemento de novos equipamentos 

necessários para complementar os existentes. 

Os 26 equipamentos que a VASVERDE possui atualmente serão integrados na estrutura produtiva do 

viveiro da Herdade do Vale Gordo, estando apresentados no Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Listagem de equipamentos da Vasverde. 

N.º Designação Marca e Modelo Características 

1 Trator VALTRA Azul (99-05-UX) VALTRA 6250 80 cv Com Hidráulico frontal 

2 Trator VALTRA Vermelho (54-FL-71) VALTRA T121H121 cv Com Hidráulico frontal 

3 Trator Valtra Amarelo (53-27-XO) VALTRA 6250 80 cv Com Hidráulico frontal 

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

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

6 Recolhedora de Tapetes de Relva 
Manual 

BROUWER 1565 
(JD1565) 

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

7 Recolhedora de Tapetes de Relva 
Manual 

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

máx.de recolha de 600 m2/ h 

8 
Recolhedora de Rolos para Desporto MAGNUM 40" 

Largura de corte 0,6m ou 1,2m; Capacidade 
máxima de recolha 800 m2/h 

9 Corta Relvas Helicoidal de 5 
elementos 

RANSOMES HIDRAULIC 
5 

Máquina de corte helicoidal. Largura de trabalho 
de 3,5 metros 

10 
Corta relvas helicoidal KESMAC Fairway mower 

11 Gangs (elementos); Largura de trabalho 7,5 
metros 

11 
Corta Relvas Helicoidal KESMAC Fairway mower 

9 Gangs (elementos); Largura de trabalho 6,25 
metros 
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N.º Designação Marca e Modelo Características 

12 
Corta Relvas Rotativo PROGRESSIVE TDR 15 

Máquina de corte rotativo; Largura de trabalho 
de 4,7 metros 

13 
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. 

14 
Pulverizador 1200 Liltros HARDI 363-MA-1200-EC 

Capacidade Máx de 1200 lts; Regulação 
elétrica; Barras hidráulicas de 12 metros e com 

manga de ar. 

15 
Pulverizador 1200 Liltros 

HARDI HYS TWIN 
MASTER 

Capacidade Máx de 1200 lts; Regulação 
elétrica; Barras hidráulicas de 12 metros e com 

manga de ar. 

16 
Adubador KUHN AXIS 20.1 Q 

Capacidade máxima de 1400 kg; Rotativo com 
calibração automática; largura de trabalho de 18 

- 24 metros. 

17 
Adubador VICON 

Capacidade máxima de 1400 kg; Rotativo com 
calibração automática; largura de trabalho de 18 

- 45 metros. 

18 
Escarificador ROTODAIRON ED 130 

Largura de trabalho de 1,3 metros. 
Profundidade de trabalho regulável. 

19 
Roto-Terra MASCHIO DC3000 

Largura de trabalho de 3.0 metros. 
Profundidade de trabalho regulável. 

20 
Semeador 

BRILLION (Modificado 
para relva) 

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

4,0 metros com Herse acoplada. 

21 
Rolo Chato PRÓPRIO 

Rolo de compactação com largura de trabalho 
2,5m; Peso regulável (água) até 2 Ton. 

22 
Rolo Borracha AGRI 33 

Largura de trabalho 4m; 0,55 metros de 
diâmetro 

23 Rolo Destorroador/Compactador FIALHOS Largura de trabalho de 4 metros. 

24 
Herse Alternativa AMAZONE 

Largura de trabalho de 4 metros (preparação de 
solo) 

25 Corta-Mato GALUCHO Largura de trabalho de 3 metros. 

26 Carregador Frontal LUIZ GARRIDO, M3  

 

Face à nova área de produção (Fase 2) será ainda necessário adquirir bem como alocar alguns 

equipamentos à gestão da componente Florestal, nomeadamente: 

 Trator da Marca VALTRA, Modelo A84, com 85 cv de potência; 

 Trator da Marca Polaris, Modelo Ranger Diesel HD 1000, com 25 cv de potência; 

 Corta-Relvas helicoidal KESMAC Fairway Reel Mower 9 GANG;  

 Máquina automática de recolha de tapetes de relva BROUWER 4000; 

 Charrua GALUCHO, Modelo CH3-13H. 
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Para a construção dos edifícios de apoio e infraestruturação (elétrica e de adução) prevê-se a utilização 

dos seguintes meios de apoio terrestre: 

 Camiões de transporte de materiais e resíduos; 

 Retroescavadora para aterro das infraestruturas técnicas e abertura de fundações das construções. 

 

4.5.1.4 Programação Temporal 

Em termos de fase de construção, tendo em consideração os trabalhos de construção dos edifícios de 

apoio, a instalação dos pivots, abate, limpeza de terras, sementeira e plantações; bem como a execução 

das infraestruturas técnicas necessárias, sendo de considerar outras atividades, nomeadamente as 

preparatórias da empreitada a realizar, por exemplo mobilização de equipamentos, pelo que a 

calendarização prevista será: 

 Início previsto: outubro 2020; 

 Início previsto para a exploração: dezembro 2020. 

De acordo com o cronograma apresentado no Quadro 12, estima-se uma duração da fase de construção 

de 12 meses. 

Esta calendarização será ajustada, caso necessário, no decurso do desenvolvimento do Projeto. 

 

4.5.1.5 Postos de Trabalho Previstos 

No total, considerando o conjunto dos empregos diretos e indiretos, estima-se que o número total de 

empregos criados pelo projeto na fase de construção, seja 22, incluindo 12 empregos diretos e 10 

empregos indiretos. 

 

4.5.2 Fase de Exploração 

Na Fase de Exploração ou Operação faz-se uma caracterização das atividades envolvidas, bem como 

número de postos de trabalho criados. 

 

4.5.2.1 Atividades a realizar 

As principais atividades da fase de exploração consideradas como suscetíveis de gerar impactes 

ambientais são: 
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 Gestão da área florestal, decorrente da aplicação do PGF, elaborado para a Herdade do Vale 

Gordo; 

 Gestão agrícola, com a produção de tapetes de relva por sementeira com uma média de 

desenvolvimento de 7-8 meses, sendo que uma parcela só é limpa e trabalhada para nova 

sementeira quando a relva estiver toda recolhida; 

 Circulação de maquinaria, veículos e equipamentos afetos às operações de manutenção das zonas 

relvadas; 

 Manutenção dos equipamentos agrícolas e veículos de apoio; 

 Armazenamento, manuseamento e aplicação de produtos fitofármacos; 

 Armazenamento e manuseamento e abastecimento de substâncias perigosas (p.e. gasóleo); 

 Gestão de efluentes produzidos (p. e. lixiviados das lavagens do pulverizador de produtos químicos 

e fitofármacos, lavagem dos equipamentos e maquinaria); 

 Manutenção de infraestruturas (p.e. rede de abastecimento de água, gestão de efluentes, gestão de 

resíduos); 

 Produção e gestão de resíduos produzidos/Plano de gestão de resíduos (p.e. Resíduos Sólidos 

Urbanos - RSU’s, embalagens de fitofármacos, resíduos secos dos lixiviados das lavagens do 

pulverizador). 

 

4.5.2.2 Número de Postos de Trabalho Gerados 

São previstos na fase de exploração, com as Fase 1 e 2, a criação de um total de cerca de 17 a 22 

postos de trabalho fixos. 

A fase 1 tem atualmente 12 colaboradores. 

 

4.6 Descrição dos Projetos Associados, Complementares ou Subsidiários 

A nível de projetos associados e complementares há a considerar a seguinte rede de infraestruturas 

prevista, no âmbito do Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo: 

 Área Florestal, onde será implementado um PGF – Projeto associado; 

 Edificações (residência proprietário-agricultor) – Projeto Complementar; 
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Área Florestal 

Como referido anteriormente, atendendo à dimensão e objetivos da propriedade, foi desenvolvido um PGF 

(Volume III – Anexo 12), cuja gestão florestal terá três funções: produção, proteção e conservação e 

apresenta alguns objetivos que se salientam pelo seu relevo para este EIA (citamos): 

 “Condução dos povoamentos de sobreiro à perpetuidade com vista à obtenção de cortiça de 

qualidade”; 

 “Manutenção dos povoamentos existentes segundo as normas gerais de silvicultura e as normas 

específicas para os espaços florestais de produção de cortiça (PD21) definidas no PROF Alentejo”; 

 “Condução dos Pinheiros-mansos até ao termo de exploração (50 anos) e sua gradual remoção do 

povoamento através de desbastes seletivos”; 

 “Adensamento das clareiras criadas com sobreiro e aproveitamento da regeneração natural 

existente desta espécie”; 

 “Condução dos novos povoamentos de sobreiro segundo as normas gerais de silvicultura e as 

normas específicas para os espaços florestais de produção de cortiça definidas no PROF Alentejo. 

 Cumprimento das medidas compensatórias.” 

 

A Herdade apresenta povoamentos puros e povoamentos mistos. Os povoamentos mistos incluem 

Sobreiros (Quercus suber), Pinheiro-manso (Pinus pinea) e Pinheiro-bravo (Pinus pinaster). 

Os povoamentos puros constituem aproximadamente 48,52% (39,92 hectares) da área de povoamentos 

florestais, e a generalidade dos povoamentos puros são de sobreiro, ocupando cerca de 39,6 hectares. 

Para além deles povoamentos, existe uma pequena área de povoamento puro de Acácia-mimosa (Acacia 

dealbata), que ocupa apenas 0,32 hectares. 

Os povoamentos mistos constituem os restantes 51,48% (42,36 hectares) da área de povoamentos 

florestais. 

O resumo da ocupação florestal na presente área é apresentado no quadro seguinte. 

Quadro 14 - Ocupação Florestal da Herdade do Vale Gordo (extraído do PGF). 

Ocupação Florestal Área (ha) % 

Povoamento Florestal 

Acácias 0,32 0,4 
Pinheiro manso e Pinheiro bravo  8,42 10,2 
Pinheiro manso e Sobreiro  10,77 13,1 
Sobreiro  39,60 48,1% 
Sobreiro e Pinheiro manso  23,18 28,2% 

TOTAL 82,28 100 
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Na figura seguinte é apresentada a ocupação de povoamentos puros identificados na Herdade do Vale 

Gordo (Fonte: PGF 2020). 

   
Figura 20 - Povoamentos puros identificado na Herdade do Vale Gordo (Fonte: PGF 2020). 

 

Para além de uma análise geral das áreas florestais, o PGF analisa as condicionantes ecológicas e as 

restrições e condicionantes ao uso dos solos constantes nas figuras de ordenamento do território.  

Um dos aspetos muito relevantes para este procedimento de AIA consiste no facto de o PGF delimitar 

os povoamentos de quercíneas, nos termos em que eles são definidos pelos DL nº 169/2001, de 25 de 

maio, com alterações introduzidas pelo DL nº 155/2004, de 30 de junho. A empresa responsável pela 

elaboração técnica do projeto, a AGRO.GES, Lda., detalha a metodologia aplicada na delimitação dos 

povoamentos (Volume III – Anexo 12). 

Dada a sensibilidade deste aspeto, transcrevemos a descrição da metodologia: 

 “Identificaram-se todos os sobreiros existentes nas áreas de intervenção ocupadas com sobreiros;  

 Mediram-se os Perímetros à Altura do Peito (PAP) de cada árvore anteriormente identificada e 

efetuou-se a sua georreferenciação no terreno com recurso a GPS. Sempre que a árvore 

apresentava bifurcação abaixo dos 1,3 metros de altura, foram consideradas duas árvores distintas, 

tendo-se registados os PAP de cada uma das árvores;  
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 Criou-se uma malha de secção quadrada com 1 hectare de área que cobria toda a exploração e que 

foi intersectada com o ficheiro de pontos correspondente às árvores levantadas. Desta intersecção 

resultou a contagem do número de árvores que foi identificada em cada um dos quadrados da 

grelha;  

 Excluíram-se as quadrículas da malha que incluíam menos de 10 árvores no seu interior (de acordo 

com o Decreto-Lei nº 169/2001, para densidades inferiores a 10 árvores por hectare, estas não são 

consideradas povoamento, independentemente do PAP médio atingido);  

 Determinou-se o PAP médio das árvores levantadas para cada uma das quadrículas da malha que 

incluíam 10 ou mais árvores no seu interior; 

 Tendo em consideração a definição de povoamento de sobreiro apresentado na alínea q) do Artigo 

1.º do Decreto-Lei nº 169/2001, e a informação obtida nos pontos 4 e 5 deste procedimento (número 

de árvores em cada quadrícula e o PAP médio das árvores identificadas), identificaram-se as 

quadrículas da malha que reuniam as condições para serem classificados como povoamento. Todas 

as árvores levantadas, que se encontravam no interior destas quadrículas, foram classificadas como 

pertencentes a um povoamento;  

 Incluíram-se também nos povoamentos identificados todas as árvores cujas copas se distanciavam 

a menos de 20 metros da copa de qualquer árvore anteriormente identificada como povoamento;  

 Por fim, traçou-se um polígono que envolveu o conjunto das árvores identificadas como povoamento 

(ponto 6) e os sobreiros incluídos na faixa de proteção de 20 metros para além das copas das 

árvores limítrofes (ponto 7). 

Deste modo, com a aplicação da metodologia descrita, foram delimitados 39,6 hectares de povoamento de 

sobreiro de acordo com os critérios definidos no Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho. 

Os povoamentos puros de sobreiro ocorrentes foram classificados em duas tipologias etárias distintas: os 

povoamentos de sobreiro adultos (nos quais já ocorreu tiragem de cortiça) e os povoamentos de sobreiro 

jovens (aqueles onde ainda não foi executada a operação de desbóia). Quando um povoamento apresenta 

árvores do mesmo estrato etário diz-se que apresenta uma estrutura regular, sendo irregular o povoamento 

que apresenta árvores de dois (ou mais) estratos etários. Os povoamentos puros regulares de sobreiro 

ocupam cerca de 14,23 hectares (36% dos povoamentos puros de sobreiro) e os povoamentos puros 

irregulares de sobreiro incidem sobre 25,37 hectares (64% dos povoamentos puros de sobreiro). ” 

Para a instalação da Fase 2 será necessário, mediante a devida autorização de abate emitida pelo 

ICNF, o abate de 518 sobreiros (380 isolados, estando 376 exemplares nas áreas dos pivots e 4 na 

área dos painéis solares; e 138 em povoamento), identificados no Desenho 25, no Anexo IV. 
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Para o pedido de abate de 3,10 ha de povoamento de sobreiros existentes, o PGF demonstra a 

delimitação de 31 ha de povoamento na exploração, fora da área irrigável (Volume III – Anexo 12). Ele 

promove ainda a utilização da mancha classificada na Planta de Condicionantes do PDM de Alcácer 

do Sal, como mancha de Montado de Sobro e Azinho, e propõe recuperar e reconverter em nova 

plantação de sobreiros. Propõe-se o adensamento dessa área com sobreiro (parcelas A1.2 e B1.1 – 

de acordo com o PGF em anexo), a um compasso de 6x4 (417 plantas/ha). 

Assim, será promovida a conversão de cerca de 3,10 hectares de povoamentos puros de sobreiro 

para regadio. Assim, com a aplicação da compensação por plantação em área com sobreiros 

dispersos ou terreno nú igual à área de abate (6 ha) x 1,25, o que corresponde a 7,5 ha. No Desenho 25 

no Anexo IV são identificados os sobreiros a abater e definida a respetiva área de compensação. 

Com a presente proposta, a área de povoamentos de sobreiro na exploração passará a ser de 36,5 

hectares, pelo que, a área sujeita a corte, sendo inferior a 20 hectares, não ultrapassa 10% da 

superfície da exploração ocupada por sobreiros. 

Deste modo, cumpre-se o disposto no Artigo 8º do DL nº 169/2001, de 25 de maio, sendo que existe 

na exploração área suficiente par ao cumprimento do estabelecido na lei. 

Como referido, a implementação do projeto implicará o corte de sobreiros e a implementação de 

medidas compensatórias de acordo com o definido no PGF da Herdade do Vale Gordo, apresentado à 

Autoridade Florestal no segundo semestre de 201 9, e revisto em abril de 2020 (Anexo12 do Volume III). 

 

Edificações 

Como referido anteriormente, em complemento ao Projeto é proposta a construção da residência 

proprietário - agricultor, como referido no Subcapítulo 4.4.2.6, e apresentado no Desenho 24 do Anexo 

IV. 

 

4.7 Investimento Financeiro e Rentabilidade 

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: 

 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; 

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

contempla a compra dos 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) é expectável que a empresa terá uma evolução 

positiva nos seus resultados. O volume de vendas poderá ter um incremento de 50% a partir de 2021, 

quando o projeto atinge a sua capacidade máxima de produção, enquanto os custos de exploração têm um 

incremento reduzido. O que aparentemente nos dá indicação de que este será um projeto com viabilidade e 

sustentabilidade. 

Importa referir que os viveiros instalados na Herdade do Vale Gordo estão em produção desde junho de 

2019 (1ª Fase), pelo que, assumindo uma rotação média de 7-8 meses, significa que as primeiras vendas 

de relva ocorreram apenas a partir de fevereiro do presente ano. 

No Quadro 15, apresenta-se a evolução prevista para as vendas da relva que será produzida nos viveiros 

da VASVERDE, na Herdade do Vale Gordo, estimando-se assim atingir os 811.440 m2 de relva em ano de 

cruzeiro da instalação. 

 

Quadro 15 - Evolução das vendas de tapetes de relva em m2. 

Evolução das Vendas 2021 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 12.0 12.0 

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) 450 800 811 440 811 400 

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 anterior, dos cerca de 90,06 hectares de área útil de 

produção, apenas se conseguirão vender cerca de 81,14 hectares de relva, correspondentes a 85% da 

área da produção. 
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Os 15% 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. 

O investimento financeiro previsto e rentabilidade e produtividade estimada para o Projeto Agroflorestal da 

Herdade do Vale Gordo apresenta-se no Anexo 5 - Volume III. 

 

4.8 Principais Materiais e Energia utilizada ou Produzidos 

Relativamente aos materiais utilizados é 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, para a Fase de 

Construção: 

 Betão pré-fabricado e cimento; 

 Areias, seixo e britas; 

 Água; 

 Tintas e solventes; 

 Óleos e lubrificantes; 

 Equipamentos elétricos e de telecomunicações; 

 Tubos PVC de diversos diâmetros e para diversos fins; 

 Válvulas e ventosas; 

 Chapas laminadas e materiais para acabamentos; 

 Cabos elétricos; 

 Cabos coaxial e de fibra ótica. 

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 serão permeáveis, sendo utilizado como material o “tout–venant” e o 

saibro compactados.  
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Em termos de energia, na fase de construção recorrer-se-á, principalmente, a combustíveis fósseis, 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. A 

eletricidade será proveniente dos painéis fotovoltaicos a instalar na propriedade na Fase 2 com 

eventual complemento da energia elétrica da rede pública, previsto no período entre maio e outubro. 

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/ ano. 

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, como referido no Subcapítulo 4.4.2.9. A percentagem de 

utilização deste sistema é de cerca de 85%. 

A origem de água para abastecimento/rega será assegurada através dos 16 furos de captação 

subterrâneos que já foram construídos na propriedade e objeto de TURH conforme apresentado no 

Volume III – Anexo 13. 

Para além da água, prevêem-se outros consumos relevantes, designadamente: 

 Adubos e herbicidas, fungicidas e inseticidas; 

 Combustíveis para veículos de transporte de passageiros e mercadorias, incluindo pesados, 

associados à exploração; 

 Material de escritório; 

 Materiais e produtos de utilização doméstica, associados à presença de pessoas nos escritórios, 

portaria, residência do agricultor e pavilhões agrícolas; 

 Eletricidade. 

 

4.9 Principais tipos de Efluentes, Emissões e Resíduos 

Serão previsíveis a existência de efluentes, resíduos e emissões sonoras e atmosféricas durante a Fase de 

Construção do projeto, resultantes dos trabalhos específicos da obra: 
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 Águas residuais domésticas (sanitários), águas de lavagem de autobetoneiras/betoneiras e águas 

de lavagem de máquinas e equipamentos; 

 Resíduos equiparáveis a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU’s); 

 Resíduos provenientes da manutenção dos equipamentos máquinas (p.e. óleos usados); 

 Resíduos de Construção e Demolição (RCD’s); 

 Resíduos verdes provenientes dos trabalhos de desmatação; 

 Ruídos provenientes das ações, equipamentos e maquinaria utilizados nas várias atividades 

(limpeza do terreno, betonagem, montagem de equipamento, atividades de construção civil do 

edifícios e construção das infraestruturas técnicas); 

 Alteração dos níveis de ruído pela presença dos próprios trabalhadores; 

 Poluentes gerados na combustão de motores de viaturas e equipamentos, nomeadamente o 

monóxido de carbono, óxido de azoto, hidrocarbonetos, dióxido de enxofre; 

 Emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), nomeadamente pela queima dos combustíveis 

fósseis da maquinaria; 

 Poeiras originadas pela operação e circulação de veículos e máquinas envolvidas nos trabalhos, em 

superfícies não pavimentadas. 

 

Na Fase de Exploração são previsíveis os seguintes grandes tipos de efluentes, resíduos e emissões 

decorrentes da atividades e serviços de manutenção: 

 Resíduos equiparáveis a RSU´s; 

 Embalagens de fitofármacos; 

 Resíduos secos dos lixiviados das lavagens do pulverizador; 

 Óleos Usados da manutenção da maquinaria e equipamentos agrícolas; 

 Resíduos verdes provenientes da manutenção dos espaços agrícolas e florestais; 

 Produção de efluentes: lixiviados das lavagens do pulverizador de produtos químicos e fitofármacos, 

lavagem dos equipamentos e maquinaria, águas residuais domésticas e lixiviados provenientes do 

abastecimento de gasóleo para abastecimento das máquinas agrícolas; 

 Ruído associado à movimentação da maquinaria e dos próprios equipamentos agrícolas; 

 Alteração dos níveis de ruído pela presença dos próprios trabalhadores; 

 Poluentes gerados na combustão de motores de viaturas e equipamentos, nomeadamente o 

monóxido de carbono, óxido de azoto, hidrocarbonetos, dióxido de enxofre; 

 Emissões de GEE, nomeadamente pela queima dos combustíveis fósseis da maquinaria; 
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 Poeiras originadas pela operação e circulação de veículos e máquinas envolvidas nos trabalhos, em 

superfícies não pavimentadas. 

 

O desenvolvimento do Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo irá originar resíduos e, como tal, 

este projeto encontra-se abrangido pelo DL n.º 178/2006, de 5 de setembro, que aprova o regime geral da 

gestão de resíduos, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 73/2011, de 17 de junho. 

Conforme informação da Câmara Municipal de Alcácer do Sal (CMAS), 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. Como referido no SubCapítulo 4.4.2.7, serão gerados resíduos secos dos 

lixiviados das lavagens do pulverizador, recolhidos pela empresa responsável pela disponibilização do 

sistema em causa. 

A implementação de um Plano de Gestão de Resíduos deverá seguir as normas estipuladas na legislação 

em vigor de forma a preconizar a disposição final dos resíduos produzidos durante a fase de construção.  

A informação respeitante aos efluentes e resíduos, no que diz respeito à sua caracterização encontra-se 

descrita de forma sumária no Quadro 16 e no Quadro 17, por fase de desenvolvimento do projeto. 

 

Quadro 16 – Caracterização sumária dos efluentes mais relevantes. 

Fase Efluentes Armazenamento 
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) Águas residuais domésticas (sanitários). 
- Deverão ser usados sanitários portáteis; 
- Deverá ser feita a sua recolha e tratamento ex situ. 

Águas de lavagem de autobetoneiras (1ª 
lavagem)/ betoneiras (contaminadas com 
cimento). 

- Deverá ser implementada uma fossa de 
decantação e/ou pequena bacia impermeabilizada 
de decantação para a descarga das águas de 
lavagem das autobetoneiras (1ª lavagem). 

Águas de lavagem de Máquinas e Equipamentos 
e outras lavagens diversas (contaminadas com 
hidrocarbonetos). 

- As lavagens de máquinas em obras devem limitar-
se ao mínimo necessário; 
- Deverá ser feita a sua recolha e tratamento ex-situ. 
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Águas residuais domésticas (sanitários portáteis 
e casas de banho) 

- Instalação de sanitários portáteis, cuja a recolha 
dos efluentes será garantida pela respetiva 
empresa de aluguer; 
- Realização de 4 fossas sépticas estanques (uma 
para a casa do proprietário-agricultor, outra para 
os escritórios, outra para a portaria e outra para os 
pavilhões agrícolas), as quais serão 
posteriormente esvaziadas pelos serviços 
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Fase Efluentes Armazenamento 

municipais de Alcácer do Sal 

Lixiviados das lavagens do pulverizador de 
produtos químicos e fitofármacos 

- Os lixiviados são acondicionados para ETAR 
caracterizada por um sistema Heliosec®, 
disponibilizado pela empresa Syngenta®. 

Lavagem dos equipamentos e maquinaria 
- As águas de lavagem serão recolhidas em 
decantador subterrâneo onde serão decantados 
os sólidos grosseiros. 

Lixiviados provenientes do abastecimento de 
gasóleo das máquinas agrícolas 

- Realização de 2 bacias de retenção para 
armazenamento dos lixiviados produzidos por esta 
infraestrutura. Estes lixiviados serão recolhidos 
por uma empresa especializada. 

 

Quadro 17 – Resíduos previsíveis resultantes da fase de construção, exploração e desativação do empreendimento e 

respetiva classificação, de acordo com a lista de resíduos3. 

Código Designação Origem Destino Final 

Fase de Construção (Fase 2 de implementação do Projeto) 

02 01 Resíduos da agricultura, horticultura, aquacultura, silvicultura, caça e pesca 

02 01 03 Resíduos de tecidos vegetais Desmatação do terreno 
Reutilização no 
terreno/Compostagem 

02 01 07 Resíduos silvícolas Terrenos, junto à área de produção 
Reutilização no 
terreno/Compostagem 

13 Óleos Usados e Resíduos de Combustíveis Líquidos 
13 01 10* Óleos hidráulicos minerais não colorados 

Manutenção de máquinas e 
equipamentos 

Entidade licenciada 
13 02 05* 

Óleos minerais não colorados, de 
motores, transmissões e lubrificação 

13 07 01 (*) Fuelóleo e gasóleo Armazém Entidade licenciada 

13 05 02* 
Lamas provenientes dos separadores 
óleo/água 

Limpeza de tanques de separação de 
sólidos/óleos para onde são 
conduzidas águas de lavagem das 
máquinas, de equipamentos e zonas 
de abastecimento de combustível 

Entidade licenciada 

15 Embalagens, Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção 

15 01 10* 
Embalagens contendo ou contaminadas 
por resíduos de substâncias perigosas 

Material derivado da manipulação e 
utilização de lubrificantes, 
combustíveis e óleos 

Entidade licenciada 

15 02 02* 
Absorventes, materiais filtrantes, panos 
de limpeza e vestuário contendo 
substâncias perigosas 

Material derivado da manipulação e 
utilização de lubrificantes, 
combustíveis e óleos 

Entidade licenciada 

16 Resíduos não especificados noutros capítulos da lista 
16 01 03 Pneus usados Manutenção de maquinaria e 

equipamentos 
Operações de manutenção e 
substituição de peças de maquinaria 
associada à obra 

Entidade licenciada 
16 01 07* Filtros de óleo Entidade licenciada 
16 01 17 Metais ferrosos Entidade licenciada 

16 01 18 Metais não ferrosos Entidade licenciada 

17 Resíduos de Construção e de Demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados) 
17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, Construção de edifícios e Entidade licenciada 

                                                            
3 Lista Europeia de Resíduos (LER), publicada pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro. 
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Código Designação Origem Destino Final 

telhas e materiais cerâmicos, não 
abrangidas em 17 01 06 

infraestruturas 

17 05 03* 
Solos e rochas, contendo substâncias 
perigosas 

Derrame acidental afeto ao 
abastecimento/ manutenção de 
maquinaria e veículos 

Entidade licenciada 

20 
Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços), 
incluindo as frações recolhidas seletivamente 

20 03 01 
Misturas de resíduos urbanos e 
equiparados 

Resíduos domésticos gerados pelos 
trabalhadores afetos às obras 

CMAS/Ambilital 

18 01 Resíduos de maternidades e do diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças em seres humanos 

18 01 03* 
Resíduos cujas recolha e eliminação 
estão sujeitas a requisitos específicos 
com vista à prevenção de infeções 

Resíduos provenientes de acidentes 
de trabalho Entidade licenciada 

Fase de Exploração (Fase 1 e 2 de implementação do Projeto) 

02 01 Resíduos da agricultura, horticultura, aquacultura, silvicultura, caça e pesca 

02 01 04 
Resíduos de plásticos (excluindo 
embalagens) 

Junto à área de produção (sacos de 
plástico) 

Entidade licenciada 

02 01 08 (*) Resíduos agroquímicos contendo 
substâncias perigosas 

Armazém Entidade licenciada 

02 01 09 
Resíduos agroquímicos não abrangidos 
em 02 01 08 

Junto à área de produção Entidade licenciada 

02 01 07 Resíduos silvícolas 
Exploração/gestão florestal nos 
terrenos, na envolvente à área de 
produção 

Reutilização no 
terreno/Compostagem 

13 Óleos Usados e Resíduos de Combustíveis Líquidos 
13 01 10* Óleos hidráulicos minerais não colorados 

Operação de manutenção de motores Entidade licenciada 
13 02 05* 

Óleos minerais não colorados, de 
motores, transmissões e lubrificação 

13 07 01 (*) Fuelóleo e gasóleo Armazém Entidade licenciada 
15 Embalagens, Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção 

15 01 01 Embalagens de Papel e Cartão 
Embalagens de materiais e/ou 
produtos associados às atividades de 
manutenção  

Ambilital 

15 01 02 Embalagens de plástico 
Embalagens de materiais e/ou 
produtos associados às atividades de 
manutenção 

Ambilital 

15 01 03 Embalagens de madeira Junto à área de produção 
Ambilital/ Operador 
licenciado 

15 01 04 Embalagens de metal Junto à área de produção 
Ambilital/ Operador 
licenciado 

15 01 06 Misturas de embalagens Junto à área de produção Ambilital 

15 01 10* 
Embalagens contendo ou contaminadas 
por resíduos de substâncias perigosas 

Embalagens de fitofármacos vazias Entidade licenciada 

15 02 02* 
Absorventes, materiais filtrantes, panos 
de limpeza e vestuário contendo 
substâncias perigosas 

Material derivado da manipulação e 
utilização de lubrificantes, 
combustíveis, óleos e tintas 

Entidade licenciada 

16 Resíduos não especificados noutros capítulos da lista 
16 01 03 Pneus usados 

Operações de manutenção de 
maquinaria 

Entidade licenciada 
16 01 07* Filtros de óleo Entidade licenciada 
16 01 17 Metais ferrosos Entidade licenciada 
16 01 18 Metais não ferrosos Entidade licenciada 

20 
Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços), 
incluindo as frações recolhidas seletivamente 

20 01 01 Papel e cartão 
Escritórios, serviços Ambilital 20 01 02 Vidro 

20 01 39 Plásticos 
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Código Designação Origem Destino Final 

20 03 01 
Misturas de resíduos urbanos e 
equiparados 

Serviços CMAS/ Ambilital 

 

Não se prevê a existência de fontes de vibração, luz, calor ou radiação, com significado, nas fases de 

construção/infraestruturação ou de exploração. 

 

4.10 Síntese de Aspetos Ambientais associados ao Projeto 

Ao longo da duração das fases anteriormente mencionadas, são expectáveis a emissão de poluentes 

atmosféricos, a emissão de ruído, a produção de efluentes domésticos e produção de resíduos diversos. 

No Quadro 18, apresentam-se uma síntese dos principais aspetos ambientais associados ao projeto, nas 

fases aplicáveis e que darão origem a impactes. 

 

Quadro 18 - Síntese dos aspetos ambientais (ar, ruído, efluentes e resíduos) associados à construção e 

exploração do Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo. 

 Emissões Atmosféricas Emissões Acústicas Efluentes Resíduos 
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Queima de combustíveis fósseis 
associadas à maquinaria envolvida 

nos trabalhos de construção. 

Emissões de poeiras associadas 
aos trabalhos de desmatação 

florestais e circulação de maquinaria 
e veículos 

Associadas a trabalhos 
de desmatação e 

construção de edificado 

Circulação de 
maquinaria e veículo 

Águas residuais 
domésticas 

Resíduos florestais e de 
tecidos verdes. 

RCD´s 

Resíduos provenientes 
da manutenção e 
abastecimento de 

combustível 

RSU´s 
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Queima de combustíveis fósseis 
associadas à maquinaria envolvida 

nos trabalhos agrícolas. 

Emissões de poeiras associadas a 
trabalhos agrícolas e passagem de 

veículos 

Funcionamento de 
maquinaria agrícola 

Passagem de veículos 

Águas residuais 
domésticas (sanitários e 

fossas sépticas 
estanques) 

Águas de lavagem da 
maquinaria e 

equipamentos agrícolas 

Lixiviados das lavagens 
do pulverizador de 

produtos químicos e 
fitofármacos 

Lixiviados provenientes 
do armazenamento de 

gasóleo 

Resíduos florestais 

Resíduos provenientes 
da manutenção e 
abastecimento de 

combustível 

RSU´s 

Resíduos agrícolas 
(embalagens de 

produtos 
fitofarmacêuticos, 

Resíduos de excedentes 
de produtos 

fitofarmacêuticos, etc.) 
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Para além dos aspetos ambientais referidos anteriormente, considera-se que existem outros que interferem 

no meio ambiente, embora de forma diferente: 

 A necessidade do corte de sobreiros para implementação dos pivots e painéis solares, incluindo 

árvores isoladas e em povoamento é relevante, sobretudo no quadro dos antecedentes do presente 

projeto. O abate proposto enquadra-se na legislação em vigor, no entanto, obrigará à 

implementação de medidas compensatórias exigidas por lei, designadamente a plantação de novos 

sobreiros e/ou azinheiras. 

A perspetiva de evolução climática em que a estas medidas serão implementadas aconselham à 

sua ponderação por parte das autoridades administrativas, porque existem vários estudos científicos 

que indicam que o sobreiro irá extinguir-se da região de Alcácer do Sal, assim como da 

generalidade do Sul do país, nas próximas décadas. 

 O uso da água é outra componente importante, não no âmbito estrito do projeto, mas no âmbito da 

gestão dos recursos da região, por se tratar de um recurso que virá a diminuir, novamente no 

quadro das alterações climáticas e, porque se está a assistir a um desenvolvimento importante do 

regadio na região. As questões mais relevantes envolvidas no uso da água consistem na sua 

quantidade disponível e na qualidade dos recursos hídricos. 

 Um terceiro aspeto em que o projeto tem uma interferência importante com o meio envolvente 

consiste no facto de ter uma forte componente tecnológica que o torna mais sustentável. Pois 

permite minimizar o gasto de recursos, designadamente água, nutrientes e fitofármacos, integrando 

também uma importante componente de energia solar gerada no local. 

Para além das suas vantagens para diminuir os impactes do projeto, a sua implementação 

contribuirá certamente para a divulgação desse tipo de tecnologias na comunidade. 

 

No Quadro 19, apresentam-se uma síntese dos principais aspetos ambientais associados ao projeto, nas 

fases aplicáveis e que darão origem a impactes relevantes. 
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Quadro 19 - Síntese dos aspetos ambientais (biológicos, água e tecnológicos) associados à construção e 

exploração do Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo. 

 
Abate de sobreiros Uso da água 

Minimização do uso de 
recursos 

Fa
se

 d
e 

C
on

st
ru

çã
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Abate de sobreiros em povoamento (menos 
de 10% da área de povoamento da 

Herdade) e isolados. 

Necessidade de implementação de 
medidas de compensação 

Menos relevante Menos relevante 

Fa
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e 
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Menos relevante 

O uso da água para rega carece de 
uma gestão atenta num âmbito 

geográfico mais alargado do que o 
projeto. 

O recurso deve ser gerido 
considerando a sua disponibilidade 

e a qualidade. 

Utilização de tecnologia que 
permite restringir ao mínimo 
indispensável o uso da água, 

adubos e fitofármacos, 
minimizando custos e diminuindo 

a pressão sobre o meio.  
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5 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

5.1 Considerações Gerais 

Este capítulo tem por objetivo caracterizar a situação atual do ambiente, estabelecendo o cenário de 

referência anterior à implantação do projeto definindo, se aplicável, áreas ou aspetos de maior 

sensibilidade para, numa fase posterior, poder-se avaliar os efeitos da ocorrência de potenciais impactes e 

propor as respetivas medidas de minimização. Assim, neste capítulo é realizada a caraterização da 

situação de referência da área direta e indiretamente influenciada pelas ações do projeto, de acordo com 

as seguintes definições: 

 Área de estudo – corresponde aos limites da propriedade da Herdade do Vale Gordo ou a uma 

área mais abrangente, de acordo com o descritor em questão, que integra a primeira, e resulta da 

consideração da área de influência do projeto, tendo em consideração os expetáveis impactes 

diretos e indiretos que dele resultam sobre os diferentes descritores analisados; 

 Área de intervenção/área de implantação do projeto – corresponde à área de intervenção direta 

do projeto, constituído pelas Zonas de intervenção e uma envolvente próxima; 

 Área dos projetos associados, complementares ou associados – corresponde à área de 

intervenção direta dos projetos associados, complementares ou associados, composto pela 

implantação do PGF (Projeto associado) e Edificação do proprietário-agricultor (Projeto 

Complementar). 

Os descritores considerados para caracterizar o estado atual do ambiente biofísico, socioeconómico e 

património cultural na área de estudo são os seguintes: 

- Clima, incluindo as questões inerentes às alterações climáticas; 

- Geologia, Geomorfologia e Geotecnia; 

- Solos e Uso do Solo; 

- Recursos Hídricos; 

- Ambiente Sonoro; 

- Qualidade do Ar; 

- Sistemas Ecológicos; 

- Paisagem; 

- Resíduos; 

- Património Cultural; 

- Socio economia; 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  98 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

- Saúde Humana; 

- Ordenamento do Território e Condicionantes. 

A escala de análise de cada descritor é variável em função das características dos impactes do projeto 

sobre cada um deles. Foram consideradas, no geral, quatro escalas: 

 Local – corresponde à área de intervenção e envolvente próxima; 

 Concelhia – corresponde a uma área territorial sensivelmente coincidente com o concelho de 

Alcácer do Sal; 

 Regional – corresponde a uma área territorial sensivelmente coincidente com o Distrito de Setúbal e 

Região do Alentejo e Sub-região do Alentejo Litoral; 

 Nacional – correspondente ao território nacional. 

A caracterização da situação de referência foi efetuada com o detalhe necessário e adequado a um 

conhecimento rigoroso do estado atual do ambiente, na área em estudo, tendo por base dados e 

informações recolhidos, quer em trabalhos de campos específicos realizados no âmbito do presente Projeto 

e respetivo EIA, quer através da recolha e consulta de base de dados, estudos e trabalhos já existentes. 

Ao longo deste capítulo, e para cada descritor, são descriminadas as entidades contactadas e as fontes de 

informação utilizadas. 

Nos Desenhos 01 e 02, do Anexo IV – Peças Desenhadas, apresenta-se o enquadramento regional e 

local da área de estudo e área de intervenção do projeto (incluindo projetos complementares). 
 

5.2 Clima 

5.2.1 Metodologia 

No descritor Clima procedeu-se a uma breve descrição das características climáticas principais na área de 

estudo com recurso a dados da estação meteorológica de Alcácer do Sal, complementados com outras 

fontes. Foram analisados os valores das normais climatológicas para os períodos 1951-1980 e para o 

período subsequente de 1981-2001, elaboradas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). 

Apesar de se considerar que, não é expectável que o projeto em avaliação, pela sua tipologia e dimensão, 

possa ter efeitos significativos nesta componente ambiental, procedeu-se à caracterização do clima. Esta 

opção justifica-se devido à influência de alguns parâmetros climáticos (como sejam, o vento, a temperatura 

e a precipitação) sobre outras variáveis ambientais. Por exemplo, é o caso da qualidade do ar, descritor em 

que a dispersão de poluentes é fortemente influenciada pelo clima. 
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Assim, a este nível e para o projeto em análise, os elementos climáticos que mais importa considerar são a 

temperatura, a precipitação e o vento. 

 

5.2.2 Temperatura 

Para o concelho de Alcácer do Sal, as temperaturas médias mensais variam cerca de 12,4°C durante o 

ano. O mês mais quente do ano é agosto com uma temperatura média de 23,8°C. A temperatura média em 

janeiro é de 11,4°C, e é a temperatura média mais baixa de todo o ano. A temperatura mínima média é 

sempre superior a 5°C, sendo inferior a 10°C entre novembro e abril. 

No mês mais frio, janeiro, ocorrem em média 0,6 dias onde a temperatura máxima se situa entre 5 e 10°C, 

enquanto no mês mais quente (julho) ocorrem em média 6,9 dias com temperaturas máximas superiores a 

35°C. 

O número de dias com geada é baixo, atingindo 4,3 dias/ano em janeiro, o mês mais frio, valor que 

demonstra o efeito moderador do oceano. 

A Figura 21 apresenta a evolução das temperaturas máximas e do número de dias com geada, ao longo do 

ano, no concelho de Alcácer do Sal, para o período 1981-2001. 

 

 
Figura 21 - Temperaturas máximas e número de dias com geada no concelho de Alcácer do Sal (1981-2001). 

Fonte: meteoblue 
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5.2.3 Precipitação 

A precipitação é um fator climático condicionante, de extrema importância, para as atividades agrícolas, e 

para o desenvolvimento da vegetação e dos ecossistemas. 

A Figura 22 mostra a variação da pluviosidade e da temperatura no período 1981-2001, verificando-se uma 

distribuição com vincada sazonalidade, como é usual em climas mediterrânicos. 

 

 

Figura 22 - Variação mensal da temperatura e da precipitação em Alcácer do Sal (1981-2001). 

Fonte: meteoblue 

 

Neste período, os valores médios mensais registaram uma variação compreendida entre um mínimo de 2 

mm, em julho, e um máximo de 76 mm, em dezembro. 

Os meses de Verão (junho a setembro) são, de um modo geral, marcados por pluviosidades inferiores aos 

10 mm, pelo que são considerados “secos”. Os meses mais secos (julho e agosto) coincidem com os 

meses mais quentes, como pode ser verificado na figura anterior. Nos restantes meses do ano, os valores 

variam de 16 a 76 mm (precipitação total mensal) ao longo da série cronológica estudada. Os meses com 

maior pluviosidade vão de outubro a janeiro, e apresentam sempre valores superiores aos 54 mm. 

Os meses em que ocorre maior número de dias com chuva, na generalidade, correspondem aos meses de 

maior precipitação média mensal, com exceção de abril que, no período considerado, foi o terceiro mês 

com maior número de dias com chuva, embora seja apenas o sétimo com maior pluviosidade total. Assim, 

em abril, embora o número de dias com chuva seja elevado, a média de precipitação mensal foi 

relativamente baixa. 
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Figura 23 - Número mensal de dias de sol, parcialmente nublados, nublados e de precipitação, em Alcácer do Sal 

(1981-2001). 

Fonte: meteoblue 

 

5.2.4 Vento 

Do ponto de vista da análise de impactes ambientais, o vento é um dos elementos meteorológicos que se 

considera fundamental analisar devido à sua relação com a temperatura, evaporação, humidade e 

influência na dispersão de poeiras e poluentes atmosféricos, propagação de incêndios e ruído. 

A importância do regime de ventos deriva em larga medida da influência que exerce sobre outros 

parâmetros relevantes para o desenvolvimento vegetal (como a evapotranspiração e as geadas), mas 

também pelos efeitos na dispersão de poluentes atmosféricos. 

As normais climáticas de 1951-1980 do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), atual 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. (IPMA, I. P.), indicam que, no concelho de Alcácer do Sal, 

o rumo dominante para todas as estações é de Noroeste, embora frequentemente se façam sentir ventos 

de Norte. São também estas as orientações que, em média, se registam ventos mais fortes, cifrando-se a 

intensidade sua máxima no intervalo entre os 6,5 km/h e 7 km/h. 

Os dados relativos ao período entre 1981 e 2010 mostram uma situação semelhante, conforme pode ser 

constatado na figura seguinte. 
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Figura 24 - Rosa-dos-ventos para a estação de Alcácer do Sal (1981-2001). 

Fonte: meteoblue 

 

5.2.5 Classificação Climática 

De acordo com a informação disponibilizada no site do IPMA relativamente à classificação climática de 

Köppen-Geiger de Portugal Continental (que corresponde à última revisão de Köppen em 1936), efetuada 

com base nos resultados das normais climatológicas para o período 1971-2000, de 17 estações integradas 

na rede deste Instituto, o clima do concelho de Alcácer do Sal é do Tipo C com Verão quente (Subtipo 

Cs) e seco (variedade Csa). 

Esta extensíssima região climática caracteriza-se por apresentar uma temperatura média anual elevada, 

oscilando entre os 15°C e os 17,5°C (em Portugal, regista valores superiores na margem esquerda do 

Guadiana). No interior, as amplitudes térmicas variam entre os 13°C e os 15°C, sendo que o número de 

dias com temperatura máxima superior a 25°C totaliza mais de um terço do ano. A precipitação anual está 

mal repartida, verificando-se um excesso de água no Outono e Inverno e acentuada carência no Verão, 

como é característico dos climas mediterrânicos. 

Atendendo a que no território continental se faz sentir um forte gradiente climático no sentido poente-

nascente, em virtude da diminuição da penetração das massas de ar húmido provenientes do Atlântico, e 

que a área em estudo se localiza próxima do litoral, a influência do oceano faz-se sentir como moderador 

de valores extremos das variáveis climáticas. 
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Localização da área de intervenção 

Figura 25 - Classificação climática de Köppen-Geiger de Portugal Continental. 

Fonte: www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/ 

 

5.2.6 Alterações Climáticas 

5.2.6.1 Aspetos gerais 

Portugal encontra-se entre os países europeus com maior vulnerabilidade aos impactes das alterações 

climáticas. Têm vindo a intensificar-se os fenómenos de seca, desertificação, degradação do solo, erosão 

costeira, ocorrência de cheias e inundações e incêndios florestais, assim como a subida do nível médio do 

mar. A estas alterações está associado o aumento das situações de risco, que decorrem do previsto 

aumento da frequência de fenómenos climáticos extremos, como ondas de calor, picos de precipitação e 

temporais com ventos fortes, que se prevê venham a afetar o território nacional com maior frequência e 

intensidade. 

Os cenários projetados variam de autor para autor. No entanto, independentemente do autor, existem 

previsões comuns, quase consensuais, que podem servir como base segura de análise (Duarte Santos, 

2002: Barroso, 2019, entre outros), nomeadamente: 

 As mudanças climáticas afetam todas as regiões do mundo. Em algumas regiões, eventos 

climáticos extremos e chuvas estão-se tornando mais comuns, enquanto outras experimentam 
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ondas de calor e secas mais extremas e frequente. Espera-se que estas situações se intensifiquem 

nas próximas décadas; 

 O nível médio do mar está a subir e este fenómeno irá intensificar-se; 

 As ondas de calor estão a tornar-se mais frequentes, no Sul e no Centro da Europa, e este 

fenómeno irá também intensificar-se; 

 As áreas de clima Mediterrânico estão-se tornando mais secas, por isso mais vulneráveis à seca e 

incêndios florestais; 

 Em clima mediterrânico, o período anual de seca irá aumentar, expondo os organismos a uma 

extensão do período de maior stress ambiental, com carência hídrica, atualmente restrito à 

primavera e verão; 

 Muitas espécies terrestres, de água doce e marinha já se mudaram para novos locais. Algumas 

espécies de plantas e animais correm maior risco de extinção se as temperaturas médias globais 

continuarem a subir sem controle. 

Estas alterações integram a situação de referência climática para a região alentejana, assim como para a 

área do projeto. 

Ao contrário de muitos outros EIA’s, no caso em estudo, os cenários de alterações climáticas têm 

interações importantes com este projeto, não por que o projeto tenha dimensão ou tipologia capaz de 

influenciar a evolução do clima, mas porque sendo um projeto agrícola e florestal será intensamente 

influenciado pelas alterações climáticas. 

No contexto do clima mediterrânico em que a área de estudo se situa, as alterações nos padrões de 

pluviosidade, com a diminuição da pluviosidade total e a extensão do período anual de seca, são 

particularmente graves. Recorde-se que, em clima mediterrânico, durante a Primavera e Verão, os 

ecossistemas estão sujeitos a forte stress hídrico e este facto é frequentemente apontado como a 

componente ambiental mais limitante à produtividade dos ecossistemas e à sobrevivência dos organismos. 

O prolongamento deste período anual de seca poderá impedir que os organismos resistam e morram 

porque não acumularam energia ou água suficientes para ultrapassar o prolongamento do período de 

estivação. Acresce que se preveem eventos de seca extrema e severa mais frequentes. 

 

5.2.6.2 Cenários para a área de estudo 

Nos últimos anos, em resposta às preocupações relativas a alterações climáticas, a comunidade científica 

tem produzido múltiplos estudos sobre a evolução de vários parâmetros climáticos. Alguns estudos são 

desenvolvidos para áreas amplas, outros para áreas menos extensas. 
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Recentemente, foi concluído e disponibilizado ao público o Plano Metropolitano de Adaptação às 

Alterações Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa (PMAAC-AML) (Barroso, 2019). Este estudo incluiu 

uma cenarização climática elaborada por docentes e investigadores do Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território. 

O concelho de Alcácer-do-Sal não integra a AML, mas confina com o concelho de Palmela que a integra. 

Acresce que a área de estudo se localiza a apenas 25 km, a Sul do concelho de Palmela. Neste contexto, 

julga-se que este estudo constitui uma das melhores aproximações disponíveis às alterações climáticas 

que incidirão na área de estudo. Parece ser mais adequado do que utilizar, por exemplo, estimativas para o 

Alentejo Litoral, área que apresenta uma maior extensão Norte-Sul do que a AML. Este trabalho 

desenvolveu dois cenários, um mais gravoso e outro menos.  

No que respeita à pluviosidade, as projeções, no seu conjunto, convergem no sentido da redução da 

precipitação e do alargamento e acentuação da estação seca no regime pluviométrico anual, projetando-se 

um decréscimo médio da precipitação anual de cerca de 50 mm em meados do século, no caso do cenário 

mais grave. Em termos percentuais, a diminuição será de cerca de 5% a 6% (Barroso, 2019). 

Na parte final do século XXI, a diminuição terá uma magnitude de 4,4%, no cenário menos grave, mas 

poderá vir a alcançar menos 17,3%, caso se verifique o cenário mais grave. À escala sazonal, em ambos 

cenários se projeta uma redução da precipitação na primavera, no verão e no outono. No inverno, pelo 

contrário, projeta-se o seu aumento, no cenário menos grave, mas igualmente uma redução no final do 

século, no cenário mais grave (Barroso, 2019). 

 

  
Figura 26 - Tendência de diminuição da precipitação média na AML para o período de 2041 a 2070 (à esquerda) e de 

2071 a 2100 (à direita). 

Fonte: Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa (PMAAC-AML). Verifica-se um 
aumento da escala das alterações no interior Sul da AML, que muito provavelmente se prolongará ao concelho de Alcácer-do-Sal. 
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No que respeita às ondas de calor prevê-se um aumento da incidência de mais 9 a 10 dias por ano, em 

meados do século e mais 12 a 23 dias, no final do século. Salienta-se que esta alteração vai ser mais 

acentuada nos Vales do Tejo e do Sado (Barroso, 2019). 

No que respeita às situações de seca, este trabalho também prevê um aumento generalizado. As 

anomalias projetadas para meados do século indicam que a região se encontrará, em média, próximo do 

limiar do que é hoje considerado como “seca fraca”, isto é, esta será a nova normalidade. No último período 

deste século, no cenário mais gravoso, o valor médio projetado é muito próximo da categoria que 

atualmente se classifica como ‘seca moderada’ podendo vir a ocorrer com maior frequência situações de 

seca com um grau de severidade moderado a severo (Barroso, 2019). 

Naturalmente, as alterações climáticas determinarão um aumento da temperatura, como é bem conhecido. 

As projeções para a temperatura média efetuadas para a AML revelam aumentos entre 1,3ºC (cenário mais 

favorável) e 1,8ºC (cenário mais grave). No final do século (2071-2100), os aumentos projetados da 

temperatura média variam entre 1,6ºC e 3,2ºC. Ainda à escala anual, importa referir que os aumentos de 

temperatura média esperados serão ligeiramente mais acentuados nas áreas mais interiores da AML 

(Barroso, 2019).  

Os aumentos da temperatura média ocorrerão em todas as estações do ano, mas serão mais fortes no 

verão e no outono, seguindo-se os de primavera e, por fim, os de inverno (Barroso, 2019). Certamente, 

este conjunto de alterações também se refletirá no concelho de Alcácer e na área de estudo. Do ponto de 

vista da vegetação e das culturas agrícolas, esta é precisamente a situação mais desfavorável, por que o 

aumento da temperatura aumenta a evapotranspiração e por que o verão e o início do Outono são o 

período anual em que a seca tem efeitos mais graves. 

No que respeita à temperatura máxima, as projeções apontam para subidas da média da temperatura 

máxima rondando 2,0 em meados deste século zonas mais interiores da AML padrão que certamente será 

comum ao concelho de Alcácer. À escala estacional, verificar-se-ão aumentos significativos das 

temperaturas máximas em todas as estações do ano (Barroso, 2019). Naturalmente, do ponto de vista da 

vegetação e consequentemente das atividades agrícolas, esta alteração terá maior impacte durante o 

Verão, quando as temperaturas são mais elevadas e as plantas se encontram sujeitas a stress hídrico 

(exceto aquelas que estão sujeitas a rega). 
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5.3 Geologia, Geomorfologia e Geotecnia 

5.3.1 Metodologia 

Para a caracterização da situação de referência em termos geológicos, geomorfológicos e de sismicidade 

consultaram-se os seguintes documentos e/ou entidades: carta geológica de Portugal à escala 1:50.000; 

carta neotectónica de Portugal à escala 1:1.000.000; bases de dados do Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA); Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes; Progeo; 

bases de dados do Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia (LNEG) e, bases de dados da Direção-

Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

De forma complementar, foi efetuada visita à área de Projeto para validação de alguns aspetos 

bibliográficos e registo fotográfico da morfologia e de afloramentos. 

 

5.3.2 Enquadramento Geomorfológico 

De acordo com a notícia explicativa da folha 39-C da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50.000, a 

região tem relevo pouco acentuado, com a exceção da área onde está implantada a cidade de Alcácer do 

Sal. A rede hidrográfica é pouco densa, constituída pelo rio Sado e respetivos afluentes, assim como outras 

linhas de água com drenagem direta para o oceano, ou, ainda, de caráter endorreico. 

Do ponto de vista morfológico, destacam-se os seguintes aspetos: 

- Relevos estruturais, com “blocos soerguidos, em Alcácer do Sal, consequentes da elevação, em 

termos relativos, de depósitos da Formação de Alcácer do Sal e da Formação de Vale de Guizo. A 

poente, o bloco onde se situam a Igreja de Senhor dos Mártires e o Castelo poderá corresponder 

(embora a atitude das camadas não seja sempre evidente) a um “horst” com disposição monoclinal, 

mergulhando para W. Outro bloco, ainda mais elevado (entre as proximidades da igreja matriz e o 

Palácio da Justiça), faz aflorar depósitos da Formação de Vale de Guizo. O terceiro, a nascente, 

apresenta-se subhorizontal e prolonga-se além do limite da carta”. 

- Relevos de acumulação, constituídos por vasta cobertura de dunas com formas muito diversas e, 

pontualmente degradadas, consequência de intervenção humana. 

- Superfícies de erosão, com destaque para uma que está patente no extremo este da folha 39-C, no 

prolongamento da que, a SE de Vale de Guizo (folha Torrão), trunca tanto a Formação de Vale de 

Guizo como as assentadas inferiores da Formação e, possivelmente, depósitos mais modernos. 
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- Terraços, exibindo desenvolvimento moderado e refletindo a modernidade das ações que 

condicionam a morfologia e a geologia da região. 

- Vales fluviais, com desenvolvimento e características muito diferentes. O vale fluvial do rio Sado, 

corresponde ao baixo curso de um rio importante. Outros, afluentes ou subafluentes do Sado, têm 

importância menor. 

- Estuário do Sado, caraterizado por uma abertura entre o relevo da Arrábida e a ponta setentrional do 

cordão litoral de Troia. Corresponde a uma região relativamente ampla, com fundos arenosos. 

A morfologia suave da região é evidenciada no esboço morfológico representado na Figura 27. Esta 

suavidade morfológica encontra como elementos contrastantes a Serra da Arrábida (a oeste de Setúbal), a 

Serra de Grândola (a sul desta vila) e, a Serra de Monfurado (a sul de Montemor-o-Novo). 

 

 

Figura 27 - Enquadramento geomorfológico regional. 
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5.3.3 Enquadramento Geológico 

Em termos geológicos a área de Projeto enquadra-se na unidade morfo-estrutural da Orla Meso-Cenozoica 

Ocidental. 

Segundo a Carta Geológica de Portugal, folha 39-C, à escala 1:50 000 (Desenho 10 no Volume IV), e 

respetiva Notícia Explicativa, a área de Projeto sobrepõe-se às seguintes formações sedimentares (Figura 

28): 

- M4-5 – Miocénico superior – Formação de Marateca. Litologicamente engloba conglomerados (com 

seixos mais ou menos arredondados, de calibre não excedendo, no geral, poucos centímetros), areias 

grosseiras, sobretudo em níveis inferiores, com frequência feldspáticas, a que sucedem areias médias e 

finas, geralmente argilosas, e argilas acinzentadas ou esverdeadas com predomínio de montmorilonite 

sobre ilites e caulinite. A fração carbonatada é muito reduzida. De fácies continental (fluvial), estes 

depósitos preenchem canais orientados aparentemente a partir do soco, de cuja erosão 

fundamentalmente resultaram. O carácter mais ou menos argiloso, bastante constante, contrasta com a 

pobreza de argilas da Formação subjacente e das areias de dunas. Assenta sobre depósitos marinhos 

da Formação de Alcácer do Sal, continentais da Formação de Vale de Guizo, ou sobre o soco. 

A espessura da Formação de Marateca, variável de local para local, andará em torno dos 62 metros. O 

teto da Formação de Alcácer do Sal é caraterizado pela presença de conchas. 

A informação geológica da área de Projeto inclui, adicionalmente, dados provenientes de um conjunto de 

furos verticais, confirmando-se a interseção de variado leque de litologias, com diferentes espessuras e a 

diferentes profundidades. Destacam-se as argilas, os calcários fossilíferos, as margas, os grés finos 

argilosos, as areias finas a médias com seixos, calcários, calcários gresosos, argilas gresosas com seixos, 

areias médias a grosseiras e/ou areias finas. O maciço antigo é intersetado entre os 95 e os 126 metros de 

profundidade, sendo aqui constituído por xistos e grauvaques. 
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Figura 28 - Enquadramento geológico regional. 

 

Na Figura 29, exibem-se imagens de alguns dos afloramentos ocorrentes na área de Projeto. A localização 

dos afloramentos objeto de registo fotográfico encontra-se na Figura 28. 
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Figura 29 - Aspetos da geologia e geomorfologia da área de Projeto. 

 

5.3.4 Neotectónica e Sismicidade 

A localização de Portugal Continental no contexto das placas litosféricas (zona de fronteira das placas 

eurasiática e africana) é responsável por atividade tectónica recente. De acordo com a Carta Neotectónica 

de Portugal à escala 1:1.000.000 (Figura 30), a área de Projeto encontra-se marginada a NE por um 

lineamento geológico podendo corresponder a falha ativa. 

A sismicidade em Portugal, embora pouco intensa e pouco frequente, é materializada, por vezes, por 

sismos de elevada intensidade e magnitude, resultando em geral de roturas em falhas ativas. Estes dados 

encontram-se compilados numa carta sismo tectónica e permitem concluir que o território tem sido afetado 

por sismos de magnitude baixa a moderada (M < 5) e, ocasionalmente, alguns eventos com magnitude 

superior (5 ≤ M ≤ 7,8). 

De acordo com os registos históricos dos Serviços Geológicos dos Estados Unidos da América 

(https://www.usgs.gov/) de 2000 à data, ocorreu na região (raio de pesquisa de aproximadamente 100 km 

em torno da área de Projeto) com magnitude igual ou superior a 3,5, os epicentros representados 

cartograficamente na Figura 31. 
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Figura 30 - Enquadramento neotectónico da área de Projeto. 

 

A sismicidade de uma região também pode ser avaliada com base no grau de sismicidade atribuído pelo 

Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP). Este regulamento 

contém informação que permite a definição das ações sísmicas nos locais das obras, quer para sismos 

distantes quer para sismos próximos, em função das quatro zonas em que o país foi dividido, A, B, C e D, 

por ordem decrescente de grau de sismicidade. A influência do grau de sismicidade é traduzida pelo 

coeficiente de sismicidade, a. Na carta de Zonamento Sísmico de Portugal Continental, a Área de Projeto 

situa-se na zona A, ou seja, a zona de maior risco sísmico para o território continental, à qual 

corresponde o valor de a de 1,0. 
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Figura 31 - Epicentros com magnitude superior a 3,5 na região envolvente do Projeto (2000 – à data). 

 

5.3.5 Património Geológico 

O inventário nacional do património geológico no âmbito do projeto de investigação “Identificação, 

caracterização e conservação do património geológico: uma estratégia de geoconservação para Portugal”, 

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia entre 2007 e 20104, não indica qualquer 

ocorrência para o município de Alcácer do Sal (consulta efetuada em março 2020). 

A consulta efetuada ao geoPortal5 do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) corrobora a 

informação do PROGEO não se encontrando inventariado qualquer Geossítio no município de 

Alcácer do Sal. 

 

                                                            
4 Disponível em http://geossitios.progeo.pt/ 
5 geoportal.lneg.pt (consulta efetuada em março 2020). 
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5.3.6 Recursos Geológicos 

De acordo com a notícia explicativa da folha 39-C da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50.000, 

identificam-se como recursos minerais na área da folha 39-C os seguintes: areias (da Formação de 

Alcácer do Sal e da Formação de Marateca), argilas (sem qualquer exploração à data), diatomitos e 

turfa. 

No que respeita aos Recursos minerais não metálicos e, de acordo com informação disponibilizada pela 

Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na envolvente da área de Projeto, a pedreira (areeiro) mais 

próxima localiza-se a mais de 1 km de distância para SSW do Projeto (areeiro denominado “Arapouco” com 

número de cadastro 6308). 

Em termos de recursos minerais metálicos, na base de dados do Sistema de Informação de Ocorrências e 

Recursos Minerais Portugueses (SIORMINP) do LNEG, identificam-se onze ocorrências para o município 

de Alcácer do Sal. A ocorrência mais próxima da área de Projeto dista 10 km, correspondendo a uma 

ocorrência de manganês, denominada “Herdade dos Montinhos”, com dimensão pequena e acesso livre. 

No que diz respeito a servidões administrativas de âmbito mineiro e, de acordo com informação 

disponibilizada pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a área de Projeto não se sobrepõe a 

qualquer área com período de exploração experimental a decorrer ou, concessão mineira. 

A área de Projeto sobrepõe-se, contudo, a uma área de Prospeção e Pesquisa com número de 

cadastro MNPP01116, designada “Alcácer”, cujo titular é a empresa Esanmet Portugal Unipessoal, Lda. As 

substâncias-alvo são: cobre, chumbo, zinco, prata e minerais associados. 

 

5.4 Solos e Uso do Solo 

5.4.1 Metodologia 

Estando publicada a carta de solos e de aptidão, a caracterização dos solos da área de estudo foi efetuada, 

sobretudo, com base na bibliografia. Após a caracterização, foram efetuadas duas visitas ao local, no mês 

de março de 2020, para verificação das informações obtidas na bibliografia e para elaboração da carta de 

uso atual do solo. 

 

5.4.2 Tipologia dos Solos 

A tipologia e a distribuição dos solos da área em estudo encontram-se representadas na Figura 32, tendo 

sido elaborada com base na Carta de Solos de Portugal (Desenho 11 no Volume IV) e na bibliografia 
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citada. Os solos da Herdade do Vale Gordo são, na sua maior parte, Podzóis não hidromórficos, sem 

surraipa, normais de areia ou arenitos, solos podzóis, não hidromórficos, com surraipa de areia ou 

arenitos e também solos podzolizados com surraipa, distribuindo-se essencialmente pela parte Sul da 

Herdade. Para Norte e em menor quantidade, a Herdade apresenta solos incipientes de Regossolos 

Psamíticos, normais, não húmidos, Regossolos Psamíticos, Para-Hidromórficos, húmidos cultivados e uma 

pequena faixa de solos Litólicos, não húmicos, pouco insaturados normais, de arenitos grosseiros. 

Estas características edáficas resultam do facto de toda a área da propriedade assentar sobre a chamada 

“Formação da Marateca”, uma formação geológica formada por arenitos, cascalheiras e, por vezes, argilas. 

Os solos são originados a partir dos arenitos subjacentes- Em épocas históricas, parecem ter sofrido 

erosão em resultado das práticas agrícolas milenares, a que se pode ter seguido transporte eólico, do qual 

parece ter resultado alguma calibração dos materiais e o carácter dunar (Neto et al, 2007, entre outros).  

Em alguns locais, a instalação de povoamentos florestais, em particular de Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) 

em meados do século passado obrigou a lavras profundas, com destruição do horizonte de surraipa (Neto, 

1998). Este tipo de ocorrência é frequente para Oeste da área de estudo, na zona da Comporta, mas 

desconhece-se se ocorreu no local, emboras existam áreas de podzóis sem surraipa, como foi referido. 

No âmbito da sua atividade agrícola, antes da instalação dos pivots da Fase 1, o promotor mandou realizar 

análises sucintas aos solos, incluindo a sua textura (apresentadas no Anexo 14 - Volume III). Estas cinco 

análises mostraram que a fração de areias (areias muito grosseiras a muito finas) é sempre superior a 

95%, podendo classificar-se estes solos como areias. 

Em solos deste tipo, a capacidade de troca catiónica dos solos é muito variável, mas sempre menor que 

em solos argilosos, e, dado o baixíssimo teor da fração argila, está maioritariamente dependente do teor de 

matéria orgânica (Monteiro et al., 2015). Este facto tem duas consequências importantes: uma para o 

projeto, porque se torna necessário o fornecimento regular de macro e micronutrientes às plantas em 

crescimento; e outra para o meio, porque a menor retenção capacidade troca de catiões pode facilitar a sua 

lixiviação e o seu transporte para as águas subterrâneas. No entanto, salienta-se que a vulnerabilidade dos 

aquíferos depende de muitos fatores e não apenas da natureza dos solos. 
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Sigla Tipo de Solo 

Ap Solos Podzolizados - Podzóis (Não Hidromórficos), Sem Surraipa, Normais, de areias ou arenitos. 

Pz Solos Podzolizados - Podzóis, (Não Hidromórficos), Com Surraipa, com A2 bem desenvolvido, de areias ou 
arenitos. 

Rg Solos Incipientes - Regossolos Psamíticos, Normais, não húmidos. São solos arenosos, sem estrutura, não 
aderentes, não plásticos, soltos, mais ou menos ácidos e muito pouco ou nada diferenciados, possuindo, 
quando muito, um delgado horizonte A1 com pequena acumulação de matéria orgânica. Incluem a areia das 
dunas e de outras formações geológicas mais antigas, em geral cobertas por fraca vegetação xerófita. 

Rgc Solos Incipientes - Regossolos Psamíticos, Para-Hidromórficos, húmidos cultivados. 

Vt Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de arenitos grosseiros. 

Figura 32 – Tipologia dos solos existentes na área do projeto. 

Fonte: Adaptado da Carta dos solos de Portugal na escala 1:25000, fornecida pela Direção Geral da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural. 

 

5.4.3 Capacidade de Uso 

A capacidade de uso dos solos é um conceito de inclui a ponderação de vários fatores como sejam o 

declive, a estrutura, ou a composição, limitações resultantes de um excesso de água ou limitações do solo 
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na zona radicular, entre outras. Vários sistemas de classificação foram desenvolvidos para avaliar a 

capacidade de uso dos solos, sendo os mais frequentemente utilizados em todo o Mundo a Land Capability 

Classification desenvolvido nos Estados Unidos da América e o Sistema Land Suitability Evaluation, 

recomendado pela FAO. Em Portugal, inicialmente, o estudo da capacidade de uso dos solos foi 

desenvolvido para avaliar a capacidade de uso para as culturas mais exigentes, em particular o trigo 

(Sampaio, 2005). 

Segundo a carta de capacidade de uso dos solos (Desenho 12 no Volume IV) verifica-se que a área em 

estudo está dividida nas seguintes classes e subclasses: 

 B - Capacidade de uso elevada, mas no caso, com limitações ao desenvolvimento do sistema 

radicular, devido ao carácter fortemente arenoso. Corresponde a uma pequena faixa da área de 

estudo; 

 D - Capacidade de uso baixa, com limitações severas, supostamente não suscetíveis de 

utilização agrícola, salvo em casos muito especiais, poucas ou moderadas limitações para 

pastagens, exploração de matos e exploração floresta. Corresponde a uma pequena faixa da 

área de estudo; 

 E - Capacidade de uso muito baixa, com limitações muito severas, riscos de erosão muito 

elevados. Estes solos são usualmente considerados como não suscetíveis de utilização 

agrícola, tendo severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração 

florestal. Ocupam a generalidade da área do projeto. 
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Classe Características Subclasses 

B 
Capacidade de uso elevada, com limitações moderadas, riscos de erosão, no máximo, 
moderados, suscetíveis de utilização agrícola moderadamente intensiva. 

 
 
 
e - erosão e 
escoamento 
superficial 
 
 
s - limitações do solo 
na zona radicular 

D 

Capacidade de uso baixa, com limitações severas, riscos de erosão elevados a muito 
elevados, não suscetíveis de utilização agrícola, salvo em casos muito especiais, 
poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração 
florestal. 

E 

Capacidade de uso muito baixa, com limitações muito severas, riscos de erosão muito 
elevados, não suscetíveis de utilização agrícola, severas a muito severas limitações 
para pastagens, matos e exploração florestal, não sendo, em muitos casos, suscetíveis 
de qualquer utilização podendo servir apenas para vegetação natural, floresta de 
proteção ou de recuperação.  

Figura 33 – Capacidade do uso dos solos existentes na área do projeto. 

Fonte: Adaptado da Carta dos solos de Portugal na escala 1:25000, fornecida pela Direção Geral da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural. 

 

O projeto agrícola irá assim desenvolver-se em solos, teoricamente, com muito baixa adequação para 

a agricultura, que podem ser utilizados graças aos desenvolvimentos tecnológicos, os quais permitem 
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fornecer às plantas todos os nutrientes necessários, bem como água, com uma quantidade reduzida 

de perdas. 

 

5.4.4 Uso Atual do Solo 

Até à implementação da Fase 1, o uso dos solos refletia a sua capacidade de uso, na forma em que 

este parâmetro foi definido, dominando o uso florestal, situação que se mantêm, mas em menor 

extensão. 

O PGF (Anexo 12 do Volume III) apresenta uma avaliação rigorosa da ocupação atual e da tipologia 

das áreas florestais. Este Plano considera seis tipologias de ocupação, que aqui se reproduzem 

(Quadro 20). Note-se que esta avaliação foi feita após a implementação da Fase 1 do projeto. Antes 

dessa fase a área agrícola de 48,85 ha seria contabilizada como floresta. 

 

Quadro 20 - Ocupação atual do solo, após a implementação da Fase 1 (extraído do PGF). 

Sistemas de Ocupação Área (ha) % da Herdade 

Floresta 82,28 45,0 

Agricultura 48,85 26,7 

Matos e Pastagens 46,61 25, 5 

Águas interiores 0,40 0,2 

Espaço Urbano e áreas sociais 0,21 0,1 

Infraestruturas 4,56 2,5 

TOTAL 182,92 100 

 

O sistema florestal atual da área de estudo é constituído por povoamentos florestais de composição 

pura e mista, onde predominam o Sobreiro (Quercus suber) e o Pinheiro-manso (Pinus pinea). 

Todavia, encontram-se também Pinheiros-bravos (Pinus pinaster) e, mais raramente, Mimosa (Acacia 

dealbata), as quais ocorrem dispersas e formam um pequeno maciço. 

O Sobreiro ocorre em povoamentos puros, que representam aproximadamente 48,52% (39,92 hectares) da 

área de povoamentos florestais, e em povoamentos mistos que representam 51,48% (42,36 hectares). No 

quadro seguinte é apresentada a tipologia de ocupação florestal na Herdade do Vale Gordo. 
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Quadro 21- Tipologia de ocupação florestal da Herdade do Vale Gordo (extraído do PGF). 

Ocupação Florestal  Área (ha)  % 

Povoamento Florestal 

Acácias 0,32 0,4 

Pinheiro-manso e Pinheiro-bravo 8,42 10,2 

Pinheiro-manso e Sobreiro 10,77 13,1 

Sobreiro 39,60 48,1 

Sobreiro e Pinheiro-manso 23,18 28,2 

TOTAL 82,28 100 

 

A predominância de área florestal é um padrão semelhante ao que encontramos na generalidade do 

concelho de Alcácer do Sal, onde predomina no uso florestal (67,2%), seguido do uso agrícola (24,9%), o 

qual se distribui, sobretudo, pelas zonas de aluvião moderno. As áreas cobertas por outros usos do solo 

são muito reduzidas, encontrando-se 0,32% no caso dos improdutivos, 1% nas áreas sociais e 6,6% nas 

superfícies aquáticas, como se pode observar na Figura 34. Pelo menos na parte Oeste e Sul do concelho, 

os regossolos e os solos podzolisados ocupam extensas áreas. 

Figura 34 – Mapa de ocupação do solo para o concelho de Alcácer do Sal.  

Fonte: Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, Alcácer do Sal, Caderno I. 
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Na área de estudo dominam as áreas florestas e de matos, como se pode observar na figura seguinte e 

no Desenho 13 no Anexo IV. 

 

 

Figura 35 - Cartografia de uso atual do solo. 
 

As zonas Húmidas - alagadas que surgem na figura correspondem a pequenas charcas, cuja dimensão 

varia de ano para ano, de acordo com a pluviosidade. Em 2020, a charca mais pequena, a norte, não era 

visível e a charca maior (Figura 36), a sul, encontrava-se muito menor do que a extensão mostrada nas 

imagens históricas da base cartográfica Google Earth Pro. 
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Figura 36 – Fotos das charcas existentes, a Norte e mais a sul, respetivamente (fevereiro de 2020). 

 

 

 

Figura 37 - Área de matos na Herdade do Vale Gordo (fevereiro de 2020). 
 

 

 

Figura 38 - Montado misto de Sobreiro e Pinheiro-manso (fevereiro de 2020). 
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Do ponto de vista do uso do solo, e também da viabilidade do projeto, importa salientar que, no âmbito 

da legislação florestal, designadamente nos termos do DL 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo DL 

155/2004, de 30 de junho, os sobreiros da área de estudo ocorrem quer isolados, quer em 

povoamentos.  

O PGF apresenta uma metodologia detalhada para proceder à cartografia dos povoamentos, 

concretizando as normas constantes da legislação. Assim, no âmbito do mesmo procedeu-se à 

delimitação dos povoamentos que estão cartografados nesse Plano (Anexo 12 do Volume III), bem 

como no Desenho 25 no Anexo IV). 

No PGF, foram delimitados 39,6 hectares de povoamento de sobreiro, de acordo com os critérios 

definidos no Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de 

junho. É importante notar que, como esclarece o PGF (citamos): “No âmbito da implementação da 

fase 2 do projeto agroflorestal da Herdade do  Vale Gordo, prevê-se a conversão de cerca de 3,10 

hectares de povoamentos puros de sobreiro para espaços agrícolas. Assim, com a implementação da 

fase 2 do projeto agroflorestal, a área de povoamentos de sobreiro na exploração será 36,5 hectares, 

pelo que a área sujeita a corte, sendo inferior a 20 hectares, não ultrapassa 10% da superfície da 

exploração ocupada por sobreiros”. 

Esta conclusão é relevante porque confere legalidade do projeto agora proposto, limitando o corte de 

povoamento de sobreiros aos limites previstos na lei. 

 

5.5 Recursos Hídricos 

5.5.1 Metodologia 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais baseou-se em recolha bibliográfica, 

nomeadamente Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira - PGRH6 (1ª e 2ª fases de 

planeamento), informação cartográfica às escalas 1:250 000 e 1:25 000, dados de base do Sistema 

Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e do SNIAmb (Agência Portuguesa do 

Ambiente - APA), fotografias de satélite e, levantamentos de campo. 

A caracterização hidrogeológica da área de Projeto e sua envolvente foi realizada com base em 

informações recolhidas através de diferentes fontes, com carácter complementar, destacando-se: o 

relatório Sistemas Aquíferos de Portugal Continental (Almeida et al., 2000), os relatórios do Plano de 

Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo - PGRH5 (1ª e 2ª fase de planeamento), as bases de dados do 

Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH/APA) e do SNIAmb, os relatórios das 
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sondagens realizadas na área do Projeto para transformação em furos verticais de captação de águas 

subterrâneas e, os Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos emitidos pela Administração da Região 

Hidrográfica do Alentejo (ARH-Alentejo). 

 

5.5.2 Recursos Hídricos Superficiais 

5.5.2.1 Enquadramento regional 

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 12149 km2. 

Na Figura 39 representa-se o enquadramento hidrográfico regional da área de Projeto, nomeadamente a 

localização do Projeto no contexto da bacia hidrográfica do rio Sado. 

 

Precipitação / Escoamento superficial 

Em termos de região hidrográfica, a distribuição da precipitação ao longo do ano é muito irregular, variando 

de quase nula em julho e agosto a 40% da precipitação média anual nos meses mais chuvosos de 

dezembro e janeiro. A precipitação do semestre húmido (outubro a março) totaliza cerca de 86% da 

precipitação média anual, sendo que a do semestre seco representa os restantes 14%. A precipitação 

média anual nos anos secos na RH6 varia entre 250 mm a 450 mm, nos anos médios varia entre os 450 

mm aos 700 mm e nos anos húmidos apresenta uma variação de 700 mm aos 1450 mm. Quanto à 

distribuição espacial, verifica-se que a precipitação é mais elevada na cabeceira da bacia hidrográfica da 

ribeira de Alcáçovas e na zona costeira Sul da bacia das ribeiras Costeiras entre o Sado e o Mira, sendo a 

precipitação mais reduzida a SE da região hidrográfica, desde a cabeceira do rio Mira até à cabeceira da 

ribeira de Odivelas, abrangendo a quase totalidade da bacia hidrográfica do rio Roxo (ARH-Alentejo, 2011). 

O escoamento em regime natural gerado na região hidrográfica do Sado e Mira tem valores de 29,9 mm, 

128,3 mm e 262,0 mm em ano seco, médio e húmido, respetivamente. Os valores mais baixos de 

escoamento em regime natural, em ano seco, médio e húmido ocorrem ao longo do Vale do Sado, na 

quase totalidade da bacia hidrográfica do rio Roxo e nas bacias Norte das ribeiras Costeiras entre o Sado e 

o Mira (ARH-Alentejo, 2011). 
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Figura 39 - Enquadramento hidrográfico regional. 

 

A variabilidade intra-anual do escoamento é muito elevada, aumentando de ano seco para ano húmido. 

Verifica-se que em ano seco 79% do escoamento é gerado no semestre húmido, gerando-se nos meses de 

Verão (junho a setembro) apenas 5% do escoamento. Em ano médio, gera-se 85% do escoamento em 

semestre húmido e apenas 2% nos meses de Verão. O ano húmido é caracterizado por uma maior 

assimetria na distribuição do escoamento, gerando-se 90% do escoamento em semestre húmido e apenas 

1% nos meses de Verão (ARH-Alentejo, 2011). 

Em termos de volumes de escoamento, em regime natural, o rio Sado escoa 151,0 hm3 em ano seco, 704,7 

hm3 em ano médio e, 1538,1 hm3 em ano húmido (ARH-Alentejo, 2011). 
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Usos e consumos de água de circulação superficial 

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. 

Contudo, a informação não se encontra detalhada ao nível do município nem ao nível da origem da água 

(superficial ou subterrânea). 

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. 

 

Balanço hídrico ao nível das massas de água superficiais 

De acordo com PGRH6, na bacia hidrográfica “Sado” e para o ano de 2009, o balanço hídrico é de -55,7 

hm3, 273,7 hm3 e 825,6 hm3, respetivamente, para ano seco, médio e húmido. Confirma-se, assim, a 

existência de défice de água em ano considerado como seco. 

Ainda de acordo com o mesmo documento, “as situações de risco de défice de água têm origem, na 

generalidade dos casos, em captações situadas em albufeiras, pelo que a regularização interanual deverá 

ser suficiente para a não ocorrência de situações de défice de água, desde que o período de seca não 

ultrapasse o tempo necessário para a regularização do volume”. 

 

Zonas protegidas – captações de águas para consumo humano 

Relativamente às zonas protegidas de origem superficial e, na proximidade da área de Projeto, o PGRH6 

não identifica qualquer zona protegida. 

 

5.5.2.2 Enquadramento local 

A área de Projeto localiza-se na massa de água superficial codificada como PT06SAD1219 (Sado-

B5), a qual compreende o troço terminal do rio Sado e parte significativa do estuário do Sado. 

Na Figura 40, destaca-se a área de Projeto e a rede hidrográfica inclusa e adjacente à área de Projeto 

(Desenho 14 no Volume IV). Sobressaem aspetos como: ausência de drenagem superficial na maior 

parte da área de Projeto (resultado da conjugação de uma topografia quase plana com solos francamente 
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arenosos e permeáveis); escoamento superficial para NW; existência de duas pequenas charcas 

dentro dos limites da área de Projeto. 

 

 

Figura 40 - Enquadramento hidrográfico de âmbito local. 

 

5.5.2.3 Regime hidrológico de âmbito local 

Para a análise do regime hidrológico na envolvente da área de Projeto pesquisou-se a rede hidrométrica da 

base de dados SNIAmb da APA. A estação ativa mais próxima e localizada na mesma bacia hidrográfica 

(Estação 23F/01H – Alcácer do Sal, a 3,5 km para norte do Projeto) não é, contudo, representativa dos 

escoamentos superficiais da proximidade da área de Projeto. Esta não representatividade deve-se 

fundamentalmente à diferença significativa de área drenadas. 
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5.5.3 Recursos Hídricos Subterrâneos 

5.5.3.1 Enquadramento de âmbito regional 

A área de Projeto localiza-se sobre a massa de água subterrânea (ou sistema aquífero) Bacia do 

Tejo-Sado / Margem Esquerda (T3), a qual possui uma área aflorante de 6875 km² abrangendo vinte e 

seis concelhos (Figura 41). 

No Quadro 22, apresenta-se um resumo de algumas das principais características desta massa de água 

subterrânea, baseado principalmente nas informações disponibilizadas em Almeida et. al. (2000). 

 

Quadro 22 - Principais características da massa de água subterrânea “Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda”. 

Litologias dominantes 
Pliocénico: areias, com intercalações lenticulares de argilas, com espessura muito variável; 
Arenitos de Ota: arenitos com algumas intercalações de argilas; Série calco-gresosa marinha: 
arenitos calcários, margas, com espessura superior a 450 m. 

Características gerais Sistema multiaquífero, livre, confinado ou semiconfinado, em que as variações laterais e verticais 
de fácies são responsáveis por mudanças significativas nas condições hidrogeológicas. 

Produtividade (L/s) Pliocénico: mediana=15,5; Arenitos de Ota: mediana=9,7; Formações greso-calcárias: 
mediana=35. 

Parâmetros Hidráulicos 
Pliocénico: transmissividade, entre 100 e 3000 m²/dia; Arenitos de Ota: valores mais frequentes de 
transmissividade, entre 45 e 179 m²/dia; Série calco-gresosa marinha: valores mais frequentes de 
transmissividade, entre 127 e 693 m²/dia e coeficiente de armazenamento=10-3. 

Funcionamento hidráulico 

Os aquíferos estão separados por camadas de permeabilidade baixa ou muito baixa (aquitardos e 
aquiclusos). Na Península de Setúbal, o sistema é constituído por um aquífero superior livre, 
sobrejacente a um aquífero confinado, multicamada. Subjacente a este conjunto, separado por 
formações margosas espessas, existe um aquífero confinado multicamada cujo suporte litológico 
são as formações greso-calcárias da base do Miocénico. A recarga faz-se por infiltração da 
precipitação, infiltração nas linhas de água 

Piezometria / Direções de Fluxo Em termos gerais, o escoamento subterrâneo dá-se em direção ao rio Tejo e ao longo do sistema 
aquífero até ao Oceano Atlântico. 

Balanço hídrico Foram elaborados vários modelos e exceto o da HP (1994), todos eles dão o sistema como 
estando em equilíbrio. 

 

No Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (ARH-Tejo, 2011) a massa de água subterrânea 

Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda encontra-se classificada em termos de produtividade 

hidrogeológica, com classe “Alta” para qualquer das suas formações geológicas (formações pliocénicas, 

arenitos da Ota e, série calco-gresosa marinha). Em termos de evolução dos níveis piezométricos, o 

mesmo documento atribui tendência de descida dos níveis à massa de água subterrânea. 

Na segunda fase de planeamento do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste 

(APA, 2016) é atribuída uma tendência de subida do nível piezométrico, invertendo assim a classificação 

global atribuída na primeira fase de planeamento do PGRH5. 

A recarga estimada para a massa de água subterrânea Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda é de 

1.005,9 hm3/ano, correspondendo a 26% da precipitação. 
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Figura 41 - Enquadramento hidrogeológico regional. 

 

No que respeita à piezometria de âmbito regional deste sistema aquífero, dados recentes disponibilizados 

em http://snirh.pt originam as superfícies piezométricas representadas na Figura 42. 

De acordo com a informação constante na Figura 42, o sentido de fluxo preferencial das águas 

subterrâneas na região da área de Projeto é SE – NW. 
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Figura 42 - Superfícies piezométricas na massa de água subterrânea “T3”. 

Fonte: http://snirh.pt 

 

5.5.3.2 Enquadramento de âmbito local 

De acordo com o PGRH6 (APA, 2016) e, no que respeita a captações de água subterrânea para 

abastecimento público, confirma-se a sua inexistência na região envolvente à área de Projeto. Deste 

modo, também não existem nem na área de Projeto, nem na sua envolvente quaisquer perímetros de 

proteção de captações de água subterrânea para abastecimento público. 

Para o enquadramento hidrogeológico local, realizou-se inventário de captações de água subterrânea 

assente em dados disponibilizados pelo SNIRH/APA, SNIAMB/APA e pelo Proponente. As captações de 

água subterrânea inventariadas na proximidade da área de Projeto encontram-se representadas na Figura 

43 e os furos verticais da área de Projeto encontram-se representados na Figura 44 (Desenho 27 no Anexo 

IV), ambos sobre base cartográfica do LNEG. No Quadro 23, exibem-se as características dos pontos de 

água subterrânea inventariados. 

Os níveis piezométricos, considerando o período de registos compreendido entre setembro de 2017 e 

março de 2018, encontram-se compreendidos entre as cotas 14,70 e 39,46. Os gradientes 

hidráulicos, predominantemente inferiores a 10 ‰, ocorrem nalguns casos com valores superiores, 

sugerindo alguma independência hidráulica, consequência da presença de um aquífero multicamada. 

A informação atualmente existente não é suficiente para a determinação inequívoca de sentidos 

preferenciais de fluxo das águas subterrâneas. 
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Em termos de produtividade hidrogeológica e, de acordo com os ensaios de caudal realizados em cada 

furo vertical após a sua construção, os caudais específicos oscilam entre 0,1 L/s.m e 0,8 L/s.m. 

 

 
Figura 43 - Pontos de água subterrânea na envolvente da área de Projeto. 

Fonte: SNIRH/APA 
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Figura 44 - Furos verticais dentro dos limites da área e afetos ao Projeto. 
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Quadro 23 - Características dos pontos de água subterrânea inventariados. 

Referência do 
ponto de água 

Características (as disponibilizadas nas fontes consultadas) 

476/75 Poço. Sem qualquer informação adicional. (fonte: SNIRH) Localizado dentro dos limites da área de Projeto. 

476/16 Furo vertical. Sem qualquer informação adicional. (fonte: SNIRH) Localizado a 580 m dos limites da área de 
Projeto. 

476/88 (PS1) Furo vertical. Sem qualquer informação adicional. (fonte: SNIRH) Localizado a 660 m dos limites da área de 
Projeto. 

476/15 Furo vertical. Sem qualquer informação adicional. (fonte: SNIRH) Localizado a 530 m dos limites da área de 
Projeto. 

476/1 (PS2) Furo vertical. Sem qualquer informação adicional. (fonte: SNIRH) Localizado a 530 m dos limites da área de 
Projeto. 

Furo 1 (RA1) Utilização nº A002603.2019.RH6. Furo vertical com 101 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 4 L/s. NHE (set 2017) = 36,70 m. (Figura 45) 

Furo 2 (CR1) Utilização nº A002621.2019.RH6. Furo vertical com 126 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 4 L/s. NHE (ago 2017) = 35,88 m. (Figura 45) 

Furo 3 (CR2) Utilização nº A002631.2019.RH6. Furo vertical com 108 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 10 L/s. NHE (set 2017) = 44,30 m. (Figura 45) 

Furo 4 (CR3) Utilização nº A002634.2019.RH6. Furo vertical com 108 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 10 L/s. NHE (set 2017) = 43,72 m. NHE (fev 2020) = 43,47 m. (Figura 45) 

Furo 5 (CR4) Utilização nº A002640.2019.RH6. Furo vertical com 108 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 4 L/s. NHE (out 2017) = 38,93 m. (Figura 45) 

Furo 6 (RA3) Utilização nº A002644.2019.RH6. Furo vertical com 105 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 5 L/s. NHE (set 2017) = 37,25 m. (Figura 45) 

Furo 7A (RA6)  Utilização nº A002655.2019.RH6. Furo vertical com 95 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 2,5 L/s. NHE (dez 2017) = 43,32 m. NHE (fev 2020) = 45,05 m. 

Furo 8A (CR5) Utilização nº A002656.2019.RH6. Furo vertical com 98 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 2 L/s. NHE (out 2017) = 46,85 m.  

Furo 9 (RA4) Utilização nº A002683.2019.RH6. Furo vertical com 98 m de profundidade. Furo não equipado, convertido em 
piezómetro. 

Furo 9A (CR12) Utilização nº A002682.2019.RH6. Furo vertical com 108 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 3 L/s. NHE (mar 2018) = 24,60 m. 

Furo 10 (RA2) Utilização nº A002672.2019.RH6. Furo vertical com 100 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 6 L/s. NHE (set 2017) = 26,10 m. 

Furo 11 (RA5) Utilização nº A002676.2019.RH6. Furo vertical com 100 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 4,5 L/s. NHE (nov 2017) = 30,40 m. 

Furo12A (CR10) Utilização nº A002679.2019.RH6. Furo vertical com 108 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 15 L/s. NHE (fev 2018) = 23,93 m. 

Furo 13 (CR6) Utilização nº A002677.2019.RH6. Furo vertical com 108 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 10 L/s. NHE (nov 2017) = 43,00 m. 

Furo 14 (CR8) Utilização nº A002680.2019.RH6. Furo vertical com 108 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 12,5 L/s. NHE (jan 2018) = 40,71 m. 

Furo 16 (CR11) Utilização nº A002681.2019.RH6. Furo vertical com 108 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 7,5 L/s. NHE (fev 2018) = 22,54 m. 

Furo 17 (CR9) Utilização nº A002678.2019.RH6. Furo vertical com 108 m de profundidade. Caudal máximo instantâneo 
autorizado = 6 L/s. NHE (jan 2018) = 23,48 m. 
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Figura 45 - Alguns dos furos associados ao Projeto (imagens captadas em fevereiro de 2020). 

 

5.5.4 Qualidade das Águas 

5.5.4.1 Enquadramento legal 

A avaliação da qualidade da água é enquadrada legalmente pelo DL 236/98, de 1 de agosto, que 

estabelece as normas, os critérios e os objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático 

e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos. Para os parâmetros de qualidade 

estabelecidos naquele diploma foram definidos: Valores Máximos Admissíveis (VMA), que indicam os 

valores de norma de qualidade que não devem ser ultrapassados; Valores Máximos Recomendáveis 

(VMR), que indicam os valores de norma de qualidade que devem ser respeitados ou não excedidos; e 

Valores Limite de Emissão (VLE) que indicam o valor da concentração de determinadas substâncias que 

não podem ser excedidos por descarga no meio aquático. A secção III, daquele diploma, relativa à água 

para consumo humano foi revogada pelo DL 243/2001, de 5 de setembro, que aprova as normas relativas à 

qualidade da água destinada a este uso, transpondo para o direito interno a Diretiva n.º 98/83/CE, do 

Conselho, de 3 de novembro. Este último, revisto pelo DL 306/2007 de 27 de agosto. 

Quando considerado o uso para consumo humano (o mais exigente em termos de qualidade), a água deve 

satisfazer um conjunto de condições relativamente a valores paramétricos fixados nas partes I, II e III do 

Anexo I do DL 306/2007 de 27 de agosto, bem como, cumprir os controlos de rotina, inspeção e 

frequências mínimas de amostragem e análise de águas com esse fim. Não sendo indicado o seu uso para 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  135 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

um fim específico, as águas superficiais deverão, contudo, satisfazer um conjunto de objetivos ambientais 

de qualidade mínima. Esses objetivos ambientais são listados no Anexo XXI do DL 236/98, de 1 de agosto. 

A descarga de águas residuais no meio aquático recetor condiciona a sua qualidade e encontra-se 

genericamente regulamentada no Anexo XVIII do DL 236/98, de 1 de agosto. Articulados com o DL 236/98, 

de 1 de agosto, referem-se os seguintes diplomas estabelecidos, também, com vista à redução da poluição 

dos meios aquáticos provocada pelas descargas de águas residuais pontuais e difusas: 

- DL 506/99, de 20 de novembro, que fixa objetivos de qualidade de determinadas substâncias 

perigosas que foram consideradas prioritárias em função da respetiva toxicidade, persistência e 

bioacumulação; 

- DL 261/2003, de 21 de outubro, que constitui um aditamento ao diploma anterior e onde se encontram, 

também, definidos objetivos de qualidade para determinadas substâncias perigosas. 

Finalmente, foi publicado o DL n.º 103/2010, de 24 de setembro, que estabelece normas de qualidade 

ambiental (NQA) para as substâncias prioritárias e para outros poluentes, identificados, respetivamente, 

nos anexos I e II do diploma, tendo em vista assegurar a redução gradual da poluição provocada por 

substâncias prioritárias e alcançar o bom estado das águas superficiais. Este diploma revoga parcialmente 

os diplomas anteriormente referidos, nomeadamente os Anexos I, XX e XXI do DL 236/98, de 1 de agosto e 

o Anexo do DL 506/99, de 20 de novembro, alterado pelo DL 261/2003, de 21 de outubro. 

Ainda, em termos legais, destaca-se o facto de o DL 235/97, de 3 de setembro, alterado pelo DL 68/99, de 

11 de março, estabelecer o regime de proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem 

agrícola, designando-se por zonas vulneráveis as áreas onde existam águas poluídas por nitratos de 

origem agrícola ou suscetíveis de o vir a ser bem como as áreas que drenam para aquelas águas. De 

acordo com a Portaria nº 164/2010 de 16 de março (a qual aprova a lista das zonas vulneráveis e as cartas 

das zonas vulneráveis do continente), a área de Projeto não se insere nem se encontra próxima de 

qualquer zona vulnerável. 

 

5.5.4.2 Potenciais contaminantes aquáticos associados à atividade em estudo 

Na produção de relva, atividade agrícola de regadio, os parâmetros que assumem maior relevo sobre a 

qualidade da água (quer de circulação superficial quer de circulação subterrânea) são os relacionados 

com a fertilização, nomeadamente as diferentes formas de azoto (ex. NH4+ ou NO3-), fósforo e/ou potássio 

e, os relacionados com a aplicação de fitofármacos (herbicidas, fungicidas, inseticidas). 
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A migração destes compostos para o meio hídrico pode ter origem semi-natural (durante eventos 

inesperados de precipitação intensa e/ou prolongada) ou resultar de ação humana por incorreto 

doseamento (sobre doseamento) de fertilizantes e/ou fitofármacos. 

Com o objetivo de minimizar os impactes na qualidade das águas, o projeto contempla um sistema de 

otimização da quantidade de químicos denominado de “spoon feeding” (adubação à colher), o qual 

consiste no fornecimento criterioso de adubo à cultura, evitando-se assim desperdícios e lixiviados. 

Adicionalmente, o projeto agrícola privilegia os adubos de libertação lenta (9-12 semanas). 

Poder-se-ão considerar ainda como potenciais contaminantes das águas, ainda que com reduzida 

probabilidade, os relacionados com os efluentes domésticos, os combustíveis e os lubrificantes 

existentes na propriedade. 

 

5.5.4.3 Potenciais contaminantes aquáticos associados a atividades na envolvente da área de 

Projeto 

Na envolvente da área de Projeto coabitam diversos tipos de ocupação do território. De acordo com a Carta 

de Ocupação do Solo, datada de 2018, na região envolvente à área de Projeto (raio de pesquisa de 5 km) 

predominam as seguintes classes de ocupação do solo: 

- Florestas de resinosas (48,5% da área considerada na análise e apresentada na Figura 46); 

- Florestas de folhosas (15,6% da área); 

- Culturas temporárias (e.g. arroz) (13,5% da área); 

- Pastagens melhoradas (4,8% da área); 

- Superfícies agroflorestais (3,7%). 

Destaca-se ainda o atravessamento da área pela autoestrada A2, pelas estradas nacionais N120 e N253 e 

pela ferrovia. 

Para complementar a inventariação de eventuais fontes de contaminação pontuais dos recursos hídricos 

superficiais (nomeadamente a localização de pontos de rejeição de águas residuais no meio hídrico), 

consultou-se o SNIAMB/APA. Na área considerada identificou-se uma única ETAR (ETAR de Alcácer do 

Sal - Sul) e respetivo ponto de descarga no meio hídrico.  

Da observação de imagens de satélite recentes conclui-se que nesta mesma área envolvente da área de 

Projeto coabitam igualmente no território: a cidade de Alcácer do Sal, postos de abastecimento de 

combustível, indústria extrativa, uma importante unidade industrial de transformação de tomate (abrangida 
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pelo DL 150/2015, de 5 de agosto e classificada com nível inferior de perigosidade) e explorações 

pecuárias. 

 

 

Figura 46 - Cartografia da ocupação do solo na envolvente da área de Projeto (fonte: COS2018). 
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5.5.4.4 Qualidade das águas superficiais 

De acordo com a avaliação do estado das massas de água superficiais, incluída no Plano de Gestão da 

Região Hidrográfica do Sado e Mira (APA, 2016), o troço terminal do rio Sado encontra-se classificado 

com estado ecológico e estado químico Bom e o afluente da margem esquerda do rio Sado 

(relativamente próximo da área de Projeto) classificado com estado ecológico Bom e estado 

químico Desconhecido (Figura 47). 

Na 1ª fase de planeamento do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira, o troço terminal 

do rio Sado encontrava-se classificado com estado final “Medíocre”, sugerindo, deste modo, uma 

melhoria da qualidade das águas do rio Sado. 

 

 

Figura 47 - Estado ecológico das massas de água superficiais na região envolvente à área de Projeto. 
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Ainda para a caracterização regional da situação de referência em termos de qualidade das águas 

superficiais consultou-se o SNIRH e o SNIAMB da APA. A pesquisa efetuada na área envolvente da área 

de Projeto devolveu uma estação (23F/21 – Sado – Alcácer do Sal) situada a 3,5 km para norte, no rio 

Sado (Figura 48), com dados para um período temporal bastante reduzido (fevereiro de 2002 a setembro 

de 2004). 

Ainda que a representatividade desta estação seja bastante reduzida, uma vez que a qualidade das águas 

aqui monitorizadas é o reflexo de um conjunto de atividades potencialmente poluidoras que extravasa 

largamente a área de influência do Projeto, apresentam-se no Quadro 24 amplitudes de concentrações 

para um dado conjunto de parâmetros físico-químicos e microbiológicos. 

 

Quadro 24 - Intervalos de concentrações (parâmetros físico-químicos) de amostras de água recolhidas na estação 

23F/21 (rio Sado, em Alcácer do Sal). 

PARÂMETROS UNIDADES 23F/21 

pH Unidade de pH 7,6 – 8,5 (5) 

Óleos e gorduras mg/L < 0,05 (5) 

Oxigénio dissolvido % de saturação 49 – 141 (5) 

Oxigénio dissolvido mg/L O2 4,1 – 14,0 (5) 

Sólidos suspensos totais (SST) mg/L 61 – 197 (5) 

Ortofosfato total mg P/L  0,01 – 0,07 (5) 

Azoto amoniacal mg/L <0,01 – 0,15 (5) 

Nitrato total mg N/L 0,4 – 1,0 (5) 

Chumbo total mg/L 0,8 – 1,0 (2) 

Cobre total mg/L 4,8 – 14,4 (2) 

Cádmio total mg/L 0,2 – 0,5 (2) 

Níquel total mg/L 1,4 – 3,3 (2) 

Zinco total mg/L 3 – 21 (2) 

PCB total mg/L <0,0007 (5) 
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Figura 48 - Rede de monitorização da qualidade das águas superficiais, da responsabilidade da APA. 

 

5.5.4.5 Qualidade das águas subterrâneas 

De acordo com os relatórios da 2ª Fase de Planeamento do Plano de Gestão da Região Hidrográfica 5, a 

massa de água subterrânea “Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda” exibe estado químico Bom, 

mantendo a classificação da 1ª Fase de Planeamento. 

Para a caraterização mais detalhada e com maior representatividade espacial da qualidade das águas 

subterrâneas na região envolvente à área de Projeto consideram-se dados disponibilizados no SNIRH 

referentes a três pontos de água subterrânea (476/14, 485/10 e 485/AG40) pertencentes à rede de 
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monitorização da qualidade das águas subterrâneas da APA. Algumas características destes pontos de 

água são apresentadas no Quadro 25 e a sua representação cartográfica é exibida na Figura 49. 

 

Quadro 25 - Pontos de água da rede de qualidade das águas subterrâneas da APA, considerados no EIA. 

Referência do 
ponto de água 

Características (as disponibilizadas nas fontes consultadas) 

476/14 
Furo vertical com 136 metros de profundidade. Interseta grés, margas e calcários. Os troços de tubo-ralo 
situam-se entre os 61 e os 132 metros de profundidade (fonte: SNIRH). Localizado a 5 km para NNW dos 
limites da área de Projeto. 

485/10 
Furo vertical com 55 metros de profundidade. Interseta areias, argilas e grés. Os troços de tubo-ralo situam-se 
entre os 12 e os 50,5 metros de profundidade (fonte: SNIRH). Localizado a 9,1 km para SSW dos limites da 
área de Projeto. 

485/AG40 Nascente. Sem qualquer informação adicional (fonte: SNIRH). Localizado a 8,1 km para sul dos limites da 
área de Projeto. 

 

No Quadro 26, exibem-se intervalos de concentrações para um conjunto de parâmetros selecionado, de 

águas amostradas nos pontos de água subterrânea referenciados como 476/14, 485/10 e 485/AG40. Estes 

dados resultam de amostragem efetuadas no período compreendido entre os anos 2000 e 2019. 

 

Quadro 26 - Intervalos de resultados analíticos (físico-químicos e microbiológicos) de amostras de águas 

subterrâneas na envolvente da área de Projeto. 

PARÂMETROS UNIDADES 476/14 485/10 485/AG40 

pH Unidade de pH 6,6 – 7,6 (13) 6,3 – 7,4 (14) 6,2 – 7,2 (10) 

Condutividade µS/cm 146 - 525 (27) 109 - 205 (24) 86 - 170 (14) 

Oxidabilidade ao permanganato mg/L <1 – 2 (10) <1 – 1 (10) 2 -6 (10) 

Oxigénio dissolvido % de saturação 33 – 96 (14) 38 – 94 (13) 22 – 94 (14) 

Oxigénio dissolvido mg/L O2 2,4 – 7,6 (14) 3,5 – 8,9 (13) 1,8 – 9,0 (14) 

Sílica mg/L 12 – 29 (7) 8 – 15 (7) 18 (1) 

Cloretos mg/L 25 - 260 (33) 16 - 74 (31) 21 – 66 (19) 

Ortofosfato total mg P2O5/L  <0,02 - <0,16 (27) <0,02 - 0,20 (25) <0,02 - 0,09 (13) 

Azoto amoniacal mg/L <0,03 – 0,16 (33) <0,03 – 0,55 (31) <0,03 – 0,26 (19) 

Nitratos mg/L 2 - 37 (36) 4 – 23 (33) <2 - 30 (22) 

Bicarbonatos Mg/L 170 – 230 (2) 42 – 159 (2) n.d. 

Sulfatos mg/L <10 – 63 (34) <10 - <25 (32) <10 - <25 (20) 

Magnésio mg/L 8 -17 (6) 5 – 7 (6) 5 (1) 

Cálcio mg/L 56 - 64 (6) 9 – 13 (6) 8 (1) 

Potássio mg/L 1,2 – 2,5 (9) 1,2 – 1,7 (8) 3,8 (1) 

Sódio mg/L 17 – 31 (6) 13 – 17 (6) 19 (1) 

Coliformes fecais MPN ou ufc/100mL 0 - 90 (12) 0 - 7 (11) 0 - 480 (7) 
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PARÂMETROS UNIDADES 476/14 485/10 485/AG40 

Clorpirifos mg/L <0,05 (4) <0,05 (3) <0,05 (3) 

2,4-D mg/L <0,05 (3) <0,05 (3) <0,05 (3) 

Azoxistrobina mg/L <0,05 (1) n.d. n.d. 

MCPA mg/L <0,05 (3) <0,05 (3) <0,05 (3) 

MCPP mg/L <0,05 (3) <0,05 (3) <0,05 (3) 

 

 

 
Figura 49 - Seleção de pontos de água da rede de qualidade das águas subterrâneas da APA. 
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A análise dos dados constantes no Quadro 26 permite, para o conjunto de parâmetros selecionado, tecer 

as seguintes considerações: 

- As águas são neutras ou ligeiramente ácidas e medianamente mineralizadas (109 mS/cm < 

condutividade elétrica < 525 mS/cm); 

- No que respeita a compostos azotados, globalmente não exibe problemas com concentrações 

excessivas de nitratos e/ou azoto amoniacal. Ocorrem, contudo, algumas situações (28% de 

ocorrências na água do furo 476/14 e 5% de ocorrências na água do furo 485/AG40) em que a 

concentração em nitratos excede o VMR Classe A1 do Anexo I do DL 236/98; 

- Em termos de oxigenação estas águas exibem várias não conformidades (79% das amostragens 

consideradas na água do furo 476/14, 8% no ponto de água 485/10 e 21% na água da nascente 

485/AG40) quando se confrontam os resultados com o VMR Classe A1 do Anexo I do DL 236/98; 

- As águas exibem, pontualmente, contaminação microbiológica de origem fecal. 

Para o refinamento da caracterização da qualidade das águas subterrâneas subjacentes à área de Projeto 

realizaram-se em julho de 2019, três amostragens de água subterrânea provenientes dos furos associados 

ao Projeto. Os resultados obtidos são exibidos no Quadro 27. As cópias dos boletins analíticos encontram-

se no Volume III no Anexo 15. 

 

Quadro 27 - Resultados analíticos (físico-químicos) de amostras de águas subterrâneas de furos verticais da área de 

Projeto. 

PARÂMETROS UNIDADES 1 2 7 

pH Unidade de pH 7,1 7,0 7,9 

Condutividade µS/cm 227 217 250 

Cloretos mg/L 23,3 31,1 17,8 

Azoto amoniacal mg/L 0,14 <0,05 <0,05 

Nitratos mg/L 10 <5 <5 

Nitritos mg/L <0,01 <0,01 <0,01 

Sulfatos mg/L <10 <10 <10 

Ferro mg/L 90 40 190 

Manganês mg/L 35 8 7 

Carbono orgânico total mg/L 1,17 <0,50 <0,50 

Lambda-cialotrina mg/L <0,01 n.d. <0,01 

Beta-ciflutrina mg/L n.d. <0,01 n.d. 

Teflutrina mg/L <10 <10 <10 

MCPA mg/L <0,05 <0,05 <0,05 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  144 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

PARÂMETROS UNIDADES 1 2 7 

2,4-D mg/L <0,05 <0,05 <0,05 

Dicamba mg/L <0,05 <0,05 <0,05 

MCPP mg/L <0,05 <0,05 <0,05 

Azoxistrobina mg/L <0,05 <0,05 <0,05 

Glifosato mg/L <0,10 <0,10 <0,10 

Ditiocarbamatos (CS2) mg/L <0,10 <0,10 <0,10 

 

Os resultados analíticos obtidos encontram-se em linha com os dados disponíveis para os três pontos de 

água subterrânea considerados para a caracterização regional da qualidade das águas subterrâneas. 

Destacam-se ainda as concentrações reduzidas nos compostos azotados (azoto amoniacal, nitrito e 

nitrato) e, a não quantificação de qualquer dos princípios ativos pesquisados. 

 

5.5.4.6 Vulnerabilidade das águas subterrâneas 

De uma forma gera,l não existe nenhuma forma satisfatória de representar a vulnerabilidade dos aquíferos. 

De facto, não é possível representar num único mapa, sobretudo de pequena escala todas as 

condicionantes geológicas, hidrogeológicas e hidroquímicas que exercem algum controlo sobre o 

comportamento dos contaminantes. Cada grupo de contaminantes, é afetado por inúmeros fatores que 

incluem o tipo e a espessura do solo, características e espessura da zona não saturada (zona vadosa), 

taxa de recarga, características do aquífero, etc. 

Ainda assim, são frequentemente utilizados índices que sintetizam, num único valor, a influência de todos 

os fatores que, direta ou indiretamente, contribuem para influenciar a sua vulnerabilidade. 

Neste EIA, apresentam-se duas abordagens da vulnerabilidade aquífera das formações subjacentes à área 

de Projeto. A primeira, segundo o Método Qualitativo EPPNA6, realizada a partir de metodologias 

qualitativas baseadas no critério litológico dos aquíferos ou das formações hidrogeológicas indiferenciadas. 

A segunda abordagem, recorrendo ao Índice de Suscetibilidade (IS) desenvolvido por Ribeiro (2005). 

O primeiro método considera oito classes de vulnerabilidade, descritas no Quadro 28, sendo que de acordo 

com este método a área de Projeto enquadra-se nas classes de vulnerabilidade V4 (vulnerabilidade média) 

e V7 (vulnerabilidade baixa). 

 

                                                            

6 Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água (2002). 
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Quadro 28 - Classes de vulnerabilidade segundo um critério litológico. 

Classe Tipo de Aquífero Risco 

V1 Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alto 

V2 Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Médio a Alto 

V3 Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água 
superficial 

Alto 

V4 Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com a água 
superficial 

Médio 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a Baixo 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixo a Variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 

V8 Inexistência de aquíferos Muito baixo 

 

O Índice de Suscetibilidade (IS) (Ribeiro, 2005) considera características puramente intrínsecas (não 

pondera o parâmetro de ocupação de solo e atribui diferentes valores aos restantes parâmetros) sendo 

aplicável a sistemas aquíferos porosos ou com dupla porosidade (fraturados e porosos). 

O IS é calculado a partir da soma ponderada de quatro parâmetros, traduzindo-se na fórmula: 

IS = 0,24 D + 0,27 R + 0,33 A + 0,16 T 

Sendo: D – Profundidade da zona saturada; R – Recarga do aquífero; A - Geologia do aquífero; T – Declive 

do terreno. 

Assim, a cada parâmetro são atribuídos valores de acordo com as caraterísticas do terreno em avaliação, 

obtendo-se o valor IS, que se divide em oito classes de vulnerabilidade (Quadro 29). 

 

Quadro 29 - Classificação de vulnerabilidade (IS). 

IS Vulnerabilidade 

>90 Extremamente vulnerável 

80-90 Muito elevada 

70-80 Elevada 

60-70 Moderada a alta 

50-60 Moderada a baixa 

40-50 Baixa 

30-40 Muito baixa 

<30 Extremamente baixa 

Fonte: Portaria 336/2019, de 26 de setembro. 
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Aplicando o IS à área de Projeto obtém-se um resultado de 55,2 o qual corresponde a uma 

vulnerabilidade moderada a baixa. Os pressupostos assumidos foram: D = 20 (uma vez que as 

profundidades dos níveis freáticos medidos em furos da propriedade são na sua quase totalidade 

superiores a 22,90 metros); R = 60 (considerando uma precipitação média anual de 600 mm e uma taxa de 

recarga correspondente a 26% da precipitação); A = 60 (correspondendo a arenitos, calcários e argilitos); T 

= 90 (considerando que na propriedade predominam declives inferiores a 6%). 

Destaca-se a robustez destas estimativas com ambas as metodologias a convergirem nos resultados e na 

classificação final da vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação. 

 

5.6 Qualidade do Ar 

5.6.1 Metodologia 

Neste subcapítulo tem-se como objetivo caracterizar a qualidade do ar na área de influência do Projeto 

Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo, de forma a aferir em que medida o projeto irá influenciar positiva 

ou negativamente na sua alteração. 

Em termos metodológicos, procedeu-se à caraterização da qualidade do ar na área em estudo, atendendo 

aos seguintes aspetos: 

 Enquadramento legal; 

 Identificação das principais fontes poluidoras; 

 Análise quantitativa da qualidade do ar com base nos dados disponíveis na Base de Dados Online 

sobre a Qualidade do Ar disponibilizados pela APA (QualAr); 

 Análise qualitativa da qualidade do ar de acordo com o IQar (Índice de Qualidade do Ar) 

disponibilizado pela APA. 

Os poluentes atmosféricos subdividem-se em dois grupos: 

 Poluentes Primários – são aqueles que são emitidos diretamente pelas fontes de emissão para a 

atmosfera. Por exemplo: monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), nomeadamente 

monóxido de azoto (NO) e dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) ou as partículas em 

suspensão, nomeadamente PM10 e PM2.5 (partículas de diâmetro igual ou inferior a 10 µm e 2.5 µm, 

respetivamente); 

 Poluentes Secundários – são aqueles que resultam de reações e de transformações entre 

poluentes primários na atmosfera. Por exemplo: ozono troposférico (O3), resultante de um conjunto 
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de reações fotoquímicas complexas envolvendo Compostos Orgânicos Voláteis (COV), óxidos de 

azoto, oxigénio e radiação solar. 

No Quadro 30, estão apresentados os poluentes atmosféricos que são monitorizados de forma mais 

intensiva, comuns de áreas urbanas e industriais, as suas principais fontes e efeitos na saúde humana e no 

ambiente. 

 

Quadro 30 - Poluentes atmosféricos, fontes e efeitos na saúde e no ambiente. 

Poluente Fontes Efeitos na Saúde e no Ambiente 

Óxidos de 
Azoto (NOx) 

- Queima de combustíveis fósseis; 

- Centrais termoelétricas, tráfego rodoviário, 
navios, e alguns processos de fabrico (por 
exemplo a indústria química de produção de 
fertilizantes azotados); 

- Nas fontes de origem natural, destacam-se as 
trovoadas e a atividade bacteriana. 

- Causa efeitos que vão desde a irritação dos olhos e garganta, até à afetação das 
vias respiratórias, provocando diminuição da capacidade respiratória, dores no peito, 
edema pulmonar e danos no sistema nervoso central e nos tecidos. Os grupos mais 
sensíveis como as crianças, os asmáticos e os indivíduos com bronquites crónicas 
são os mais afetados; 

- Intervêm no processo de formação do ozono troposférico na presença de 
compostos orgânicos voláteis (COV) e de radiação solar;  

- O NO2 é a principal fonte de nitratos, que constituem uma fração importante das 
partículas PM2.5; 

- Contribuem para o fenómeno das chuvas ácidas assim como para a eutrofização 
dos cursos de água e dos lagos, para a destruição da camada de ozono 
estratosférico e para o efeito de estufa. 

Ozono (O3) 

- O ozono troposférico é um poluente secundário 
que resulta geralmente da transformação química 
na atmosfera de poluentes primários, em 
particular os óxidos de azoto e os compostos 
orgânicos voláteis, por ação da radiação solar.  

- É um gás agressivo para as mucosas oculares e respiratórias e penetra nas vias 
respiratórias profundas, afetando essencialmente os brônquios e os alvéolos 
pulmonares; 

- Causa irritações nos olhos, nariz e garganta, dores de cabeça e por problemas 
respiratórios, tais como dificuldade em respirar, dores no peito e tosse. Pode também 
provocar o agravamento de patologias respiratórias já existentes e reduzir a 
resistência a infeções respiratórias; 

- Tem um efeito nocivo sobre a vegetação ao reduzir a atividade fotossintética e 
sobre certos materiais como a borracha, têxteis e pinturas;  

- Ao nível da troposfera, o O3 é também um gás com efeito de estufa, contribuindo 
para o aquecimento global. 

Partículas 
(PM10 e 
PM2.5) 

- Queima de combustíveis fósseis, o tráfego 
rodoviário e determinados processos industriais; 

- Fontes naturais: vulcões, fogos florestais ou 
resultam da ação do vento sobre o solo e 
superfícies aquáticas. 

- As partículas com um diâmetro aerodinâmico inferior a 10 µm (PM10) são as mais 
nocivas pois penetram no aparelho respiratório, podendo as mais finas, de diâmetro 
inferior a 2,5 µm (PM2.5), atingir os alvéolos pulmonares e interferir nas trocas 
gasosas, contribuindo para o risco de desenvolvimento de doenças respiratórias e 
cardiovasculares, assim como para o cancro de pulmão; 

- São um veículo de transporte eficaz para outros poluentes atmosféricos que se 
fixam à sua superfície, especialmente hidrocarbonetos e metais pesados. Estas 
substâncias são muitas vezes transportadas até aos pulmões onde podem depois ser 
absorvidas para o sangue e tecidos; 

- Os efeitos de sujidade nos edifícios e monumentos são os efeitos mais evidentes 
das partículas no ambiente. 
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Poluente Fontes Efeitos na Saúde e no Ambiente 

Monóxido de 
Carbono 

(CO) 

- Combustão incompleta de combustíveis fósseis 
ou de outras matérias orgânicas; 

- Tráfego automóvel; 

- O CO de origem secundária presente na 
atmosfera resulta, sobretudo, da oxidação de 
poluentes orgânicos, tais como o metano; 

- Fontes naturais deste poluente são as erupções 
vulcânicas, os fogos florestais e a decomposição 
da clorofila. 

- O CO tem a capacidade de se combinar irreversivelmente com a hemoglobina do 
sangue em lugar do oxigénio, constituindo um risco significativo, sobretudo para 
indivíduos com problemas cardiovasculares;  

- Afeta a perceção visual, capacidade de trabalho, destreza manual, capacidade de 
aprendizagem e desempenho de tarefas complexas. Os primeiros sintomas são as 
dores de cabeça e as vertigens que se agravam com o aumento das concentrações 
deste poluente, podendo depois observar-se náuseas e vómitos, e no caso de uma 
exposição prolongada, pode ocorrer o coma ou a morte; 

- O CO intervém nos mecanismos de formação do ozono troposférico. Na atmosfera, 
transforma-se em dióxido de carbono, contribuindo assim para o efeito de estufa. 

Dióxido de 
Enxofre 

(SO2) 

- É emitido no momento da queima de 
combustíveis fósseis tais como o carvão e o 
fuelóleo; 

- Centrais térmicas, as grandes instalações de 
combustão industriais e as unidades de 
aquecimento doméstico; 

- As fontes naturais são sobretudo as atividades 
geotérmicas. 

- Causa irritação dos olhos e problemas de ordem respiratória, como irritação das 
vias respiratórias superiores, nariz e garganta. Pode também causar lesões a nível 
pulmonar, tosse e broncoconstrição. Pode ainda potenciar os efeitos de doenças 
cardiovasculares e respiratórias, como por exemplo a asma; 

- Participa no fenómeno de formação das chuvas ácidas. Contribui para a 
degradação da pedra e dos materiais de numerosos monumentos; 

- Afeta a vegetação, podendo causar diminuição das taxas de crescimento e 
fotossintética devido à degradação da clorofila e aumento da sensibilidade a outros 
fatores como o gelo e/ou parasitas. 

Compostos 
Orgânicos 
Voláteis 
(COV) 

- Os COV entram na composição dos 
combustíveis e de diversos produtos de uso 
corrente como as tintas, colas, cosméticos, 
solventes, detergentes de limpeza, de uso 
doméstico, profissional ou industrial;  

- São emitidos durante a sua combustão 
(nomeadamente nos gases de escape dos 
veículos rodoviários), ou por evaporação no 
momento da sua produção, armazenamento e 
utilização; 

- Fonte natural: vegetação. 

- Os efeitos são muito variáveis, dependendo da natureza do composto, podendo 
variar de uma simples incomodidade olfativa até efeitos mutagénicos e 
carcinogénicos (provocados por compostos como o benzeno), passando por 
irritações diversas e por uma diminuição da capacidade respiratória; 

- Desempenham um papel muito importante nos mecanismos de formação do ozono 
na troposfera. Intervêm igualmente nos processos conducentes à formação de gases 
com efeito de estufa. 

Fonte: http://www.ccdr-lvt.pt/ 

 

De acordo com Estratégia Nacional para o Ar (ENAR) 2020, cada poluente produz uma gama de efeitos, de 

ligeiros a graves, em função da concentração, os quais se sintetizam no Quadro 31, Quadro 32 e Figura 50, 

identificando-se como principais consequências da poluição atmosférica: 

 os danos na saúde humana resultantes da exposição aos poluentes atmosféricos ou da ingestão 

de poluentes transportados pelo ar, que após deposição nos solos se acumulam na cadeia 

alimentar; 

 a acidificação dos ecossistemas (tanto terrestres como aquáticos), conduzindo à perda de flora e 

fauna; 

 a eutrofização de ecossistemas terrestres e aquáticos, com perdas na diversidade de espécies; 

 os danos e perdas na produtividade de culturas agrícolas, florestas e outra vegetação devido 

à exposição ao O3 troposférico; 
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 os impactes dos metais pesados ou metaloides tóxicos e poluentes orgânicos persistentes 

nos ecossistemas, devido à sua toxicidade ambiental e à bioacumulação;  

 a contribuição para alterações no balanço radiativo e efeitos indiretos sobre o clima; 

  a redução da visibilidade atmosférica; 

 os danos nos materiais e edifícios, devido à exposição a poluentes acidificantes e O3. 

 

Quadro 31 – Poluentes atmosféricos – tempo de residência na atmosfera, propriedades tóxicas e efeitos climáticos. 

Poluente 
Tempo de residência 

na atmosfera Propriedades tóxicas 
Propriedades ao nível das 

alterações climáticas 

CO2 150 anos 
 Acidificação das águas 

marinhas 

 Afeta a fotossíntese 

 Gás com efeito de estufa 

 Longo tempo de residência 

N2O 110 anos  Destruição da camada de 
ozono estratosférico 

 Gás com efeito de estufa 

 Tempo de residência longo 

CH4 10 anos  Percursos de ozono 
troposférico 

 Gás com efeito de estufa 

 Tempo de residência intermédio 

O3 1 mês  Efeitos adversos na saúde e 
vegetação 

 Gás com efeito de estufa 

 Tempo de residência curto 

SO2 1 semana  Acidificação 

 Efeitos na saúde humana 
 Partículas de sulfato suprimem 

o aquecimento global 

Soot 

(fuligem) 
1 semana  Efeitos na saúde humana  Soot e partículas negras 

aumentam o aquecimento global 

NOx 1 semana 

 Percursos de ozono 
troposférico 

 Acidificação 

 Eutrofização 

 Partículas de nitrato podem 
suprimir o aquecimento global 

NH3 <1 semana  Acidificação 

 Eutrofização 
 Partículas de amónia podem 

suprimir o aquecimento global 

Fonte: ENAR 2020 - Enquadramento e Diagnóstico (APA - Versão para consulta pública, março 2015) 
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Figura 50 – Efeitos da poluição atmosférica na saúde humana. 

Fonte: ENAR 2020 - Enquadramento e Diagnóstico (APA - Versão para consulta pública, março 2015) 

 

Quadro 32 - Interações e impactes causados pelos poluentes atmosféricos e pelos gases de estufa numa abordagem 

multi-poluente/multi-efeito (abordagem GAINS). 

 
Poluentes tradicionais Gases de efeito de estufa 

 

PM SO2 NOx COV NH3 CO CO2 CH4 N2O 

PFCs 

HFCs 

SF6 

Impactes na saúde:           

PM X X X X X      

O3   X X  X  X   

Impactes na vegetação:           

O3   X X  X  X   

Acidificação  X X  X      

Eutrofização   X  X      

Impactes no clima           

Efeito direto e a longo termo       X X X X 

Efeito indireto e a curto termo X X X X X X     

Fonte: ENAR 2020 - Enquadramento e Diagnóstico (APA - Versão para consulta pública, março 2015) 
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5.6.2 Enquadramento Legal 

A Diretiva 2008/50/CE, de 21 de maio, agrega num único ato legislativo, as disposições legais da Diretiva 

96/62/CE, de 27 de setembro, e das três primeiras diretivas filhas (Diretivas 1999/30/CE, de 22 de abril, 

2000/69/CE, de 16 de novembro e 2002/3/CE, de 12 de fevereiro) relativas aos poluentes SO2, NO2, NOx, 

PM10, PB, C6H6, CO e O3, e a Decisão 97/101/CE do Conselho, de 27 de janeiro, que estabelece um 

intercâmbio recíproco de informações e de dados provenientes das redes e estações individuais que 

medem a poluição atmosférica nos Estados-membros. 

Esta Diretiva foi transposta para a ordem jurídica nacional pelo DL 102/2010, de 23 de setembro, que 

agregou ainda a quarta Diretiva filha (Diretiva 2004/107/CE, de 15 de dezembro), relativa ao arsénio, ao 

cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente, revogando os 

seguintes diplomas: DL 276/99, de 23 de julho; DL 320/2003, de 20 de dezembro; DL 279/2007, de 6 de 

agosto; e DL 351/2007, de 23 de outubro. 

O DL 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo DL 43/2015, de 27 de março, estabelece os objetivos de 

qualidade do ar tendo em conta as normas, as orientações e os programas da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), destinados a preservar a qualidade do ar ambiente quando ela é boa e melhorá-la nos 

outros casos. 

Este diploma define conceitos que serão abordados na caracterização efetuada, nomeadamente: 

 “Limiar de alerta” – nível acima do qual uma exposição de curta duração apresenta riscos para a 

saúde humana da população em geral e a partir do qual devem ser adotadas medidas imediatas; 

 “Limiar de informação” – nível acima do qual uma exposição de curta duração apresenta riscos 

para a saúde humana de grupos particularmente sensíveis da população e a partir do qual é 

necessária a divulgação imediata de informações adequadas; 

 “Valor limite” – nível afixado com base em conhecimentos científicos com o intuito de evitas, 

prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e ou no ambiente, a atingir num prazo 

determinado e que, quando atingido, não deve ser excedido. 
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Quadro 33 - Valores limite para os poluentes atmosféricos. 

Poluentes Períodos Valor limite 

Ozono (O3) 

Valor alvo para a proteção da saúde humana 
120 μg/m3, a não exceder mais de 25 dias, em 
média, por ano civil, num período de três anos. 

Limiar de informação - 1 hora 180 μg/m3 

Limiar de alerta - 1 hora 240 μg/m3 

Dióxido de 

Enxofre (SO2) 

Valor limite horário para a proteção da saúde humana - 1 
hora 

350 μg/m3, a não exceder mais de 24 vezes por 
ano civil. 

Valor limite diário para a proteção da saúde humana - 1 
dia 

125 μg/m3, a não exceder mais de três vezes por 
ano civil. 

Limiar de alerta - 3 horas 500 μg/m3 

Dióxido de 

Azoto (NO2) 

Valor limite horário para a proteção da saúde humana - 1 
hora 

200 μg/m3, a não exceder mais de 18 vezes por 
ano civil. 

Valor limite anual para a proteção da saúde humana - ano 
civil 

40 μg/m3 

Limiar de alerta - 3 horas 400 μg/m3 

Partículas 

inaláveis (PM10) 

Valor limite diário para a proteção da saúde humana - 1 
dia 

50 μg/m3, a não exceder mais de 35 vezes por 
ano civil. 

Valor limite anual para a proteção da saúde humana - ano 
civil 

40 μg/m3 

Fonte: DL n.º 102/2010, de 23 de setembro 

 

5.6.3 Principais Fontes Poluidoras 

O tipo e quantidade de poluentes atmosféricos gerados numa região estão diretamente relacionados com 

as atividades nela existentes, assim como, com o tipo de ocupação do solo na mesma. 

A área de implantação do Projeto localiza-se em meio florestal, sem ocupação edificada, sendo as 

principais fontes de poluição próximas, a Autoestrada A2, localizado a este, e o Itinerário 

Complementar do Litoral IC1, que atravessa a propriedade a oeste, onde se encontra a entrada principal 

para a Herdade do Vale Gordo. 

Tendo em conta o acima descrito, estima-se que as emissões de poluentes provenientes destas fontes não 

assumam expressão na afetação da qualidade do ar nesta região. 

No entanto, as emissões geradas pelos veículos automóveis contribuem para a degradação da qualidade 

do ar, principalmente nas faixas adjacentes às vias de maior intensidade de tráfego, e nos aglomerados 
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populacionais atravessados pelas mesmas, assumindo implicações negativas em função da sensibilidade 

dos recetores. 

Os principais poluentes emitidos pelos veículos automóveis, e que resultam essencialmente da queima dos 

combustíveis, são o monóxido de carbono (CO), o dióxido de enxofre (SO2), os óxidos de azoto (NOX) e os 

hidrocarbonetos (HC). Quando a circulação ocorre em estradas não asfaltadas acresce ainda aos referidos 

poluentes, a emissão de partículas, prejudiciais quer para a saúde humana, quer para a vegetação 

existente na envolvente dessas vias. 

No geral, não se prevê uma alteração da qualidade do ar verificada atualmente, não se verificando 

desta forma a ocorrência de impactes significativos a nível da qualidade do ar. 

 

5.6.4 Caracterização da Qualidade do Ar Local 

Para caracterizar a qualidade do ar local recorreu-se ao Índice de Qualidade do Ar (IQar) disponível na 

base de dados da APA (https://qualar1.apambiente.pt/), uma ferramenta que permite classificar de forma 

simples e compreensível o estado da qualidade do ar. 

Este índice é calculado com base na concentração dos seguintes poluentes: 

 Monóxido de Carbono (CO); 

 Dióxido de Azoto (NO2); 

 Ozono Troposférico (O3); 

 Partículas finas ou inaláveis (medidas como PM10); 

 Dióxido de Enxofre (SO2). 

O IQar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para cada um dos poluentes 

medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim determinados são comparados com 

as gamas de concentração associadas a uma escala de cores. O grau de degradação da qualidade do ar 

estará mais dependente da pior classificação verificada entre os diferentes poluentes considerados, pelo 

que o IQar será definido a partir do poluente que apresentar pior classificação.  

O índice varia de “Muito Bom” a “Mau” para cada poluente de acordo com a matriz de classificação 

seguidamente apresentada para o ano de 2018 (Quadro 34). 
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Quadro 34 - Classificação do Índice de Qualidade do Ar proposto para o ano de 2018. 

Poluente em 
causa / 

CO (mg/m3) NO2 (µg/m3) O3 (µg/m3) PM10 (µg/m3) SO2 (µg/m3) 

Classificação Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 

Mau 10 ----- 400 ----- 240 ----- 120 ----- 500 ----- 

Fraco 8 9,999 200 399 180 239 50 119 350 499 

Médio 7 7,499 140 199 120 179 35 49 210 349 

Bom 5 6,999 100 139 60 119 20 34 140 209 

Muito Bom 0 4,999 0 99 0 59 0 19 0 139 

Fonte: https://qualar1.apambiente.pt/ 

 

O ar que respiramos afeta a saúde das populações e principalmente dos grupos sensíveis cuja capacidade 

respiratória se encontra em formação ou debilitada (crianças, idosos e doentes asmáticos). No Quadro 35 

apresentam-se alguns conselhos de saúde em função do índice IQar, mencionando também as condições 

meteorológicas normalmente associadas. 

 

Quadro 35 - Conselhos de Saúde em Função do IQar. 

Índice Tempo Conselhos de Saúde 

Mau 

- Anticiclone com vento fraco; 

- Estabilidade prolongada; 

- Depressão do norte de África com uma corrente de 
SE no continente transportando poeiras do deserto; 

- Ozono: forte radiação / tempo quente contínuo. 

Todos os adultos devem evitar esforços físicos ao ar livre. Os grupos 
sensíveis (crianças, idosos e indivíduos com problemas respiratórios) 
deverão permanecer em casa com as janelas fechadas e utilizando de 
preferência sistemas apropriados de circulação/refrigeração do ar. 

Fraco 

- Anticiclone com vento fraco; 

- Situações de transição do estado do tempo; 

- Estabilidade; 

- Depressão do norte de África com uma corrente de 
SE no continente transportando poeiras do deserto; 

- Ozono: forte radiação / temperaturas elevadas 
associadas a dias de céu limpo. 

As pessoas sensíveis (crianças, idosos e indivíduos com problemas 
respiratórios) devem evitar atividades físicas intensas ao ar livre. Os 
doentes do foro respiratório e cardiovascular devem ainda respeitar 
escrupulosamente os tratamentos médicos em curso ou recorrer a 
cuidados médicos extra, em caso de agravamento de sintomas. A 
população em geral deve evitar a exposição a outros fatores de risco, 
tais como o fumo do tabaco e a exposição a produtos irritantes 
contendo solventes na sua composição. 

Médio 
- Diversas situações meteorológicas com 
características de tempo agradáveis. 

As pessoas muito sensíveis, nomeadamente crianças e idosos com 
doenças respiratórias devem limitar as atividades ao ar livre. 

Bom 

- Passagem de frentes com atividade moderada; 

- Outras situações meteorológicas com ventos 
moderados. 

Nenhuns. 

Muito Bom 

- Vento moderado a forte; 

- Temperaturas frescas; 

- Ocorrência de precipitação; 

- Passagem de frentes com atividade moderada. 

Nenhuns. 

Fonte: https://qualar1.apambiente.pt/ 
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Selecionou-se o Índice de Qualidade do Ar para a zona Alentejo Litoral, onde está inserido o concelho de 

Alcácer do Sal. Este índice apresentou, para o ano de 2018 (último dado disponível), 227 dias com um 

nível de classificação global de Bom ou Muito Bom, com apenas 3 dias com a classificação de Mau 

(Figura 51). 

O cálculo do IQar desta zona tem por base quatro estações: Monte Velho (Estação Rural de Fundo), 

Sonega (Estação Rural Industrial), Santiago do Cacém (Estação Urbana Industrial) e Monte Chãos 

(Estação Suburbana Industrial). 

 

 
Figura 51 – Histórico Anual do IQar para a zona do Alentejo Litoral, em 2018. 

Fonte: https://qualar1.apambiente.pt/qualar/index.php?page=1&subpage=11&zona=6&year=2018&x=18&y=5 

 

5.7 Ambiente Sonoro 

5.7.1 Metodologia 

A poluição sonora constitui atualmente um dos principais fatores de degradação da qualidade de vida e do 

bem-estar das populações. 

Neste contexto, no âmbito dos estudos ambientais associados ao projeto, propõe-se efetuar a 

caracterização do ambiente sonoro na área de potencial influência acústica do projeto, efetuar a avaliação 

dos impactes do descritor ruído para as fases de construção, exploração e desativação, e se necessário, 
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propor medidas de minimização com vista ao cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente o 

Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo DL 9/2007, 17 de janeiro. 

 

5.7.2 Enquadramento Legal 

A prevenção e controlo do ruído em Portugal não é uma preocupação recente, tendo já sido contemplada 

na Lei de Bases do Ambiente de 1987. Atualmente com o intuito de salvaguardar a saúde humana e o 

bem-estar das populações, está em vigor o Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo DL 9/2007, 

de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e com as 

alterações introduzidas pelo DL 278/2007, de 1 de agosto. 

O artigo 3.º do RGR define que “recetor sensível é o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou 

espaço de lazer, com utilização humana”. 

No mesmo artigo encontram-se também as definições de ruído, nomeadamente “ruído ambiente é o ruído 

global observado numa dada circunstância num determinado instante, devido ao conjunto das fontes 

sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local considerado”, ou seja, deve ser 

entendido como o ruído global existente ou decorrente da efetivação do projeto alvo de avaliação, 

correspondendo à soma energética do ruído residual com o ruído particular do projeto em avaliação. O 

“ruído particular é o componente do ruído que pode ser especificamente identificada por meios acústicos 

e atribuída a uma determinada fonte sonora”, ou seja, corresponde ao ruído particular exclusivo de 

determinada fonte em avaliação. O “ruído residual é o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais 

ruídos particulares de determinada fonte, para uma situação determinada”, ou seja, no âmbito dos estudos 

ambientais corresponde ao ruido da situação atual, normalmente equivalente à situação de referência, na 

ausência do projeto em avaliação. 

Para a caracterização do ambiente sonoro são considerados os seguintes indicadores: 

 Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20 h) 

 Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às 23 h) 

 Ln (ou Lnight) – indicador de ruído noturno (período de referência das 23 às 7 h) 

 Lden – indicador global “diurno-entardecer-noturno”, que é dado pela seguinte expressão: 

 

O DL 9/2007, de 17 de janeiro, atribui a competência aos Municípios (n.º 2 do artigo 6.º do RGR), no âmbito 

dos respetivos Planos de Ordenamento do Território, estabelecer a classificação, a delimitação e a 
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disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas, e em função dessa classificação devem ser respeitados 

os valores limite de exposição (artigo 11.º) junto dos recetores sensíveis existentes ou previstos. No 

Quadro 36 sintetizam-se os valores limite de exposição associados às classes de zonamento acústico. 

 

Quadro 36 - Valores limite de exposição ao ruído (RGR). 

Classificação acústica Limite de exposição Lden Limite de exposição Ln 

Zona Mista – a área definida em plano municipal de ordenamento do 
território, cuja ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou 
previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível. 

65 dB(A) 55 dB(A) 

Zonas Sensível – área definida em plano municipal de ordenamento 
do território como vocacionada para uso habitacional, ou para 
escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou 
previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de 
serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e 
outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no 
período noturno. 

55 dB(A) 45 dB(A) 

Zonas Sensíveis na envolvente de uma Grandes Infraestruturas de 
Transporte (GIT) 

65 dB(A) 55 dB(A) 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas 63 dB(A) 53 dB(A) 

Fonte: Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (art. 3º e art. 11º do RGR) 

 

O projeto em avaliação e os recetores sensíveis existentes e previstos potencialmente mais afetados 

localizam-se no concelho de Alcácer do Sal. 

Nos termos do disposto no artigo 6.º do RGR relativo à delimitação e disciplina das zonas sensíveis e das 

zonas mistas no âmbito dos Planos de Ordenamento do Território, de acordo a informação fornecida pelo 

Município e pela Direcção-Geral do Território (DGT), conforme estabelecido no número 1 do artigo 13.º - 

Classificação acústica do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal atualmente em vigor, 

“Para efeitos do Regulamento Geral do Ruído, adiante abreviadamente designado por RGR, todo o 

território municipal é classificado como zona mista, não devendo ficar exposto a níveis sonoros de ruído 

ambiente exterior superiores aos definidos naquele Regulamento.” 

Assim, no caso específico os valores limite de exposição a verificar junto dos recetores sensíveis na 

área de influência acústica do projeto são: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A), conforme estabelecido na 

alínea a), número 1 do artigo 11º do RGR. 

Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, o RGR prevê ainda limites de exposição 

para as atividades ruidosas permanentes (que não infraestruturas de transporte) e atividades ruidosas 

temporárias. 
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Uma atividade ruidosa permanente corresponde (artigo 3º do RGR) a “uma atividade desenvolvida com 

carácter permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou 

permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente laboração de 

estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços”. 

As atividades ruidosas permanentes, para além do cumprimento do artigo 11º, têm ainda a verificar junto 

dos recetores sensíveis existentes na proximidade os limites estabelecidos no artigo 13 – Critério de 

Incomodidade (diferença entre o nível de ruído ambiente, que inclui o ruído particular da atividade em 

avaliação e o nível de ruído residual, sem o ruído da atividade em avaliação): 

 Período diurno: LAr (com a atividade) – LAeq (sem a atividade) ≤ 5 + D; 

 Período do entardecer: LAr (com a atividade) – LAeq (sem a atividade) ≤ 4 + D; 

 Período noturno: LAr (com a atividade) – LAeq (sem a atividade) ≤ 3 + D; 

 sendo D o valor determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de 

ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência (Anexo 1 do Decreto-Lei n.º 

9/2007). 

 Segundo o ponto 5 do artigo 13º, este critério de incomodidade não se aplica, em qualquer dos 

períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou 

inferior a 45 dB(A). 

Uma atividade ruidosa temporária é definida como “a atividade que, não constituindo um ato isolado, 

tenha carácter não permanente e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou 

permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído tais como obras de construção 

civil, competições desportivas, espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados”. 

O exercício de atividades ruidosas temporárias, tais como obras, é proibido na proximidade de (artigo 14º 

do RGR): 

 Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas; 

 Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

 Hospitais ou estabelecimentos similares. 

Segundo o n.º 1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser 

autorizado pelo respetivo município, em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão 

de Licença Especial de Ruído (LER), que fixa as condições de exercício da atividade. 
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A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao 

respeito nos recetores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) 

no período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno. 

Assim, no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007), conforme explicitado 

anteriormente, o projeto em avaliação tem a verificar os limites legais estabelecidos para: 

 Atividade Ruidosa Temporária (artigos 14.º e 15.º) – Fase de construção ou desativação; 

 Atividade Ruidosa Permanente (artigo 11.º e artigo 13.º) – Fase de Exploração. 

 

5.7.3 Caracterização Acústica 

De forma a avaliar o ambiente sonoro na área de potencial influência do projeto foi efetuada a 

caracterização do ambiente sonoro nos três períodos de referência [período diurno (7h-20h), do entardecer 

(20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os conjuntos de recetores existentes, e que se enquadram no 

estabelecido na alínea q) do Artigo 3.º do DL 9/2007, que define como “Recetor sensível” – todo o edifício 

habitacional, escolar, hospitalar, com utilização humana”. 

Para além da caraterização junto dos recetores sensíveis potencialmente mais afetados, dado que está 

prevista a edificação de uma habitação associada à exploração, foi ainda avaliada a compatibilidade do 

ambiente sonoro existente no local de implantação, por forma a efetuar o “controlo prévio das operações 

urbanísticas”, enquadrado no artigo 12º do RGR. 

A caracterização acústica foi efetuada através de medições acústicas experimentais, por laboratório de 

acústica com acreditação IPAC-L0535, segundo a norma NP EN ISO/ IEC17025:2005, pelo Instituto 

Português de Acreditação (Anexo 18 do Volume III). 

Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 

2, e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da APA (2011), sendo os resultados interpretados de acordo 

com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo DL 9/2007. 

A envolvente do projeto é caraterizada por campos agrícolas ou cobertos por matos e floresta, existindo 

apenas uma habitação isolada integrada numa exploração suinícola. 

Na Figura 52, apresenta-se a localização do projeto alvo de avaliação e dos pontos de medição de ruído. 
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Figura 52 – Localização dos pontos de medição e da área de intervenção. 

Fonte: Google Earth 

 

Os resultados obtidos nas medições realizadas nos dias 19 e 20 de fevereiro e 2 de março de 2020, assim 

como a descrição dos recetores sensíveis existentes, apresentam-se em seguida: 

 

Ponto 1 – Habitação isolada integrada na exploração suína Arpsol (coordenadas 38°20'25.15"N; 

8°31'5.82"W): 

Habitação unifamiliar isolada, com um piso de altura, inserida na propriedade da exploração de suínos, 

localizada na proximidade 120 metros da rodovia IC1. A envolvente é caraterizada por campos agrícolas, 

matos e floresta e atividade pecuária. O recetor sensível localiza-se na proximidade do acesso à 

propriedade, a cerca de 200 metros das zonas de ensaio / exploração. 
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Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário do IC1 e natureza (fonação animal e aerodinâmica 

vegetal). 

Classificação Acústica: Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 55 dB(A); Le ≈ 53 dB(A); Ln ≈ 51 dB(A); Lden ≈ 58 dB(A). 

 

    

Figura 53 – Apontamento fotográfico do Ponto 1 e do recetor sensível avaliado. 

 

Ponto 2 – Local de implantação do recetor sensível proposto (coordenadas 38°20'7.24"N; 8°31'1.83"W): 

Local proposto para construção da habitação “casa do agricultor”, a integrar o projeto em avaliação. 

Localiza-se a aproximadamente 300 metros da rodovia IC1, e a envolvente é caraterizada por campos 

cobertos por matos e floresta. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário do IC1 relativamente distante e natureza (fonação 

animal e aerodinâmica vegetal). 

Classificação Acústica: Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 47 dB(A); Le ≈ 47 dB(A); Ln ≈ 46 dB(A); Lden ≈ 53 dB(A). 

 

    
Figura 54 – Apontamento fotográfico do Ponto 2 e do local avaliado. 
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Para permitir uma análise mais abrangente da compatibilidade do ambiente sonoro existente na área de 

influência acústica do projeto, com os valores limite de exposição do RGR, apresenta-se na Figura 55 um 

extrato da “Planta de Ordenamento - Outros Limites ao Regime de Uso Planta de Condicionantes” (2017) 

do PDM de Alcácer do Sal (Desenho 09 do Volume IV), onde estão identificadas as áreas de conflito 

acústico [Lden > 65 dB(A) e Ln > 55 dB(A)]. 

 

 
Figura 55 – Extrato da Planta de Ordenamento do PDM, com as áreas de conflito acústico. 

Fonte: Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal. 

 

De acordo com as áreas de conflito indicadas na “Planta de Ordenamento - Outros Limites ao Regime de 

Uso Planta de Condicionantes” do PDM de Alcácer do Sal (2017), o ambiente sonoro atual na área de 

intervenção e junto do recetor sensível existente na exploração pecuária Arpsol, cumpre os valores limite 

de exposição aplicáveis para zona mista. 

Os resultados obtidos nas medições experimentais demonstram também que o ambiente sonoro junto do 

único recetor sensível identificado na área de potencial influência acústica caracterizado pelo ponto de 

medição Ponto 1 cumpre os limites legais aplicáveis de zona mista (artigo 11.º do RGR). 
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No local previsto para implantação do recetor sensível proposto (“casa do agricultor”), caracterizado pelo 

ponto de medição de medição Ponto 2 cumpre os limites legais aplicáveis de zona mista, pelo que nos 

termos do disposto no número 1 e no número 6 do artigo 12º do RGR, pelo que neste local não existe 

impedimento ao licenciamento ou a autorização de edifícios afetos a ocupação humana com sensibilidade 

ao ruído. 

Assim, tendo em conta a seguinte hipótese de qualificação do ambiente sonoro: 

 Pouco Perturbado: Lden ≤ 55 dB(A); 

 Moderadamente Perturbado: 55 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A); 

 Muito perturbado: Lden > 65 dB(A). 

Verifica-se que o ambiente sonoro junto do recetor sensível existente (habitação isolada integrada em 

exploração suinícola) e no local para edificação de um recetor proposto é moderadamente perturbado, 

sendo a principal fonte de ruído relevante, o tráfego rodoviário do IC1. 

 

5.8 Sistemas Ecológicos 

5.8.1 Introdução 

Este subcapítulo visa caracterizar a situação de referência dos descritores de fauna, flora e vegetação. 

Esta caracterização é detalhada seguidamente, mas devem salientar-se, desde já, alguns aspetos 

importantes: 

 A área do projeto integra-se numa região do país com elementos relevantes do ponto de vista da 

conservação da fauna e da flora, razão pela qual foram implementadas várias Áreas Classificadas; 

 Entre os valores mais relevantes, salienta-se o facto de a região englobar uma extensa área de 

solos arenosos de reação ácida, o chamado “arco dunar de Sines-Tróia”. Trata-se de uma unidade 

fisiográfica, que acumulou os depósitos fluviais do Tejo e do Sado, os quais geraram solos arenosos 

de reação ácida, e por evolução biológica diferenciaram-se plantas endémicas próprias da região. 

Destas plantas, salienta-se como tendo ocorrência potencial na área de estudo: Juniperus 

navicularis (Zimbro-galego), Santolina impressa, Armeria rouyana e Thymus capitellatus. Salienta-se 

ainda a presença na região de pequenas turfeiras, possuidoras de uma flora que inclui espécies 

muito raras e ameaçadas de extinção.  

 Os valores faunísticos concentram-se nas zonas húmidas, sobretudo no Estuário do Sado, mas 

também nas lagoas costeiras de S. André e Melides. 

A área foi já sujeita a uma avaliação biológica, efetuada no âmbito do primeiro EIA. Essa avaliação, 

efetuada por outro técnico, concorda genericamente com a avaliação feita no âmbito deste estudo, o que 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  164 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

reforça a avaliação de que a área do projeto tem baixo valor biológico. 

Três aspetos parecem determinar este baixo valor: a degradação (no sentido fitossociológico do termo) 

dos habitats naturais, em resultado das práticas agrícolas e florestais das últimas décadas, a 

proximidade a Alcácer do Sal e a presença de rodovias importantes, fatores que determinam 

elevados níveis de perturbação. Aliás, esta avaliação é consistente com a avaliação das autoridades 

administrativas em matéria de conservação da natureza, as quais demarcaram as áreas classificadas para 

Oeste da área de estudo, mas não a Leste. 

 

5.8.2 Flora e Vegetação 

5.8.2.1 Aspetos gerais 

A área do projeto localiza-se num local que não integra nenhuma figura de ordenamento do território 

direcionada para a conservação da natureza: nem a Rede Natura 2000, nem a Rede Nacional de Áreas 

Protegidas, como foi referido. No entanto, localiza-se próximo de áreas classificadas, designadamente o 

Sítio Comporta/Galé localizado a cerca de 2,4 km. Para Norte, a cerca de 10 km, localiza-se a Reserva 

Natural do Estuário do Sado, integrante da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Com uma localização 

próxima e parcialmente coincidentes, referem-se outras duas áreas integradas na Rede Natura 2000: o 

Sítio de Interesse Comunitário Estuário do Sado (PTCON0011) e a Zona de Proteção Especial (para a 

avifauna) Estuário do Sado (PTZPE0011). A sua localização face a estas áreas classificadas pode ser 

verificada no Desenho 3 no Volume IV. 

Do ponto de vista biogeográfico, a área localiza-se na Província Gaditano-Onubo-Algarviense, Sector 

Ribatagano-Sadense, Superdistrito Sadense. A vegetação climácica deste superdistrito é constituída por 

sobreirais e, em solos de areia, nas estações mais secas, por zimbrais (Costa et al, 1989). Os especialistas 

discutem atualmente a possibilidade da vegetação climácica incluir pinhais de Pinheiro-bravo (Pinus 

pinaster). 

 

5.8.2.2 Valores botânicos da área enquadrante 

A área de implementação do projeto é constituída por terrenos arenosos, podzolizados, frequentemente 

entendidos como “paleodunas” (ICN, 2005). Trata-se de uma situação comum no litoral sul português. De 

facto, toda a área localizada entre Sines e o rio Tejo, e ainda alguns pontos a Sul, apresenta este tipo de 

terrenos. A vegetação associada a este tipo de solos é muito característica e, devido à abundância destes 

tipos de solos, é também frequente no litoral Sul do país. 
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Neste contexto fisiográfico, os habitats classificados pelo anexo I da Diretiva Habitats, potenciais 

característicos de paleodunas: 

 Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea) - 2150; 

 Dunas com prados da Malcolmietalia - 2230; 

 Dunas litorais com Juniperus spp. - 2250; 

 Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia - 2260; 

 Dunas com florestas de Pinus pinea e ou Pinus pinaster - 2270; 

 Dunas interiores com prados abertos de Corynephourus e Agrostis - 2330; 

 E Montados de Quercus spp. de folha perene - 6310. 

 

Considera-se que as características edáficas particulares deste tipo de solos terão determinado a 

diferenciação de um grande número de endemismos lusitanos. É o caso de várias plantas, raras, 

ameaçadas ou protegidas, designadamente: 

 Juniperus navicularis (Zimbro-galego); 

 Thymus capitellatus (Tomilho), espécie protegida pelo anexo IV da Directiva Habitats; 

 Armeria rouyana (Craveiro-das-areias), espécie protegida pelo anexo II da Directiva Habitats, com 

estatuto de conservação prioritária; 

 Santolina impressa (Santolina-do-Sado), espécie protegida pelo anexo II da Directiva Habitats; 

 e Verbascum litigiosum (Verbasco-de-folhas-grossas), espécie protegida pelo anexo II da Directiva 

Habitats. 

 

Para além destas espécies, a bibliografia da especialidade indica a presença de outras espécies raras e 

ameaçadas na área circundante, ainda que não de paleodunas: 

 Espécies de matagais secos, por vezes em substrato arenoso: 

o Euphorbia transtagana (Trovisco), espécie de clareiras de matos xerofílicos (charnecas), espécie 

protegida pelo anexo II da Directiva Habitats; 

o Ononis hackellii, espécie protegida pelo anexo II da Directiva Habitats;  

o Hyacinthoides vicentina (Jacinto-bravo), espécie protegida pelo anexo II da Directiva Habitats; 

o Jonopsidium acaule (Cocleária-menor), espécie protegida pelo anexo II da Directiva Habitats, 

com estatuto de conservação prioritária; 

 

 Espécies higrófilas ou subhigróflas: 

o Myosotis lusitanica (Miosótis) , espécie protegida pelo anexo II da Directiva Habitats; 
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o Myosotis retusifolia (Miosótis);  

o Salix salvifolia ssp. australis (Borrazeira-branca), planta protegida pelo anexo II da Directiva 

Habitats; 

o Thorella verticillatinundata (Torela) , espécie protegida pelo anexo II da Directiva Habitats. 

 

O litoral a Sul do Sado está, desde há muitas décadas, sujeito a exploração florestal, sobretudo com 

Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e à agricultura. Estes tipos de utilização do solo implicam intervenções 

regulares no terreno, inerentes às práticas culturais. Estas intervenções degradam a vegetação 

acompanhante do pinhal, rejuvenescendo periodicamente a sucessão ecológica. Por este motivo, os 

pinhais desta região do país apresentam todo o elenco de comunidades vegetais características de areias 

podzolizadas, desde as formações pioneiras às cabeças de série. Por outro lado, todas as etapas 

sucessionais em paleodunas (isto é, todas as comunidades) correspondem a algum habitat 

classificado pela Diretiva Habitats. Também por este motivo, ocupam áreas muito extensas no litoral 

centro e sul do país. Estes habitats, ainda que classificados, só são protegidos dentro dos limites da 

Rede Natura 2000. As etapas sucessionais neste tipo de solos, os sintaxa e os habitats classificados a que 

correspondem constam do Quadro 37. 

Outro aspeto relevante consiste no facto de muitas das espécies características destas comunidades terem 

capacidade de regenerar a partir de toiça. Por este motivo, as formações que se restabelecem após corte 

do estrato arbustivo são frequentemente pouco distintas, misturando espécies características das várias 

fases sucessionais, designadamente, flora herbácea que aproveita o espaço criado pelo corte e arbustos 

que, porque recuperam de toiça, crescem rapidamente. 

A recuperação das fases mais evoluídas da sucessão designadamente dos zimbrais (habitat prioritário 

2250) e dos tojais/urzais (habitat prioritário 2150), é mais morosa, eventualmente impossível, de acordo 

com algumas interpretações. Neste âmbito, salienta-se que, embora Ulex welwitschianus recupere bem de 

toiça, as outras espécies características da Erico umbellatae-Ulicetum welwitschianii, designadamente 

Ericáceas e a gramínea Agrostis setacea, não o fazem tão facilmente. Neto (1998) interpreta estas 

comunidades como sendo reliquiais, não tendo a capacidade de se recompor após destruição. Por este 

motivo, na presença de perturbações frequentes, a sucessão ecológica fica retida nas fases primeiras 

fases, nunca reconstituindo os habitats prioritários 2250 ou 2150. Acresce que vários estudos indicam que 

a reprodução de Juniperus navicularis por semente é muito rara. 

Este facto explica que a maior parte da vegetação entre Tróia e Sines integre, numa avaliação nossa, 

empírica, a associação Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoides, correspondente ao habitat dunas 

com vegetação esclerófila da Cisto - Lavenduletalia (2260). Estes factos conferem também um elevado 
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interesse na conservação de dois habitats classificados pelo anexo I da Diretiva Habitats: Dunas fixas 

descalcificadas atlânticas (Calluno-Ulicetea) – 2150 e Dunas litorais com Juniperus spp. – 2250. 

Note-se que independentemente do seu interesse para a Conservação, os habitats classificados pelo 

anexo I da Diretiva Habitats só têm proteção legal quando estão inseridos em Rede Natura 2000, o que não 

é o caso em estudo. 

 

Quadro 37 – Série de vegetação da área de estudo e correspondência com os habitats do anexo I da Diretiva 

Habitats. 

 Sintaxe/Associação Habitat Classificado 

 

Daphno gnidii - Juniperetum navicularis 

 
Dunas litorais com Juniperus spp (habitat prioritário 
2250), subtipo Paleodunas com matagais de 
Juniperus navicularis (2250pt2). 
 

Erico umbellatae-Ulicetum welwitschianii 

 
Dunas fixas com tojais-urzais e tojais-estevais 
psamófilos com Ulex australis subsp. 
welwitschianus 2150pt1, subtipo do habitat 
prioritário 2150 Dunas fixas descalcificadas 
atlânticas (Calluno - Ulicetea). 
 
Ver texto sobre a integração deste habitat na 
sucessão. 
 

Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoides 

 
Dunas com vegetação esclerófila da Cisto - 
Lavanduletalia (2260) 
 

Anthyllido hamosae-Malcolmion lacerae e 
Corynephoro-Malcolmion patulae 

Paleodunas com prados anuais oligotróficos 
2230pt2, subtipo do habitat Dunas com prados da 
Malcolmietalia (habitat 2230).  
 
Dunas interiores com prados abertos de 
Corynephorus e Agrostis (habitat 2330), sem 
subtipos. 
 

 

 

5.8.2.3 Metodologia 

A área do projeto foi visitada em março de 2020, tendo sido identificados os tipos de vegetação presentes e 

prospetadas ativamente, nos locais mais adequados, as espécies de plantas raras, protegidas ou 

ameaçadas descritas anteriormente. 

No âmbito da conservação da natureza, a avaliação de uma determinada área, é, usualmente, efetuada de 

acordo com quatro critérios complementares: 

 Proximidade ou grau de semelhança (ou afastamento) relativamente ao coberto vegetal primitivo 
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(climácico); 

 Presença ou ausência de espécies raras ou ameaçadas; 

 Presença de habitats classificados nos termos da Diretiva 92/43/CEE; 

 Presença formações vegetais raras no contexto nacional, ainda que não classificadas no anexo I da 

Diretiva Habitats, como é o caso, por exemplo, de formações com abundância de Ilex aquifolium, ou 

de Myrica faia, no território continental. 

 

A avaliação do primeiro aspecto baseia-se nos seguintes pressupostos: 

 As fitocenoses apresentam uma marcada regularidade na sua composição, mostrando combinações 

de espécies características - unidades de comunidades vegetais - de acordo com a natureza edáfica 

e climática do meio. Por este motivo, é possível determinar, para cada local, as fitocenoses que se 

sucedem ao longo do tempo, a partir da etapa climácica, devido às ações de destruição naturais ou 

antropogénicas. 

 Nesta perspetiva, o valor ecológico máximo de uma dada área corresponde à etapa clímax. Assim, 

cada fitocenose que se estabelece, desde as comunidades climácicas até à desertificação, traduz-

se numa diminuição do seu valor. Isto é, quanto maior é o afastamento de determinada estrutura de 

vegetação em relação ao clímax, menor o seu valor natural. 

 

Um outro critério consistiu na presença de espécies de plantas com estatuto de ameaça em Portugal, raras 

ou protegidas. 

Relativamente à presença de habitats naturais classificados na Diretiva 92/43/CEE (Diretiva Habitats), 

utilizaram-se os critérios apresentados pela Associação Lusitana de Fitossociologia (ALFA), constantes do 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000. 

Relativamente ao último critério (formações vegetais raras no contexto nacional) recorremos em larga 

medida à bibliografia da especialidade.  

Como área de estudo, foi considerada toda a área Herdade do Vale Gordo. 
 

5.8.2.4 Resultados 

Numa primeira abordagem generalista, devem assinalar-se os seguintes aspetos: 

 Em toda a sua área de implantação, o projeto localiza-se sobre solos de areia de granulometria 

razoavelmente calibrada, por isso compatíveis com a definição de paleodunas. Os outros tipos de 

coberto são escassos, embora se saliente as zonas húmidas artificiais, pela maior importância 
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biológica; 

 A área apresenta-se muito degradada do ponto de vista da vegetação, não tendo sido possível 

encontrar vestígios dos habitats prioritários: dunas litorais com Juniperus spp. (habitat prioritário 

2250), nem dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno – Ulicetea); 

 Salienta-se que, embora grande parte da área de estudo esteja ocupada por pinhais localizados em 

solos dunares, ainda que por vezes em formações mistas com sobreiro, de acordo com os critérios 

de avaliação do Plano Sectorial da Rede Natura 2000, estas formações não correspondem ao 

habitat prioritário dunas com florestas de Pinus pinea e ou Pinus pinaster (2270) porque não 

preenchem os critérios de classificação (de acordo com o anexo da ficha de caracterização deste 

habitat). Em concreto, a vegetação de sob coberto dos pinhais da área de estudo sofreu 

intervenções há menos de 20 anos. 

 

A vegetação é, atualmente, de quatro tipos (Desenho 23 no Volume IV): 

 Vegetação dunar característica de paleodunas, designadamente matos da associação Thymo 

capitellati-Stauracanthetum genistoides e ervaçais da Anthyllido hamosae-Malcolmion lacerae, ou 

prados abertos de Corynephorus e Agrostis, estes últimos pouco distintos; 

 Vegetação ruderal e nitrófila; 

 Vegetação associada aos corpos de água; 

 Áreas florestais de pinheiro, sobreiro ou mistas. 

 

Nas alíneas seguintes descrevem-se estes tipos de vegetação. A sua cartografia consta da figura seguinte. 
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Figura 56 - Cartografia de vegetação e habitats da área de estudo. As manchas assinaladas como Q. suber + 2260, 

ou P. pinea + Q. suber – 2260 são manchas montado que estão a evoluir para florestas de sobreiro. 

 

Vegetação dunar e pinhais 

A vegetação associada às chamadas paleodunas é de dois tipos: 

 Vegetação arbustiva com domínio de Halimium calycinum, Halimium halimifolium, Thymus 

capitellatus, Helichrysum picardii (Perpétua-das-areias) e Stauracanthus genistoides, espécies 

características da associação Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoidis (habitat 2260). Este tipo 

de vegetação constitui todos os matos da área de estudo e inclui outras espécies características de 

outras associações, mas sempre isoladas e/ou não dominantes. É o caso de Ulex australis subsp. 
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welwitschianus (Tojo), espécie característica da associação Erico umbellatae-Ulicetum 

welwitschianii, correspondente ao habitat 2150 - Dunas fixas descalcificadas atlânticas (Calluno - 

Ulicetea). Porém, na área de estudo, este tojo ocorre isoladamente, isto é: sem a presença de 

outras espécies características da associação, designadamente Calluna vulgaris (Torga) e Erica 

australis (Chamiça). Por este motivo, esta associação não ocorre, nem ocorre o habitat 2150, que 

ela caracteriza. 

Ocorrem nos matos da Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoidis numerosas outras espécies 

companheiras, incluindo caméfitos como Euphorbia portlandica, Asparagus aphyllus (Espargo-

bravo), Lavandula stoechas (Rosmaninho),  Lithodora prostata (Erva-das-sete-sangrias), Genista 

triacanthus, Rosmarinus oficinallis (Alecrim), Sedum sediforme, Erophaca baetica, Daphne gnidium 

(Trovisco-fêmea), Euphorbia terracina e Tuberaria guttata (Alcár). Pontualmente, ocorre Pistacia 

lentiscus (aroeira) e, na zona Sul, um pequeno núcleo de Armeria rouyana, espécie protegida pelo 

anexo II da Diretiva Habitats. 

 Vegetação herbácea, constituída por hemicriptófitos e por terófitos. Incluem elementos 

caracterizadores dos habitats Paleodunas com prados anuais oligotróficos 2230pt2, subtipo do 

habitat Dunas com prados da Malcolmietalia (habitat 2230) e do habitat Dunas interiores com prados 

abertos de Corynephorus e Agrostis (habitat 2330). No entanto, não é clara a ocorrência de 

manchas isoladas deste tipo de vegetação, uma vez que ocorrem integradas nos matos, no seu 

limite ou nas clareiras, mas no primeiro caso muito misturadas com flora nitrófila. Por estes motivos, 

avalia-se que não formam manchas com dimensão e grau de conservação suficientes para 

constituírem manchas os habitats 2230 e 2330. 

A riqueza especifica desta unidade de vegetação é muito elevada, e inclui Jasione montana, 

Solidago virgaurea, Linaria spartea, Leontodon longirostris, Loeflingia baetica var. baetica, Rumex 

angiocarpos, Rumex bucephalophorus, Plantago bellardii, Loeflingia baetica, Spergularia purpurea, 

Aetheorhiza bulbosa, Erodium aethiopicum subsp. pilosum, Silene colorata, Silene scabriflora, 

Agrostis tenerrima, Briza maxima, Dactilis glomerata, Corynephorus canescens, Arrenantherum 

album, Vulpia membranacea, Leucojum tricophyllum, Ornithopus sativus, Tolpis barbata, e Brassica 

oxyrrhina, conforme foi verificado no trabalho de campo. 

 

É de notar que não existem na propriedade os dois habitats mais relevantes do ponto de vista da 

conservação que ocorrem em paleodunas: os urzais-tojais do habitat 2150 - Dunas fixas descalcificadas 

atlânticas (Calluno - Ulicetea) e os zimbrais de Juniperus navicularis (Zimbro-galego) que constituem o 

habitat prioritário 2250. Este último, porém, ocorre numa área próxima da Herdade, existindo uma pequena 

mancha de Juniperus navicularis alguns metros para Oeste, fora da propriedade. 
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Por último, salienta-se que os pinhais da área de estudo não podem ser classificados no habitat - Dunas 

com Florestas de Pinus pinea ou Pinus Pinaster (2270), embora os pinhais alberguem matos classificados 

no habitat 2260. 

 

Vegetação nitrófila 

Grande parte da área da propriedade encontra-se ocupada por vegetação nitrófila, ocorrendo em 

subcoberto das áreas florestais. Esta estrutura de vegetação é caracterizada pela dominância de plantas 

anuais, na generalidade ruderais, de curto ciclo de vida, muito frequentes no nosso país, e muitas vezes de 

distribuição cosmopolita. Trata-se de um tipo de vegetação edafo-nitrófila, dependente da intervenção 

humana e pertencente a classe Stellarietea mediae. Com estas características, o valor deste tipo de flora é 

praticamente nulo do ponto de vista da conservação das espécies. Como unidade de coberto vegetal, a 

vegetação nitrófila representa uma etapa extrema de degradação, situando-se no extremo das séries de 

vegetação. No entanto, apresentam uma diversidade biológica elevada. 

O seu aparecimento é estimulado pela aplicação de adubos, pelas práticas agrícolas e pela sementeira de 

prados com leguminosas, plantas com a capacidade de fixar azoto atmosférico. 

A vegetação nitrófila ocorre sobretudo na zona norte da área de estudo, como consta da cartografia, mas 

ocorre também em pequenas manchas não cartografáveis ao longo de toda a propriedade, sobretudo ao 

longo dos caminhos e no limite dos pivots já instalados. 

Neste tipo de vegetação, os inventários florísticos dificilmente são exaustivos, não apenas porque 

apresentam uma elevadíssima diversidade, mas pelo facto de várias espécies entrarem em floração em 

alturas distintas, ao longo do final do Inverno, Primavera e início de Verão. Com esta ressalva, durante o 

trabalho de campo, foi possível identificar a presença das seguintes espécies nitrófilas ou subnitrófilas: 

Centaurea sphaerocephala, Conyza bonariensis, Andryala integrifolia, Reichardia picroides, Fumaria 

officinalis, Cerastium glomeratum, Chamaemelum mixtum, Picris echioides, Lavatera cretica, 

Chrysanthemum coronarium, Senecio gallicus, Tolpis barbata (Olho-de-mocho), Calendula arvensis (Erva-

vaqueira), Raphanus raphanistrum e Lactuca serriola, Urtica membranacea (Urtiga), Plantago coronopus 

(Diabelha), Plantago serraria, Piptatherum miliaceum, Stachys arvenses, Oxalis pes-caprae, Lupinus 

angustifolius, Lupinus cf. cosentinii e Lupinus luteus. 
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Montados de sobro 

Grande parte das áreas florestais da Herdade pode ser classificada no habitat 6310 - Montados de Quercus 

spp. de folha perene. Esta é uma classificação de habitats naturais e semi-naturais e não uma classificação 

florestal. 

Saliente-se que, de acordo com a ficha do Plano Sectorial apenas os montados associados a pastagens da 

Classe Poetea bulbosae deveriam ser classificados neste habitat. No entanto, tem sido prática aceite pelo 

ICNF incluir todos os sobreirais abertos com outros tipos de vegetação herbácea. Na área de estudo, os 

montados albergam em subcoberto, sobretudo, vegetação nitrófila. 

Em muitos locais, os matos evoluíram e o subcoberto apresenta matos baixos compatíveis com o habitat 

2260 - Dunas com vegetação esclerófila da Cisto-Lavenduletalia. Estas áreas representam fases de 

transição dos montados para as florestas de sobreiro, integráveis, embora de forma discutível, no habitat 

9330 - Florestas de Quercus suber. 

Em muitas áreas, os montados e os sobreirais são mistos, integrando exemplares de Pinheiro-bravo (Pinus 

pinaster), Pinheiro-manso (Pinus pinea) e Mimosa (Acacia dealbata). 

 

 
Figura 57 - Montado de sobro com vegetação nitrófila em subcoberto (fevereiro de 2020). 

 

Vegetação palustre 

A área de estudo dispõe de dois corpos de água, designadamente charcas. Esse facto pode ser constado 

nos ortofotomapas disponibilizados pelo programa Google Earth Pro, conforme se pode verificar na figura 

seguinte. 

No entanto, em março de 2020, certamente devido ao facto de o Inverno ter sido muito seco, o açude 

apresentava uma dimensão muito reduzida, muito inferior àquela que se apresenta no ortofotomapa de 
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2013, e a charca não apresentava água à superfície, nem sequer vegetação higrófila. De facto, a extensão 

de água à superfície, na charca a sul, era de poucas dezenas de metros, conforme se pode verificar na 

Figura 58. Neste contexto, é compreensível que as comunidades vegetais tenham sofrido uma regressão 

importante, confinando-se, pelo menos em 2020, às áreas adjacentes às margens da charca e aos locais 

de maior acumulação edáfica. 

 

 
Figura 58 - Localização dos corpos de água na Herdade do Vale Gordo. 

Fonte: Ortofotomapa extraído do Google Earth Pro, datado de 25 de maio de 2013. 

 

 

 
Figura 59 - Vista da charca, em março de 2020, podendo verificar-se que a água à superfície se estende por 

poucos metros. (fevereiro 2020) 
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No ano de 2020, só foi possível classificar estas comunidades como integrantes do habitat 3150 - Lagos 

eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition, devido à dominância de 

macrófitos enraizados no leito. 

A vegetação higrófila da charca a sul era dominada por Typha dominguensis (Tabúa-de-folha-estreita) e 

Phragmites australis (Caniço). Outros macrófitos incluem Juncus conglomeratus (Junco), Eleocharis 

palustris, Baldellia repens, Fuirena pubescens, Molinea caerulea, Hypericum elodes, Paspalum dilatatum, 

Echinochloa crus-galli, Cyperus longus (Junça), nas margens, e Polygonum lapathifolium. 

É possível que em anos anteriores, mais pluviosos, ocorressem outros tipos de vegetação nos corpos de 

água da Herdade, tal como é descrito na versão anterior do EIA e é também possível que voltem a ocorrer 

em anos mais pluviosos. No entanto, seguramente, esses habitats não ocorreriam na Primavera de 2020. 

Associados a esta charca, existem alguns salgueiros (Salix atrocinerea, Salgueiro-negro) que formam uma 

pequena mancha, sem dimensões nem estrutura compatíveis com a sua classificação como habitat 

ripícola. Em subcoberto dos salgueiros ocorrem comunidades de Pteridium aquilinum (Feto-vulgar), em 

muitos locais dominadas por vegetação nitrófila. 

 

Flora rara, ameaçada ou protegida 

A degradação da vegetação da área de estudo reflete-se também na escassez de plantas ameaçadas, 

raras ou protegidas. Na área de estudo, apenas existe uma espécie constante do anexo II e IV da 

Diretiva Habitats: Armeria rouyana e uma espécie do anexo IV Thymus capitellatus. 

Relativamente a Armeria, ocorre um reduzido número de pés, na zona Sul da área de estudo. Thymus 

capitellatus é uma espécie muito frequente no arco dunar Sinés-Tróia, tendo sido mesmo escolhida para 

dar o nome à associação mais frequente no Sítio Comporta-Galé, a associação que define o habitat 2260, 

a Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoides. Porém, é pouco abundante na Herdade 

Armeria rouyana é também frequente no Sítio Comporta-Galé, formando populações extensas. A sua 

presença na Herdade do Vale Gordo é quase pontual. 

A presença de Jonopsidium acaule (Cocleária-menor), espécie que por vezes passa desapercebida nas 

prospeções de campo devido ao seu período de floração, pode ser excluída porque na data de realização 

das visitas de campo esta planta estava ainda em floração no Sítio Comporta-Galé. 
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Não muito improvável que ocorram outras espécies raras, ameaçadas ou protegidas, considerando, quer o 

período em que foi realizado o trabalho de campo, quer o facto de a área ter sido estudada por dois 

técnicos especialistas, em dois períodos diferentes. 

 

5.8.2.5 Conclusões 

Embora integrada numa região do país importante para a conservação da flora e da vegetação, a área de 

estudo apresenta valores pouco relevantes, designadamente: a presença de Thymus capitellatus é 

escassa, a presença de Armeria rouyana é quase pontual, e os habitats dunares existentes são 

muito frequentes no Sul de Portugal. Os habitats dunares mais escassos e ameaçados, 2250 e 2150, 

não existem. 

Acresce que todos os tipos de vegetação existentes são comuns em Portugal. Por último, não se 

encontram na área formações climácicas nem sequer próximas disso. 

 

5.8.3 Fauna 

5.8.3.1 Aspetos Gerais 

Entre os múltiplos fatores que condicionam a estrutura das zoocenoses terrestres no nosso país, quatro 

condicionam de forma intensa o seu valor para a conservação: 

 Os níveis de perturbação determinam a presença ou a ausência de muitas espécies de vertebrados. 

Em particular os predadores, usualmente com capacidades cognitivas mais desenvolvidas, reagem 

a níveis de perturbação elevados afastando-se dos locais que habitam para locais menos 

perturbados. Os níveis de perturbação estão, na generalidade dos locais, associados à presença 

humana e, consequentemente, dependem da densidade populacional e da profusão de áreas 

sociais, de estruturas viárias e industriais. Assim, pode dizer-se, como regra, que os locais com 

maior densidade humana são locais com menor adequação do habitat para a generalidade da 

fauna; 

 O tipo de uso do solo condiciona fortemente a estrutura das comunidades animais. Actualmente, 

praticamente não existem em Portugal estruturas de vegetação climácicas e o país apresenta um 

coberto vegetal que se diferencia pelo grau de degradação da vegetação e pela expansão de 

culturas agrícolas e povoamentos florestais; 

 O isolamento e a fragmentação de habitats restringem as áreas vitais dos animais e dificultam o 

fluxo de indivíduos em períodos de deficit populacional, podendo impedir o estabelecimento de 
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metapopulações. Em algumas regiões, este factor impede a manutenção de populações viáveis, 

sobretudo no caso de vertebrados não voadores e de espécies de baixa taxa de reprodução. Como 

causas mais importantes da fragmentação de habitats, salientam-se as rodovias, as áreas urbanas, 

as albufeiras e os grandes rios; 

 Os biótopos que, por razões fisiográficas, portanto naturais, são raros no contexto nacional, 

suportam frequentemente espécies características que, devido às suas preferências de habitat, 

tendem a ser pouco abundantes no contexto do território. Com a degradação generalizada dos 

ecossistemas naturais, estas espécies regrediram, aproximando-se da extinção. É o caso das 

espécies associadas a zonas húmidas, à alta montanha, às grutas, às arribas fluviais e costeiras. 

Este factor aumenta o valor dos biótopos raros para a conservação das espécies. 

Relativamente às condicionantes supracitadas, a área em análise apresenta as seguintes características: 

 A área circundante do projecto, encontra-se sujeita a níveis de ocupação elevados devido à 

proximidade das localidades de Alcácer-do-Sal e de edificação dispersa e, sobretudo, devido à 

proximidade de 3 estruturas viárias muito importantes: o Itinerário Complementar n.º 1, a 

Autoestrada n.º 2 e a via ferrea. Está, por isso, sujeita a níveis de perturbação muito elevados; 

 No entanto, não existem barreiras geográficas relevantes que determinem algum isolamento dos 

habitats naturais; 

 Não existem formações climácicas na área de estudo; 

 Na zona enquadrante, existem uma zona húmida importante para a conservação da avifauna, o 

Estuário do Sado, que alberga habitats escassos e suporta espécies raras. Porém, esta zona 

húmida não se encontra na área afecta ao projecto, mas apenas na área adjacente, a alguns 

quilómetros.  

Neste contexto, no capítulo relativo à caracterização da situação actual das zoocenoses, procurou-se 

determinar os seguintes parâmetros: 

 Composição específica; 

 Valor ao nível regional, nacional e comunitário, para a conservação das espécies; 

 Sensibilidade à perturbação, com base nos dados existentes. 
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5.8.3.2 Metodologia 

Os dados apresentados foram obtidos na bibliografia ou em informações pessoais. Numa segunda fase, 

foram efetuadas duas visitas à área, no intuito de preencher lacunas de informação. Estas visitas 

realizaram-se em março de 2020. 

Durante estas visitas procurou-se complementar o inventário da fauna de vertebrados. As técnicas de 

inventariação de campo variaram consoante as características ecológicas dos diferentes taxa. 

Relativamente aos métodos de deteção utilizados, a avifauna foi inventariada por observação direta 

(contacto visual e auditivo) uma vez que a grande maioria das aves apresenta atividade diurna. 

Em relação aos mamíferos, procedeu-se à procura de vestígios no terreno, nomeadamente: pegadas, 

trilhos, fossadas, restos alimentares e excrementos, uma vez que a generalidade apresenta hábitos 

noturnos ou crepusculares, sendo difícil a sua observação direta. 

No que se refere a répteis e anfíbios, vertebrados que apresentam actividade diurna ou crepuscular, optou-

se pela observação direta. 

A bibliografia constituiu uma fonte de dados importante para caracterizar as zoocenoses da área de estudo. 

Outra fonte muito importante resultou do facto de a equipa que elaborou este descritor trabalhar há cerca 

de 10 anos na região da Comporta, na área da biodiversidade, tendo um acervo importante de dados 

biológicos sobre a região. Este facto foi particularmente relevante para a fauna de mamíferos, porque ao 

longo desse período verificámos a ocorrência de numerosas situações de atropelamento na estrada 

nacional n.º 253, num troço de engloba dois vales, entre 2,4 e 4,1 km da área de estudo. Devido a este 

facto julga-se que foi possível obter um inventário muito completo da fauna de mamíferos de médio porte. 

 

5.8.3.3 Resultados 

A herpetofauna da área de estudo parece ser muitíssimo pobre, facto que é atribuível à degradação 

dos habitats e ao seu isolamento. De facto, na área de estudo foram apenas detetadas quatro espécies 

anfíbios: Hyla arborea (Rêla-comum) e Rana perezi (Rã-verde), Bufo calamita (Sapo-corredor) e Bufo bufo 

(Sapo-comum). No caso dos répteis, ocorrem: Psammodromus algirus (Lagartixa-do-mato) e Tarentola 

mauretanica (Osga-comum). Este elenco não deverá afastar-se muito do elenco real da área de estudo. 

 

Avifauna 

As comunidades orníticas são pobres verificando-se que dominam as espécies tolerantes à 

presença humana, designadamente Fringilídeos, Passerídeos (Pardais) e Hirundinídeos (Andorinhas) e 
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também passeriformes florestais tolerantes à presença humana como sejam Parus caeruleus (Chapim-

azul), Parus major (Chapim-real), Sylvia atricapilla (Toutinegra-de-barrete-preto), entre outros. As recentes 

intervenções da Fase 1, com a remoção do coberto arbóreo e a implementação dos pivots parecem ter 

aberto espaço para a presença de algumas aves estepárias, como Galerida cristata (Cotovia-de-poupa) e 

Anthus pratensis (Petinha-dos-prados). 

A presença de aves de presa, mais sensíveis à presença humana é escassa, ainda que na área 

circundante ocorram, e provavelmente nidifiquem, Elanus caeruleus (Peneireiro-cinzento), Aquila pennata 

(Águia-calçada) e Circaetus gallicus (Águia-cobreira). A sua presença na área que estudo parece ser pouco 

frequente, uma vez que nunca foram detetadas durante o trabalho de campo. Espécies mais tolerantes à 

presença humana, como Falco tinnunculus (Peneireiro-comum) e Buteo buteo (Águia-de-asa-redonda) 

foram avistadas.  

O inventário da avifauna é apresentado no Anexo 16 do Volume III. 

Da análise do elenco específico, podem inferir-se alguns aspetos importantes para a caracterização das 

comunidades orníticas: 

 A maior parte das espécies apresenta uma média ou baixa sensibilidade à perturbação, como foi 

referido. Este facto determina uma boa adaptabilidade das comunidades orníticas a este tipo de 

impacte; 

 As comunidades existentes na área do Projeto apresentam um valor ornítico muito baixo, 

contrastando com as comunidades existentes no vizinho Estuário do Sado. 

 

Mamíferos 

Na área de estudo, apenas foi confirmada a presença do Javali (Sus scrofa), Raposa (Vulpes vulpes), e 

Coelho-bravo (Oryctolagus cunniculus). 

Na estrada nacional n.º 253, num troço próximo do projeto, como foi referido, foi possível constatar a 

presença quase todas as espécies de carnívoros de médio porte citadas para a região, designadamente: 

Ouriço-caxeiro (Erinaceus europaeus), o Texugo (Meles meles), Fuinha (Martes foina), Lontra (Lutra lutra), 

Geneta (Genetta genetta), Saca-rabos (Herpestes icneumon) e o Toirão (Mustela putorius). Destas 

espécies, julga-se menos provável a presença da Lontra (Lutra lutra) na Herdade do Vale Gordo, mas não 

impossível, dado que o único local com habitat adequado é o pequeno açude, que, no entanto, se encontra 

isolado de outros corpos de água. 
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No que respeita à fauna de mamíferos salienta-se a presença comprovada a poucos quilómetros do Toirão 

(Mustela putorius). O Toirão encontra-se usualmente ligado a linhas de água bem conservadas ou a 

mosaicos agrícolas e florestais (ICN, 2005). Trata-se de uma espécie com estatuto de “Insuficientemente 

conhecido”, admitindo-se que possa apresentar estatuto de ameaça. Salienta-se ainda a presença do 

Coelho-bravo (Oryctolagus cunniculus), espécie com estatuto de “Quase ameaçado”. Poderá ocorrer na 

área de estudo, dada a proximidade da Herdade e a presença de áreas agrícolas e florestais. 

A presença do Gato-bravo (Felis silvestris) espécie ameaçada de extinção e outrora citado para a região, 

parece ter cessado. Bencatel et al. (2019) indicam que não existem dados de ocorrência neste século, uma 

avaliação que concorda com Fernandes (2007). 

 

5.8.3.4 Conclusões 

Como conclusão, pode afirmar-se que a área de estudo não apresenta valores excecionais para a 

conservação da fauna, e que o conhecimento existente sobre este descritor é razoável. Esta situação 

decorre dos elevados níveis de perturbação a que a área está sujeita, em resultado, entre outros 

fatores da proximidade de duas estradas com tráfego intenso. (As listagens das espécies de fauna 

presentes na área de estudo são apresentadas no Anexo 16 do Volume III). 

 

5.9 Paisagem 

5.9.1 Metodologia 

O conceito de “paisagem” é um dos mais holísticos que se conhecem na nossa literatura científica. 

Efetivamente, este conceito tem sido objeto de uma evolução temporal e, como tal, não apresenta uma 

definição única. No presente estudo, considera-se a paisagem como a “(…) parte do território, tal como é 

apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da ação e da interação de fatores naturais e ou 

humanos” (Convenção Europeia da Paisagem transposta para a legislação nacional, pelo Decreto n.º 

4/2005, de 14 de fevereiro). 

No presente capítulo, é feita uma análise da paisagem na qual se insere o Projeto Agroflorestal da Herdade 

do Vale Gordo. 

A análise da componente “paisagem” implica o conhecimento de duas ordens de fatores: 

 Fatores intrínsecos da paisagem, de âmbito biofísico e que são independentes da ação do homem, 

como sejam, entre outros, o relevo, a geologia e os solos; 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  181 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

 Fatores extrínsecos, de carácter sócio-cultural, que correspondem à ação do homem no meio 

biofísico, ao longo dos tempos, e que é habitual sintetizarem nas tipologias de ocupação do 

território. 

Das interações que se estabelecem entre estes dois fatores, resultam assim diversos padrões de ocupação 

do território, ou seja, diferentes paisagens. 

A análise detalhada do projeto e a sua confrontação com a caracterização paisagística permitirá identificar 

potenciais incompatibilidades visuais ou alterações graves na paisagem, decorrentes das intervenções 

propostas. 

A determinação da área de estudo da paisagem baseou-se numa avaliação prévia das características 

gerais da paisagem (relevo, ocupação do solo e presença de aglomerados ou áreas edificadas), tendo 

também em conta a tipologia do projeto em estudo. Assim, considerou-se uma distância de 2 km delimitada 

a partir do limite da Herdade do Vale Gordo, abrangendo uma área de cerca de 25,8 km2. 

No presente estudo desenvolve-se uma descrição e análise sucinta da paisagem, com vista a determinar a 

sua maior ou menor Sensibilidade Visual.  

A Sensibilidade Visual indica o grau de suscetibilidade da paisagem face a uma determinada ação de 

carácter depreciativo, sendo determinada através da combinação de dois indicadores, nomeadamente a 

Qualidade Visual e a Capacidade de Absorção Visual. 

Como ponto de partida, é feita uma caracterização global da Paisagem ao nível das suas componentes 

naturais e culturais, a qual serve de base à definição Sub-Unidades de Paisagem (SUP) para a área de 

estudo. A identificação das SUP é feita através da identificação das características homogéneas que 

permitem a sua individualização. 

É então estabelecida uma classificação da Paisagem pelo método da Análise Visual. Este método tem 

como objetivo o estabelecimento dos diferentes níveis de qualidade da paisagem e a determinação das 

áreas visíveis a partir de cada ponto ou conjunto de pontos, do território. Com a análise visual procura-se 

avaliar o valor cénico, a partir do valor cénico das suas unidades e estabelecer zonas de intervisibilidade 

dos elementos e das unidades paisagísticas entre si (Fadigas, 2001). 

No presente trabalho, a análise visual da paisagem assenta na avaliação quantitativa da qualidade visual 

das sub-unidades de paisagem identificadas e da capacidade de absorção visual, tendo em conta os 

observadores presentes. 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  182 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

Ao nível da determinação da Qualidade Visual e da Capacidade de Absorção Visual considerou-se uma 

escala de valorização de três níveis, nomeadamente elevada, média e baixa. Para a determinação da 

sensibilidade visual da paisagem considerou-se a matriz de classificação indicada no Quadro 38. 

 

Quadro 38 - Classes de Sensibilidade Visual da Paisagem consideradas. 

Sensibilidade Visual da Paisagem 

Qualidade Visual 
Absorção Visual 

Baixa Média Elevada 

Baixa Média Baixa Baixa 

Média Elevada Média Baixa 

Elevada Elevada Elevada Média 

 

5.9.2 Enquadramento e Caracterização Geral 

5.9.2.1 Enquadramento nas Unidades de Paisagem de Portugal Continental 

De acordo com o estudo desenvolvido pelo Departamento de Planeamento Biofísico e Paisagístico da 

Universidade de Évora para o território continental (DGOTDU, 2004), a área em estudo insere-se no Grupo 

de Unidades de Paisagem Q – “Terras do Sado”. Este grupo integra seis Unidades de Paisagem (UP), 

estando a área de estudo integrada em duas delas: UP 95 – “Pinhais do Alentejo Litoral” e UP 96 – 

“Vale do Baixo Sado” (Figura 60). 

A Unidade de Paisagem 95 – “Pinhais do Alentejo Litoral” é caracterizada por uma paisagem que 

abrange uma extensa planície litoral arenosa delimitada pelo rio Sado e seu estuário, pela península de 

Tróia e costa litoral, pela serra de Grândola e pela charneca do Sado. Trata-se de uma unidade que inclui 

áreas costeiras e áreas de pinhal interior, nas quais a ligação visual com o mar praticamente não ocorre, 

não sendo a sua proximidade, por isso mesmo, uma evidência (DGOTDU, 2004). É nesta UP que se 

integra grande parte da área de estudo e em particular a área de projeto.  

A Unidade de Paisagem 96 – “Vale do Baixo Sado” é caracterizada pela presença de um vale largo, com 

intenso aproveitamento agrícola, de onde resulta um verde viçoso dominante, associado às culturas de 

regadio. Na envolvente contrastam as vertentes escuras, em grande parte cobertas por montados e pinhais 

mansos. Abrange a parte nascente da área de estudo. 
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Figura 60 – Enquadramento da área em estudo nos Grupos e Unidades de Paisagem de Portugal Continental. 

Fonte: DGOTDU, 2004. 

 

5.9.2.2 Caracterização Geral da Área de Estudo 

A área de estudo da paisagem abrange uma área de cerca de 26 km2, abrangendo a Herdade do  Vale 

Gordo e a sua envolvente num raio de 2km. Insere-se na bacia hidrográfica do Sado, integrando-se 

totalmente no concelho de Alcácer do Sal. A sede de concelho localiza-se a norte, a cerca de 4 km da 

Herdade do Vale Gordo, já fora da área de estudo. 

Este território é marcado por um relevo essencialmente plano e de baixas altitudes. De acordo com a carta 

hipsométrica elaborada (Desenho 15 do Anexo IV), verifica-se que a área de estudo se desenvolve entre 

os 4m e os 104m. Os patamares mais elevados ocorrem a sudoeste, ocorrendo uma redução gradual para 

norte e nascente. Os valores mais baixos estão associados ao rio do Sado e às linhas de água que com ele 

confluem. 

Com exceção do rio Sado, as linhas de água da área de estudo apresentam caráter temporário, 

destacando-se, pela sua maior extensão, a que corre no sentido sul-norte, atravessando a Herdade do  

Vale Gordo. Nesta linha de água encontram-se algumas com represas formando pequenas charcas 

sazonais e, mais a jusante, algumas zonas aplanadas com ocupação agrícola. 
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Em termos de uso do solo, e com base na informação da Carta de Uso e Ocupação do Solo de 2018 (DGT, 

2018), verifica-se que dominam as áreas florestais, com destaque para as florestas de pinheiro manso, 

estando também presente o pinheiro bravo. As Florestas de Sobreiro têm também uma presença relevante, 

em particular na metade norte da área de estudo. 

Neste contexto, destaca-se a Mata Nacional de Valverde, a qual confronta com o limite poente da Herdade 

do  Vale Gordo. De acordo com o ICNF7, a Mata Nacional de Valverde (MNV) é propriedade do Estado, 

estando arborizada numa superfície de 876 hectares, de um total de 952 hectares. A espécie principal é o 

pinheiro-manso (que ocupa 68% da área da Mata), seguido do sobreiro (ocupando cerca de 12% da área) 

e do pinheiro-bravo e folhosas diversas. 

 

 
Figura 61 - Pinhal manso na Mata Nacional de Valverde (fevereiro de 2020). 

 

Na área em estudo, as áreas agrícolas são pouco representativas, correspondendo em grande parte aos 

arrozais associados ao rio Sado, a nascente. Incluem também culturas temporárias de regadio, adjacentes 

à linha de água que corre a norte da área de estudo. Com menor expressão estão também presentes 

olivais, vinhas, mosaicos culturais e viveiros. 

As áreas artificializadas são muito reduzidas e correspondem essencialmente à rede viária, em particular a 

autoestrada A2. Estão ainda presentes áreas de indústria e instalações agrícolas, ambas com reduzida 

ocupação.  

                                                            

7 http://www2.icnf.pt/portal/florestas/gf/regflo/resource/doc/mn-valverde 
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Na área em estudo não estão presentes aglomerados urbanos e a edificação dispersa é muito reduzida. No 

que respeita á rede viária, para além da A2, já referida, esta área é atravessada pelo IC1 que faz a ligação 

a Alcácer do Sal a norte, sendo também a via que faz o acesso á Herdade do Vale Gordo.  

Em termos de infraestruturas viárias, a área em estudo é ainda atravessada pela linha ferroviária do sul. 

 

5.9.3 Subunidades de Paisagem 

Complementarmente ao enquadramento nas unidades de paisagem definidas à escala nacional, 

desenvolveu-se uma análise da estrutura da paisagem à escala 1/25.000. 

Esta análise permitiu diferenciar sub-unidades de paisagem cuja identificação se sustenta na possibilidade 

de individualização relativa a uma ou outra característica do território. No presente caso, consubstanciou-se 

no relevo e na ocupação do solo. 

Foram identificadas as seguintes sub-unidades de paisagem (SUP) – Desenho 16 (Anexo IV): 

 SUP1 – Planície com pinhal; 

 SUP2 – Vale agrícola; 

 SUP3 – Encostas florestadas. 

 

SUP 1 – Planície com pinhal 

Sub-unidade que engloba áreas entre os 50 e 105 metros de altitude e onde o relevo é predominantemente 

plano ou ondulado suave. Ao nível do uso do solo apresenta-se homogéneo, com domínio de pinhal manso 

denso acompanhado de algumas manchas de florestas de sobreiro, principalmente na transição com a 

SUP3. Uma parte importante da área integrada nesta sub-unidade corresponde à Mata Nacional de 

Valverde. 

Dada a densidade da vegetação arbórea esta SUP apresenta-se visualmente fechada e com reduzida 

relação visual com as SUP envolventes. A presença humana é muito reduzida. 

A área de projeto insere-se nesta SUP. A atual ocupação agrícola que se verifica na Herdade do  Vale 

Gordo surge como um conjunto de áreas abertas no interior desta matriz florestal densa. 
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Figura 62 - Área agrícola no interior da Herdade do  Vale Gordo e envolvente florestal (fevereiro de 2020). 

 

SUP 2 - Vale agrícola 

Sub-unidade que engloba áreas entre os 4 e 10 metros de altitude, com declives entre os 0-3%, 

correspondendo ao Rio Sado e áreas agrícolas associadas. Mais concretamente nesta SUP predominam 

os arrozais, característicos do vale do Sado. 

 

 
Figura 63 - Vale do Sado visto de Alcácer do Sal, e encostas florestadas que o limitam a sul. 

 

SUP 3 – Encostas florestadas 

Sub-unidade correspondente às encostas de declives moderados e suaves que fazem a transição da zona 

de planície com o vale do Sado, localizado a norte e a nascente. Embora domine o uso florestal, esta SUP 

apresenta-se mais variada ao nível de usos do solo dada a presença de pequenos vales secundários das 
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linhas de água afluentes do Sado, com áreas agrícolas associadas e pequenos açudes. Aqui a presença de 

sobreiro é mais representativa do que na SUP1, estando também presentes áreas de pinhal bravo a par 

com o pinheiro manso. 

 

 
Figura 64 - Sobreiros num vale secundário com linha de água represada e pequena charca (fevereiro de 2020). 

 

5.9.4 Sensibilidade Visual da Paisagem 

No presente subcapítulo determina-se a Sensibilidade Visual da Paisagem com base na avaliação prévia 

da Qualidade Visual e da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem, apresentando-se no final o 

resultado do cruzamento destes dois indicadores. 

 

5.9.4.1 Qualidade Visual da Paisagem 

A Qualidade Visual de uma paisagem não se restringe a aspetos estéticos, exigindo uma análise mais 

completa que considere a harmonia, o equilíbrio, a diversidade, a riqueza patrimonial e a sustentabilidade. 

Assim, constituem aspetos fundamentais, para a sua quantificação, a avaliação dos usos mais adequados 

a cada território. Na análise qualitativa da Qualidade Visual, são considerados diversos atributos – 

biofísicos, antrópicos e estéticos das Sub-unidades da paisagem definidas, atribuindo-se a cada um deles 

uma valoração, como se pode observar no quadro seguinte: 
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Quadro 39 - Qualidade Visual da Paisagem (QV) e parâmetros considerados. 

COMPONENTES ATRIBUTOS 
SUB-UNIDADES DE PAISAGEM (SUP) 

SUP1 SUP2 SUP3 

Biofísicos 

Relevo 0 1 1 

Coberto vegetal 1 1 1 

Presença de água 0 2 1 

Antrópicos 

Uso do solo 1 2 1 

Elementos Históricos 1 0 0 

Valores socioculturais 2 1 0 

Estéticos/ 
Percecionais 

Harmonia Funcional 2 2 1 

Diversidade/ 

Complexidade 
0 0 1 

Singularidade 1 1 0 

Intervisibilidade 0 2 1 

Total (∑) 8 12 7 

Classe de QV 2 3 2 

 
Classificação para cada atributo Classes de Qualidade Visual (Qv) 

2 – Elemento de grande Valorização Visual da UP  QV ≥ 10 3 - Elevada 

1 – Elemento de Valorização Visual da UP 5 ≥ QV >10 2 - Média 

0 – Elemento não interveniente na Qualidade Visual da UP QV <5 1 - Baixa 

 

Com base na metodologia utilizada, as SUP da área de estudo apresentam qualidade visual Média, 

com exceção da SUP 2 – Vale agrícola, que apresenta qualidade visual Elevada. 

Para além da quantificação da Qualidade Visual da Paisagem a um nível global para as sub-unidades 

consideradas, analisou-se a Qualidade Visual da Paisagem ao nível local, com base na ocupação do solo, 

considerando a existência de classes “valorizadoras”, “desvalorizadoras” e “neutras”. Assim, com base na 

Carta de Uso e Ocupação do Solo 2018 (DGT) selecionaram-se as seguintes classes: 

 

Classes 
“valorizadoras” 

Arrozais; Vinhas; Olivais; Mosaicos culturais e parcelares complexos; Pastagens melhoradas; Sistemas 
agroflorestais de sobreiro; Sistemas agroflorestais de pinheiro manso; Florestas de sobreiro; Florestas de 
outras folhosas; Matos; Paúis; Cursos de água naturais; Lagos e lagoas interiores artificiais; Albufeiras de 
represas ou açudes; Charcas. 

Classes “neutras” 
Outros equipamentos e instalações turísticas; Culturas temporárias de sequeiro; Florestas de pinheiro 

bravo; Florestas de pinheiro manso; Florestas de outras resinosas. 

Classes 
“desvalorizadoras” 

Indústria; Instalações agrícolas; Rede viária e espaços associados; Pedreiras; Agricultura protegida e 
viveiros; Florestas de eucalipto.  
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No Desenho 17 (Anexo IV) apresenta-se a Qualidade Visual da Paisagem obtida para a área em estudo. 

 

5.9.4.2 Capacidade de Absorção Visual 

A capacidade de absorção visual de uma paisagem diz respeito à sua maior ou menor capacidade para 

absorver uma determinada ação externa, sem que esta provoque uma alteração percetível na sua estrutura 

visual. 

No presente estudo, a determinação da capacidade de absorção visual para a área de análise considerada, 

baseou-se na determinação das bacias visuais para um conjunto de pontos de observação. Estes foram 

selecionados considerando a localização dos potenciais observadores. 

A sobreposição das bacias visuais dos pontos considerados permite determinar as áreas visualmente mais 

expostas e consequentemente, com menor capacidade de absorção visual. 

Os pontos de observação foram selecionados tendo em conta a localização dos potenciais observadores, 

tendo-se identificado um total de 54 pontos, nomeadamente: 

- Edificações isoladas, presentes em número muito reduzido; 

- Rede viária, correspondendo aos pontos ao longo das principais vias que atravessam a área de 

análise, com uma distância de 500 metros entre cada ponto. As principais vias que atravessam a 

área em estudo incluem a autoestrada A2, o IC1 e a EN382. 

- Rede ferroviária, correspondendo aos pontos ao longo do troço da Linha do Sul qua atravessa a 

área de estudo (500 metros de equidistância entre pontos). 

A visibilidade para uma determinada área depende fundamentalmente de três fatores: distância, topografia 

e ocupação do solo. No presente estudo, considerou-se um raio de visualização de 2000m para cada ponto 

selecionado e uma altura do observador de 1,6 metros.  

No cálculo das bacias utilizou-se como superfície de referência o Modelo Digital de Elevação (MDE) com 

uma resolução espacial de 10 metros, elaborado com base na informação altimétrica constante nas Folhas 

nº 476, 477, 485 e 486 da Carta Militar de Portugal à escala 1/25.000.  

A absorção visual gerada corresponde a uma situação de “visibilidade potencial”, uma vez que não 

foi considerada a existência de barreiras visuais, nomeadamente vegetação ou edifícios. 
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Para efeitos de classificação considerou-se: 

Nº de visualizações* Capacidade de Absorção Visual 

0 - 4 Elevada (1) 

5 - 14 Média (2) 

15 - 19 Baixa (3) 

*Nº de Bacias Visuais que se sobrepõem numa dada área. 

 

Observando a carta de Capacidade de Absorção Visual assim obtida (Desenho 18 no Volume IV), verifica-

se que predominam as áreas com a classe “Elevada”. São também significativas as áreas com 

capacidade de absorção visual “Média”, em particular na parte central da área analisada, abrangendo 

grande parte da Herdade do Vale Gordo. 

A classe de Capacidade de Absorção Visual “Baixa” é residual na área de estudo. 

De referir que, dada a densidade arbórea que caracteriza a maior parte da área de estudo, a 

visibilidade real encontra-se muito limitada. Pode, assim, assumir-se que as bacias visuais calculadas 

para cada ponto serão bastante mais reduzidas, refletindo-se numa maior da capacidade de absorção 

visual real. 

 

5.9.4.3 Sensibilidade Visual 

A Sensibilidade Visual indica o grau de suscetibilidade da paisagem face a uma determinada ação de 

carácter depreciativo. Através da combinação dos dois indicadores Qualidade Visual e Absorção Visual é 

possível determinar a vulnerabilidade ou sensibilidade paisagística da área em estudo. A Sensibilidade 

Visual é tanto maior quanto maior a qualidade visual e menor a capacidade de absorção visual de uma 

determinada área. 

A Sensibilidade Visual foi calculada através do cruzamento das cartas de Qualidade Visual e Absorção 

Visual, de acordo com a matriz indicada na metodologia. 

Com base na metodologia aplicada obteve-se a classificação que se encontra representada no Desenho 

19 no Volume IV. No Quadro 40 está indicada a representatividade de cada classe na área em estudo.  

 

 

 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  191 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

 

Quadro 40 - Representatividade das classes de Sensibilidade Visual (SV). 

Sensibilidade Visual Área (km2) % 

1 Baixa 11,30 43,7 

2 Média 12,65 49,0 

3 Elevada 1,88 7,3 

TOTAL 25,83 100,0 

 

De acordo com a metodologia aplicada verifica-se que a classe de Sensibilidade Visual Média é a mais 

representada, correspondendo a quase metade da área de estudo.  

As áreas de Baixa Sensibilidade Visual são também bastante representativas, abrangendo cerca de 

44% da área total. Distribuem-se de forma fragmentada, mas particularmente na parte poente da área de 

estudo correspondente à Mata Nacional de Valverde, resultado do número reduzido de observadores aqui 

presentes. 

As áreas de Elevada Sensibilidade Visual surgem de forma fragmentada, correspondendo em grande 

medida a áreas florestais de sobreiro onde estas de encontram mais expostas aos observadores, 

nomeadamente aos utilizadores das vias.  

No que respeita à Herdade do Vale Gordo, esta é abrangida pelas três classes de Sensibilidade Visual, 

sendo predominante a classe Média. Esta reflete no geral uma moderada qualidade visual dos usos do 

solo presentes e uma moderada acessibilidade potencial face aos observadores presentes. No entanto, tal 

como referido para a Capacidade de Absorção Visual, esta acessibilidade visual será na realidade menor, 

dada ocupação florestal presente.  

Na Herdade do Vale Gordo existem também algumas manchas com Sensibilidade Visual Elevada, 

correspondentes a áreas com presença de sobreiros junto ao limite poente da propriedade, numa área 

mais próxima do IC1. 
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5.10 Resíduos 

5.10.1 Metodologia 

De modo a caracterizar o sistema de gestão municipal de resíduos sólidos urbanos, o tipo e quantidade de 

resíduos produzida e o seu destino final, foi consultada a informação disponibilizada pelo Município de 

Alcácer do Sal (http://www.cm-alcacerdosal.pt/) e pela empresa Ambilital (http://www.ambilital.pt/). 

 

5.10.2 Caraterização do Sistema de Gestão Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos 

O município de Alcácer do Sal associa-se aos outros municípios que compõem a CIMAL - Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Litoral8, para a prossecução da higiene e limpeza do concelho. 

O sistema municipal de recolha indiferenciada de Resíduos de Sólidos Urbanos (RSU) domésticos no 

concelho de Alcácer do Sal é constituído por pontos de deposição que incluem 750 contentores de 

superfície e 5 contentores subterrâneos. 

A rede apresenta uma distribuição, no geral, paralela à Vala Real, seguindo o Rio Sado, e prolongando-se 

pelas Ribª. de São Martinho e Ribª. de Santa Catarina. O local de recolha divide-se em 3 categorias: 

 Áreas urbanas, que consiste nas manchas delimitadas como perímetros urbanos; 

 Áreas turísticas, correspondentes a unidades hoteleiras fora dos perímetros urbanos; 

 Outros locais, entendendo-se todos os pontos de recolha fora dos perímetros urbanos e que não 

sejam unidades hoteleiras. 

O sistema de recolha seletiva, denominado de “ecoponto” ou “ilha ecológica” permite a recolha de material 

reciclável (vidro, cartão, embalagens plásticas e metálicas, pilhas, etc.). Este sistema é constituído por 114 

ecopontos de superfície que resultam numa relação de 114 hab./ecoponto e caracteriza-se por uma 

distribuição mais ponderada, estratégica e seletiva que o sistema de recolha indiferenciada, situação que 

poderá resultar num volume real de deposição seletiva substancialmente inferior ao volume potencial. 

Atualmente, a autarquia possui seis camiões de recolha de RSU, três varredouras mecânicas para a cidade 

de Alcácer do Sal, e três aspiradores móveis. A lavagem de contentores depende de um único veículo para 

os cinco concelhos que compõem a CIMAL. Para uma melhor prestação de serviços aos munícipes, a 

Câmara Municipal contratou uma empresa para lavagem e desinfeção dos contentores de recolha de 

resíduos sólidos urbanos. Este é um serviço essencial à higiene e saúde públicas e é realizado três vezes 

por ano. 

                                                            
8 A CIMAL é constituída pelos municípios de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines. 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  193 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

 

5.10.3 Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos 

O sistema de gestão dos RSU é assegurado por duas entidades: o Município de Alcácer do Sal e a 

empresa Ambilital, EIM. O município, através do Serviço de Limpeza Municipal, assume a competência de 

recolha e transporte dos resíduos urbanos indiferenciados até à estação de transferência, a partir de onde 

a Ambilital assume a competência para o seu transporte até ao aterro, localizado no município de Santiago 

do Cacém, onde são depositados e devidamente tratados. A Ambilital assume, também, a responsabilidade 

de recolha seletiva de resíduos (papel/cartão, vidro, plástico/metal, pilhas, rolhas e óleos vegetais), bem 

como o seu transporte até ao destino final para o seu devido processamento. 

Em Alcácer do Sal, a Ambilital é responsável pela ERAR – Estação de Receção e Armazenamento de 

Recicláveis que está situada em Vale da Bica – entrada norte da cidade de Alcácer do Sal, e efetua ainda a 

recolha de materiais depositados nos ecopontos do concelho. 

 

 

Figura 65 – Esquema da gestão de RSU e óleos vegetais do município. 

Fonte: PDM Alcácer do Sal (Volume IV – Sistema Urbano e Linhas Estruturantes, maio de 2017). 

 

5.10.4 Tipologia e Quantitativos de Resíduos Produzidos 

A recolha seletiva, triagem, valorização e eliminação dos resíduos urbanos é assegurada pela empresa 

Ambilital - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM. 
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De acordo com os dados disponibilizados no INE, em 2018 houve no concelho de Alcácer do Sal uma 

produção de cerca de 557 quilogramas de RSU por habitante, sendo que 4 477 toneladas tiveram como 

destino final o aterro, face às 27 toneladas encaminhadas para a valorização energética, 1 503 toneladas 

para valorização orgânica e 443 toneladas para valorização multimaterial (Quadro 41). 

 

Quadro 41 - Resíduos urbanos recolhidos por habitante (kg/hab.) e resíduos urbanos recolhidos (t) por localização 

geográfica, tipo de recolha e tipo de destino final, em 2018. 

Localização 
geográfica 

Resíduos 
urbanos 

recolhidos 
por 

habitante 
(kg/hab.) 

Tipo de recolha (t) Tipo de destino (t) 

Recolha 
indiferenciada 

Recolha 
seletiva 

Total Aterro 
Valorização 
energética 

Valorização 
orgânica 

Valorização 
multimaterial 

Total 

Alentejo Litoral 595 47 860 7 822 55 682 
38 
836 

314 10 836 4 722 
54 

708 

Alcácer do Sal 557 5 632 926 6 558 4 477 27 1 503 443 
6 

450 

Fonte: INE, 2020 

 

De acordo com o relatório de atividade da Ambilital – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM, nos anos 

2017 e 2018, foram recebidos no Ecocentro de Alcácer do Sal, os resíduos apresentados no quadro 

seguinte. 

 

Quadro 42 - Total de resíduos recebidos no ecocentro de Alcácer do Sal, em toneladas, nos anos 2017 e 2018. 

Designação do resíduo Total 2017 (t) Total 2018 (t) 

Emb. de papel/cartão 7,90 11,08 
Embalagens de plástico 0,30 0 
Embalagens de madeira 2,90 8,16 
Embalagens de metal 0,30 0 
Mistura de embalagens 1,04 1,06 
Embalagens de vidro 98,98 98,42 
Pneu usados 3,08 5,46 
Lâmpadas fluorescentes 0,06 0 
REEE 23,84 33,72 
Metais 12,08 15,24 

Total 150,48 173,14 
Fonte: CMAS, 2018 
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A VASVERDE, atualmente em atividade na Herdade do Vale Gordo desde 2017, com a implementação da 

Fase 1 do Projeto, procede à gestão dos resíduos produzidos, por tipologia, sendo efetuada a separação e 

armazenamento temporário, em contentores e posterior encaminhamento para destino final adequado. 

A tipologia de resíduos existente é semelhante à identificada no SubCapítulo 4.9, do presente EIA, para a 

fase de exploração do projeto, sendo caracterizada pela produção de resíduos urbanos (p.e. caixas de 

cartão, embalagens plásticas, resíduos biodegradáveis), embalagens de fitofármacos, óleos usados e 

resíduos secos dos lixiviados das lavagens do pulverizador, entre outros. A gestão destes resíduos 

urbanos no concelho de Alcácer do Sal é da responsabilidade da Ambilital – Investimentos Ambientais no 

Alentejo, EIM, como referido anteriormente. 

Na Herdade do Vale Gordo a recolha interna e separativa dos resíduos urbanos é efetuada por 

equipamentos locais próprios, de pequena dimensão, e entregues no Ecoponto mais próximo, seguindo 

para aterro os indiferenciados. 

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, provenientes da manutenção dos equipamentos/veículos são encaminhados e 

armazenados temporariamente num contentor enterrado e, posteriormente recolhidos pela empresa da 

especialidade. 

Também serão gerados resíduos secos dos lixiviados das lavagens do pulverizador, recolhidos pela 

empresa responsável pela disponibilização do sistema em causa. 

Relativamente aos resíduos verdes resultantes da manutenção dos espaços florestais, maioritariamente 

constituídos por sobreiros e pinheiros e das áreas relvadas, implica a separação em duas frações: 

 Material lenhoso pesado; 

 Material herbáceo-arbustivo. 

O material lenhoso pesado depois de estilhaçado é introduzido no terreno. 

O material herbáceo-arbustivo decorrente do corte da relva (aparas) é deixado no solo, como adubo 

orgânico, após o corte, contribuindo assim para a diminuição em 1/4, as necessidades de fertilizante. 
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5.11 Património Cultural 

5.11.1 Metodologia 

A caracterização da componente do património cultural para o projeto em causa, foi realizado através da 

investigação bibliográfica e documental sobre a área em estudo e da prospeção sistemática da totalidade 

da área de intervenção, compreendendo as áreas alvo de obra, e as áreas não intervencionadas, mas que 

se encontram dentro dos limites vedados da propriedade.  

A investigação deu especial importância às bases de dados da DGPC, não negligenciando as monografias 

e artigos da especialidade, a análise toponímica, a análise fisiográfica, assim como o contacto com as 

instituições que podiam fornecer informações sobre o património local. Esta pesquisa permitiu compreender 

a dinâmica ocupacional da área. 

Posteriormente foi realizada a prospeção sistemática nas seguintes áreas: 

1. Nos locais dos 16 furos de captação de água; 

2.  Na área total de cerca de 90,06 hectares de produção de relva;  

3. Na totalidade da rede de caminhos internos;  

4. Nos locais onde vão ser instalados os 7 Pavilhões Pré-Fabricados para apoio da atividade 

produtiva. 

Assim, foi analisada a totalidade da área alvo de construção. Para além disso, ainda foi prospetada a 

restante área da herdade e que não será alvo de qualquer intervenção, mas que se encontra dentro dos 

limites vedados da propriedade. 

No decurso do trabalho foram contactadas as seguintes entidades: 

 Câmara Municipal de Alcácer do Sal: Pedido de informações sobre o património arqueológico e 

arquitetónico; 

 Direção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano: Consulta do Plano 

Diretor Municipal do Concelho de Alcácer do Sal; 

 Direção Geral do Património Cultural (DGPC): Consulta da base de dados do Portal do 

Arqueólogo; 

 Herdade do  Vale Gordo: Informações diversas através do Eng. Filipe Mendes, funcionário da 

Vasverde. 

O presente estudo foi realizado pelo arqueólogo Pedro Ventura entre março e abril de 2020. 
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5.11.2 Caracterização da Área de Estudo 

Os estudos arqueológicos mais recentes atestam a presença humana em Alcácer do Sal há mais de 40 mil 

anos. No entanto, remontam ao Período Mesolítico os primeiros povoados conhecidos na atual área 

geográfica de Alcácer, com uma economia baseada na recolha e exploração dos ecossistemas do 

Paleo-Estuário do rio Sado quando este se estendia até São Romão. As atividades praticadas passavam 

pela pesca, recolha de marisco, caça e recoleção na zona de floresta; os utensílios usados, em sílex, 

davam continuidade às técnicas do Paleolítico Superior, mas encontravam-se já adaptados aos novos 

desafios do quotidiano. 

Na fase final do Mesolítico assiste-se à instalação das primeiras populações de cultura Neolítica na região 

da Comporta. Na fase média e final, quando emerge o fenómeno Megalítico, assinala-se ainda a presença 

destas populações na área urbana de Alcácer do Sal e noutros locais do interior do concelho, como é o 

caso do Torrão. 

O clima de conflitos territoriais de baixa intensidade típico das fases culturais anteriores desaparece e, com 

o advento da agricultura, pecuária e mineração, dão lugar a uma necessidade de dominar um determinado 

território, construindo-se os primeiros sistemas defensivos com caráter de permanência na região, de que é 

exemplo o povoado fortificado do Monte da Tumba, junto ao Torrão. 

A cidade de Alcácer do Sal é uma das mais antigas cidades da Europa e segundo os dados arqueológicos 

existentes foi fundada antes do ano 1.000 a.C., pelos Fenícios, que assim aproveitavam os bons terrenos 

agrícolas existentes, associados a um forte comércio facilitado por uma via de comunicação facilmente 

navegável.  

Tal como Lisboa e Setúbal também Alcácer alimentava o comércio deste povo, fornecendo sal, peixe 

salgado, cavalos para exportação e alimentos para as tripulações dos navios. Este comércio está 

testemunhado também pela existência de numerosas pedras de lastro ao largo de Troia e mesmo nas 

praias. Um estudo geológico da composição dessas pedras de lastro permitiu determinar que, pela sua 

composição, não são originárias de Portugal, mas de locais muito distantes como o Líbano, Grécia e 

mesmo a Líbia.  

A atividade comercial foi também muito intensa durante todo o período romano, caracterizando-se, 

contudo, por uma maior fixação de comunidades romanizadas, existindo vestígios romanos de 

assentamentos habitacionais, mas também vestígios cerâmicos em terra e no próprio rio Sado (fragmentos 

de ânforas). 
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Por estas razões toda a região é potencialmente rica em vestígios arqueológicos, testemunhos das várias 

ocupações que aí ocorreram, como fornos e villas. Em termos urbanos, Alcácer não foi um aglomerado de 

fundação romana, dado que foi conquistado pelas tropas romanas nos meados do séc. III a.C., e por isso 

não mostra a malha regular típica de uma urbe romana. Dado que a sua fundação é anterior, o desenho 

urbano apresenta características mais antigas, para além de aproveitar a topografia local, o que 

condicionou as opções urbanísticas. 

Assim, no tempo dos romanos surgem dois núcleos: a cidade no topo da colina, onde habitavam as “elites” 

e junto ao rio um “bairro portuário”, identificando o Torrão, que também fazia parte da Civitas, como uma 

“vicus”, ou seja, um povoado do tipo aldeia ou mesmo um pouco maior.  

A partir do séc. III houve uma evolução desigual no território ocupado pela Civitas de Salacia, os “vicus” da 

foz: Tróia e Setúbal desenvolveram-se economicamente (sobressaindo a atividade da salga de peixe) com 

o consequente aumento demográfico e do espaço urbano ocupado, enquanto os “vicus” rurais não 

evidenciam esse crescimento que se dedicavam à agricultura e criação de gado.9 

Quando o Império Romano cai, o sistema produtivo e sócio económico do Baixo Sado deixa de ter 

interesse e as unidades industriais de Tróia começam a ser abandonadas, enquanto as restantes vão 

sobrevivendo do antigo prestígio que tinham tido, do poder do clero e da elite romana tardia que se vai 

tornando feudal. A cidade de Setúbal que pensou poder consolidar-se tirando partido de Tróia não o 

consegue porque, após a conquista islâmica, é escolhida Palmela como o novo centro do poder regional da 

foz do Sado.  

A cidade de Alcácer, um pouco mais distante da foz, mantém-se como sede do seu território conservando 

alguns dos seus edifícios emblemáticos como o do governo e a igreja paleo-cristã, indo o seu espaço de 

influência até ao Torrão.  

Em meados do séc. VIII instalam-se nesta Salacia os muçulmanos obedecendo às ordens do seu 

governador que se instalara em Beja, ficando toda esta região anexada ao Califado de Damasco. Mantém-

se a divisão administrativa do tempo dos Visigodos onde aparecem bem diferenciadas as regiões de 

Arrábida e a de Alcácer. 

Al-Qasr começa a funcionar nos anos seguintes e até 844 como local forte para a recolha de impostos na 

região do Baixo Sado, cobrados à população romanizada que se mantém fiel à religião cristã. 

                                                            
9 CARDOSO, António Rafael, A Villa Romana de Santa Catarina de Sítimos: Primeiros Resultados da Campanha de 2006, Edição 
CMAS, 8/Agosto/2006. 
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O primeiro ataque Viking à região de Alcácer, em 844, motiva a reorganização política da região e a sua 

valorização no quadro geral do al-Andalus. 

Em 888 os Banu Danis instalam-se em al-Qasr e transformam-na numa cidade que estende a sua 

influência até Lisboa que, nesta fase, tem de pagar imposto a Alcácer. A partir deste momento, Alcácer 

ficou a ser conhecida como Qasr abi Danis. 

Em contexto califal, os Banu Danis desaparecem da cena política de Alcácer. Em 997 sai do porto da 

cidade a frota militar muçulmana que transporta tropas e viveres para o Porto, de apoio à campanha militar 

de Ibn Amir al-Mansur, que culmina com a destruição do santuário de Santiago de Compostela. Em 

contexto Almorávida, al-Qasr torna-se sede de uma região administrativa que se estende do litoral Atlântico 

até Cáceres e Trujillo. 

Alcácer foi conquistada pela primeira vez pelos portugueses em 1160. Em 1191 é de novo recuperada por 

Ya´qub al-Mansur, que a transforma em sede militar desta região do Garb al-Andalus, através da 

reconstrução das muralhas. Esta última presença islâmica irá durar até 1217, altura em que é de novo 

retomada pelos portugueses, auxiliados por tropas da V Cruzada. 

Recebe Foral em 1218 e o rei D. Afonso II confia novamente a sua posse à Ordem de Santiago, que a 

transforma em sua sede. Estabelecida em Alcácer, a Ordem de Santiago dominou durante séculos um 

vasto território que começava em Sesimbra e terminava no Algarve, controlando totalmente o Baixo Sado, o 

Alentejo Litoral e a Costa Vicentina, prefigurando uma estrutura estatal dentro do próprio reino de Portugal, 

que deu lugar a vários conflitos com o poder régio e o poder eclesiástico instalado em Évora. 

Em finais do século XIII a sede da Ordem de Santiago passa para Mértola para apoiar a conclusão da 

conquista do Algarve, mas pouco depois regressa a Alcácer onde se mantém até 1482, ano em que 

transita definitivamente para Palmela. 

Segundo estudos recentes, o Torrão terá sido conquistado por volta de 1233. Recebeu um primeiro Foral, 

que, entretanto, desapareceu, mantendo-se como concelho autónomo até ao século XIX. 

A população islâmica residente em Alcácer junta-se numa comunidade sob a proteção do rei. A Ordem de 

Santiago também tinha os seus mouros. Os judeus também se instalaram, enquanto a restante população 

se distribuiu desde o interior do castelo até à área portuária. Apesar dos privilégios régios emitidos, 

gradualmente a população abandonou a cerca amuralhada e começou a concentrar-se junto ao rio. 

Em 1495, D. Manuel I é aclamado rei em Alcácer. Com a saída da Ordem de Santiago, é fundado no 

espaço que esta antes ocupava o Convento de Aracoelli, que permanecerá na área do castelo até 1834. 

Em 1502 o célebre matemático Pedro Nunes nasce no concelho, provavelmente em Vale de Guizo. 
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Saliente-se ainda a importância de Alcácer do Sal na sustentação dos Descobrimentos Portugueses. A 

qualidade do pinheiro manso que abundava na região era tal que esta madeira era utilizada para algumas 

peças da construção naval e na própria construção das embarcações. Em termos económicos, a agricultura 

continuava a ser a atividade predominante, tirando partido da fertilidade da terra, mas simultaneamente 

assistia-se ao incremento da atividade comercial. 

Em 1758 Alcácer do Sal possuiria, segundo o pároco de Santiago, 436 fogos e 1.543 pessoas, a que se 

deve adicionar os 330 fogos e 1.342 pessoas que o padre Bernardo Osório, prior de Santa Maria, registava 

existirem na sua freguesia nesse mesmo ano. Não se poderá negar o contributo fundamental que o rio 

Sado garantiu ao incremento das trocas comerciais. Pela sua navegabilidade, que chegava a Porto Rei, 

permitia a deslocação de embarcações até cerca de 50 milhas da costa, escoando-se por esta via grande 

parte da produção agrícola do Alentejo. Foi elevada a cidade a 12 de julho de 1997. 

Os sécs. XVIII e XIX terão constituído momentos altos no recurso ao rio enquanto grande via de 

penetração no Alentejo. As suas especiais características acabaram por proporcionar o surgimento de um 

conjunto de embarcações específicas, de onde se destacam os laitéus, as canoas, os galeões (primeiro de 

pesca de cerco e depois de transporte de sal) e os iates, todas usadas no transporte permanente de 

mercadorias. Com a crescente utilização do caminho-de-ferro, o recurso ao rio foi sendo progressivamente 

abandonado, ainda que se tenha conservado até à primeira metade do séc. XX. 

Atualmente vive-se um novo ciclo na história de Alcácer. De costas voltadas para o rio desde meados do 

século XX, assiste-se hoje ao enaltecimento do Sado como uma “mais-valia cultural” que urge enobrecer, 

contribuindo deste modo para evitar que Alcácer se dilua no Alentejo Litoral e que se afirme como um 

espaço diferente a descobrir por quem visita o concelho. 

 

5.11.3 Elementos Patrimoniais na Área de Estudo 

Através da pesquisa de gabinete e da prospeção arqueológica do terreno, não foram identificados 

elementos patrimoniais localizados na dentro da Herdade do  Vale Gordo. O elemento arqueológico mais 

próximo dos limites da herdade localiza-se a mais de 2,5 km. Trata-se do seguinte elemento: 

 

Nome CNS Breve descrição Período histórico Localização 

Troço Baixa de 
Palmela 

12581 Vestígios diversos associados a uma 
estrutura de azenha e tanque 

Idade Média/ Moderna Latitude: 38.340302 

Longitude: -8534404 
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Atendendo ao projeto que se pretende realizar na Herdade do  Vale Gordo, o elemento não corre 

riscos. A distância, a vedação da propriedade e a existência de uma via rodoviária a separar o elemento 

da Herdade do  Vale Gordo, protegem o elemento patrimonial. 

 

5.11.4 Análise aos Trabalhos de Prospeção 

Durante a fase de prospeção arqueológica do projeto em estudo, verificou-se que o coberto vegetal 

permitiu uma boa visibilidade do terreno nas áreas onde era fácil aceder. Em relação à prospeção do 

terreno consideraram-se 5 cenários, que passamos a descrever: 

Nível 1 – áreas em que a visibilidade do solo era total (100%) e as condições do terreno eram muito 

favoráveis a uma progressão rápida e eficiente. 

Nível 2 – áreas em que a visibilidade do solo não é total, mas que não impede uma real perceção do 

solo. São áreas onde se prospetou 80% do solo. 

Nível 3 – áreas em que apenas é possível prospetar cerca de 60% do terreno, apresentando solos de 

difícil progressão e coberto vegetal que impede a observação de vestígios arqueológicos. 

Nível 4 – áreas em que apenas é possível prospetar cerca de 40% do terreno. As condições de 

progressão são adversas e a visibilidade apenas se reduz a pequenas manchas. 

Nível 5 – áreas em que a visibilidade é praticamente nula e apenas é possível observar trilhos, 

caminhos ou pequenas manchas lavradas. Correspondem a zonas onde a progressão se realiza com 

muita dificuldade, existindo poucos pontos de orientação e onde apenas se prospetou 10% do terreno. 

Assim, e atendendo ao tipo de projeto, foi totalmente prospetada a totalidade da área de implantação 

dos projetos em causa, verificando-se o cenário de Nível 1 e por isso não carece de novos trabalhos 

de prospeção. 

 

5.11.5 Conclusões 

A realização da vertente patrimonial do Estudo do Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo 

(Alcácer do Sal) permitiu compreender a dinâmica local ao nível do património cultural. Durante o trabalho 

de gabinete e como resultado da pesquisa bibliográfica, foi traçada uma linha de intervenção com o intuito 

de aferir a existência dos sítios já conhecidos. Foi identificado um sítio arqueológico, mas o mesmo 

localiza-se a mais de 2,5 km da área que será alvo de intervenção. 
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Decorrente deste primeiro trabalho, foi planeada a prospeção arqueológica sistemática do terreno, através 

de faixas corredores com distâncias entre si de cerca de 15 metros. A maior parte da herdade encontra-se 

cultivada com relva utilizada em campos de golfe e por isso não se observam vestígios arqueológicos à 

superfície dado que este tipo de cultura é efetuado em tapete. As áreas florestais também foram 

prospetadas não se tendo verificado dificuldades dado que o coberto vegetal é rasteiro e pouco denso. Não 

se preconizaram trabalhos de minimização de impactes porque não se identificaram elementos patrimoniais 

e a prospeção arqueológica sistemática permitiu compreender a totalidade da dinâmica ocupacional da 

área. O relatório completo é apresentado no Anexo 17 no Volume III: 

 

 

Figura 66 – Área alvo de prospeção arqueológica sistemática assinalada a vermelho. 
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5.12 Sócio Economia 

5.12.1 Metodologia 

A informação que sustenta a caracterização seguidamente apresentada baseia-se, fundamentalmente, em 

dados estatísticos publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), na sua página web oficial, 

nomeadamente no que respeita aos resultados dos Censos de 2011 e 2001, bem como em estimativas 

mais recentes. Foram ainda tidos em conta, quando necessário e com o objetivo de completar aquela 

informação, os dados constantes do Anuário Estatístico da Região Alentejo de 2018, igualmente publicado 

pelo INE. Recorreu-se, ainda, à consulta de outras fontes de informação, sendo estas indicadas no 

decorrer do desenvolvimento deste descritor. 

A caracterização efetuada consistiu na recolha da informação pertinente e sua análise, considerando quer 

três escalas geográficas, quando a informação, face à sua desagregação, o permitia, concretamente a 

região do Alentejo, o concelho de Alcácer do Sal e a freguesia em que está inserida a área de estudo – 

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

diferentes períodos temporais, de forma a inferir sobre tendências evolutivas. 

A pesquisa de dados estatísticos foi direcionada para indicadores/parâmetros que permitem descrever o 

quadro socioeconómico da área de estudo, numa perspetiva evolutiva, e compará-lo com as zonas 

geográficas de escala superior. De uma forma geral, a informação recolhida diz respeito a um conjunto de 

indicadores relativos a população, território, habitação, mercado de trabalho, empresas e atividade 

económica, permitindo o estabelecimento do quadro socioeconómico de referência considerando temas 

que, de forma direta ou indireta, influenciam ou são influenciáveis pelo projeto em análise e seus efeitos 

potenciais. 

 

5.12.2 Divisão Administrativa e Enquadramento Regional 

O concelho de Alcácer do Sal marca a entrada no Alentejo de quem se dirige de Lisboa para Sul. Sendo o 

concelho de ligação entre o litoral norte e o litoral sul, a sua posição face à capital do país é estratégica. 

Como concelho, Alcácer do Sal detém um conjunto de infraestruturas rodoviárias de qualidade, colocando-

o a poucos minutos de Lisboa e de Setúbal, por um lado, e no caminho do Algarve, por outro. 

O concelho de Alcácer do Sal é composto por quatro freguesias: Comporta, São Martinho, Torrão e União 

das Freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana. 

Do ponto de vista mais macro, de acordo com a divisão territorial de Portugal, por NUTS II, o concelho de 

Alcácer do Sal situa-se na Região Alentejo (Figura 67). 
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Figura 67 – Divisão territorial de Portugal, por regiões NUTS II. 

Fonte: INE, I. P., Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2018. 

 

Conjuntamente com os concelhos de Odemira, Sines, Santiago do Cacém e Grândola, o concelho de 

Alcácer do Sal compõe a faixa litoral atlântica da Região NUTS II do Alentejo, denominada de Alentejo 

Litoral. 

 
Figura 68 – Divisão territorial de Portugal, por regiões NUTS III. 

Fonte: INE, I. P., Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2018. 
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O concelho de Alcácer do Sal, no conjunto dos concelhos do Alentejo Litoral, apresenta uma das maiores 

áreas. É limitado a norte pelos concelhos de Vendas Novas e Montemor-o-Novo, a este por Viana do 

Alentejo e Alvito, a sul por Ferreira do Alentejo e Grândola e a oeste pelo Oceano Atlântico.  

A área em estudo localiza-se na União das Freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e 

Santiago) e Santa Susana do concelho de Alcácer do Sal. 

Com a reorganização territorial das freguesias (2012), o concelho de Alcácer do Sal “perdeu” duas das 

suas freguesias passando, de 6 para 4, tendo mantido inalteradas as freguesias da Comporta, de S. 

Martinho e do Torrão e criada a União das Freguesias de Alcácer e Santa Susana, como se pode observar 

na figura seguinte. 

 

 
Figura 69 – Freguesias do concelho de Alcácer do Sal, antes e pós a reorganização territorial em 2012. 

Fonte: CAOP, 2012 e 2016; Revisão PDM Alcácer do Sal (Vol. III – População e Atividades Económicas, 2017. 

 

Esta União das Freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana 

apresenta uma área total de 916 km2. Engloba realidades bastante diversas, unindo a área urbana da 

cidade de Alcácer do Sal, onde vive a maior parte da população do concelho com áreas rurais de 

povoamento disperso e pequenos aglomerados. 

 

5.12.3 Dinâmica Demográfica 

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da população residente na região do Alentejo, sub-região 

Alentejo Litoral, concelho de Alcácer do Sal e freguesia de União das freguesias de Alcácer do Sal (Santa 

Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana, considerando os anos de 2001, 2011 e 2017. 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  206 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

 

Quadro 43 - Evolução da população residente. 

Área geográfica 
Ano Variação percentual (%) 

2001 2011 2017 2001-2011 2011-2018 

Região Alentejo 776 585 757 190 705 478 -2,5 -6,8 
Sub-região Alentejo Litoral 99 976 97 895 93 259 -2,1 -4,7 
Concelho de Alcácer do Sal 14 287 13 046 11 712 -8,7 -10,2 

União das freguesias de 
Alcácer do Sal e Santa Susana 

9 619* 9 033* - -6,1 - 

* Corresponde ao somatório da população residente nas freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo), Alcácer do 
Sal (Santiago) e Santa Susana 

 

As estimativas populacionais publicadas pelo INE não incluem as freguesias, sendo o concelho a unidade 

territorial mais desagregada. Da análise dos dados apresentados, verifica-se que a população da região do 

Alentejo sofreu um decréscimo no período 2001-2011. Esse padrão de evolução populacional também se 

fez sentir ao nível da sub-região, no concelho de Alcácer do Sal e na freguesia em estudo, embora de 

forma mais acentuada nas duas últimas unidades geográficas. No período 2011-2017, a situação de 

decréscimo populacional manteve-se, embora a taxas significativamente mais elevadas. Conforme 

referido, não existem dados para a freguesia, contudo pode inferir-se para esta um comportamento 

semelhante, ou seja, de regressão populacional. As causas poderão ser várias, mas certamente que os 

fluxos migratórios que ocorreram nos anos de maior crise que o país atravessou justificarão em boa parte 

essa situação. 

As estimativas do INE apontam para saldos migratórios, entre 2013 e 2018, de acordo com o Quadro 44. 

 

Quadro 44 - Saldos migratórios. 

Área geográfica 
Ano 

2018  2017  2016  2015  2014  2013 

Região Alentejo  -1 391  -1 244  -1 128  -4 016  -5 147  -543 

Sub-região Alentejo Litoral  21  43  30  -411  -541  187 

Concelho de Alcácer do Sal  -50  -49  -45  -76  -98  41 

 

Ao nível da região, verificam-se saldos migratórios negativos desde 2013 até 2018. Na sub-região, houve 

uma inversão a partir de 2016, o que não aconteceu no concelho de Alcácer do Sal, que, à semelhança da 

região, regista saldos migratórios negativos desde 2013, nomeadamente em 2014 e 2015, anos que foi 

mais acentuado. 
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5.12.4 Evolução das Famílias e Núcleos Familiares 

No quadro seguinte apresenta-se o número de famílias e de núcleos familiares e respetiva variação, entre 

2001 e 2011, para a região do Alentejo, sub-região Alentejo Litoral, concelho de Alcácer do Sal e freguesia 

União das freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana. 

 

Quadro 45 - Evolução do número de famílias e núcleos familiares. 

Área geográfica 
Número famílias Número núcleos familiares 

2001 2011 Variação (%) 2001 2011 Variação (%) 

Região Alentejo 292 898 303 518 3,6 236 659 233 364 -1,4 

Sub-região Alentejo Litoral 38 256 40 581 6,1 30 594 30 280 -1,0 

Concelho de Alcácer do Sal  5 406 5 244 -3,0 4 445 4 114 -7,4 

 União das freguesias de Alcácer do 
Sal e Santa Susana (*) 

3 599 3 597 -0,056 2 980 2 823 -5,2 

(*) – Corresponde ao somatório dos valores das 3 freguesias. 
 

Verifica-se no período intercensitário 2001-2011 um aumento no número de famílias na região e sub-

região, e uma diminuição no concelho e na freguesia em estudo. Relativamente aos núcleos familiares, 

verifica-se uma variação negativa em todas as áreas geográficas analisadas, mais acentuada ao nível do 

concelho, acompanhando a diminuição da população. 

 

5.12.5 Estrutura Etária da População 

A distribuição da população residente por grandes grupos etários entre 2001 e 2011 na região do Alentejo, 

sub-região do Alentejo Litoral, concelho de Alcácer do Sal e União das freguesias de Alcácer do Sal e 

Santa Susana é apresentada nos quadros seguintes, considerando quer o número de habitantes, quer a 

distribuição percentual por esses grupos. Apresenta-se também a variação percentual entre os dois últimos 

períodos censitários. 

 

 

Quadro 46 - Distribuição da população residente por grupos etários em 2001 e 2011. 

Área geográfica 
2001 2011 

Total HM 0-14 15-24 25-64 
65 ou 

> 
Total HM 0-14 15-24 25-64 

65 ou 
> 

Região Alentejo 776 585 106645 100 507 395932 173501 757302 102774 73753 397787 182988 

Sub-região do 
Alentejo Litoral  

99976 13102 13320 51933 21621 97925 12413 9231 52838 23443 

Concelho de 
Alcácer do Sal  

14287 1841 1946 7365 3135 13046 1685 1226 6855 3280 
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Área geográfica 
2001 2011 

Total HM 0-14 15-24 25-64 
65 ou 

> 
Total HM 0-14 15-24 25-64 

65 ou 
> 

União das 
freguesias de 

Alcácer do Sal e 
Santa Susana (*) 

9619 1243 1347 5012 2017 9033 1206 854 4799 2174 

(*) – Corresponde ao somatório dos valores das 3 freguesias 

 
Quadro 47 - Distribuição percentual da população residente por grupos etários em 2001 e 2011. 

Área 

geográfica 

2001 2011 

Total 
HM 

0-14 15-24 25-64 
65 ou 

> 
Total 
HM 

0-14 15-24 25-64 
65 ou 

> 
Região 
Alentejo 

100% 13,7 12,9 51,0 22,3 100% 13,6 9,7 52,5 24,2 

Sub-região 
do Alentejo 

Litoral  
100% 13,1 13,3 51,9 21,6 100% 12,7 9,4 54,0 23,9 

Concelho de 
Alcácer do 

Sal  
100% 12,9 13,6 51,6 21,9 100% 12,9 9,4 52,5 25,1 

União das 
freguesias de 

Alcácer do 
Sal e Santa 
Susana (*) 

100% 12,9 14,0 52,1 21,0 100% 13,4 9,5 53,1 24,1 

(*) – Corresponde ao somatório dos valores das 3 freguesias 

 

 

Quadro 48 - Variação percentual da população residente por grupos etários entre 2001 e 2011. 

Área geográfica 
Variação entre 2001 e 2011 (%) 

Var. total 0-14 15-24 25-64 65 ou > 

Região Alentejo -2,5 -3,6 -26,6 0,5 5,5 

Sub-região do 
Alentejo Litoral 

-2,1 -5,3 -30,7 1,7 8,4 

Concelho de 
Alcácer do Sal 

-8,7 -8,5 -37,0 -6,9 4,6 

União das 
freguesias de 

Alcácer do Sal e 
Santa Susana 

-6,1 -3,0 -36,6 -4,2 7,8 

 

O conjunto de dados apresentado nos quadros anteriores permite tirar as seguintes conclusões sobre a 

estrutura etária da população das zonas geográficas consideradas na análise: 

 Em traços gerais, em 2001, a distribuição da população residente pelos diferentes grupos etários 

revela que o grupo mais expressivo, concentrando uma maior percentagem da população residente, 
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era o dos 25-64 anos. Os valores percentuais são semelhantes para as três áreas geográficas 

analisadas, variando entre cerca de 51% e 52%.  

 Em 2011, a percentagem da população residente naquela faixa etária aumenta, na região e na sub-

região, mas diminui no concelho e na freguesia, acompanhando a diminuição da população 

residente nessas zonas geográficas, embora continue a ser o grupo etário que concentra a maior 

parte da população.  

 A população mais jovem (entre os 0-14 e os 15-24 anos), em 2001, representava cerca de 27% da 

população residente, na região do Alentejo e cerca de 26,5% na sub-região do Alentejo Litoral e no 

concelho de Alcácer do Sal, ao passo que na freguesia em estudo era um pouco mais elevada- 

cerca de 30%. Por sua vez, a percentagem de população idosa (> 65 anos) variava pouco nas 

zonas geográficas em estudo, entre 21 e cerca de 22%, sendo o valor mais elevado registado na 

região.  

 Em 2011, a percentagem de população entre os 0-14 e os 15-24 anos baixa significativamente em 

todas as zonas geográficas, ao passo que a população idosa aumenta; 

 A população em idade ativa (entre os 15-64 anos) diminuiu o seu peso em todas as zonas 

geográficas em análise, entre 2001 e 2011, de forma mais acentuada no concelho de Alcácer do Sal 

e na freguesia em estudo; 

 No período intercensitário, a população das quatro zonas geográficas revela uma tendência de 

envelhecimento, traduzida na perda de importância das faixas etárias mais jovens e no aumento da 

população idosa.  

No quadro seguinte apresentam-se as estimativas da distribuição percentual da população residente pelos 

diferentes grupos etários, à data de 31/12/2018, para a região, sub-região e concelho em estudo (Fonte: 

Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2018). 

 

Quadro 49 - Distribuição da população residente pelos grupos etários, em 2018. 

Área 
geográfica 

Grupos etários 

Total HM 0-14 % 15-24 % 25-64 % 65 ou > % 

Região 
Alentejo 

705478 88445 12,5% 69444 9,8% 367921 52,2% 179688 25,5% 

Sub-região 
Alentejo 
Litoral 

93259 11328 12,1% 8148 8,7% 49209 52,8% 24574 26,4% 

Concelho de 
Alcácer do 

Sal 
11712 1344 11,5% 1013 8,6% 5854 50,0% 3501 29,9% 
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A variação, para a região, sub-região e para o concelho, entre 2011 e 2018, no que respeita à distribuição 

percentual da população pelos diferentes grupos etários, encontra-se ilustrada no gráfico seguinte. 

 

 
Figura 70 –Variação da distribuição percentual da população residente pelos grupos etários, entre 2011 e 2018. 

 

No concelho de Alcácer do Sal, é notória a diminuição do peso percentual de todos os grupos etários, 

à exceção do grupo dos mais idosos, que viu a sua representatividade aumentar de cerca de 25%, 

em 2011, para cerca de 30% em 2017. 

O Índice de envelhecimento é o indicador que traduz o desequilíbrio na estrutura de uma população, 

consistindo na relação entre o número de idosos e o número de jovens (população com 0-14 anos), 

exprimindo-se habitualmente pelo número de idosos por cada 100 pessoas com 0-14 anos. No quadro 

seguinte apresenta-se esse indicador, considerando os anos de 2001, 2011 e 2018, neste último caso com 

base nas estatísticas do Anuário da Região do Alentejo. 

 

Quadro 50- Evolução do Índice de envelhecimento da população. 

Área geográfica 
Índice de envelhecimento 

2001 2011 2018 

Região Alentejo 162,6 178,1 203,1 

Sub-região do Alentejo Litoral 165 188,9 216,9 

Concelho de Alcácer do Sal  170,2 194,7 260,5 

Freguesia de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo) 120,4 159,4 - 

Freguesia de Santa Susana 407,3 740 - 
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Área geográfica 
Índice de envelhecimento 

2001 2011 2018 

Freguesia de Alcácer do Sal (Santiago) 190,4 180,3 - 

 

Como expetável, verifica-se um aumento deste índice nos anos em análise, bastante acentuado na 

freguesia de Santa Susana (que no decurso da reforma administrativa passaria a integrar a União das 

freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana). Não existem estimativas para 2018 ao nível de freguesia, 

mas a tendência verificada ao nível da região, sub-região e concelho, de aumento deste índice, faz prever 

uma situação de agravamento do envelhecimento da população, entre 2011 e 2018, na freguesia em 

estudo. 

A análise de outros indicadores, como o Índice de dependência dos jovens 10, Índice de dependência dos 

idosos 11 e índice de dependência total12, complementa o retrato da população do concelho de Alcácer do 

Sal e dos desequilíbrios registados, conforme se pode verificar no quadro seguinte. 

 

Quadro 51 - índices de dependência de jovens, de idosos e de dependência total. 

Índice 

2001 2011 2018 

Alcácer 
do Sal 

Freguesia 
de Santa 
Maria do 
Castelo 

Freguesia 
de Santa 
Susana 

Freguesia de 
Santiago 

Alcácer 
do Sal 

Freguesia 
de Santa 
Maria do 
Castelo 

Freguesia 
de Santa 
Susana 

Freguesia 
de Santiago 

Alcácer 
do Sal 

Índice de 
dependência 

de jovens 
19,7 21,7 13,9 18,0 20,9 20,2 10,8 23,1 - 

Índice de 
dependência 

de idosos 
33,6 26,1 56,9 34,4 40,6 32,2 80,0 41,6 51,0 

Índice de 
dependência 

total 
53,4 47,9 71,0 52,5 61,4 52,5 90,8 64,7 - 

 

Verifica-se que o índice de dependência de idosos e o índice de dependência total têm vindo a aumentar 

de forma acentuada ao longo das últimas décadas, sendo esse fenómeno transversal às áreas geográficas 

analisadas, com particular destaque para a antiga freguesia de Santa Susana, resultado da perda de 

                                                            
10 Relação entre a população jovem e a população em idade ativa, definida como o quociente entre o número de pessoas 

com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 
64 anos (expressa habitualmente por 100 (10g2) pessoas com 15-64 anos. 

11 Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o número 
de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa 
habitualmente por 100 (102) pessoas com 15-64 anos). 

12 Relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o 
número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos conjuntamente com as pessoas com 65 ou mais 
anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 (102) 
pessoas com 15-64 anos). 
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importância da população em idade ativa e do aumento da população idosa e traduzindo um número cada 

vez maior de população dependente desse grande grupo etário (15-64 anos). 

Em 2018, o índice de envelhecimento registado no concelho de Alcácer do Sal era de 260,5, ao passo que 

na região e sub-região era de 203,1 e de 216,9, respetivamente. Do conjunto dos municípios que integram 

o Alentejo Litoral, Alcácer era o que apresentava esse índice mais elevado, em 2018. 

 

5.12.6  Nível de Instrução da População 

No quadro seguinte apresentam-se os dados da população residente (% do total) segundo o nível de 

ensino atingido, em 2011, nas áreas geográficas em estudo. 

 

Quadro 52 – População residente segundo o nível de escolaridade, em 2011 (%). 

Área geográfica 
Nenhum nível 

de 
escolaridade 

Ensino pré-
escolar 

Ensino 
básico 

Ensino 
secundário 

Ensino pós-
secundário 

Ensino 
superior 

Região do Alentejo 12,2 2,4 56,5 16,3 0,76 11,9 

Região do Alentejo Litoral 14,6 2,2 55,0 17,1 0,83 10,3 

Concelho de Alcácer do 
Sal 

15,5 2,72 58,8 14,2 0,61 8,13 

União das freguesias de 
Alcácer do Sal e Santa 
Susana (*) 

14,6 2,91 57,6 14,5 0,65 9,66 

(*) – Corresponde ao somatório dos valores das 3 freguesias 

Verifica-se que o concelho de Alcácer do Sal e a freguesia em estudo, em 2011, apresentavam uma 

percentagem mais elevada de população sem nenhum nível de ensino do que a região, ao passo que 

em relação à sub-região os valores são próximos. A percentagem de população somente com o ensino 

básico é mais elevada no concelho de Alcácer e na freguesia em estudo do que nas restantes áreas 

geográficas em análise, ao contrário do que acontece com os níveis de escolaridade superiores, em que as 

percentagens são mais elevadas na região e na sub-região.  

Apresentam-se seguidamente outros indicadores de educação, tendo por base dados estatísticos de 

2017/2018. 
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Quadro 53 –Indicadores de educação (Anuário Estatística da Região do Alentejo, 2018). 

Área geográfica 

Taxa bruta de 
escolarização Taxa de 

transição/conclusão no 
ensino secundário 

Taxa de 
escolarização no 
ensino superior 

Diplomados do ensino 
superior / 1000 hab 

Ensino 
básico 

Ensino 
secundário 

Região do 
Alentejo 

113,4 120,6 86,5 23,6 45,5 

Região do 
Alentejo Litoral 

115,1 119,5 85,1 0,0 0,3 

Concelho de 
Alcácer do Sal 

107,9 81,4 88,8 0,0 0,0 

Taxa de escolarização - Relação percentual entre o número total de alunos matriculados num determinado ciclo de estudos (independentemente da 
idade) e a população residente em idade normal de frequência desse ciclo de estudo. Ensino Básico – 1.º Ciclo 6-9 anos; Ensino Básico – 2.º Ciclo 
10-11 anos; Ensino Básico – 3.º Ciclo 12-14 anos; Ensino Secundário 15-17 anos; Ensino Superior 18-22 anos. 

 

Verifica-se um déficit de formação superior da população do concelho de Alcácer do Sal, à 

semelhança do que se passa na sub-região. 

 

5.12.7 Território 

5.12.7.1 Densidade populacional 

Na figura seguinte apresentam-se as densidades populacionais na região do Alentejo, sub-região do 

Alentejo Litoral, concelho de Alcácer do Sal e União das freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana, em 

2001, 2011 e 2018 (Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2018). 

 

Quadro 54 – Densidades populacionais em 2001, 2011 e 2018. 

Área geográfica 
Densidade populacional (hab/km2) 

2001 2011 2018 

Região do Alentejo 24,6 24,0 22,3 

Sub-região do Alentejo Litoral 18,9 18,4 17,6 

Concelho de Alcácer do Sal 9,51 8,70 7,81 

Freguesia de Freguesia de Santa Maria do Castelo 9,91 9,30  

Freguesia de Santa Susana 2,87 2,10  

Freguesia de Alcácer do Sal (Santiago) 16,9 16,2  

 

Os dados do quadro anterior mostram uma densidade populacional baixa no concelho de Alcácer do 

Sal e freguesias em estudo, comparativamente com o observado na região e na sub-região. Este 

indicador tem vindo a diminuir, fruto da perda populacional, principalmente no concelho de Alcácer 

do Sal. 
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5.12.7.2 Estrutura territorial 

No quadro seguinte apresenta-se informação relativa à distribuição da população residente e população 

isolada em 2011 nas áreas geográficas em estudo. 

 

Quadro 55 – Distribuição (em %) da população residente de acordo com o escalão de dimensão populacional. 

Área geográfica 
Pop. 

Isolada 
Menos de 
2 000 hab 

2 000 – 4 999 
hab 

5 000 - 9 
999 hab 

10 000 – 49 
999 hab 

50 000 hab 

Região do Alentejo 5,8 40,3 13,6 17,6 22,8 0,0 

Sub-região do 
Alentejo Litoral 

10,2 41,5 7,3 28,2 12,7 0,0 

Concelho de 
Alcácer do Sal 

4,6 48,2 0,0 47,2 0,0 0,0 

 

Verifica-se que tanto na região como na sub-região e no concelho são predominantes os lugares com 

menos de 2000 habitantes, seguindo-se os lugares com dimensão entre 5 000 e 9 999 habitantes. Estes 

últimos, ao nível do concelho, estão bastante próximos dos lugares com menos de 2000 hab, no que se 

refere à população que aí reside. Nas três áreas geográficas em estudo não existem lugares com 50 000 

ou mais habitantes, sendo que no concelho de Alcácer não existem lugares com dimensão igual ou 

superior a 10 000 habitantes (bem como entre 2 000 e 4 999 habitantes). A população isolada é 

significativamente mais elevada ao nível da sub-região do que na região e no concelho em estudo.  

No quadro seguinte apresentam-se mais alguns indicadores de estrutura territorial, tendo por base os 

dados do Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2018. 
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Quadro 56 – Estrutura territorial por município, 2011 e 2018. 

Área geográfica 

Lugares Cidades estatísticas13 
Vilas 

Freguesias 

Total 
Pop. 

residente 
Total 

Pop. 
residente 

Total 
Área média 

(ha) 

2011 2018 

Região do Alentejo 1 542 713 615 21 259 876 66 299 10 570 

Sub-região do Alentejo Litoral 283 87 888 4 33 766 7 31 17 127 

Concelho de Alcácer do Sal 42 12 443 1 6 679 0 4 37 497 

 

Pela análise do quadro anterior verifica-se que no concelho só existe uma cidade estatística, não existem 

vilas e a área média das freguesias do concelho é significativamente superior à observada na região e na 

sub-região. Estes dados traduzem o carácter rural do concelho. 

 

5.12.8 Estrutura e Dinâmica Económica 

Á semelhança do conjunto do território nacional, o concelho de Alcácer do Sal, caracteriza-se por um tecido 

empresarial composto, essencialmente, por micro e pequenas empresas. 

Com a mais baixa densidade empresarial do Alentejo Litoral, no concelho de Alcácer do Sal, quase três 

quartos das empresas são individuais. Para além disso, o número de pessoas ao serviço por empresa é 

também o mais baixo do Alentejo Litoral, bem como o volume de negócios por empresa. Isto é, estamos 

perante um tecido económico muito frágil e muito dependente da iniciativa individual e do consumo interno, 

onde a ausência de iniciativas empresariais de maior dimensão e estruturantes da atividade económica se 

fazem sentir. 

 

5.12.8.1 Afetação da população às Atividades Económicas 

No quadro seguinte apresentam-se os dados relativos à taxa de atividade da população e distribuição pelos 

setores de atividade económica, em 2011. 

 

 

 

                                                            

13 Unidade territorial que corresponde ao ajustamento do perímetro urbano, consagrado nos instrumentos jurídicos de ocupação de 
solos para a povoação com categoria de cidade, ao perímetro das subsecções estatísticas utilizadas pelo INE na Base Geográfica 
de Referenciação da Informação (BGRI) e que a integram. 
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Quadro 57 -Taxas de atividade e de desemprego e distribuição da população empregada por setores de atividade, em 

2011. 

Indicador/Áreas 
geográficas 

Alentejo 
Alentejo 
Litoral 

Alcácer 
do Sal 

Freguesia de Alcácer 
do Sal (Santa Maria 

do Castelo) 

Freguesia 
de Santa 
Susana 

Freguesia de 
Alcácer do Sal 

(Santiago) 

Taxa de atividade (%)14 45,25 46,17 45,62 48,17 32,58 45,70 

Taxa de desemprego (%) 12,83 10,90 11,09 10,56 8,70 9,68 

Pop. empregada afeta ao 
setor primário (%) 

9,39 11,67 17,54 16,63 43,81 12,34 

Pop. empregada afeta ao 
setor secundário (%) 

21,95 24,83 19,16 18,58  12,38 18,15 

Pop. empregada afeta ao 
setor terciário social (%) 

32,39 27,83 28,10 29,99 22,86 31,12 

Pop. empregada afeta ao 
setor terciário 
económico(%) 

36,36 35,66 35,19 34,81 20,95 38,39 

 

Pela observação do quadro anterior, constata-se o seguinte: 

 A taxa de atividade, ou seja, o peso da população ativa em relação à população total, não 

apresentava, em 2011, grandes diferenças nas áreas geográficas em análise, à exceção da 

freguesia de Santa Susana, onde era mais baixa; 

 A taxa de desemprego apresentava valores próximos nas áreas geográficas em análise, variando 

entre cerca de 9% (na freguesia de Santa Susana) e 13% (na região); 

 Nas três zonas geográficas em análise, o setor terciário (social e económico) era o que empregava 

maior número de população ativa, seguido do setor secundário. O setor primário, contudo, ainda 

detinha um peso significativo no concelho, sendo de destacar a situação da freguesia de Santa 

Susana, onde cerca de 44% da população ativa estava afeta ao setor primário. 

Esta informação é complementada com a apresentada no quadro seguinte, do qual consta o número de 

trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos, por setor de atividade, em 2017, tendo por base 

as estatísticas publicadas no Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2018. 

 

 

 

                                                            

14 Taxa que define o peso da população ativa sobre o total da população. 
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Quadro 58 -Trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos, por setor de atividade, em 2017 (%). 

Áreas geográficas 
Setor 

primário 
Setor 

secundário 
Setor terciário 

Região do Alentejo 12,6 27,6 59,8 

Sub-região do Alentejo 
litoral 

20,7 21,4 57,9 

Concelho de Alcácer do 
Sal 

24,4 17,2 58,4 

 

Observa-se, à semelhança de outros indicadores, o forte peso do setor terciário nas três zonas em análise, 

e a elevada representatividade do setor primário no concelho de Alcácer do Sal, ultrapassando o setor 

secundário, que surge na terceira posição. 

No quadro seguinte, apresenta-se informação sobre os trabalhadores por conta de outrem nos 

estabelecimentos, segundo a profissão principal, em 2017, tendo por base as estatísticas publicadas no 

Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2018. 

 

Quadro 59 -Trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos (%), segundo a profissão principal, em 2017. 

Profissão/Área geográfica Alentejo 
Alentejo 
Litoral 

Alcácer do 
Sal 

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, 
dirigentes, diretores/as e gestores/as executivos/as 

4,02 3,39 5,05 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 7,70 7,58 5,87 

Técnicos/as e profissionais de nível intermédio 9,06 10,3 7,61 

Pessoal administrativo 12,5 8,97 7,90 

Trabalhadores/as dos serviços pessoais, de proteção e 
segurança e vendedores/as 

20,9 19,3 25,6 

Agricultores/as e trabalhadores/ os qualificados/as da agricultura, 
da pesca e da floresta 

3,89 5,33 6,5 

Trabalhadores/as qualificados/as da indústria, construção e 
artífices 

12,3 9,44 8,71 

Operadores/as de instalações e máquinas e trabalhadores/as da 
montagem 

12,9 13,8 7,26 

Trabalhadores/as não qualificados 16,7 21,9 25,2 

 

Observa-se uma homogeneidade nas três áreas geográficas em análise, com os trabalhadores dos 

serviços pessoais, de proteção e de segurança e vendedores a representarem o grupo profissional 

dominante, seguido de perto pelos trabalhadores não qualificados. Verifica-se ainda que no concelho 

de Alcácer do Sal, em termos percentuais, estes dois grupos reúnem mais trabalhadores do que na região 
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e na sub-região. Para além dos dois grupos profissionais já referidos, o grupo dos Representantes do poder 

legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos, bem como dos 

Agricultores/as e trabalhadores/ os qualificados/as da agricultura, da pesca e da floresta são os que, em 

termos percentuais, têm mais representatividade no concelho do que na região e na sub-região.  

No Quadro 60, apresenta-se a informação relativa à população residente com mais de 15 anos, e principal 

meio de vida, em 2011, nas unidades territoriais em estudo. 

 

Quadro 60 - População residente com mais de 15 anos e principal meio de vida (%). 

Área geográfica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Região do Alentejo 45,5 33,2 2,93 0,15 1,17 0,50 0,48 0,35 13,1 2,61 

Sub-região do Alentejo 47,5 31,2 2,26 0,15 0,78 0,51 0,61 0,37 13,2 3,39 

Concelho de Alcácer do Sal  46,9 33,2 2,23 0,13 0,91 0,61 0,26 0,35 12,7 2,62 

União das freguesias de Alcácer do Sal e Santa 
Susana  

48,1 32,1 2,12 0,15 0,88 0,63 0,31 0,34 12,7 2,73 

1-Trabalho 

2-Reforma/ Pensão  

3-Subsídio de desemprego 

4-Subsídio por acidente de trabalho ou doença profissional 

5-Rendimento social de inserção 

6-Outro subsídio temporário (doença, maternidade, etc.) 

7-Rendimento da propriedade ou da empresa  

8-Apoio social 

9-A cargo da família 

10-Outro 

 

Nas áreas geográficas em causa, em 2011, a grande maioria da população com mais de 15 anos tinha nos 

rendimentos do trabalho o seu principal meio de vida, variando entre 45,5% na região, e 48,1% na União de 

freguesias. A segunda maior fatia de população dependia da reforma / pensão, variando entre 31,2% na 

sub-região e 33,2% na região e no concelho em estudo. 

 

5.12.8.2 Caracterização das Empresas 

Nos quadros seguintes apresenta-se informação constante do Anuário Estatístico do Alentejo de 2018 

relativa a indicadores de empresas (2017) nas zonas geográficas em estudo. 

 

 

 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  219 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

Quadro 61 - Indicadores de empresas (2017). 

Área geográfica 
Densidade de 

empresas 
(nº/km2) 

Proporção de 
empresas 

individuais (%) 

Proporção de 
empresas com menos 

de 10 pessoas ao 
serviço (%) 

Pessoal ao 
serviço por 

empresa (nº) 

Volume de 
negócios por 

empresa (milhares 
de euros) 

Região do 
Alentejo 

2,7 71,37 97,2 2,4 201,1 

Sub-região do 
Alentejo Litoral 

2,3 75,13 97,1 2,5 215,7 

Concelho de 
Alcácer do Sal 

1,2 75,2 97,8 1,8 116,8 

 

Verifica-se que a densidade de empresas por km2 no concelho de Alcácer do Sal é cerca de metade do 

valor da região e sub-região em que se enquadra, o mesmo acontecendo em relação ao volume de 

negócios por empresa. O pessoal ao serviço por empresa também é menor no concelho do que nas 

restantes áreas geográficas em análise. Nos restantes indicadores, a diferença do concelho para a região e 

sub-região não é tão acentuada. 

Quanto ao volume de negócios das empresas por município da sede e por CAE, os valores constantes do 

Anuário Estatístico da Região do Algarve relativos a 2017 revelam que o setor A – Agricultura, produção 

animal, caça, floresta e pesca é o mais importante (com 617 empresas), seguido do setor G- Comércio 

por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (com 328 empresas). 

 

5.12.9 Principais Atividades Económicas 

De acordo com informações constantes da página web da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, este 

concelho é a porta de entrada no Alentejo, situando-se num ponto estratégico de ligação entre o norte e o 

sul do país. O concelho está dotado de excelentes redes viárias longitudinais e transversais, sendo 

reduzida a proximidade relativa a grandes centros urbanos, como Setúbal e Lisboa, mas também às 

localidades alentejanas e algarvias. 

É o setor primário que mais pesa na economia do concelho de Alcácer do Sal, sobretudo devido à 

agricultura e à silvicultura. Apesar de o grau de industrialização do concelho não ser muito acentuado, 

existe diversidade, embora as indústrias, por regra, sejam de pequena dimensão. A maioria diz respeito à 

transformação de produtos do setor primário, como o pinhão, o arroz, a madeira ou o tomate. 
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O setor terciário é dominado pela indústria hoteleira, que, ao longo dos anos, tem vindo a crescer em oferta 

e qualidade. Em 2011 (INE) registaram-se 40.677 dormidas no concelho, perfazendo um total de 18.610 

hóspedes. Estes números traduzem-se num valor líquido de taxa de ocupação-cama situado nos 16.8%. 

 

5.12.10 Rentabilidade e Produtividade Estimadas 

De acordo com dados do projeto, 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,) prevê-se que a empresa tenha 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 os custos de exploração têm um 

incremento reduzido. Deste modo, conclui-se que há perspetivas de que será um projeto com viabilidade e 

sustentabilidade. 

 

5.13 Saúde Humana 

A Saúde Humana é um fator de análise nos EIA que foi introduzida pela Diretiva 2014/52/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, sendo alterada para DL 152-B/2017, de 11 de 

dezembro, que altera e republica o DL 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a saúde é “um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não somente ausência de afeções e enfermidades”. 

De acordo com esta entidade, os principais determinantes da saúde incluem o ambiente social e 

económico, o ambiente físico e as caraterísticas e comportamentos individuais de cada pessoa. O contexto 

em que cada pessoa vive é de grande importância na sua qualidade de vida e no seu estado de saúde bem 

como o ambiente social e económico são fatores importantes na determinação do estado saúde dos 

indivíduos.  

No âmbito da situação de referência atual, a análise da saúde humana tem como propósito caraterizar os 

níveis de atendimento de saúde e o perfil de saúde na região onde o projeto Agroflorestal da Herdade do 

Vale Gordo está inserido, tendo em consideração a influência dos fatores ambientes relevantes para a 

saúde humana, o que permitirá avaliar os impactos causados pela implementação deste projeto. 
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A caraterização da saúde humana será desenvolvida ao nível regional da região de Alentejo e na sub-

região do Alentejo Litoral e à escala local do concelho e da freguesia. 

Ao nível sub-região do Alentejo Litoral o projeto que aqui se designa encontra-se na Unidade Local de 

Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA).  

A informação recolhida para este descritor foi retirada do Instituto Nacional de Estatística (INE), 

nomeadamente do Anuário de Estatística da Região do Alentejo 2018 e do Portal da Estatística da Saúde 

(Instituto Nacional de Estatística). 

 

5.13.1 Infra-Estrutura de apoio à Saúde 

O Quadro 62 e o Quadro 63 mostram um conjunto de indicadores de saúde, por município, na área do 

projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo. Estes indicadores relatam a situação de prestação de 

serviços o que permite identificar as condições de saúde das populações residentes e a capacidade de 

resposta aos turistas ou outros visitantes. 

A informação recolhida diz respeito ao Perfil Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) criada a 1 de 

novembro de 2012, por via do DL 238/2012, de 31 de outubro com natureza de entidade pública 

empresarial, por integração do Hospital do Litoral Alentejano e do Agrupamento de Centros de Saúde do 

Litoral Alentejano. 

A ULSLA presta cuidados primários, diferenciados e continuados. A sua área de competência corresponde 

aos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Sines, Santiago do Cacém e Odemira, conforme se verifica na 

Figura 71. 

O Hospital Litoral Alentejano localiza-se no município de Santiago do Cacém, a cerca de 36km da Herdade 

do Vale Gordo.  

O Agrupamento de Centros de Saúde Litoral Alentejano inclui: Centro de saúde de Alcácer do Sal, 

proximamente a 22 km da Herdade; Centro de Saúde de Grândola, a cerca de 15 km da Herdade; Centro 

de Saúde de Odemira, aproximadamente a 114km da Herdade; Centro de Saúde de Santiago do Cacém, a 

uma distância de cerca de 47 km e Centro de Saúde de Sines, a 76 km aproximadamente. 
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Figura 71 – Perfil Local de Saúde da ULS Litoral Alentejano. 

Fonte: Anuário de Estatística da Região do Alentejo, 2018. 
 

 

Quadro 62 - Indicadores de saúde por município da ULS Litoral Alentejano, 2017 e 2018. 

 
Fonte Anuário Estatístico Região Alentejo, 2018 

  

Enfermeiras/os 
por 1000 

habitantes 

Médicas/os por 
1000 habitantes 

Farmácias e 
postos 

farmacêuticos 
móveis por 1000 

habitantes 

Internamentos 
nos 

hospitais por 
1000 habitantes 

Cirurgias (exceto 
pequenas cirurgias) 

por dia nos 
hospitais 

Consultas 
médicas nos 
hospitais por 

habitante 

Camas 
(lotação 

praticada) 
nos hospitais 

por 1000 
habitantes 

Taxa de 
ocupação de 
camas nos 
hospitais 

N.º % 

2018 2017 

Portugal 7,2 5,2 0,3 112,5 2580,1 1,9 3,4 80,4 

Continente 7,1 5,3 0,3 112,6 2512,1 2 3,2 80,2 

Alentejo 6,7 3 0,5 72,7 108,1 1 2,2 82,4 

Alentejo Litoral // 1,9 0,4 54,9 7,2 8 1,3 90,6 

Alcácer do Sal // 0,9 0,4 0 0 0 0 // 

Grândola // 1,2 0,3 0 0 0 0 // 

Odemira // 1 0,5 0 0 0 0 // 

Santiago do 
Cacém 

// 3 0,4 178,1 7,2 2,6 4,2 90,6 

Sines // 3 0,2 0 0 0 0 // 
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A Sub-região do Alentejo Litoral apresenta um número de médicos por 1000 habitantes inferior ao valor da 

região do Alentejo, sendo que o concelho de Alcácer do Sal apresenta um valor inferior, respetivamente 0,9 

face ao 1,9 da sub-região. Já o número de farmácias e postos farmacêuticos móveis disponíveis no 

concelho de Alcácer do Sal é de 0,4 por 1000 habitantes, igual ao número da sub-região e superior à média 

do Continente. 

No que concerne ao número de enfermeiros para o Alentejo é de 6,7 por 1000 habitantes, não existindo 

informação para os concelhos (Quadro 64). 

 

Quadro 63 - Indicadores de saúde para os hospitais na área de jurisdição do ULS Litoral Alentejano, 2017. 

  
Hospitais Equipamento Movimento de internados 

Total  
Públicos e Parcerias 

público-privadas Privados Camas 
Salas de 
operação Internamentos 

Dias de 
internamento 

Portugal   225   111   114  34 953   890 1 158 614 10 256 168 

Continente   208   105   103  31 672 856 1 103 325 9 269 568 

Alentejo   10   6   4  1 551 33  51 953  466 244 

Alentejo Litoral   1   1   0   122 4  5 159  40 334 

Alcácer do Sal   0   0   0 0 0 0 0 

Grândola   0   0   0 0 0 0 0 

Odemira   0   0   0 0 0 0 0 

Santiago do 
Cacém 

  1   1   0 122 4  5 159  40 334 

Sines   0   0   0 0 0 0 0 

Fonte Anuário Estatístico Região Alentejo, 2018. 
 

 

Quadro 64 – Indicadores de recursos humanos e logísticos dos hospitais dos municípios, 2017. 

  

Pessoal ao serviço Atendimentos em serviço de urgência 

Total Médicos Enfermeiros  Pessoal auxiliar 
Técnicos de diagnóstico 

e terapêutica Outros 
Total de 

hospitais 

Hospitais públicos de acesso 
universal e hospitais em parceria 

público-privada 

Portugal  130 539  25 130  41 107  29 845  9 099  25 358 7 641 893 6 384 648 

Continente  123 126  24 274  38 817  27 766  8 638  23 631 7 332 275 6 080 813 

Alentejo  6 363   911  2 217  1 642   480  1 113  392 120  376 087 

Alentejo Litoral   634   77   236   160   51   110  48 088  48 088 

Alcácer do Sal   0   0   0   0   0   0   0   0 

Grândola   0   0   0   0   0   0   0   0 

Odemira   0   0   0   0   0   0   0   0 

Santiago do 
Cacém 

  634   77   236   160   51   110  48 088  48 088 

Sines   0   0   0   0   0   0   0   0 

Fonte Anuário Estatístico Região Alentejo, 2018. 
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No Quadro 64 verifica-se que o Hospital Litoral Alentejano, localizado em Santiago do Cacém, serve uma 

população de cerca de 48.088 pessoas, dispõe de 122 camas e 4 salas de operações. Este hospital regista 

um número total de internamentos por ano de 5159 utentes. 

Relativamente aos Centros de Saúde mais próximos da Herdade do Vale Gordo, importa referir que: 

 O Centro de Saúde de Alcácer do Sal tem 12.889 utentes inscritos, com horário de funcionamento 

das 8h00 às 20h00 e incluí as Unidades funcionais de Cuidados Personalizados (UCSP), de 

Cuidados na Comunidade (UCC) e um Serviço de Urgência Básica (SUB) que funciona 24h/dia.  

 Dispõe de oito Extensões de Saúde localizadas em: Palma; Alcácer do Sal; Barrancão; Casebres; 

Comporta; Montevil; Santa Susana e Torrão. 

 O Centro de Saúde de Grândola tem 14.691 utentes inscritos, tem um horário de funcionamento das 

8h00 às 20h00 nos dias úteis e das 9h00 às 20h00 nos fins-de-semana e feriados. Incluí as 

Unidades funcionais de Cuidados Personalizados (UCSP) e de Cuidados na Comunidade (UCC).  

 Dispõe de 5 Extensões de Saúde localizadas em: Grândola, Melides, Carvalhal, Azinheira de Barros 

e Lousal. 

Conforme a informação disponibilizada na página da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, o concelho 

dispõe de dois corpos de Bombeiros Mistos, constituídos por bombeiros profissionais e voluntários: 

Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal e Bombeiros Mistos do Torrão. Estas unidades têm como intuito a 

prestação de socorro, proteção de pessoas e bens, combate a todo o tipo de incêndios, assistência e 

transporte de sinistrados, assistência a vítimas de doenças súbitas e de traumas. 

 

5.13.2 Perfil Regional de Saúde 

No descritor Sócio–economia já foram referidos e caraterizados os diversos indicadores que permitem 

avaliar o grau de qualidade de vida da população, tais como os níveis de escolaridade e taxa de 

desemprego.  

O perfil regional de saúde tem por base o Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2018, completado pelo 

relatório “Estatística de Saúde, 2017”, do INE e incluem os indicadores relevantes para a caraterização da 

temática em causa. 

Do Quadro 65 verifica-se que a Sub–região do Alentejo Litoral apresenta uma taxa quinquenal de 

mortalidade infantil (2013/2017) de 3‰, igual à do Alentejo à do Continente, 3,0 ‰, e superior a Alcácer do 

Sal que apresenta uma taxa de 0‰. O mesmo ocorre para a taxa quinquenal de mortalidade neonatal, a 
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Sub–região apresenta uma ‰ igual à do Alentejo e à do Continente, de 2‰. O concelho Alcácer do Sal 

mostra uma percentagem de 0‰, neste parâmetro tal como no anterior. 

A sub-região Alentejo Litoral apresenta um valor superior ao do Continente e do concelho de Alcácer do Sal 

para a taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório e em matéria de tumores malignos a taxa 

de mortalidade para o concelho de Alcácer do Sal, da sub-região Alentejo Litoral e Continente são iguais, 

apresentando uma taxa de 3‰. 

 

Quadro 65 – Indicadores de saúde por município na USL Litoral Alentejano, 2017 

 

Taxa quinquenal de 
mortalidade infantil 

(2013/2017) 

Taxa quinquenal de 
mortalidade neonatal 

(2013/2017) 

Taxa de mortalidade 
por doenças do 

aparelho circulatório 

Taxa de mortalidade por 
tumores malignos 

‰ 

2017 

Portugal 3 2 3 3 

Continente 3 2 3 3 

Alentejo 3 2 4 3 

Alentejo Litoral 3 2 4 3 

Alcácer do Sal 0 0 3 3 

Grândola 2 2 4 3 

Odemira 4 4 4 3 

Santiago do 
Cacém 

2 1 4 3 

Sines 5 3 3 2 

Fonte Anuário Estatístico Região Alentejo, 2018 
 
As doenças do aparelho circulatório e as doenças relativas a tumores malignos são a principal causa de 

morte na Sub–região do Alentejo Litoral, de acordo com o Anuário Estatístico Região Alentejo, 2018.  

De acordo com o relatório “Estatísticas de Saúde”, 2017, do INE selecionaram-se as causas de morte mais 

representativas, para a região do Alentejo com base na Classificação Estatística Internacional de Doenças 

e Problemas Relacionados com a Saúde (CID–10–Lista Europeia Sucinta) apresentada no Quadro 66. 

Para além das já indicadas, são também relevantes as doenças respiratórias e as doenças 

cerebrovasculares como causa de morte para a Sub-região do Alentejo Litoral.  

Nota-se que estes três tipos de doenças são a principal causa de morte tanto na região do Alentejo como 

no Continente. 
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Quadro 66 – Óbitos, por distribuição geográfica de residência, segundo a causa de morte (CID–10 – lista europeia 

sucinta) 

Nº de 
óbitos/Causa de 

morte 
Total 

Distribuição geográfica de residência 

Portugal Continente Alentejo Alentejo 
Litoral 

Baixo 
Alentejo 

Lezíria do 
Tejo 

Alto 
Alentejo 

Alentejo 
Central 

LES - 00 Todas as 
causas de morte 110 187 109 758 104 984 10 118 1 240 1 883 2 979 1 750 2 266 

LES - 01 Algumas 
doenças 

infeciosas e 
parasitárias 

2 024 2 020 1 944 168 19 32 53 37 27 

LES - 06 Tumores 28 096 28 026 26 833 2 274 292 402 656 383 541 

LES - 26 Doenças 
endócrinas, 

nutricionais e 
metabólicas 

5 363 5 356 5 087 597 66 102 174 103 152 

LES - 28 
Perturbações 
mentais e do 

comportamento 

4 032 4 030 3 887 337 29 48 88 79 93 

LES - 31 Doenças 
do sistema 

nervoso e dos 
órgãos dos 

sentidos 

3 825 3 817 3 694 305 25 54 97 51 78 

LES - 33 Doenças 
do aparelho 
circulatório 

32 366 32 180 30 770 3 007 339 608 882 490 688 

LES - 34 Doença 
isquémica do 

coração 
7 314 7 207 6 861 683 86 152 168 114 163 

LES - 35 Outras 
doenças 
cardíacas 

7 288 7 273 6 971 570 77 102 169 89 133 

LES - 36 Doenças 
cerebrovasculares 

11 270 11 237 10 799 1 061 122 194 376 162 207 

LES - 37 Doenças 
do aparelho 
respiratório 

12 819 12 803 12 064 1 262 170 210 414 249 219 

LES - 39 
Pneumonia 

5 623 5 615 5 240 563 94 101 197 116 55 

LES - 40 Doenças 
crónicas das vias 

respiratórias 
inferiores 

2 815 2 809 2 634 253 32 54 64 51 52 

LES - 42 Doenças 
do aparelho 

digestivo 
5 011 4 990 4 747 453 52 83 140 65 113 

LES - 55 
Sintomas, sinais, 

exames anormais, 
causas mal 
definidas 

6 690 6 665 6 524 655 113 175 123 106 138 

LES - 58 Causas 
externas de lesão 
e envenenamento 

5 271 5 191 4 938 524 75 90 157 77 125 

LES - 59 
Acidentes 3 251 3 195 3 049 299 38 50 98 42 71 

LES - 60 
Acidentes de 

transporte 
835 812 783 89 17 11 33 11 17 

LES - 61 Quedas 
acidentais 

820 811 777 63 5 13 23 7 15 
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Nº de 
óbitos/Causa de 

morte 
Total 

Distribuição geográfica de residência 

Portugal Continente Alentejo Alentejo 
Litoral 

Baixo 
Alentejo 

Lezíria do 
Tejo 

Alto 
Alentejo 

Alentejo 
Central 

LES - 62 
Envenenamento 

acidental 
93 93 87 9 2 1 4 0 2 

Fonte: Estatísticas de Saúde, 2017. 
 

Considera-se relevante perceber a sinistralidade rodoviária junto à Herdade do Vale Gordo uma vez que 

dispõe de vias de acesso para a Herdade, neste sentido, consultou-se a página da Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária (ANSR). 

O relatório de 2018 de “Sinistralidade Rodoviária: Vítimas no local” não inclui como Ponto Negro (Lanço de 

estrada com o máximo de 200 metros de trincheiras cuja soma de indicadores de gravidade é superior a 

20) qualquer das vias de acesso ao Projeto nomeadamente o IC1, a N261, a N261–1 e a N253. 

 

5.13.3 Fatores Ambientais de Saúde Humana 

A saúde humana engloba vários fatores como a biologia humana, o ambiente (qualidade da água, do ar e 

do ruído, alterações climáticas e biodiversidade) o estilo de vida e a assistência médica. 

Uma vez avaliado o perfil de saúde da região importa avaliar os fatores ambientais que influenciam a 

saúde, em particular a qualidade do ar, a qualidade da água, o clima, o ruído e alterações climáticas. 

Todos estes fatores foram avaliados em capítulo próprio, pelo que as considerações feitas, de cada fator, 

destacam-se em cada capítulo. 

O projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo não é servido por rede pública de saneamento básico. A 

água captada para os diversos usos, provem de 16 captações subterrâneas já executadas na propriedade. 

Apenas as captações F1 (RA1) e F2 (CR1) serão utilizadas em simultâneo para rega e consumo humano, 

nas quais serão efetuados os tratamentos que vierem a ser considerados necessários em função das 

análises à água e que pode ser uma simples cloragem ou outro tratamento que vier a ser considerado 

necessário. 

O tratamento adequado, a definir após análise à qualidade da água, terá de garantir as prescrições 

definidas no DL 152/2017, de 7 de dezembro que estabelece o regime da qualidade da água para consumo 

humano, tendo por objetivo proteger a saúde humana dos efeitos nocivos resultantes da eventual 

contaminação e assegurar a disponibilização tendencialmente universal de água salubre, limpa e 

equilibrada na sua composição. 



 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  228 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

Não dispondo de uma rede pública de drenagem e tratamento de águas residuais, estão previstas três 

fossas sépticas, concebidas de modo a permitir o cumprimento dos limites de descarga da legislação 

vigente (DL 26/98, de 1 de agosto), respeitantes à qualidade da água e aos limites de emissão para 

descarga em meio natural (Água/Solo), relativamente aos parâmetros Sólidos Suspensos Totais (SST), 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) e Carência Química em Oxigénio (CQO). O destino final das 

águas residuais tratadas é o solo por infiltração através de um conjunto de poços absorventes que 

completam a depuração do efluente. 

A Herdade estar inserida, essencialmente, numa zona com vulnerabilidade à contaminação de aquíferos de 

perigosidade “baixa” e zonas com perigosidade “moderada a baixa”, no entanto, é importante referir que na 

produção de relva, uma atividade agrícola de regadio, a migração de compostos azotados (relacionados 

com a fertilização e/ou fitofármacos) é um potencial contaminante, podendo afetar a qualidade de água 

subterrânea como a superficial, para os meios hídricos e pode suceder durante eventos de precipitação ou 

por ação humana, através do sobredoseamento. Neste sentido, e com o objetivo de minimizar os impactes 

que estes compostos podem trazer para a qualidade de água e assim para a saúde humana é importante 

identificar a composição dos tipos de fertilizantes e fitofármacos a usar, verificar as quantidades 

recomendadas e ter um sistema de otimização da quantidade de químicos a aplicar, de forma a evitar 

desperdícios e lixiviados, como foi previsto neste projeto. 

De acordo com Estratégia Nacional para o Ar (ENAR) 2020, cada poluente produz uma gama de efeitos, de 

ligeiros a graves, em função da concentração, descritos no capítulo correspondente ao tema. Os danos na 

saúde humana podem resultar da exposição aos poluentes atmosféricos ou da ingestão de poluentes 

transportados pelo ar, que após depositados no solo entrando na cadeia alimentar por bioacumulação.  

O projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo localiza-se em meio florestal, sem ocupação edificada 

densa, tendo como fontes de poluição próximas, o Itinerário Principal do Litoral IP1 (Autoestrada A2) e o 

Itinerário Complementar do Litoral IC1 (Estrada Nacional EN120), que atravessa a propriedade. O projeto 

contempla a construção de um viveiro de produção de relva e com isso a utilização de fertilizantes e 

pesticidas, sendo outra fonte de poluição. Estima-se que as emissões de poluentes provenientes destas 

fontes não assumem expressão na afetação da qualidade do ar da região. No entanto, em termos da saúde 

humana é importante referir que fertilizantes azotados podem causar efeitos que vão desde a irritação dos 

olhos e garganta, até à afetação das vias respiratórias. É recomendado o usado o material necessário, 

como mascaras, óculos ou luvas (conforme recomendação do fabricante), para aplicar estes produtos 

diminuindo o impacto para a saúde humana, uma vez que, a maioria destes produtos são aplicados através 

de pulverizadores. 
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O ruído está associado a diversas patologias que podem ser mais prejudiciais para os grupos vulneráveis. 

De acordo com a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-OSHA, 2005) os efeitos 

na saúde mais relatados foram as doenças cardíacas e os distúrbios de sono. A perda de audição induzida 

pelo ruído é a doença profissional mais comum na Europa, representando cerca de um terço das doenças 

relacionadas com o trabalho, à frente dos problemas de pele e dos problemas respiratórios. A perda de 

audição induzida pelo ruído é causada, normalmente, pela exposição prolongada a níveis de ruído 

elevados. O seu primeiro sintoma costuma ser a incapacidade de ouvir sons agudos. Se o problema de 

excesso não for solucionado, a audição continuará a deteriorar-se, com perda de capacidade para ouvir 

sons graves. Geralmente o problema, afeta os dois ouvidos. Os danos da perda de audição induzida pelo 

ruído são permanentes (EU-OSHA, 2005). Contudo, a perda de audição pode ocorrer sem exposição 

prolongada. A exposição breve a ruídos impulsivos (ou mesmo a um único impulso forte) pode ter efeitos 

permanentes, incluindo a perda da audição e tinidos (zumbido) contínuo. Os impulsos podem ainda 

perfurar a membrana do tímpano. Para além do descrito, o ruído aumenta o risco de acidentes de trabalho, 

perturba a comunicação oral e pode constituir uma fonte de stresse para os trabalhadores (EU-OSHA, 

2006). O descritor relativo ao ambiente sonoro concluiu que o local apresenta muito pouca perturbação e é 

compatível com os limites de Zona Sensível, tendo como principal fonte de ruído relevante o tráfego 

rodoviário do IC1. Uma vez que a poluição sonora constitui atualmente um dos principais fatores de 

degradação da qualidade de vida e do bem-estar das populações, importa aqui referir, sendo que é previsto 

o uso de equipamentos e maquinaria, o uso de protetores auditivos ou protetores auriculares, quando o tipo 

de aparelho assim o obriga, de modo, a não prejudicar a qualidade de vida do individuo. 

No que concerne às implicações das alterações climáticas sobre a saúde humana, elas estão refletidas na 

segunda fase da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) sob a 

coordenação da Direção-Geral da Saúde (DGS) para o sector da saúde humana. Assim, a ENAAC 2020, 

estabelecida pela RCM n.º 56/2015, afirma que: 

"Com as alterações climáticas são potencialmente afetados determinantes sociais e ambientais que 

representam riscos para a saúde. São disso exemplo os relacionados com o aumento de doenças 

associadas à poluição do ar e aeroalérgenos, eventos extremos (cheias e secas), aumento da 

frequência e intensidade das ondas de calor, alterações na distribuição e incidência de doenças 

transmitidas por vetores e alterações da disponibilidade e qualidade da água e toxicoinfeções, entre 

outras. 

As alterações climáticas podem levar a mudanças significativas na distribuição geográfica e sazonal e 

na propagação das doenças transmitidas por vetores. Estas doenças assumem uma grande 
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importância sendo que, em Portugal Continental, as mais preocupantes estão associadas ao mosquito 

Aedes aegypti (especialmente dengue). As espécies de Aedes estão presentes em regiões próximas — 

Aedes aegypti na Região Autónoma da Madeira e Aedes albopictus em Espanha. Com o aumento da 

temperatura, como consequência das alterações climáticas prevê-se o aumento do número de meses 

favoráveis para o desenvolvimento destes vetores e consequente aumento do risco de doenças por eles 

transmitidos. Neste contexto, pode afirmar-se que as alterações climáticas e os efeitos expectáveis na 

distribuição e prevalência das doenças em Portugal poderão levar ao surgimento de novas solicitações 

sobre os sistemas de saúde, exigindo um trabalho de adaptação que deve ser realizado o mais cedo 

possível para prevenir e diminuir a extensão dos efeitos sobre a população." 

Segundo a informação exposta, a implantação e exploração do Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale 

Gordo deverá providenciar as condições adequadas aos trabalhadores através do estabelecimento de 

estratégias para colmatar possíveis riscos que advém das alterações climáticas, promovendo a adaptação 

das infraestruturas e equipamentos. No entanto, salienta-se que a presença de mosquitos vetores do 

género Aedes resulta da presença locais de água parada, onde se desenvolvem no seu estado larvar. 

Assim, a sua ocorrência na área de estudo depende, sobretudo, da proximidade do estuário do Sado, 

incluindo os arrozais, valas e charcos. 

 

5.14 Ordenamento do Território e Condicionantes  

5.14.1 Metodologia 

Para a caracterização dos aspetos relativos ao ordenamento do território, foram analisados os instrumentos 

de gestão territorial (IGT) com incidência na área de projeto, assim como outros documentos que, não 

sendo IGT, têm também implicações ao nível da ocupação do território. 

Consoante o âmbito e natureza do plano ou documento em causa, destacaram-se aspetos de natureza 

mais estratégica ou orientadora, ou normas específicas ao nível do uso do solo, incluindo as servidões e 

restrições de utilidade pública. 

Assim, foram analisados os seguintes instrumentos de gestão territorial e outros complementares: 
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Quadro 67 – Instrumentos de Gestão Territorial e outros, aplicáveis à área de projeto. 

Instrumentos de Gestão Territorial 

Âmbito 
Nacional 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território | PNPOT 

Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo | PROF AL 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) – 2º ciclo | PGRH RH6 

Âmbito 
Regional 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo | PROT Alentejo 

Âmbito 
Municipal 

Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal | PDM AS 

Outros 

‐  Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios de Alcácer do Sal | PMDFCI AS 

 

5.14.2 Instrumentos de Gestão Territorial 

Âmbito Nacional 

 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

A Lei nº 99/2019, de 5 de setembro aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

(PNPOT), fazendo assim a primeira revisão do Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território, 

aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro. “O PNPOT é o instrumento de topo de todo o sistema de 

gestão territorial, define objetivos e opções estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o 

modelo de organização do território nacional” (Lei nº 99/2019, de 5 de setembro). 

O PNPOT identifica os Desafios Territoriais que representam as grandes orientações estratégicas do Plano. 

“Estas orientações subdividem-se em 15 políticas de base territorial que vão informar o Modelo Territorial. 

O Modelo Territorial estabelece o modelo de organização espacial, considerando 5 Sistemas: o Sistema 

Natural, o Sistema Social, o Sistema Económico, o Sistema de Conetividades e o Sistema Urbano (Lei nº 

99/2019, de 5 de setembro). 

Os 5 Desafios Territoriais (subdivididos em 15 opções estratégicas de base territorial) são os seguintes: 

 D1 – Gerir os recursos naturais de forma sustentável 

 D2 – Promover um sistema urbano policêntrico 

 D3 – Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial 

 D4 – Reforçar a conetividade interna e externa 

 D5 – Promover a governança territorial 
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Como referido acima, o Modelo Territorial estrutura-se em 5 Sistemas. Analisa-se, de seguida, o 

enquadramento da Herdade do  Vale Gordo naqueles que se consideraram mais relevantes tendo em 

conta a natureza do projeto em estudo, nomeadamente o Sistema Natural, Social e Económico: 

 

Sistema Natural 

O Sistema Natural do Modelo Territorial do PNPOT territorializa as principais ocorrências dos recursos 

naturais — água, solo e biodiversidade — enquanto recursos naturais fundamentais para o bom 

funcionamento dos ecossistemas, para a qualidade dos seus serviços e para a sustentabilidade e 

solidariedade intergeracional. 

Tendo em conta o Mapa do Sistema Natural, verifica-se que a Herdade do Vale Gordo se insere nos 

Sistemas Aquíferos identificados no PNPOT. 

O PNPOT identifica a água como “um dos recursos mais estratégicos para a presença das atividades 

humanas no território. As áreas de concentração deste recurso vital e previsivelmente mais escasso no 

futuro incluem: (...) os sistemas aquíferos principais e mais produtivos, que constituem as grandes reservas 

de água subterrânea”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 - Enquadramento da Herdade do Vale Gordo no Sistema Natural do PNPOT. 

Fonte: Mapa do Sistema Natural do Sistema Territorial do PNPOT (DGT). 
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Identificam-se seguidamente as medidas de ação que concorrem para o Sistema Natural, e que se 

considerou terem maior relevância no âmbito do projeto em estudo: 

 Gerir o recurso água num clima em mudanças; 

 Afirmar a biodiversidade como um ativo territorial; 

 Valorizar o território através da paisagem; 

 Ordenar e revitalizar os territórios da floresta. 

 

Sistema Social 

O Sistema Social do Modelo Territorial do PNPOT reflete as dinâmicas sociodemográficas previstas para o 

País, as vulnerabilidades sociais e o acesso aos serviços de interesse geral. 

Tendo em conta o Mapa do Sistema Social, verifica-se que a Herdade do Vale Gordo se insere numa área 

de “declínio demográfico”, na proximidade de um aglomerado populacional (Alcácer do Sal), com um perfil 

de vulnerabilidade social de “Coesão, Segurança e Integração Social”. 

Relativamente às medidas de ação que concorrem para o Sistema Social, destaca-se: 

 Fomentar uma abordagem territorial integrada de resposta à perda demográfica. 

 

Sistema Económico 

Como é referido no PNPOT, o desenvolvimento do País tem sido assimétrico, evidenciando disparidades 

territoriais nos níveis de progresso económico, pelo que, no futuro, “as áreas menos desenvolvidas têm de 

ter mais possibilidades de recuperar tanto no plano social como económico”. 

Tendo em conta o Mapa do Sistema Social, verifica-se que a “Agricultura, Agroalimentar, Comércio e 

Serviços” corresponde ao perfil económico da área onde se insere a Herdade do Vale Gordo. 
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Figura 73 - Enquadramento da Herdade do Vale Gordo no Sistema Económico do PNPOT. 

Fonte: Mapa do Sistema Económico do Sistema Territorial do PNPOT (DGT). 

 

Relativamente às medidas de ação que concorrem para o Sistema Económico, destacam-se: 

 Reforçar a competitividade da agricultura 

 Promover a competitividade da silvicultura. 

 

 Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT) 

O Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT) foi aprovado pela Portaria n.º 

54/2019, de 11 de fevereiro. 

Os programas regionais de ordenamento florestal (PROF) são instrumentos de política setorial de âmbito 

nacional, que definem para os espaços florestais o quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as 

normas específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional (nº 1 do 

art. 1º da Portaria n.º 54/2019, de 11 de fevereiro). 

O PROF do Alentejo define 21 Sub-Regiões Homogéneas para as quais estabelece orientações 

específicas, ficando a Herdade do  Vale Gordo inserida na Sub-região homogénea 15 - “Pinhais do 
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Alentejo Litoral”. Para esta sub-região homogénea o PROF ALT estabelece as seguintes funções gerais 

dos espaços florestais e respetivas subfunções: 

i. Função geral de conservação 
de habitats, de espécies da 
fauna e da flora e de 
geomonumentos;  

 Conservação de habitats classificados;

 Conservação de espécies da flora e da fauna protegidas; 

 Conservação de geomonumentos; 

 Conservação de recursos genéticos. 

ii. Função geral de produção;  

 Produção de madeira;

 Produção de cortiça; 

 Produção de biomassa para energia; 

 Produção de frutos e sementes; 

 Produção de resinas naturais; 

 Produção de outros materiais vegetais orgânico. 

iii. Função geral de proteção. 

 Proteção da rede hidrográficas;

 Proteção contra a erosão hídrica e cheias; 

 Proteção microclimática; 

 Proteção ambiental. 

 

No que respeita a objetivos específicos, o PROF do Alentejo estabelece para esta sub-região homogénea 

(Anexo III ao Regulamento do PROF do Alentejo): 

 Aumentar a produtividade por unidade de área; 

 Diversificação da composição das áreas florestais contribuindo para a compartimentação; 

 Ordenamento dos espaços florestais de conservação, de modo a assegurar o seu usufruto 

regulado; 

 Promover o aproveitamento de biomassa para energia; 

 Promover o aproveitamento de produtos não lenhosos. 

 

Observando a Figura 74, verifica-se que a parte norte da Herdade do Vale Gordo encontra-se classificada 

como “Áreas florestais sensíveis”. Estas correspondem a “áreas que, do ponto de vista do risco de 

incêndio, da exposição a pragas e doenças, da sensibilidade à erosão, e da importância ecológica, social e 

cultural, carecem de normas e medidas especiais de planeamento e intervenção (...)”.  
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De acordo com o PROF ALT, as intervenções nas áreas florestais sensíveis devem respeitar normas de 

silvicultura específicas. Assim, quando aplicável devem ser elaborados planos de gestão florestal que 

salvaguardem as especificidades das zonas críticas, definidas nos termos da legislação em vigor.  

Desenvolvem-se, seguidamente, os aspetos referentes à perigosidade de incêndio florestal, que terá, à 

partida, maior pertinência no caso em estudo. 

Assim, relativamente às áreas com perigosidade de incêndio florestal, o PROT ALT preconiza a aplicação 

das Normas de Silvicultura preventiva e operações silvícolas mínimas, que têm os seguintes objetivos 

gerais e respetivos objetivos de gestão e intervenções florestais: 

 Silvicultura preventiva – gestão dos povoamentos florestais visando dificultar a progressão do fogo; 

 Gestão de combustíveis – Criar descontinuidades de inflamabilidade e combustibilidade. 

Deverão também ser aplicadas as normas relativas às Infraestruturas florestais, prevenção de incêndios e 

recuperação de áreas ardidas e Silvicultura Preventiva, que têm os seguintes objetivos gerais e respetivos 

objetivos de gestão e intervenções florestais: 

 Infraestruturas florestais – Rede viária; rede florestal; pontos de água; 

 Prevenção de incêndios – Rede primária de faixas de gestão de combustíveis; mosaico de 

parcelas de gestão de combustíveis. 

 

Observando a Figura 74, verifica-se que os Corredores Ecológicos do PROF não abrangem a área em 

estudo. 
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Figura 74 – Enquadramento da Herdade do Vale Gordo na Carta Síntese do PROF AL - Peça gráfica n.º 5, 

escala 1:100 000.  

Fonte: ICNF, setembro de 2017. 

 

 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica 6 do Sado e 

Mira – 2º Ciclo (PGRH RH6 - 2º ciclo) 

A RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pelo DR n.º 22-B/2016, de 18 de 

novembro, aprova os Planos de Gestão de Região Hidrográfica de Portugal Continental para o período 
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2016-2021. Dando cumprimento ao estipulado na Diretiva Quadro Água15 e na Lei da Água, o PGBH RH6- 

2º ciclo vem dar continuidade ao processo de revisão e atualização dos primeiros PGRH, que vigoraram até 

ao fim de 2015. 

O PGBH RH6- 2º ciclo define oito objetivos estratégicos (OE) para a RH6, de entre os quais se destacam:  

OE2 — “Atingir e manter o Bom Estado/Potencial das massas de água”; 

OE3 — “Assegurar as disponibilidades de água para as utilizações atuais e futuras”;  

OE4 — “Assegurar o conhecimento atualizado dos recursos hídricos”;  

OE5 — “Promover uma gestão eficaz e eficiente dos riscos associados à água”; 

Do ponto de vista operacional, as medidas foram enquadradas num conjunto de eixos e respetivos 

programas de medidas, destacando-se os mais relacionados com o projeto em estudo: 

PTE1 – “Redução ou eliminação de cargas poluentes” 

PTE1P6 – “Reduzir a poluição por nutrientes proveniente da agricultura, incluindo pecuária”; 

PTE1P7 – “Reduzir a poluição por pesticidas proveniente da agricultura”; 

PTE1P15 – “Eliminar ou reduzir águas residuais não ligadas à rede de drenagem”. 

PTE2 – “Promoção da sustentabilidade das captações de água” 

PTE2 – “Uso eficiente da água, medidas técnicas para irrigação, indústria, energia e habitações”. 

 

O PGRH RH6 - 2º ciclo procede à revisão das massas de água superficiais e subterrâneas definidas no 1º 

ciclo de planeamento (Figuras 75 e 76). 

Relativamente às massas de água subterrâneas, a Herdade do Vale Gordo enquadra-se na Bacia do Tejo 

Sado/Margem Esquerda (PTT3), a qual se encontra no âmbito da gestão da RH5. 

                                                            

15 - A Diretiva Quadro da Água (Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000) é o 

principal instrumento da Política da União Europeia relativa à água, estabelecendo um quadro de ação comunitária para a proteção 

das águas de superfície interiores, das águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas. Foi transposta para o 

direito nacional através da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (http://apambiente.pt/dqa/). 
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Relativamente às massas de água superficiais, a Herdade do  Vale Gordo encontra-se a sul e poente de 

uma “Massa de Água de Transição – Natural” (rio Sado) e nascente de um “Rio Natural” (afluente do 

Ribeiro da Água Cova). 

 

Figura 75 – Enquadramento da Herdade do Vale Gordo nas massas de água superficiais da Região 

Hidrográfica do Sado e Mira (RH6). 

Fonte: PGRH Sado e Mira (2º Ciclo) – Parte 2 – Caracterização e Diagnóstico 
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Figura 76 – Enquadramento da Herdade do Vale Gordo nas massas de água subterrâneas da Região 

Hidrográfica do Sado e Mira (RH6). 

Fonte: PGRH Sado e Mira (2º Ciclo) – Parte 2 – Caracterização e Diagnóstico 

 

Âmbito Regional 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) aprovado pela RCM n.º 53/2010, de 

2 de agosto, e retificado pela Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de outubro, consiste num 

instrumento de política territorial que, em harmonia com a política nacional de ordenamento do território, 

assume as grandes opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento regional do Alentejo. 

O PROT Alentejo apresenta um conjunto de Opções Estratégicas de Base Territorial (OEBT), organizadas 

por Eixo Estratégico (EE). Destacam-se os que, diretamente e indiretamente, apresentam maior relação 

com o âmbito das intervenções previstas no Projeto em estudo: 
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“Eixo Estratégico II – Conservação e Valorização do Ambiente e do Património Natural” 

OBT II.1 – “Cumprir as metas ambientais, garantindo a manutenção e valorização da 

biodiversidade através de uma integração sólida entre a gestão dos sistemas naturais (…), e as 

oportunidades que se oferecem às atividades produtivas”. 

OEBT II.2 – “Promover o desenvolvimento sustentável dos espaços rurais e dos recursos 

naturais.” 

OEBT II.4 – “Assegurar a gestão integrada dos recursos hídricos, incluindo a proteção da rede 

hidrográficas e dos aquíferos e uma política eficiente da água.” 

 

“Eixo Estratégico III – Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional” 

OEBT III.2 – “Desenvolver o modelo de produção agro-florestal e agro-industrial com base nas 

fileiras estratégicas regionais, garantindo a utilização racional dos recursos disponíveis, 

promovendo a diversificação e valorização das produções e tonando operativa a 

multifuncionalidade dos sistemas agro-silvo-pastoris e do património agrícola e rural”. 

OEBT III.3 – “Aumentar a atratividade das áreas rurais, com base na multifuncionalidade da 

agricultura e na melhora global da qualidade de vida”. 

O Modelo Territorial estabelecido pelo PROT oferece uma configuração espacial prospetiva do Alentejo, 

integrando como componentes territoriais estruturantes: o sistema urbano, a estrutura regional de proteção 

e valorização ambiental (ERPVA), as atividades económicas e as infraestruturas e as principais redes de 

conetividade regional. 

O sistema ambiental e riscos, identifica os recursos e valores mais significativos visando garantir a 

estrutura e função dos sistemas naturais, a conservação da natureza e da biodiversidade, a prevenção do 

risco, a qualidade da paisagem e a disponibilidade de recursos para o desenvolvimento. 

O Sub-subsistema ambiental constitui uma componente determinante no modelo de desenvolvimento da 

Região e compreende os recursos hídricos, a qualidade do ar, a gestão dos resíduos, o litoral, as unidades 

de paisagem e a Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA). 

O objetivo da ERPVA é o de garantir a manutenção, a funcionalidade e a sustentabilidade dos sistemas 

biofísicos (ciclos da água, do carbono, do azoto), assegurando, desta forma, a qualidade e a diversidade 

das espécies, dos habitats, dos ecossistemas e das paisagens.  
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De acordo com o “Mapa 4 - Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental e do Litoral” (Figura 

77), a Herdade do Vale Gordo não se encontra integrada nas áreas da ERPVA do PROT, nomeadamente 

áreas nucleares e áreas de conetividade ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 - Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental e do Litoral, com localização da 

Herdade do Vale Gordo. 

Fonte: Extrato do Mapa 4 - Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental e do Litoral (março 2009). 

 

O subsistema dos riscos inclui os riscos de desertificação, de secas e cheias, as alterações ao ciclo 

hidrológico, o risco de incêndio e os riscos sísmico e o risco associado ao transporte de materiais 

perigosos, que têm traduções territoriais e intensidades diferenciadas. 

De acordo com o “Mapa 5 – Subsistema dos Riscos Naturais e Tecnológicos” (Figura 78), a Herdade do 

Vale Gordo insere-se em áreas com “Vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação – Risco alto” e 

“áreas suscetíveis à desertificação”. 
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Figura 78 – Enquadramento da Herdade do Vale Gordo no Subsistema dos Riscos Naturais e 

Tecnológicos do PROTA. 

Fonte: Extrato do Mapa 5 - Subsistema dos Riscos Naturais e Tecnológicos (março 2009) (PROT A, 2009). 

 

Para as áreas de elevado grau de vulnerabilidade à contaminação o PROTA preconiza a necessidade de 

acautelar a preservação das reservas de água subterrânea, evitando a infiltração de diversos tipos de 

substâncias poluentes. 

Relativamente às áreas de elevada suscetibilidade à desertificação, “os diversos níveis de planeamento 

territorial e sectorial e os diferentes actores com incidência territorial terão de incorporar orientações e 

acções concertadas de combate à desertificação, designadamente nos domínios de: conservação do solo e 

da água; fixação de população activa nos espaços rurais; recuperação de áreas degradadas; forte 

envolvimento das populações na procura e aplicação de soluções” (Anexo I da RCM n.º 53/2010, de 2 de 

Agosto – PROTA). 

Relativamente ao sistema das atividades agroflorestais, e observando a Figura 79, verifica-se que a 

área de estudo se enquadra nos “Sistemas Florestais de Produção”. Estes correspondem a “sistemas 

florestais em que a função dominante é a produção lenhosa centrada na produção de resinosas, eucalipto, 
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mas também de folhosas produtoras de madeiras nobres” (Anexo I da RCM n.º 53/2010, de 2 de agosto – 

PROTA). 

 

 

 

Figura 79 - Enquadramento da Herdade do Vale Gordo no Subsistema das Atividades Agroflorestais do 

PROTA. 

Fonte: Extrato do Mapa 7 - Subsistema das Atividades Agroflorestais (PROTA, 2009). 
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Âmbito Municipal 

 Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal (PDMAS) 

Os Planos Diretores Municipais (PDM) delimitam um modelo de estrutura do território municipal, sendo por 

isso uma síntese da estratégia de ordenamento e desenvolvimento local. Agrupam as opções de âmbito 

nacional e regional, com incidência na respetiva área de intervenção. Esta estrutura espacial do território 

assenta na classificação do solo e desenvolvimento através da sua qualificação. 

O PDM de Alcácer do Sal (PDMAS) foi aprovado pelo Aviso n.º 13020/2017, de 30 de outubro, retificado 

pela DR n.º 838/2017, de 6 de dezembro. 

O modelo territorial municipal do PDMAS tem por base a definição do regime de uso do solo, através da 

respetiva classificação e qualificação do solo, das quais resultam as respetivas regras de ocupação, uso e 

transformação. 

De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM Alcácer do Sal (Desenho 04, do Volume IV – Peças 

Desenhadas), a Herdade do Vale Gordo está classificada como Solo Rústico, na categoria dos “Espaços 

florestais”, nomeadamente “Espaços florestais de produção”. 

De acordo com o Regulamento do PDMAS, os “Espaços florestais correspondem às áreas florestadas e 

aquelas em que o uso dominante é o que decorre das potencialidades para o desenvolvimento florestal” 

(…) (nº1 do artº 55º do Aviso n.º 13020/2017, de 30 de outubro). 

Constituem objetivos de ordenamento e de gestão dos “Espaços florestais de produção” (nº2 do artº 55º 

do Aviso n.º 13020/2017, de 30 de outubro): 

a) A otimização das funções de produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente o pinhão, os 

cogumelos e as ervas aromáticas, medicinais e condimentares; 

b) A salvaguarda do potencial de fertilidade dos solos e a sua disponibilidade hídrica e a minimização 

dos riscos de erosão e de incêndio; 

c) A valorização económica destes espaços, promovendo a respetiva atratividade e competitividade, 

por via de usos compatíveis e complementares. 

Para os “Espaços florestais de produção” o PDMAS preconiza os seguintes usos (nº1 do artº 56º do Aviso 

n.º 13020/2017, de 30 de outubro): 

a) Uso dominante: produção florestal; 

b) Usos complementares: 

i. O uso agrícola e pecuária; 

ii. As construções de apoio às atividades florestais, agrícola e pecuárias; 
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(...) 

c) Usos Compatíveis: 

i. A habitação própria do proprietário-agricultor de exploração agrícola, pecuária ou florestal; 

ii. (…) 

iii. (…) 

iv. A instalação de infraestruturas e equipamentos nomeadamente, de vias de comunicação, de 

saneamento básico, de infraestruturas de gestão de resíduos, de telecomunicações, ou de 

produção, transporte e transformação de energia, entre outros; 

v. (...) 

A parcela da Herdade do Vale Gordo localizada a nascente da linha ferroviária que a atravessa, integra a 

Estrutura Ecológica Municipal (EEM) de Alcácer do Sal, na medida em que se encontra abrangida pela 

servidão “Montado de Sobro e Azinho”.  Conforme define o nº2 do artº 12º do Regulamento do PDMAS, o 

“regime de uso do solo das áreas integradas na EEM é o previsto para a respetiva categoria ou 

subcategoria de solo, (…) e, quando for caso, com os regimes legais aplicáveis às mesmas áreas”. Assim, 

aplica-se o acima referido para os “Espaços florestais de produção” (Desenho 8 no Volume IV). 

Dado o enquadramento do projeto em espaço florestal importa também considerar o que se encontra 

definido no PDMAS relativamente a “Medidas de defesa contra incêndios” (Artigo 9º do Aviso n.º 

13020/2017, de 30 de outubro) (Desenhos 20 e 21 do Volume IV): 

1. Com exceção do solo urbano, é interdita a construção de novos edifícios nos terrenos 

classificados na Planta de condicionantes geral como perigosidade de incêndio elevada ou 

muito elevada, sem prejuízo das infraestruturas definidas nas redes regionais de defesa da 

floresta contra incêndios e no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Alcácer 

do Sal (PMDFCI).  

2. Todas as edificações, infraestruturas e equipamentos enquadráveis no regime de edificabilidade 

previsto no PDMAS para o solo rústico estão sujeitas às medidas de defesa contra incêndios 

florestais definidas no diploma que estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e no PMDFCI.  

3. Nos terrenos envolventes aos aglomerados urbanos e nas noutras situações previstas no diploma 

referido no número anterior e no PMDFCI, devem ser asseguradas as faixas de gestão de 

combustível, previstas na lei.  

4. As novas edificações no solo rústico têm de salvaguardar, na sua implantação no terreno, 

as regras definidas no diploma referido no número anterior ou a dimensão definida no 
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PMDFCI nos termos e condições daquele diploma, bem como as medidas especiais relativas à 

resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de 

incêndios no edifício e respetivos acessos. 

Tendo por base o enquadramento da Herdade do  Vale Gordo nas Plantas de Condicionantes do PDM de 

Alcácer do Sal, nomeadamente, Planta de Condicionantes Geral, Planta de Condicionantes – Recursos 

agrícolas e geológicos e Planta de Reserva Ecológica Nacional do PDM de Alcácer do Sal (Desenhos 05 a 

07, do Volume IV – Peças Desenhadas), identificam-se as condicionantes e servidões e restrições de 

utilidade pública com incidência na área de projeto: 

 Recursos hídricos – cursos de água e respetivas margens (10m); 

 Recursos florestais - Montado de sobro e azinho; 

 Recursos florestais – Perigosidade de incêndio (elevada e muito elevada); 

 Redes de abastecimento e saneamento – Conduta adutora; 

 Rede rodoviária – itinerário complementar; 

 Rede ferroviária – Zona non aedificandi; 

 Rede elétrica – Infraestruturas de transporte de energia elétrica; 

 Recursos Agrícolas - Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

De acordo com o PDMAS (Artigo 8º – Regime), nas “áreas abrangidas por servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública, os respetivos regimes legais aplicam-se cumulativamente com a disciplina 

de uso, ocupação e transformação do solo estabelecida no PDMAS, prevalecendo sobre esta quando 

aqueles regimes forem materialmente mais restritivos, mais exigentes ou mais condicionadores”. 

 

Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

Cursos de água e respetivas margens (10m) – Domínio Hídrico 

De acordo com a Lei nº54/2005, de 15 de novembro16, “os leitos e margens das águas públicas não 

navegáveis nem flutuáveis que atravessam terrenos particulares” integram os bens patrimoniais sujeitos a 

servidões administrativas. 

Consequentemente, e de acordo com o art. 21º da Lei nº 54/2005, “nestas parcelas, no respetivo subsolo e 

no espaço aéreo correspondente, não é permitida a execução de quaisquer obras, permanentes ou 

                                                            
16 - Estabelece a Titularidade dos Recursos Hídricos. 
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temporárias, sem autorização da entidade a quem couber a jurisdição sobre a utilização das águas públicas 

correspondentes”, neste caso a ARH do Alentejo. 

De acordo com o artigo 62º (Utilizações de recursos hídricos particulares), estão “sujeitas a autorização 

prévia de utilização de recursos hídricos as seguintes actividades quando incidam sobre leitos, margens e 

águas particulares: 

a) Realização de construções; 

b) Implantação de infra-estruturas hidráulicas; 

c) Captação de águas; 

d) Outras actividades que alterem o estado das massas de água ou coloquem esse estado em perigo 

(…). 

 

Ainda de acordo com o artigo referido, estão “sujeitas a licença prévia de utilização e à observância do 

disposto no plano de gestão de bacia hidrográfica as seguintes actividades quando incidam sobre leitos, 

margens e águas particulares: 

a) Rejeição de águas residuais; 

b) Imersão de resíduos; 

c) Recarga e injecção artificial em águas subterrâneas; 

d) Extração de inertes; 

e) Aterros e escavações. 

 

A Herdade do Vale Gordo integra três troços de linhas de água sujeitas à servidão do Domínio Hídrico, de 

acordo com o que se pode observar na Planta de Condicionantes Geral do PDMAS (Desenho 5 – Anexo 

IV). No local observa-se que esses troços correspondem a linhas de escorrência sub-superficial, nunca têm 

água à superfície nem vegetação característica de linhas de água, porque a natureza dos solos impede a 

escorrência superficial. 

 

Montado de Sobro e Azinho 

O regime jurídico de proteção ao sobreiro e azinheira rege-se pelo DL 169/2001, de 25 de maio, alterado 

pelo DL 155/2004, de 30 de junho. 

Este regime estabelece que o corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras, em povoamento ou isolados, 

carece de autorização, introduz o recurso a medidas compensatórias no caso de cortes autorizados e de 

reposição de cortes ilegais, de forma a garantir que a área daquelas espécies não seja afetada. 
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A Planta de Condicionantes do PDMAS e a Planta de Ordenamento de Outros Limite ao Regime de Uso do 

PDM de AS (Desenhos 05 e 09 do Volume IV) identifica as áreas, com expressão gráfica à escala do 

Plano, afetas a esta servidão. Na área em estudo, estas abrangem a parcela a nascente da linha 

ferroviária. 

 

Perigosidade de incêndio (elevada e muito elevada) 

Para além do estabelecido pelo regulamento do PDMAS ao nível das medidas de defesa contra incêndios, 

o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (SNDFCI)17 estabelece também 

condicionalismos à edificação consoante a classificação de perigosidade de incêndio. Assim: 

a) Fora das áreas edificadas consolidadas não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas 

classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e 

muito alta perigosidade (n º 2 do art. 16º da Lei nº76/2017, de 17 de agosto); 

b) A construção de novos edifícios ou a ampliação de edifícios existentes apenas são permitidas fora 

das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de 

incêndio rural definida em PMDFCI como de média, baixa e muito baixa perigosidade, desde 

que se cumpram, cumulativamente, os seguintes condicionalismos (n º 3 do art. 16º da Lei nº 

76/2017, de 17 de agosto): 

a) Garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade de uma faixa de 

proteção nunca inferior a 50 m, quando confinantes com terrenos ocupados com floresta, 

matos ou pastagens naturais, ou a dimensão definida no PMDFCI respetivo, quando inseridas, 

ou confinantes com outras ocupações;  

b) Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e 

nos respetivos acessos;  

c) Existência de parecer vinculativo do ICNF, solicitado pela câmara municipal. 

 

Rede Rodoviária Nacional 

A Herdade do Vale Gordo é atravessada a noroeste por um troço da rede rodoviária nacional, 

nomeadamente o Itinerário Complementar 1 (IC1).  

                                                            
17  ‐ Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto (altera o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, procedendo à quinta 

alteração ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho). 
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O DL 13/94, de 15 de janeiro estabelece faixas com sentido non aedifcandi junto das estradas nacionais, 

constantes do Plano Rodoviário Nacional. São estradas nacionais “as rodovias integradas nos itinerários 

principais (IP) da rede fundamental e nos itinerários complementares (IC) e nas outras estradas (OE) da 

rede complementar, de acordo com o Plano Rodoviário Nacional” (alínea a) do artº 2º do DL 13/94, de 15 

de janeiro). 

De acordo com o artº 5º do referido diploma, para os IC fica estabelecida uma servidão de 35 m para cada 

lado do eixo da estrada e nunca a menos de 15 m da zona de estrada. A construção de vedações dos 

terrenos devem estar, no caso dos IC, a uma distância mínima de 7 m da zona da estrada. 

Ficam ainda proibidos os acessos diretos aos IP e IC por parte de propriedades públicas ou privadas e de 

vias municipais não classificadas (artº 10º do Decreto-Lei nº 13/94, de 15 de janeiro). 

 

Rede Ferroviária 

A Herdade do Vale Gordo é atravessada por um troço da Linha ferroviária do Sul. 

O DL 276/3003, de 4 de novembro estabelece o novo regime jurídico dos bens do domínio público 

ferroviário, ficando os proprietários dos prédios confinantes do caminho-de-ferro sujeitos às servidões e 

restrições previstas neste diploma. 

De acordo com o artigo 15º do diploma referido, nos “prédios confinantes ou vizinhos das linhas férreas ou 

ramais ou de outras instalações ferroviárias (...) é proibido:  

a) Fazer construções, edificações, aterros, depósitos de materiais ou plantação de árvores a 

distância inferior a 10 m (…); 

b) Fazer escavações, qualquer que seja a profundidade, a menos de 5 m da linha férrea (…). 

 

Infraestruturas de transporte de energia elétrica  

De acordo com o DL 26 852, de 30 de julho de 193618, “os proprietários ou locatários de terrenos ou 

edifícios que tenham de ser atravessados por linhas aéreas, ficam obrigados a não consentir nem 

conservar neles plantações que possam prejudicar aquelas linhas”.  

As condições de segurança a observar encontram-se detalhadas no Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 

de fevereiro19, nomeadamente com a definição das distâncias mínimas dos condutores às árvores. De 

                                                            
18 - Aprova o Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas. 
19 -  Aprova o Regulamento de Segurança das Linhas Elétricas de Alta Tensão. 
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acordo com este diploma, com vista a garantir a segurança de exploração das linhas, na zona de proteção 

das mesmas, proceder-se-á “ao corte e decote das árvores que for suficiente para garantir a distância 

mínima referida (…). 

A Herdade do  Vale Gordo é atravessada por linhas elétricas de alta tensão, junto ao seu limite nascente. 

 

Reserva Agrícola Nacional 

A Herdade do Vale Gordo inclui uma pequena área de RAN localizada no extremo noroeste da 

propriedade, a poente do IC1. 

De acordo com o Regulamento do PDMAS, nas áreas abrangidas pela RAN são admissíveis como usos 

compatíveis com a utilização dominante da categoria de espaço em que se encontrem integradas, todas as 

ações e atividades permitidas no respetivo regime. 

Conforme definido no regime jurídico da RAN (DL 199/2015, de 16 de setembro), as áreas integradas nesta 

reserva devem ser afetas à atividade agrícola e são áreas non aedificandi, numa ótica de uso sustentado e 

de gestão eficaz do espaço rural. No entanto, são admitidos outros usos, que não o agrícola, os quais só se 

podem verificar se não existir alternativa viável fora das terras ou solos da RAN. É apenas permitida uma 

única utilização não agrícola das áreas integradas na RAN. 

 

5.14.3  Outros Documentos com Incidência Territorial 

 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Alcácer do Sal 

O Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios de Alcácer do Sal 2014-2018 (PMDFCI), 

constitui um instrumento operacional de planeamento, programação, organização e execução de um 

conjunto de ações de prevenção que visam concretizar os objetivos estratégicos definidos e quantificados 

no Plano Nacional de Defesa da Floresta (PNDF). 

O 1º Eixo Estratégico do PMDFCI – “Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais”, pretende 

estabelecer a ligação entre o ordenamento do território e o planeamento florestal, tendo como objetivo 

estratégico “promover a gestão florestal e intervir preventivamente em áreas estratégicas”. Para isso são 

definidos objetivos operacionais e respetivas ações, das quais de destacam: 

 Implementação de programa de redução de combustíveis: 

- Criar e manter redes de faixas de gestão de combustível, nos aglomerados populacionais, 

intervindo prioritariamente nas zonas de maior vulnerabilidade aos incêndios; 

- Implementar mosaicos de parcelas de gestão de combustível 
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- Promover ações de silvicultura no âmbito da DFCI. 

Observando a rede de faixas de gestão de combustível levantada no âmbito do PMDFCI AS, verifica-se 

que a Herdade do Vale Gordo (Desenho 22 do Volume IV) inclui ou é atravessada por áreas integradas 

nesta rede, nomeadamente na rede secundária: 

 linhas elétricas de alta tensão e muito alta tensão – faixa lateral de 10 m para cada lado dos fios 

condutores extremos (…); 

 Faixa de 50 m à volta das edificações integradas em espaços rurais; 

 Rede ferroviária, contada a partir dos carris externos, numa largura não inferior a 10 m (…); 

 Mosaico de parcelas de gestão de combustível - incluem as áreas agrícolas, nomeadamente as 

culturas temporárias de regadio, as culturas temporárias de sequeiro e as culturas temporárias 

e/ou pastagens associadas a culturas permanentes. 

 Novas edificações fora das áreas edificadas consolidadas – “Em espaço florestal ou com ele 

confinante, as novas edificações têm de salvaguardar na implementação no terreno a garantia da 

distância à extrema da propriedade uma faixa nunca inferior a 50m (…). 

(…) As faixas de protecção às novas edificações devem estar inseridas nas propriedades de que 

são titulares, para que o ónus de gestão de combustível da rede secundária não seja transferida 

para terceiros”. 
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Figura 80 – Enquadramento da Herdade do Vale Gordo na Rede de faixas de gestão de combustíveis 

(FGC) e mosaico de parcelas de gestão de combustíveis (MPGC). 

Fonte: ICNF 

 

No Desenho 20 no Volume IV apresenta-se o enquadramento da Herdade do Vale Gordo na Carta de 

Perigosidade de Incêndio do PMDFCI de Alcácer do Sal, verificando-se que a maior parte da Herdade 

apresenta um nível de perigosidade “baixo”, existindo uma parcela a norte com nível “muito baixo”. 

Apresenta ainda, pequenas parcelas a noroeste com um nível de perigosidade “moderado” e “elevado”. 

Relativamente ao risco de incêndio verifica-se que a maior parte da Herdade apresenta risco de incêndio 

“moderado”, com uma parcela a norte com risco “muito baixo”. Apresenta ainda, pequenas parcelas a 

noroeste com risco “elevado” e “muito elevado”, correspondentes ás áreas com classe de perigosidade 

mais elevadas (Desenho 21 no Volume IV). 
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6 EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DO AMBIENTE NA AUSÊNCIA DO 

PROJETO 

Neste capítulo, apresenta-se uma previsão da evolução da situação de referência para área de 

estudo, caso não se concretize o Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo, a “Alternativa 

Zero”, considerando as componentes ambientais analisadas no presente EIA. 

Tal como na generalidade do território continental, a evolução dos parâmetros ambientais e biofísicos 

da área de estudo na ausência do projeto dependerá do futuro uso do solo.  

O uso do solo tem estreita relação com as atividades económicas, mas também com a evolução de 

fatores ambientais, hoje em dia, salientando-se o clima. Outros fatores terão influência na evolução 

dos fatores ambientais da área, mas uma influência menos generalizada, salientando-se de entre eles 

a evolução tecnológica. 

Consequentemente, um dos pontos de partida para a avaliação da evolução da área na ausência do 

projeto foi a previsível evolução socioeconómica. 

A população do Concelho de Alcácer-do-Sal tem diminuído consistentemente desde 1950. Esta 

tendência a manter-se, tomada isoladamente, determinará diminuição da pressão humana sobre o 

meio. No entanto, ela será total ou parcialmente compensada pela intensificação tecnológica, fator de 

sinal inverso, que poderá compensar a diminuição da população, mantendo a pressão humana no 

meio em níveis semelhantes aos atuais. Face a esta análise, parece provável que, no que respeita a 

esta componente, a situação atual será mantida. 

Um outro facto consiste na evolução climática, a qual, parece consensual, determinará uma 

diminuição da pluviosidade, um aumento das temperaturas, uma maior extensão anual do período de 

seca e a ocorrência mais frequente de secas severas e extremas (ver capítulo do Clima, na situação 

de referência). A confirmar-se este cenário significará que o concelho de Alcácer-do-Sal sofrerá 

profundas alterações nas suas atividades económicas e nas práticas agrícolas e florestais. 

Parece pouco provável que o ordenamento de território que atualmente está em vigência venha a 

mudar significativamente, mesmo no quadro de um hipotético crescimento de Alcácer do Sal, que se 

julga improvável no quadro atual. Na verdade, a cidade de Alcácer situa-se na margem oposta do 

Sado e a cerca de 4km de distância da área do projeto, distância que se considera suficiente para que 

não venha a ser afetado por um eventual crescimento da cidade. Neste contexto, julga-se que o uso 
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agroflorestal na zona será mantido em futuras alterações das normas de ordenamento, incluindo o 

ordenamento municipal. 

Ponderadas estas condicionantes, poderá indicar-se a evolução mais provável para os vários 

descritores: 

1. Clima – Preveem-se, como foi referido da situação de referência, alterações profundas no 

clima, que se resumiram acima como diminuição da pluviosidade, um aumento das 

temperaturas, uma maior extensão anual do período de seca e a ocorrência mais frequente 

de secas severas e extremas. Estas alterações ocorrerão, quer o projeto seja implementado, 

quer não seja, e influenciarão as condições económicas; 

2. Geologia e Geomorfologia - Atendendo ao enquadramento geológico (exclusivamente 

constituído por rochas sedimentares), geomorfológico (morfologia maioritariamente suave) e 

sísmico da área de estudo, na ausência do Projeto continuarão os agentes externos erosivos 

(nomeadamente a precipitação e o vento) a atuar, lentamente, sobre as formações geológicas 

aflorantes, modificando a sua morfologia ainda que de forma pouco percetível à escala 

humana. 

3. Solos e Uso do Solo – No que respeita aos solos, ocorrerão alterações significativas no uso 

do solo decorrentes das alterações climáticas, designadamente: 

 Os sobreiros, irão desaparecer, como o indicam os estudos científicos apresentados e 

discutidos na Situação de Referência. Salienta-se que a sua substituição por outro tipo 

de produção florestal não está a ser equacionada; 

 Provavelmente, desaparecerão outras plantas que requerem maior humidade, incluindo 

ervas e arbustos, expondo o solo a agentes erosivos. No entanto, como foi referido na 

Situação de Referência (Capítulo 5), o terreno da Herdade do Vale Gordo, é aplanado e 

o solo arenoso, fatores que evitam a escorrência superficial, minimizando a erosão; 

 É possível que os pinheiros subsistam, mesmo no quadro das alterações climáticas 

previstas, permitindo a continuidade do uso florestal, embora restrito à produção de 

pinha e eventualmente, madeira. 

4. Recursos Hídricos – A não implementação do Projeto não terá influência significativa na 

evolução dos recursos hídricos (superficiais e subterrâneos), mantendo-se uma dinâmica de 

escoamento subsuperficial e infiltração muito dependente dos episódios de precipitação. 
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As modificações nos recursos hídricos superficiais resultarão das alterações climáticas 

previsíveis e consistirão em alterações importantes nos corpos de água existentes na área de 

estudo. Passarão a deter água à superfície durante menores períodos do ano, secar 

completamente durante o verão, e, possivelmente, não apresentar água à superfície durante 

todo o ano nos anos mais secos. Estas alterações decorrerão independentemente da 

implementação ou não do projeto. 

Tal como no caso anterior, as alterações nos recursos hídricos subterrâneos resultarão das 

alterações climáticas e incidirão sobre a região onde se insere o projeto. A redução provável 

da pluviosidade poderá determinar a diminuição da taxa de recarga dos aquíferos e, 

consequentemente, uma menor escassez do recurso. Outra tendência que se está já a 

registar, e que será intensificada com aumento da agricultura de regadio, é a exploração dos 

aquíferos para rega na região de Alcácer do Sal. Na ausência de uma gestão adequada por 

parte das autoridades administrativas, a conjugação destes dois fatores, poderá determinar 

uma redução importante dos Recursos Hídricos Subterrâneos. 

No que respeita à qualidade da água, o recente crescimento das áreas de regadio na região 

poderá vir a ser motivo de diminuição da qualidade, se não houver uma gestão correta; 

5. Qualidade do Ar - Relativamente à qualidade do ar não se preveem alterações significativas. 

Dois fatores influenciarão este parâmetro em sentidos contrários: 1) Face à proximidade da 

Autoestrada n.º 2 e do IC1/EN120, a presumível intensificação do tráfego rodoviário em 

resultado do desenvolvimento económico do país, poderá determinar uma diminuição da 

qualidade do ar, devido à emissão de gases pelos automóveis. 

Um fator de sinal contrário consiste na tendência, ainda pouco marcada, de substituição da 

frota automóvel movida a combustíveis fósseis por automóveis movidos a eletricidade. 

A qualidade do ar da área será, provavelmente, determinada pelo peso relativo destas duas 

componentes. 

Ambiente Sonoro - A evolução do ambiente sonoro na área de influência acústica do projeto 

está sobretudo dependente da evolução do tráfego no IC1, o qual se espera que venha a 

aumentar com o tempo. Admitindo um aumento do tráfego automóvel, será previsível uma 

degradação da qualidade do ambiente sonoro. 
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Também a evolução do uso da via férrea poderá determinar alterações importantes, mas este 

parâmetro é mais difícil de estimar, porque depende das políticas governamentais para o 

sector dos transportes. 

No que respeita às outras componentes, salienta-se que, atualmente, a área de intervenção e 

a sua envolvente são ocupadas por campos agrícolas e florestal, sendo também previsível 

que no futuro venham a apresentar o mesmo tipo de ocupação, portanto, sem alterações no 

ambiente sonoro. 

Sendo difícil estimar qual a evolução do ambiente sonoro atual ao longo dos anos, em virtude 

de existir um infindo número de hipóteses de evolução das principais fontes de ruído 

existentes e de um infindo número de outras fontes de ruído relevantes que poderão passar a 

contribuir para o ambiente sonoro existente, afigura-se adequado admitir, na vigência de uma 

política nacional e europeia direcionada para a proteção das populações, patente no DL 

9/2007, de 17 de janeiro, que os níveis sonoros atuais não deverão sofrer no futuro, para este 

cenário de evolução, grandes alterações, ou seja, o ambiente sonoro associado à alternativa 

zero, deverá assumir no futuro valores semelhantes aos atuais e compatíveis com os limites 

legais vigentes. 

6. Sistemas Ecológicos – A flora e vegetação sofrerão também muitas alterações decorrentes 

das alterações climáticas designadamente: 

 O desaparecimento dos sobreiros, já referido, e provavelmente das Mimosas (Acacia 

dealbata); 

 O desaparecimento de algumas espécies de arbustos e de plantas herbáceas, mais 

sensíveis ao stress hídrico; 

 Redução da flora higrófila, e desaparecimento nas áreas onde a água se acumulará mais 

raramente. 

Este conjunto de alterações traduzir-se-ão numa diminuição do valor botânico da área. 

Relativamente à fauna, preveem-se alterações significativas negativas decorrentes da 

rarefação da vegetação, com a diminuição da densidade. 

Uma alteração importante será a rarefação ou mesmo o desaparecimento da fauna de 

anfíbios em resultado da diminuição da pluviosidade, quer devido ao desaparecimento dos 

corpos de água onde se reproduzem, quer devido ao aumento do período anual de seca, 
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durante o qual os animais têm de se manter em letargia consumindo reservas energéticas 

acumuladas. Com a extensão deste período as reservas poderão passar a ser insuficientes. 

7. Paisagem – Independentemente da implementação do projeto, a paisagem irá sofrer 

alterações profundas em resultado das alterações climáticas, que consistirão no seguinte: 

 Desaparecimento dos sobreiros de toda a área enquadrante e da área de estudo, o que 

determinará a diminuição da densidade das áreas florestais; 

 A diminuição dos recursos hídricos superficiais, com a diminuição da densidade da 

vegetação ripícola, o que consistirá numa importante alteração cromática, uma vez que a 

vegetação ripícola é mais verde do que a vegetação climatófila; 

 Rarefação da vegetação herbácea e arbustiva, com o desaparecimento das espécies 

menos xerofíticas, dando o aspeto de paisagem com menos vegetação; 

 Prolongamento do período anual em que a vegetação herbácea se encontra seca, o que 

determina uma importante alteração cromática, durante grande parte do ano. 

8. Resíduos - No que respeita aos resíduos, a não concretização do projeto manterá a situação 

atual, isto é, os únicos resíduos produzidos na Herdade do Vale Gordo serão resíduos 

oriundos das práticas usuais de exploração florestal; 

9. Património Cultural – No que respeita ao património, não se preveem alterações, face à 

ausência de património na área do projeto; 

10. Ordenamento do Território e Condicionantes – Como foi referido não se preveem 

alterações no ordenamento do território que alterem o uso agroflorestal da área de estudo; 

11. Sócio Economia – No que se refere aos aspetos socioeconómicos, na ausência da 

concretização do projeto, e não havendo conhecimento de intenções de investimento na 

freguesia geradoras de emprego e de riqueza, é expetável que se mantenha o quadro 

descrito na situação de referência, ou seja, de regressão e envelhecimento populacionais, 

com a população mais jovem a deslocar-se para outras zonas mais atrativas em termos de 

oferta de emprego. 

Ao nível das atividades económicas do concelho, é particularmente preocupante o futuro da 

cultura do arroz, atividade com relevo no concelho, face às alterações climáticas e à 

diminuição da disponibilidade de água doce. Porém, toda a atividade agrícola poderá 

ressentir-se, havendo necessidade de proceder à adaptação das práticas agrícolas. Pode, 
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numa abordagem muito generalista, apontar-se alguns aspetos que têm vindo a ser 

apontados em numerosos estudos técnicos sobre este assunto: 

 Supressão das culturas de sequeiro, sobretudo no caso de não serem culturas de 

inverno; 

 Necessidade de se procurar novas culturas ou novos cultivares, mais resistentes às 

novas condições climáticas; 

 Necessidade de expansão do regadio, para compensar as perdas da agricultura de 

sequeiro. 

Na ausência de uma resposta adequada, estas alterações poderão agravar a tendência 

demográfica regressiva do concelho, através da diminuição da produção agrícola e do 

emprego.  

Um segundo fator que gerará consequências económicas negativas no concelho em resultado 

das alterações climáticas consiste no avanço para montante da cunha salina do rio Sado. 

Este fenómeno resultará do previsto aumento do nível médio dos mares (já verificado nas 

últimas décadas) e da diminuição da pluviosidade. Poderá determinar o aumento de 

salinidade dos terrenos de aluvião do Sado, hoje em dia muito importantes do ponto de vista 

agrícola. 

12. Saúde Humana – No que respeita à saúde humana é difícil estimar a evolução deste 

parâmetro, dentro dos limites da Herdade do Vale Gordo, porque a presença de pessoas, na 

ausência da implementação do projeto, será muito reduzida. 

A evolução no concelho de Alcácer do Sal deverá ser marcada por dois fatores: pela 

manutenção da tendência de envelhecimento da população, que determinará um aumento da 

pressão sobre os serviços públicos e privados de saúde, e pela melhoria desses serviços, tal 

como se tem constatado nas últimas décadas. 

Um outro facto relevante resulta do aumento da temperatura, consequência das alterações 

climáticas, é a possível determinar a expansão para Portugal de espécies de mosquitos 

Cullicidae, Psychodidae., que são vetores de doenças. Entre as doenças que poderão 

regressar e/ou atingir a região conta-se a Malária, atualmente inexistente, a Leishmaniose e 

também protozoários transmitidos pela água, como a Criptosporidiose (Abrantes & Silveira, 

2009). 
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7 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

7.1 Metodologia Geral 

Neste capítulo, procedeu-se à identificação, caracterização e avaliação dos impactes decorrentes da 

implantação do projeto e respetivos projetos associados para todos os descritores ambientais 

considerados anteriormente. Para além das metodologias específicas de cada descritor, procurou-se 

uniformizar a avaliação de impactes ambientais aplicando a todos critérios comuns. Assim, e de modo 

a conferir homogeneidade na análise a realizar, procedeu-se à caraterização dos impactes gerados 

pelo projeto de acordo com dez parâmetros. Para cada parâmetro foram definidas classes, 

procedimento que permitiu efetuar uma avaliação semiquantitativa, dando resposta aos requisitos 

legais. As classes consideradas foram as seguintes: 

 Natureza - Foram considerados impactes positivos, negativos ou nulos; 

 Tipo de impacte – Consoante se trate de impactes diretamente causados pela implementação do 

projeto (impactes diretos) ou causados de forma indireta pelos processos que gera (impactes 

indiretos); 

 Área de influência – Considerou-se impactes locais, regionais, nacionais ou transfronteiriços; 

 Probabilidade de Ocorrência – Parâmetro que avalia a probabilidade da ocorrência dos impactes 

descritos e que depende do grau de conhecimento existente sobre as ações geradoras de impactes 

e sobre os sistemas sobre os quais atua. Os impactes previsíveis foram considerados como: certo, 

provável, pouco provável e improvável; 

 Início - Classificou-se os impactes de acordo com a época prevista para o seu início, 

nomeadamente, consoante ocorram na fase de construção ou de exploração/operação; 

 Reversibilidade - Parâmetro que avalia o caráter reversível ou irreversível de cada um dos 

impactes; 

 Duração – Considerou-se impactes temporários e permanentes; 

 Desfasamento no tempo – Foram considerados impactes imediatos, curto prazo (até 1 ano), médio 

prazo (até cinco anos) e longo prazo (mais de cinco anos); 

 Magnitude – Parâmetro que corresponde a uma avaliação, tão objetiva quanto possível, das 

consequências sobre as várias variáveis ambientais e socioeconómicas. A magnitude pesa outros 

parâmetros, designadamente a área afetada, a reversibilidade e a interação. Considerou-se 

magnitude muito reduzida, reduzida, moderada, elevada e muito elevada; 
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 Significância - Parâmetro que corresponde a uma avaliação global dos impactes, ponderados todos 

os parâmetros anteriores, exceto a natureza, para cada componente ambiental. Consideraram-se 

impactes: Nulos ou inexistentes; Muito pouco significativo; Pouco significativo; Significativo; 

e Muito significativo. 

 

A definição dos parâmetros caraterizadores dos impactes ambientais apresenta várias dificuldades, 

condicionantes e restrições, facto que explica que diferentes autores utilizem definições distintas. 

Esta situação resulta, em primeira análise, da dificuldade em avaliar, com um mesmo parâmetro, variáveis 

ambientais que são definidas por unidades diferentes. Acresce que a definição de muitas destas variáveis é 

difusa, dificilmente quantificável e, frequentemente, subjetiva. 

No sentido de ultrapassar este tipo de problemas alguns autores têm proposto metodologias de conversão 

das diferentes variáveis ambientais em unidades comuns, das quais se salientam as unidades monetárias. 

No entanto, após um período de ampla aceitação, surgiu também alguma polémica relativamente aos 

aspetos práticos das metodologias de avaliação. 

A magnitude é particularmente difícil de avaliar. De facto, embora seja fisicamente possível quantificar os 

diferenciais de alguns parâmetros gerados pela implementação de um projeto (p.e. acréscimo dos níveis 

sonoros, a perda de área agrícola, etc.), quando se procura introduzir neste parâmetro a avaliação das 

consequências destas alterações, introduz-se também uma importante componente de subjetividade. 

Neste contexto, no âmbito dos procedimentos de AIA, é crucial compreender que a magnitude dos 

impactes é um parâmetro que resulta de uma análise pericial efetuada pelos autores de cada descritor e 

que, por muito rigorosa e fundamentada que seja esta avaliação, comporta sempre alguma subjetividade. 

Por maioria de razão a significância é uma avaliação subjetiva. 

Neste capítulo, foram também abordados os eventuais efeitos significativos do projeto no ambiente, 

resultantes dos riscos para a saúde humana, para o património cultural ou para o ambiente (p.e. devido a 

acidentes ou catástrofes); e do impacte do projeto sobre o clima e da vulnerabilidade do projeto às 

alterações climáticas, de acordo com a 4ª alteração RJAIA (alíneas d e f, número 5, do Anexo V, do DL 

152-B/2017, de 11 de dezembro). Esta análise foi contemplada nos descritores correspondentes, mas no 

caso da saúde humana é apresentado um capítulo independente. A mesma situação ocorreu relativamente 

às tecnologias e substâncias utilizadas no projeto (alínea f, número 5, do Anexo V do DL 152-B/2017). 
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Realça-se também, no diz respeito aos riscos de acidentes graves e/ou catástrofes aos quais o projeto 

pode ser vulnerável que sejam relevantes para o projeto em causa, de acordo com a 4ª alteração RJAIA 

(número 9, do Anexo V, do DL 152-B/2017), estes foram analisados e avaliados no descritor respetivo, 

quando pertinente.  

Face à tipologia de projeto em questão, não são expetáveis impactes associados a riscos de acidentes 

graves, não se aplicando as condições definidas pelo DL 150/2015, de 5 de agosto, que estabelece o 

regime de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas 

consequências para a saúde humana e para o ambiente. 

Ainda numa análise global e não discriminativa relativa aos descritores, pode afirmar-se que o projeto em 

análise apresenta aspetos que, à partida, minoram os impactes associados, designadamente: 

 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 e os povoamentos de sobreiro; 

 Divisão das parcelas com formato triangular (“fatias de queijo”) permitindo uma gestão mais eficaz 

e eficiente da utilização da rega; 

 Recurso a um sistema de otimização da quantidade de químicos denominado de “spoon feeding” 

(adubação à colher), o qual consiste no fornecimento criterioso de adubo à cultura, evitando-se 

assim desperdícios e lixiviados; 

 Privilegiar os adubos de libertação lenta (9-12 semanas), que permitem uma redução de 

operações com consequente diminuição da pegada de carbono; 

 Redução em 1/4 as necessidades de fertilizante, através da incorporação no solo, como adubo 

orgânico, das aparas de relva, após o seu corte; 

 Implementação da sementeira de tremocilha para fixar o azoto atmosférico e evitar a 

propagação de mato, tendo por objetivo melhorar a sustentação das terras que suportam os 

sobreiros existentes e os novos exemplares a plantar; 

 Implementação de medidas de controlo de infestantes sem recurso a fitofármacos, 

nomeadamente o uso medidas preventivas e culturais, tais como a utilização de variedades 

resistentes a pragas e/ou doenças, as rotações, entre outros, fomentando a melhoria da fertilidade 

do solo; 
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 Existência de uma estação meteorológica e uma sonda com sensor de humidade para a 

gestão dos consumos de água na Fase 1 e que será estendida para toda a rega, na exploração 

de relva na Herdade do Vale Gordo (Fase 1 e 2); 

 Abastecimento eficiente dos Pivots através de 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; 

 Implementação de fossas sépticas estanques, tipo ECODEPUR para os efluentes domésticos e 

esvaziadas pelos serviços municipais de Alcácer do Sal; 

 Existência de um Sistema de tratamento de efluentes fitossanitários por desidratação natural 

(Heliosec®), instalado na Fase 1, provenientes das lavagens do pulverizador de produtos químicos 

e fitofármacos (zona de preparação das caldas); 

 As águas residuais provenientes das lavagens dos tratores serão recolhidas em decantador 

subterrâneo, onde serão decantados os sólidos grosseiros; 

 Existência de duas bacias de retenção para armazenamento dos lixiviados provenientes do 

abastecimento de gasóleo das máquinas agrícolas; 

 Os óleos recolhidos na revisão dos equipamentos são guardados em depósito estanque; 

 Implementação de um sistema de produção de energia solar (painéis fotovoltaicos), cuja 

utilização é controlada por um gestor de energia responsável pela sua otimização, 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; 

 Racionalização do uso inteligente da água, através de um programador computorizado central, 

de forma a otimizar a entrada em funcionamento de cada furo em função da rega e do nível de 

depósito, minimizando a energia necessária. 

 Implementação de um PGF na Herdade do Vale Gordo, cuja gestão florestal terá três funções: 

produção, proteção e conservação. Apresenta as medidas compensatórias propostas para o 

presente projeto e define o melhor processo de otimizar o rendimento da área florestal, otimizando o 

montado, mantendo-o em condições ótimas de produção, bem como o seu complemento com 

pinheiros-mansos os quais geram uma fonte anual de geração de cash-flow. 
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7.2 Clima 

7.2.1 Metodologia 

Os impactes no clima associados ao Projeto em apreciação (incluindo Projetos associados) foram 

analisados cruzando as ações previstas em cada uma das fases (fases de construção e exploração) com 

as características climáticas da região e as implicações das alterações climáticas no desenvolvimento do 

Projeto. 

 

7.2.2 Aspetos Gerais 

Como foi referido, o projeto não tem dimensão, nem tipologia, capazes de interferir significativamente nas 

variáveis climáticas. No entanto, as alterações climáticas irão influir no projeto. 

É certo que a remoção do coberto arbóreo e a sua substituição por pivots gerarão, nesses locais, 

alterações ao grau de insolação do solo e ligeiríssimas alterações aos padrões de circulação de vento. Do 

mesmo modo, a rega determinará uma diminuição da temperatura na área dos pivots. Estas alterações 

podem-se considerar de escala microclimáticas, quase insignificantes, e de expressão restrita aos locais 

intervencionados e sem outras consequências ao nível local ou regional. 

Também a sua influência nas alterações climáticas globais será muito pouco significativa, considerando 

que se trata de um projeto agrícola, embora nas alíneas seguintes seja detalhada a sua integração com as 

alterações climáticas. 

Neste âmbito e numa abordagem generalista, é de salientar que o projeto apresenta algumas componentes 

que concretizam o Plano Nacional de Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030), 

designadamente: 

 Apresenta uma componente muito significativa de energia solar, opção que concretiza um dos 

objetivos do PNAC (Ponto 3 - Gestão dos consumos de energia), que consiste em “aumentar a 

eficiência no consumo de energia e aumento da utilização de fontes de energia renovável pela 

atividade agrícola”. Também o Programa de Desenvolvimento Rural para 2014 - 2020 (PDR 2020) 

identifica esta necessidade; 

 Um segundo objetivo a que o projeto responde consiste no facto do PNAC 2020/2030 estabelecer 

como objetivo a redução do consumo de fertilizantes azotados (Medida 2 do Quadro 17 - Políticas e 

medidas para o setor da agricultura). Neste âmbito, o projeto prevê um sistema de monitorização 

das disponibilidades do solo em nutrientes, em tempo real e informatizado, que limita o fornecimento 
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de nutrientes ao estritamente necessário. Relembre-se que o óxido nitroso é um importante GEE e 

que pode ser gerado nos solos a partir dos fertilizantes; 

 Ainda no âmbito do PNAC 2020/2030, salienta-se o Vetor de Atuação 4 (Solos), onde se preconiza 

“Reduzir emissões e/ou aumentar o sequestro dos solos”, designadamente a medida “(…) melhorar 

os solos agrícolas e florestais”: “Promover técnicas agrícolas e silvícolas que aumentem o stock de 

carbono no solo”. Neste âmbito, salienta-se que a produção de relva aumenta, de facto, a 

quantidade de matéria orgânica no solo, por que no seu corte grande parte do sistema radicular 

permanece no solo. Saliente-se que os solos em causa têm quantidades de matéria orgânica 

muitíssimo baixas. 

Um aspeto muito importante consiste no facto de os modelos de evolução climática no quadro das 

alterações climáticas preverem a evolução para um clima em que a sobrevivência dos sobreiros (Quercus 

suber) será impossível. Como foi explicado na situação de referência, prevê-se o seu desaparecimento da 

generalidade do Sul de Portugal e, naturalmente, também na área de estudo. 

Devido a este facto colocamos a hipótese de a plantação de novas árvores para compensação dos 

sobreiros a abater poder ser efetuada não com sobreiro, mas com azinheira (Quercus rotundifolia). A 

azinheira tem um carácter xerofítico mais marcado, prosperando em regiões de clima mais quente e seco, 

clima que se aproximará daquele a que a área de estudo vai estar sujeita nas próximas décadas. 

 

7.2.3 Fase de Construção 

Em fase de construção, identificam-se as seguintes intervenções como implicadas na emissão GEE: 

 Operação de veículos e máquinas com motores de combustão; 

 Remoção e queima ou degradação biológica do coberto vegetal, nas áreas de instalação de pivots; 

No que respeita à operação de veículos, salienta-se a maquinaria associada à instalação dos pivots, que 

inclui maquinaria agrícola, e maquinaria utilizada nas várias obras de edificação e construção de 

infraestruturas. 

No que respeita à remoção da vegetação nos locais da instalação dos pivots salienta-se que no caso das 

árvores, sobreiros e pinheiros, se prevê o aproveitamento da madeira, embora não cepos, folhada e 

ramadas que serão destroçados no local e incorporados no solo. A degradação biológica gerará, a prazo a 

libertação de CO2. 
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Conclui-se assim, que a magnitude dos impactes associados é muito reduzida, face à reduzida 

dimensão do projeto. No entanto, poderá interferir com algumas variáveis ambientais, determinando a 

dispersão de poeiras e poluentes atmosféricos, e também do ruído, as quais serão analisadas nos 

descritores específicos. 

 

7.2.4 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, as emissões de GEE resultarão da operação de veículos e máquinas com motores 

de combustão, tal como na fase de construção, a que se acrescentará o uso de energia elétrica da rede 

pública (fonte parcial), na componente que é produzida através de combustíveis fósseis. 

A utilização de fertilizantes com azoto pode dar origem à libertação para a atmosfera de óxido nitroso 

(N2O). 

No entanto, nesta fase, duas componentes contribuirão para o sequestro de CO2: 

 A plantação de sobreiros e no seu crescimento, como medida compensatória do abate de sobreiros; 

 Produção de relva, a qual irá incorporando quantidades importantes de matéria orgânica nos solos. 

Saliente-se que quando do corte para venda, a maior parte do sistema radicular da relva fica no 

terreno. Este facto permite que se acumule matéria orgânica, portanto, sequestrando carbono. 

 

7.2.5 Síntese de Impactes 

No Quadro 68 está representado a síntese dos impactes no Clima associados às fases de construção e de 

exploração do projeto. 

 

Quadro 68 - Classificação e síntese de impactes no Clima. 

Ação geradora 
de Impacto 

Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Significância 
Natureza 

Tipo de 
impacte 

Duração 
Desfasamento 

no tempo 
Magnitude Reversibilidade 

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência 

Emissões GEE C - D T I MR R C T 
Muito pouco 
significativo 

Sequestro do 
Carbono 

E + D T I MR R C T 
Muito pouco 
significativo 

 

Inicio (Fase de Projeto): Construção (C); Exploração (E);  
Natureza: Positivo +; Negativo -; Nulo (0) 
Tipo de Impacte: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Temporário (T); Permanente (P) 
Desfasamento no tempo: Imediatos (I); Curto Prazo (Cp); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Muito Reduzida (MR); Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E); Muito Elevada (ME) 
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Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (pP); Provável (P); Certo (C) 
Área de influência: Local (L); Regional (R); Nacional (N); Transfronteiriços (T) 
Significância: Nulos ou inexistentes; Muito pouco significativo; Pouco significativo; Significativo; Muito significativo 

 

7.2.6 Impactes Cumulativos 

Naturalmente, a emissão de gases com efeito de estufa e o sequestro de carbono, terão um efeito conjunto 

com este tipo de processos que decorrem em todo o globo. 

 

7.3 Geologia, Geomorfologia e Geotecnia 

7.3.1 Metodologia 

A avaliação dos impactes do Projeto, na geologia e geomorfologia e geotecnia baseou-se, quer no 

conhecimento, através das peças de projeto e infraestruturas técnicas (projetos associados) e respetiva 

memória descritiva, das atividades expectáveis nas fases de construção e exploração do projeto, quer no 

conhecimento dos elementos geológicos, geomorfológicos e geotécnicos afetados. 

 

7.3.2 Fase de Construção 

A tipologia de Projeto em estudo é muito pouco impactante em termos de geologia e geomorfologia, 

concorrendo para essa reduzida significância dos impactes quer o facto de muitas das infraestruturas já 

terem sido desenvolvidas na Fase 1, quer o facto das movimentações de terras serem mínimas e pouco 

profundas. 

Adicionalmente, as litologias aflorantes (areias) são bastante comuns na região, não existem geossítios na 

Herdade ou na região envolvente e não foram identificadas questões de instabilidade geotécnica. Em 

termos de sismicidade, o Projeto não é indutor de sismicidade e, em sentido contrário, face à 

ocorrência de um sismo não é expectável que o Projeto provoque dano na geologia local. 

O facto de a área de Projeto sobrepor-se a uma área de Prospeção e Pesquisa (número de cadastro 

MNPP01116) não constitui necessariamente um impacte com alguma significância, porquanto a área de 

Prospeção e Pesquisa estende-se por cerca de 345 km2 e a área de Projeto confina-se a apenas 182 

hectares (0,5% da área de Prospeção e Pesquisa). 

Ainda assim, para a fase de construção, a qual contempla pequenas escavações para as construções da 

residência do proprietário - agricultor, do edifício da portaria e do edifício de escritórios, bem como as 3 
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respetivas fossas séticas, considera-se o impacte como: negativo, direto, permanente, imediato, 

magnitude reduzida, irreversível, certo, local, de valor ambiental reduzido e minimizável. Em suma, 

classifica-se este impacte como pouco significativo. 

Na Fase 2 as tubagens de adução de água, entre cinco furos e o depósito 2, entre este e o depósito 1, 

serão instaladas à superfície e recobertas com material arenoso, classificando-se este impacte como 

negligenciável ou nulo. 

 

7.3.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração não são expectáveis quaisquer impactes sobre o fator ambiental. 

 

7.3.4 Síntese de Impactes 

No Quadro 69 está representado a síntese dos impactes na Geologia, Geomorfologia e Geotecnia 

associados às fases de construção e de exploração do projeto. 

 

Quadro 69 - Classificação e síntese de impactes na Geologia, Geomorfologia e Geotecnia. 

Ação geradora 
de Impacto 

Início 
Critérios de Classificação dos Impactes 

Significância 
Natureza 

Tipo de 
impacte 

Duração 
Desfasamento 

no tempo 
Magnitude Reversibilidade 

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência 

Construção de 
edifícios e de 

fossas 
C - D P I R I C L 

Pouco 
Significativo 

instalação 
infraestruturas 

C 0 D P I R I C L Nulo 

 

Inicio (Fase de Projeto): Construção (C); Exploração (E);  
Natureza: Positivo +; Negativo -; Nulo (0) 
Tipo de Impacte: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Temporário (T); Permanente (P) 
Desfasamento no tempo: Imediatos (I); Curto Prazo (Cp); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Muito Reduzida (MR); Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E); Muito Elevada (ME) 
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (pP); Provável (P); Certo (C) 
Área de influência: Local (L); Regional (R); Nacional (N); Transfronteiriços (T) 
Significância: Nulos ou inexistentes; Muito pouco significativo; Pouco significativo; Significativo; Muito significativo 

 

7.3.5 Impactes Cumulativos 

Ainda que na região envolvente à área de Projeto se encontrem em desenvolvimento vários projetos 

sujeitos a AIA (e.g. empreendimento turístico Aldeia das Cegonhas, aldeamento turístico Aldeia de 
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Santiago), atendendo à tipologia do presente projeto, com impactes mínimos no que à geologia diz 

respeito, considera-se não existirem impacte cumulativos no que respeita à geologia e geomorfologia. 

 

7.4 Solos e Uso do Solo 

7.4.1 Metodologia 

Os impactes nos solos associados ao Projeto em apreciação (incluindo Projetos associados) foram 

analisados cruzando as ações previstas em cada uma das fases (fases de construção e exploração) com 

as características edáficas da Herdade. 

 

7.4.2 Fase de Construção 

Os impactes gerados nos solos decorrentes da implementação do projeto resultam da sua ocupação por 

edificações, do uso agrícola na área dos pivots e das condições usuais de funcionamento de máquinas. 

A ocupação por edificações na Fase 2 abrangerá uma área muito reduzida, de cerca de 630 m2. Os 

impactes associados são de reversibilidade difícil, dada a impermeabilização e a colocação de estruturas 

sobre o solo. São, porém, de magnitude reduzida considerando a pequena dimensão destas estruturas, 

mesmo quando consideradas na sua globalidade. Note-se que as áreas de instalação de painéis solares e 

os caminhos, do mesmo modo que a instalação de infraestruturas, não implicarão a impermeabilização dos 

solos. 

Nas áreas de instalação dos pivots, a vegetação será cortada e as camadas superficiais do solo serão 

mobilizadas. Usualmente, o corte de vegetação e a mobilização dos solos, desagregando-os, podem 

aumentar as taxas de erosão. No entanto, no caso em análise, vários fatores impedem a ocorrência de 

elevadas taxas de erosão designadamente: 

 A textura arenosa dos solos permite a absorção da água da chuva, evitando a escorrência 

superficial e, deste modo, a erosão; 

 A topografia das áreas onde serão instalados os pivots é muito aplanada, facto que também diminui 

a erosão. 

A circulação de maquinaria poderá determinar a compactação dos solos, ainda que os solos de areia 

apresentem sempre uma porosidade elevada. Este impacte ocorrerá nas áreas do pivot e nos caminhos, e 

é considerado pouco significativo, considerando o baixo valor dos solos e a natureza arenosa destes. 
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A operação de máquinas poderá provocar a contaminação dos solos por óleos e hidrocarbonetos, ou de 

outro tipo de contaminantes, impacte comum a todas as operações com veículos e máquinas agrícolas, 

onde quer que ocorram dentro ou fora do projeto e que decorre de situações excecionais, acidentais. 

Relativamente a este impacte, são propostas medidas de minimização próprias. 

Em síntese, consideram-se os impactes associados como Negativos, de Magnitude Reduzida e Muito 

Pouco Significativos. 

 

7.4.3 Fase de Exploração 

Como foi referido na situação de referência os solos da área de estudo são solos de areia, com baixa 

capacidade de troca catiónica, baixa quantidade de argilas e de matéria orgânica. A produção de relva 

aumentará a taxa de matéria orgânica dos solos, por que a sua expedição para venda implica o corte do 

sistema radicular, fazendo com que parte significativa deste fique nos solos. À medida que as raízes se 

decompõem, passando a integrar os solos, a capacidade de troca de catiões aumentará em consequência 

do aumento da quantidade de matéria orgânica. Trata-se de um impacte Positivo, de Magnitude Muito 

Reduzida, dado que a área é relativamente reduzida é reversível, porque no final da exploração a matéria 

orgânica será degradada até que a quantidade de matéria orgânica dos solos atinja os níveis naturais. 

O uso de adubação e de fitofármacos irá aumentar a disponibilidade de nutrientes nos solos, e dada a 

baixa capacidade de troca, poderá haver transporte para as águas subterrâneas, assunto que é discutido 

em capítulo relativo aos recursos hídricos. A presença de uma maior disponibilidade de nutrientes no solo é 

um impacte Positivo, mas rapidamente reversível com a lixiviação dos nutrientes. 

Por último, salienta-se que as práticas agrícolas estão hoje regulamentadas e sujeitas a escrutínio 

ambiental. É exemplo disso a aplicação do artigo 6º do DL n.º 235/97, de 3 de setembro, que refere a 

obrigação, pelos Estados Membros, da elaboração de um Código ou Códigos de Boas Práticas Agrícolas, a 

aplicar pelos agricultores, tendo em vista eliminar ou minimizar os riscos da poluição causada por nitratos 

de origem agrícola. Esta indicação foi traduzida no Despacho n.º 1230/2018, de 5 de fevereiro (emitido 

pelos Gabinetes dos Secretários de Estado do Ambiente e das Florestas e do Desenvolvimento Rural), o 

qual aprova e publica o novo Código de Boas Práticas Agrícolas. 

Um dos problemas comuns ao regadio consiste na possibilidade de salinização dos solos, a longo prazo. A 

salinização resulta de um balaço hídrico negativo, o qual que leva à ascensão de sais e à sua concentração 

nas camadas superficiais dos solos.  
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A longo prazo este efeito pode dificultar a aquisição de água pelas plantas e impedir as culturas agrícolas 

assim como impedir a recuperação de ecossistemas naturais. No entanto, os regossolos são pouco 

sensíveis a este efeito, como o demostraram Nunes et al (2005) num estudo científico elaborado no Sul do 

nosso país, e cujo texto transcrevemos: 

“O resultado obtido nos regossolos, totalmente contrário à tendência geral, deve-se, na nossa opinião, 

às características intrínsecas desta família de solos. De facto, por serem solos com reduzida 

profundidade, baixo teor em matéria orgânica e elevado conteúdo em areia, possuem, como já 

havíamos referido, condições de percolação interna e lavagem próximo do óptimo, conduzindo a 

que não se verifiquem acumulações de sais.” 

(…) 

“No caso dos regossolos, com um resultado contrário ao esperado, a explicação para tal encontra-se 

igualmente no facto ser um grupo de solos onde predominam as texturas ligeiras, o que conduz 

a elevadas eficiências de lavagem de sais. Acresce a esta explicação o facto de este ser um solo 

geralmente muito pobre, onde as culturas praticadas são menos exigentes (nenhuma das 6 principais 

culturas realizadas em regadio no Perímetro de Rega do Caia está instalada em regossolos) e onde a 

utilização de fertilizantes é mais restrita, o que, associado a uma elevada eficiência de lavagem, a que 

já havíamos feito referência, pode conduzir a este resultado.” 

 

7.4.4 Síntese de Impactes 

No Quadro 70 está representado a síntese dos impactes no Solo e Uso do Solo associados às fases de 

construção e de exploração do projeto. 

 

Quadro 70 - Classificação e síntese de impactes na Solo e Uso do Solo. 

Ação geradora de 
Impacto 

Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Significância 
Natureza 

Tipo de 
impacte 

Duração 
Desfasamento 

no tempo 
Magnitude Reversibilidade 

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência 

Ocupação por 
edificações 

C - D P I MR I C L Muito pouco 
significativo 

Risco de Erosão do 
solo 

C - D T I MR R pP L Muito pouco 
significativo 

Risco de 
Contaminação dos 

solos com óleos 
C - D P I MR I pP L Muito pouco 

significativo 

Aumento da matéria 
orgânica 

E + D T Cp MR R C L Muito pouco 
significativo 

Aumento da 
disponibilidade de 

E + D T Cp MR R P L Muito pouco 
significativo 
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Ação geradora de 
Impacto 

Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Significância 
Natureza 

Tipo de 
impacte 

Duração 
Desfasamento 

no tempo 
Magnitude Reversibilidade 

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência 

nutrientes no solo 

Riscos da poluição 
dos solos por 
fitofarmacos 

E - D T Cp MR R P L Muito pouco 
significativo 

 

Inicio (Fase de Projeto): Construção (C); Exploração (E);  
Natureza: Positivo +; Negativo -; Nulo (0) 
Tipo de Impacte: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Temporário (T); Permanente (P) 
Desfasamento no tempo: Imediatos (I); Curto Prazo (Cp); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Muito Reduzida (MR); Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E); Muito Elevada (ME) 
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (pP); Provável (P); Certo (C) 
Área de influência: Local (L); Regional (R); Nacional (N); Transfronteiriços (T) 
Significância: Nulos ou inexistentes; Muito pouco significativo; Pouco significativo; Significativo; Muito significativo 

 

7.4.5 Impactes Cumulativos 

Os impactes descritos têm uma incidência estritamente local, não se identificando a interferência 

sinergística com outras intervenções do Projeto ou fora dele. 

 

7.5 Recursos Hídricos 

7.5.1 Metodologia 

Na avaliação de impactes do projeto (incluindo projetos associados) sobre os recursos hídricos foram tidas 

em conta as principais ações/atividades a realizar em cada fase do projeto, suscetíveis de alterarem as 

características das massas de água superficiais e subterrâneas, em termos quantitativos e qualitativos. Os 

impactes expectáveis sobre os recursos hídricos foram analisados para as fases de construção e 

exploração. 

 

7.5.2 Recursos Hídricos Superficiais 

7.5.2.1 Fase de Construção 

No que respeita a aspetos quantitativos dos recursos superficiais os possíveis impactes relacionam-se 

com alterações no regime de escoamentos superficiais associadas a retenções de água (com diminuição 

de caudais a jusante) e/ou aumentos de área impermeabilizada (com aumento dos caudais de ponta de 

cheia). 
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Na área de Projeto existem duas pequenas charcas, a mais a sul localizada na linha drenagem preferencial 

que atravessa a Herdade junto ao seu limite poente. Atendendo às áreas máximas dos espelhos de água 

(observadas em imagens de satélite de diferentes datas)20 e considerando uma coluna de água máxima de 

dois metros, obtêm-se volumes máximos de armazenamento de 0,006 hm3 e 0,003 hm3. O impacte 

associado a esta retenção de água superficial é classificado como: Negativo, Direto, Local, Provável, 

Irreversível, Imediato e de Magnitude Muito Reduzida (atendendo a que nos últimos anos estas 

infraestruturas quase não têm acumulado água). Em suma, classifica-se este impacte como muito Pouco 

Significativo. 

Na área de Projeto preconizam-se novas construções, na Fase 2, cujo somatório de áreas de 

impermeabilização não ultrapassa os 0,07 hectares (numa herdade com 182,36 hectares). Os solos 

arenosos e a topografia suave privilegiam a infiltração das águas em detrimento do escoamento superficial. 

Assim, classifica-se o impacte relacionado com o aumento de caudais de ponta de cheia como: Negativo, 

Direto, Local, Improvável, Irreversível e de Magnitude Muito Reduzida. Em suma, classifica-se este 

impacte como muito pouco significativo. 

Atendendo à morfologia do terreno e ainda ao carácter inequivocamente arenoso dos solos, considera-se 

que as operações de desmatação e remoção do coberto vegetal a realizar em 40,82 hectares não 

originam alterações na rede de drenagem natural que possam ser classificadas como impactes. 

 

7.5.2.2 Fase de Exploração 

Em termos de qualidade das águas superficiais não são expectáveis impactes significativos uma vez que 

as mesmas têm ocorrência diminuta (no espaço e no tempo) dentro dos limites geográficos da área de 

Projeto. Ainda assim, em épocas do ano em que ocorra acumulação de água nas pequenas charcas 

existentes junto do limite oeste da herdade, existe igualmente a probabilidade de existência de drenagem 

sub-superficial das áreas dos pivots para as charcas com transporte de nutrientes e/ou fitofármacos não 

absorvidos pela relva. Este impacte é classificado como: negativo, direto, local, provável, temporário, 

reversível, imediato a médio prazo e de magnitude reduzida. Em suma este impacte é classificado 

como pouco significativo. 

                                                            

20 Recorrendo ao GoogleEarth® 
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7.5.3 Recursos Hídricos Subterrâneos 

7.5.3.1 Fase de Construção 

Na fase de construção e no que respeita a aspetos meramente quantitativos dos recursos hídricos 

subterrâneos, os potenciais impactes associam-se à eventual diminuição da taxa de recarga dos níveis 

aquíferos, consequência das impermeabilizações resultantes das novas edificações (< 700 m2) e/ou das 

compactações necessárias nos novos acessos internos. Atendendo quer às áreas envolvidas no Projeto, 

quer à elevada permeabilidade dos solos, quer ainda à dimensão da massa de água subterrânea, 

classifica-se este impacte como: Negativo, Direto, Local, Improvável, Permanente, Imediato e de 

Magnitude Muito Reduzida. Em suma, classifica-se este impacte como Muito Pouco Significativo. 

Ainda na fase de construção, preconizam-se escavações associadas às fundações da residência, dos 

escritórios e da portaria. A reduzida profundidade destas escavações (inferiores a 1,50 m) associadas às 

profundidades típicas dos níveis freáticos na área de Projeto, concorrem para a classificação de impacte 

Nulo no que respeita à interseção do nível freático e alteração dos sentidos preferenciais de fluxo da água 

subterrânea. 

 

7.5.3.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração e no que respeita a aspetos meramente quantitativos dos recursos hídricos 

subterrâneos consideram-se como principais impactes os relacionados com o consumo de água para a 

rega de 90,06 hectares de relva. 

De acordo com o Projeto, nos meses de maior consumo de água, as necessidades hídricas serão da 

ordem dos 0,18 hm3/mês correspondentes a 250 m3/h (70 L/s). Ainda de acordo com o conjunto dos 

resultados dos dezasseis (16) ensaios de caudal realizados nos dezasseis furos equipados com bomba 

submersível, é estabelecido um caudal instantâneo global de 100 L/s como um caudal sustentável e não 

gerador de sobre-exploração aquífera. Face a estes dados considera-se o impacte da extração de água 

subterrânea para rega como um impacte: Negativo, Direto, Regional, Certo, Reversível, de Médio 

Prazo, minimizável e Magnitude Reduzida a Moderada (dependente dos anos hidrológicos, 

nomeadamente da evolução da precipitação média anual na região). Em suma, classifica-se este impacte 

como Pouco Significativo podendo, contudo, em situações de seca prolongada, considerar-se este 

impacte como Significativo. 
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De acordo com a informação existente não são expectáveis quaisquer impactes sobre captações de 

água subterrânea afetas à produção de água para consumo humano no âmbito do abastecimento 

público. 

 

7.5.4 Qualidade da Água 

7.5.4.1 Fase de Construção 

A alteração da qualidade das águas subterrâneas, sendo pouco provável, poderá, contudo, acontecer, 

associada a procedimentos incorretos por parte dos empreiteiros e/ou a acidentes/incidentes. As 

substâncias, compostos ou produtos passíveis de provocar essa alteração (degradação) da qualidade das 

águas subterrâneas incluem: efluentes domésticos, combustíveis, óleos (novos e usados) e restos de 

cimento ou betão. Estes impactes são classificados como: negativos, diretos, locais, prováveis, 

temporários, imediatos e de magnitude variável entre muito reduzida a moderada, dependendo do 

tipo de contaminante, do volume derramado, da superfície sobre a qual aconteceu o derrame, e do tempo 

decorrido entre a ocorrência e a intervenção para contenção do derrame. Em suma, consideram-se estes 

impactes como pouco significativos a significativos. 

 

7.5.4.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração e no que respeita à qualidade das águas subterrâneas, atendendo à tipologia do 

Projeto, o qual tem associado o consumo de fertilizantes de síntese química (com azoto, fósforo, potássio, 

cálcio, magnésio, ferro e outros oligoelementos na sua composição), herbicidas, fungicidas e inseticidas e, 

atendendo ainda ao carácter arenoso dos solos, considera-se o impacte na qualidade das águas 

subterrâneas como: negativo, direto, local, pouco provável (uma vez que o Projeto contempla, através 

de um conjunto de sondas instaladas na zona não saturada, a monitorização da percolação associada aos 

eventuais excessos de rega), reversível, imediato a médio prazo, temporário e de magnitude reduzida. 

Em suma, classifica-se este impacte como pouco significativo. 

 

7.5.4.3 Fase de Desativação 

Para a fase de desativação, cumprindo-se as boas práticas implementadas na fase de construção, não são 

expectáveis impactes minimamente significativos na qualidade das águas superficiais e/ou 

subterrâneas. 



 

 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  276 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

Numa perspetiva de longo prazo e, apenas na situação de se verificar alguma degradação da qualidade 

das águas durante a fase de exploração, poder-se-á classificar como positivo o impacte associado à 

cessação de aplicação de adubos e fitofármacos nos 90,06 hectares do projeto agrícola. 

De igual modo, com a desativação do projeto, a superfície piezométrica tenderá a aproximar-se da 

superfície do terreno, ou seja, a subir. 

 

7.5.5 Síntese de Impactes 

No Quadro 71 está representado a síntese dos impactes nos Recursos Hídricos associados às fases de 

construção e de exploração do projeto. 

 

Quadro 71 - Classificação e síntese de impactes nos Recursos Hídricos. 

Ação geradora de 
Impacto 

Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Significância 
Natureza 

Tipo de 
impacte 

Duração 
Desfasamento 

no tempo 
Magnitude Reversibilidade 

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência 

Recursos Hídricos Superficiais 

Retenção de água 
superficial 

(C) - D P I MR I P L 
Muito Pouco 
Significativo 

Aumento de caudais 
de ponta de cheia 

(E) - D P I MR I I L 
Muito Pouco 
Significativo 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Diminuição da taxa 
de recarga dos 

aquíferos 
C - D P I MR I I L 

Muito Pouco 
Significativo 

Consumo de água 
para a rega 

E - D T Mp R-M R C R 

Pouco 
Significativo a 
Significativo 

Qualidade da Água 

Contaminação 
acidental 

C - D T I R-M R P L 

Pouco 
Significativo a 
Significativo 

Transporte de 
nutrientes e/ou 

fitofármacos para as 
charcas 

E - D T I R R P L 
Pouco 

Significativo 

Uso de fertilizantes 
de síntese e 
fitofármacos 

E - D T I-Mp R R pP L 
Pouco 

Significativo 

 

Inicio (Fase de Projeto): Construção (C); Exploração (E);  
Natureza: Positivo +; Negativo -; Nulo (0) 
Tipo de Impacte: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Temporário (T); Permanente (P) 
Desfasamento no tempo: Imediatos (I); Curto Prazo (Cp); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Muito Reduzida (MR); Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E); Muito Elevada (ME) 
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Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (pP); Provável (P); Certo (C) 
Área de influência: Local (L); Regional (R); Nacional (N); Transfronteiriços (T) 
Significância: Nulos ou inexistentes; Muito pouco significativo; Pouco significativo; Significativo; Muito significativo 

 

7.5.6 Impactes Cumulativos 

A reduzida expressão da linha de água e respetiva bacia de drenagem que atravessa a Herdade do Vale 

Gordo no contexto da massa de água superficial codificada como PT06SAD1219 (Sado-B5) assim como, 

os reduzidos impactes expectáveis, provocados pela implementação do Projeto, sugerem inexistência de 

impactes cumulativos (em termos quantitativos e de qualidade das águas) no que aos recursos 

hídricos superficiais diz respeito. 

Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos é expectável uma descida da superfície piezométrica, uma 

vez que na região envolvente encontram-se implementadas, em implementação ou em projeto, várias 

atividades consumidoras de água subterrânea (e.g projeto agrícola da Herdade das Texugueiras, 

exploração agropecuária da Herdade da Asseiceira, aldeamento turístico da Herdade da Lança, 

aldeamento Turístico Aldeia de Santiago e o loteamento turístico “Alcácer Vintage”). Presentemente a 

significância deste impacte cumulativo é de difícil estimativa, sendo expectável um incremento no 

conhecimento da dinâmica dos níveis piezométricos com a implementação do plano de monitorização das 

águas subterrâneas proposto neste EIA. 

De acordo com informação disponibilizada no PGRH Tejo e Oeste, a taxa de exploração da massa de água 

subterrânea “Bacia do Tejo/Sado – margem esquerda” é de 35%, não sendo assim expectável que as 

extrações associadas ao Projeto do Vale Gordo constituam um impacte significativo ao nível da massa de 

água subterrânea. 

Em termos da qualidade das águas subterrâneas e, pese embora a presença de outros projetos 

agrícolas de regadio na região, uma vez implementadas as medidas de minimização propostas, não são 

expectáveis impactes cumulativos significativos. 

 

7.6 Qualidade do Ar 

7.6.1 Metodologia 

No que diz respeito à qualidade do ar, foram consideradas as alterações passíveis de ocorrer nas fases de 

construção e exploração do Projeto. A avaliação foi efetuada de forma qualitativa, atendendo às 

ações/atividades inerentes ao projeto e os poluentes atmosféricos típicos emitidos. 
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7.6.2 Fase de Construção 

As possíveis alterações da qualidade do ar resultam da emissão de poluentes atmosféricos, associada à 

queima de combustíveis fósseis, (em particular o gasóleo) em motores de combustão, presentes nos 

veículos e maquinaria afeta aos trabalhos, quer a emissão de poeiras, que determinam o aumento da 

concentração de material particulado no ar, na sequência das obras associadas à Fase 2. 

As emissões de material particulado resultarão principalmente da circulação de máquinas e veículos afetos 

à obra (identificados no Subcapítulo 4.5.1.3), que assumirão maiores dimensões caso ocorram em 

terrenos e vias não asfaltadas, resultantes de movimentações e transporte de terras, de operações nos 

pavilhões agrícolas existentes da Fase 1, de apoio à obra e exposição de solos à erosão eólica. No 

entanto, prevê-se que as movimentações e o transporte de terras referidos sejam reduzidos para o Projeto 

em questão, minimizando assim a formação de poeiras. 

O aumento da concentração de material particulado no ar tem impactes ao nível da redução da visibilidade, 

e no incómodo para as populações que residem ou circulam na envolvente à área de intervenção, cingindo-

se à circulação rodoviária no IC1/EN120, localizada a oeste e à existência de uma exploração pecuária 

com uma habitação isolada, a norte (localizada a cerca de 200 metros de distância da zona de intervenção 

mais próxima - Pivot 3 - 2ª Fase)). Tanto a IC1/EN120 e a exploração pecuária/habitação isolada não 

confinam com a área de estudo. No entanto, embora tenha um efeito perturbador, não representa riscos 

para a saúde dos indivíduos que contactam diretamente com estas poeiras. 

As emissões de partículas dependem das características do solo, do volume e tipo de tráfego, da distância 

percorrida e da velocidade a que os veículos circulam, sendo mais intensas nos períodos mais secos do 

ano e nos dias mais ventosos, pela facilidade de suspensão das poeiras em épocas menos húmidas; estas 

emissões serão mais expressivas nas zonas de atividades mais intensas de obra e nas vias onde se venha 

a verificar maior circulação de veículos e maquinaria (principalmente em vias não pavimentadas). 

As atividades a que se associam as emissões de poeiras serão temporárias, limitadas ao período de obra 

e assumem um carácter local, por se encontrarem essencialmente restritas à área de intervenção e 

envolvente direta. Acresce que solos da área de estudo são areias com componentes muito baixas de 

argilas e siltes, por este motivo a suspensão de partículas para a atmosfera é fortemente minimizada. 

Refere-se ainda que à circulação de veículos e máquinas afetas à obra estarão também associadas 

emissões de gases de combustão que poderão contribuir, ainda que de forma menos relevante, para a 

degradação da qualidade do ar. 
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A produção de gases devido à operação dos motores de combustão dos veículos de transporte e 

equipamentos utilizados na obra poderão envolver a emissão de poluentes como monóxido de carbono 

(CO), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), Compostos Orgânicos Voláteis (COV), partículas e 

fumos negros, resultantes de combustíveis fósseis. 

De uma forma geral, a presença destes poluentes na atmosfera poderá ser responsável por alterações 

localizadas na qualidade do ar, dependendo de uma série de variáveis, entre as quais as condições 

meteorológicas do local, a topografia da zona, a natureza e o período de duração das várias operações, 

assim como o tipo e características dos equipamentos utilizados. 

Contudo, no caso presente, dada as características e dimensão do projeto, é expectável que a queima de 

combustíveis em veículos e equipamentos seja circunscrita a um reduzido número de ocorrências, 

assumindo reduzido significado, a que acresce a boa qualidade do ar atual na área de estudo do Projeto 

Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo. 

Os impactes resultantes, que estarão essencialmente relacionados com a emissão de poeiras, serão 

Negativos, Diretos, Local, Provável, Reversíveis, Temporários, Imediatos a Curto Prazo, de 

Magnitude Reduzida e Pouco Significativo. Em termos da emissão de poluentes atmosféricos, os 

respetivos impactes serão Negativos, Diretos, Local, Provável, Reversíveis, Temporários, Imediato, de 

Magnitude Reduzida e Muito Pouco Significativo. Estes impactes são facilmente minimizáveis através 

de cuidados e boas práticas ambientais a adotar em obra, propostos no Capítulo 8. 

 

7.6.3 Fase de Exploração 

Para a fase de exploração, os impactes gerados na qualidade do ar, dever-se-ão essencialmente às 

atividades de circulação e funcionamento dos veículos e equipamentos agrícolas associadas às emissões 

de gases de combustão e de formação de poeiras, em zonas não asfaltadas. No entanto, face ao número 

reduzido de trabalhadores nesta fase (17-22 pessoas), bem como as atividades envolvidas, considera-se 

que os trabalhos suscetíveis de criarem maiores alterações na qualidade do ar serão pontuais. 

Face a estes dados considera-se o impacte das atividades de circulação e funcionamento dos veículos e 

equipamentos agrícolas como Negativo, Direto, Local, Provável, Reversível, Permanentes, Imediatos a 

Curto Prazo, minimizável e Magnitude Reduzida. Em suma, classifica-se este impacte como Pouco 

Significativo. 
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7.6.4 Síntese de Impactes 

No Quadro 72 está representado a síntese dos impactes na Qualidade do Ar associado às fases de 

construção e de exploração do projeto. 

 

Quadro 72 - Classificação e síntese de impactes na Qualidade do Ar. 

Ação geradora 
de Impacto 

Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Significância 
Natureza 

Tipo de 
impacte 

Duração 
Desfasamento 

no tempo 
Magnitude Reversibilidade 

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência 

Emissão de 
poluentes 

atmosféricos 
C - D T I R R P L 

Pouco 
Significativo 

Formação de 
poeiras 

C - D T I-CP R R P L 
Muito Pouco 
Significativo 

Emissão de 
poluentes 

atmosféricos 
E - D P I R R P L 

Muito Pouco 
Significativo 

Formação de 
poeiras 

E - D P I-CP R R P L 
Muito Pouco 
Significativo 

  

Inicio (Fase de Projeto): Construção (C); Exploração (E);  
Natureza: Positivo +; Negativo -; Nulo (0) 
Tipo de Impacte: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Temporário (T); Permanente (P) 
Desfasamento no tempo: Imediatos (I); Curto Prazo (Cp); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Muito Reduzida (MR); Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E); Muito Elevada (ME) 

Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (pP); Provável (P); Certo (C) 
Área de influência: Local (L); Regional (R); Nacional (N); Transfronteiriços (T) 
Significância: Nulos ou inexistentes; Muito pouco significativo; Pouco significativo; Significativo; Muito significativo 

 

7.6.5 Impactes Cumulativos 

Os impactes cumulativos decorrentes da implementação do projeto, atendendo à sua tipologia, decorrem 

do acréscimo de circulação de veículos e do consequente aumento da emissão de poeiras, particularmente 

nas estradas não asfaltadas, bem como a emissão de poluentes emitidos pelos veículos automóveis. Julga-

se este impacte pouco relevante, dada a classificação global de Bom, da qualidade do ar da zona, não 

alterando a avaliação anteriormente efetuada. 

 

7.7 Ambiente Sonoro 

7.7.1 Metodologia 

O projeto visa a produção de relva, com a ampliação do viveiro em cerca 40,82 ha na Fase 2, com uma 

instalação final de cerca de 90,06 ha sob Pivots. 
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Tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa fundamentada, 

ainda que entretecida de algumas incertezas incontornáveis, relativamente ao ambiente sonoro gerado 

exclusivamente pelo projeto, mediante recurso a métodos previsionais adequados, tendo por base dados 

de emissão e modelos de propagação sonora normalizados. 

A avaliação dos impactes foi efetuada de um modo qualitativo e, sempre que possível, procedeu-se à sua 

quantificação, tendo por base a prospetiva dos níveis sonoros de ruído ambiente associados à execução ou 

não do projeto. No Quadro 73, apresenta-se a descrição dos critérios de avaliação considerados na 

caracterização e avaliação de impactes ambientais do descritor ambiente sonoro. 

 

Quadro 73 - Critérios de avaliação do impacte no descritor ambiente sonoro. 

Fator Avaliação Critérios 

Natureza 
Positivo 
Negativo 

Redução dos níveis sonoros existentes. 
Aumento dos níveis sonoros existentes. 

Duração 
Temporária 
Permanente 

Fase de Construção 
Fase de Exploração 

Tipo de 
impacte 

Direto 
Indireto 

Origem no projeto (construção e exploração)  
Modificação de tráfego em vias existentes 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Certa 
Provável 
Improvável 

Consideram-se os impactes Prováveis 

Reversibilidade 
Irreversível, reversível a longo prazo, 
reversível a médio/curto prazo) 

Considera-se os efeitos nos recetores reversíveis 

Influência Local, Regional, Nacional Considera-se os efeitos locais 

Magnitude 

Reduzida 
 
Moderada 
 
Elevada 

Níveis sonoros previstos iguais ou superiores à Situação de Referência 
em não mais de 6 dB(A). 
Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em mais 
de 6 dB(A) mas em não mais de 15 dB(A). 
Níveis sonoros previstos superiores à Situação de Referência em mais 
de 15 dB(A). 

Significância 

Não Significativo 
Pouco Significativo 
 
Significativo 
Muito Significativo 

Níveis sonoros previstos iguais à Situação de referência 
Cumpre limites legais ou o incumprimento não se fica a dever ao 
projeto 
Ultrapassagem dos limites legais aplicáveis (DL 9/2007). 
Ultrapassagem, em mais de 10 dB(A), dos limites legais aplicáveis (DL 
9/2007). 

 

7.7.2 Fase de Construção 

A fase de construção será caracterizada pelas instalação dos pivots, com pequena modelação do terreno, 

construção de 3 edifícios, e instalação das infraestruturas complementares, que tem associada a emissão 
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de níveis sonoros devido às atividades ruidosas temporárias típicas, destacando-se a utilização de 

maquinaria pesada em operações de escavação e terraplenagem e a circulação de veículos pesados para 

transporte de materiais e equipamentos, e de veículos ligeiros para deslocação de trabalhadores afetos à 

obra. 

A utilização de máquinas e equipamentos ruidosos nas obras e na zona de estaleiro de apoio às diversas 

ações executadas e nos acessos a estes locais tenderão a aumentar pontualmente e de forma temporária 

os níveis de ruído na sua envolvente. Os níveis de ruído gerados durante as obras são, normalmente, 

temporários e descontínuos em função de diversos fatores, tais como o tipo, modo de utilização e estado 

de conservação dos equipamentos utilizados, o tipo de operações realizadas, o período de duração, pelo 

que poderão variar num intervalo alargado de valores. 

Devido às características específicas das frentes de obra, nomeadamente a existência de um grande 

número de fontes de ruído cuja localização no espaço e no tempo é difícil determinar com rigor, é usual 

efetuar apenas uma abordagem qualitativa dos níveis sonoros associados, tendo por base o estatuído 

legalmente no que concerne à emissão sonora de equipamentos para uso no exterior. 

Assim, indicam-se, no quadro seguinte, as distâncias correspondentes aos Níveis Sonoros Contínuos 

Equivalentes, Ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando: 

 

Quadro 74 - Distâncias correspondentes a diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos típicos de 

construção. 

Tipo de equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 
Pel: potência elétrica (kW); 
m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte (cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas vibradoras e 
apiloadores vibrantes) 

P8 
8<P70 

P>70 

40 
45 

>46 

126 
141 

>146 

398 
447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com 
rasto contínuo 

P55 
P>55 

32 
>32 

100 
>102 

316 
>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com 
rodas; dumpers, niveladoras, compactadores tipo 
carregadora, empilhadores em consola c/ motor de 
combustão, gruas móveis, compactadores (cilindros não 
vibrantes), espalhadoras-acabadoras, fontes de pressão 
hidráulica 

P55 
P>55 

25 
>26 

79 
>81 

251 
>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de construção, 
motoenxadas 

P15 
P>15 

10 
>10 

32 
>31 

100 
>99 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 
m15 

15<m30 
m>30 

35 
52 
>65 

112 
163 
>205 

355 
516 
>649 
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Tipo de equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 
Pel: potência elétrica (kW); 
m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte (cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 
=65 

LAeq 
=55 

LAeq 
=45 

Gruas-torres - - - - 

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência 
Pel2 

2<Pel10 
Pel>10 

12 
13 
>13 

37 
41 
>40 

116 
130 
>126 

Compressores 
P15 
P>15 

14 
>15 

45 
>47 

141 
>147 

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras 

L50 
50<L70 

70<L120 
L>120 

10 
16 
16 
28 

32 
50 
50 
89 

100 
158 
158 
282 

 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos obstáculos à propagação 

sonora, os valores apresentados no quadro anterior podem aumentar ou diminuir significativamente. De 

qualquer forma, é expectável que a menos de 10 metros da obra o nível sonoro contínuo equivalente, 

ponderado A, do Ruído Particular, seja superior a 65 dB(A), uma vez que segundo medições efetuadas a 

cerca de 10 metros de distância de frentes de obra típicas, e segundo dados bibliográficos, são usuais, no 

geral, valores menores ou iguais a 75 dB (A), para o nível sonoro contínuo equivalente, e valores pontuais 

de cerca de 90 dB (A), quando ocorrem operações extremamente ruidosas, como seja a utilização de 

martelos pneumáticos. 

No caso em apreço, não existem escolas nem hospitais na envolvente da área de intervenção e apenas 

existe um recetor sensível isolado (integrado num a exploração pecuária), localizado a cerca de 200 metros 

de distância da zona de intervenção mais próxima (Pivot 3 – Fase 2), pelo é expectável que o respetivo 

ambiente sonoro, em termos médios, não venha a variar significativamente ao longo da fase de construção. 

O tráfego rodoviário tem acesso direto a partir do IC1, em termos médio diário será reduzido e esporádico, 

pelo que é previsível que o tráfego rodoviário derivado do projeto não se traduza no acréscimo significativo 

da emissão sonora média destas rodovias, ou seja, é expectável que o ambiente sonoro médio na imediata 

envolvente não venha a variar significativamente. 

De acordo com o explicitado anteriormente, tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do ruído 

gerado durante a fase de construção, e a distância a que se localiza o único recetor sensível mais próximo, 

na fase de construção prevêem-se impactes: Negativos, Diretos e Indiretos, Locais, Prováveis, 

Temporários, Reversíveis, Imediatos, de Magnitude Reduzida e Pouco Significativos. 
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7.7.3 Fase de Exploração 

A fase de exploração será caraterizada pela emissão de ruído devido ao tráfego rodoviário para transporte 

de material e trabalhadores e pela atividade de produção de relva. 

A avaliação dos níveis sonoros nos recetores sensíveis, localizados na área de potencial influência acústica 

do projeto, foi efetuada mediante a construção de um modelo 3D do local, com recurso ao programa 

informático CadnaA. 

O CadnaA foi desenvolvido pela Datakustik para que, de forma rápida e eficaz, sejam determinados, 

mediante os métodos definidos pelo utilizador, todos os “caminhos sonoros” entre as diferentes fontes e os 

diferentes recetores, mesmo em zonas urbanas complexas, integrando, assim, os parâmetros com 

influência, nomeadamente a topografia, os obstáculos, o tipo de solo e as condições atmosféricas 

predominantes, e permitindo a análise individual dos níveis sonoros, mediante seleção de recetores 

específicos, ou a análise global, mediante a produção de mapas de ruído a 2D e 3D. 

No caso específico, considerou-se a atividade de produção de relva equivalente a fontes ruidosas 

permanentes do tipo industrial (fontes em área), pelo que foi considerado o método de cálculo ISO 9613-2, 

e o tráfego rodoviário foi modelado pelo método CNOSSOS-EU, que são os métodos recomendados pelo 

DL nº 146/2006, de 31 de julho (que transpõe a Diretiva n.º 2002/49/CE), alterado e republicado pelo DL nº 

136-A/2019 (que transpõe a Diretiva (UE) 2015/996). 

Para simulação da propagação sonora, o software necessita que sejam introduzidos alguns dados 

complementares associados ao meio de propagação, ao algoritmo de cálculo e à forma de apresentação. 

De acordo com os dados específicos do presente estudo, com a experiência adquirida em outros estudos já 

desenvolvidos e tendo por base as diretrizes da APA, afigurou-se adequado efetuar as configurações que 

se apresentam na tabela seguinte. 

 

 

Quadro 75 - Configurações de cálculo utilizados na modelação de ruído (fase de exploração). 

Parâmetros Configuração 

Geral 

Software CadnaA – Versão BPM XL (2019) 
Máximo raio de busca 3000 metros 
Ordem de reflexão 2 
Erro máximo definido para o cálculo 0 dB 

Métodos/normas de cálculo: 
Fontes em área: ISO 9613-2. 
Tráfego rodoviário: CNOSSOS-EU 

Absorção do solo (G) α = 0,6 (1semi-absorvente) 
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Parâmetros Configuração 

Meteorologia 

Percentagem de condições favoráveis: 
diurno/entardecer/noturno 

Diurno: 50% 
Entardecer: 75% 
Noturno: 100% 

Temperatura média anual 16 ºC 
Humidade relativa média anual 78 % 
Pressão de referência  101 kPa 

Mapa de Ruído 

Malha de Cálculo 10X10 metros 
Tipo de malha de cálculo (variável/fixa) Fixa 
Altura ao solo 4 metros 
Código de cores Diretrizes APA (2011) 

Avaliação de 

ruído nos 

recetores 

Altura acima do solo 1,5 metros acima do piso mais desfavorável 
Distância mínima recetor-fachada 3,5 metros (Decreto-Lei 146/2006) 

Distância mínima fonte/refletor 0,1 metros 

 

Refere-se que se considerou a percentagem de condições favoráveis à propagação sonora recomendada 

no documento Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on 

Noise Exposure, 2007, por permitir uma análise majorativa por segurança dos resultados. De notar que, 

caso fosse considerada a distribuição de ventos local (Rosa dos Ventos), iria-se ter apenas algumas 

direções com maior probabilidade de ocorrência de condições favoráveis de propagação sonora. Uma vez 

que as condições favoráveis de propagação sonora não dependem só do regime do vento, mas também 

dos gradientes verticais de temperatura (período do dia e nebulosidade, como especificado no Quadro A.1 

da NP ISO 1996-2: 2011), a determinação das condições favoráveis de propagação sonora apenas com 

base na Rosa dos Ventos, sobretudo no período noturno, traduzir-se-ia na subvalorização da ocorrência de 

condições favoráveis. Neste sentido, permitindo uma análise do mês mais crítico, afigura-se mais adequado 

e seguro considerar para todas as direções, as probabilidades indicadas para cada um dos períodos de 

referência (diurno 50%, entardecer 75% e noturno 100%). 

Na fase de exploração, está prevista a utilização de alguns equipamentos ruidosos, onde se destacam 

Tratores, Corta-Relvas e Máquinas de recolha de tapetes de relva. Refere-se ainda que a emissão sonora 

dos sistemas de bombagem instalados nos vários furos é pouco significativa, pelo que em termos médios 

pode ser considerada desprezável. 

Em termos operativos, os equipamentos ruidosos tenderão a operar apenas de forma esporádica e não 

cumulativa, em função das necessidades produtivas da relva. 
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Neste contexto, por segurança, considerou-se adequado efetuar uma avaliação da situação do dia mais 

critico, considerando a operação ruidosa do equipamento mais ruidosos, no caso o trator com potência 

sonora de 84dB(A), a operar continuamente em todos os Pivot (Fase 1 e 2), durante 8 horas por dia. 

Dada a localização dos tratores ser dinâmica, considerou-se mais adequado seguir as recomendações do 

documento Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on 

Noise Exposure (2007), e modelar a conjugação majorativa de todas as fontes sonoras a operar 

continuamente, através de fontes em área, com uma potência sonora de 63 dB(A)/m2, equivalente a um 

nível de Potência sonora LAw de 112 dB(A]. 

Para transporte de mercadoria e de trabalhadores o tráfego médio diário previsto é de 1 veículo pesado por 

dia e de 12 veículos ligeiros, que ocorrerá apenas no período diurno em que atividade estará a laborar. 

Com base no modelo 3D referido e nos parâmetros de base descritos foram prospetivados os níveis 

sonoros contínuos equivalentes ponderados A de ruído particular, associados ao funcionamento da 

atividade (atividade do trator durante 8 horas por dia) e do tráfego associado à exploração, para o recetor 

sensível existente e para o recetor sensível proposto (fachada e piso mais desfavorável), que se localizam 

nas peças desenhadas em anexo (conjuntamente com os mapas de ruído). 

Para que seja possível uma perspetiva mais abrangente do ruído particular da fase de exploração do 

projeto em apreço, foram também calculados os Mapas de Ruído Particular, a 4 metros acima do solo para 

os indicadores Ld e Lden, cujos resultados se ilustram no Desenho 29 e Desenho 30, do Volume IV – 

Peças Desenhadas. De notar que a exploração não terá emissão sonora relevante para o exterior nos 

períodos do entardecer e noturno. 

No quadro seguinte apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (referência), os resultados 

previsionais associados ao ruído particular exclusivo da atividade (tráfego e exploração) e ao ruído 

ambiente decorrente do projeto (soma energética do ruído de referência com o ruído particular), o valor de 

emergência sonora (diferença entre ruído ambiente e ruído de referência). Apesar do software apresentar 

resultados com uma casa decimal, os valores foram arredondados à unidade devido às incertezas 

intrínsecas e extrínsecas da modelação. 
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Quadro 76 - Níveis de ruído particular e ambiente do projeto. 

Recetor/ 

ponto 

medição 

Ruído de referência 

[dB(A)] 
Ruído particular a) 

[dB(A)] 

Ruído ambiente 

[dB(A)] 

Emergência 

sonora [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

R01 / Pto 1 55 53 51 58 45 0 0 42 55 53 51 58 0 0 0 

R02 / Pto 2 47 47 46 53 44 0 0 41 49 47 46 53 b) b) b) 

a) – A exploração apenas tem atividade como emissão sonora relevante no período diurno. 

b) – Recetor proposto a construir 

 

A análise do quadro anterior permite constatar que, em termos de ruído particular e de ruído ambiente 

(considerando a emissão sonora de forma majorativa da atividade durante 8 horas no período diurno em 

todos os espaços produtivos e o tráfego associado) os níveis sonoros junto do o único recetor sensível 

(R01) existente localizado na área de potencial influência acústica do projeto, cumpre os limites de 

exposição aplicáveis para zona mista (Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)], conforme estabelecido na alínea 

a), número 1, do artigo 11º do RGR). 

Os resultados no recetor proposto (R02) demostram ainda que o ambiente sonoro decorrente cumpre os 

limites legais aplicáveis a zona mista, pelo que conforme o disposto no número 1, do artigo 12º do RGR, 

demonstra-se que no âmbito do controlo prévio das operações urbanísticas não existe impedimento ao 

licenciamento ou a autorização de edifícios habitacionais na área proposta. 

De acordo com os resultados apresentados, prospetiva-se que a exploração enquanto atividade ruidosa 

permanente cumpra os limites estabelecidos no artigo 13º do RGR – Critério de Incomodidade (diferencial 

Ld ≤ 6 dB+D; Le ≤ 4 dB+D; Ln ≤ 3 dB+D). 

De acordo com o explicitado anteriormente, para a fase de exploração prevêem-se impactes: Negativos, 

Diretos, Locais, Prováveis, Permanentes, Reversíveis, Imediatos, de Magnitude Reduzida e Pouco 

Significativos. 

 

7.7.4 Fase de Desativação 

As operações associadas à desativação têm associada a emissão de níveis sonoros devido às atividades 

ruidosas temporárias, limitadas no espaço e no tempo, onde se destaca a emissão sonora de maquinaria 

pesada e circulação de veículos pesados. 
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De forma semelhante à fase de construção e admitindo uma adequada gestão de impactes por parte da 

Licença Especial de Ruído (caso seja necessária), junto dos recetores sensíveis mais próximos e 

potencialmente mais afetáveis, para a fase de desativação prevêem-se: Impactes Negativos, Diretos e 

Indiretos, Prováveis, Irreversíveis, Temporários, de Magnitude Reduzida e Pouco Significativos. 

 

7.7.5 Síntese de Impactes 

No Quadro 77 está representado a síntese dos impactes no Ambiente Sonoro associado às fases de 

construção e de exploração do projeto. 

 

Quadro 77 - Classificação e síntese de impactes no Ambiente Sonoro. 

Ação geradora 
de Impacto 

Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Significância 
Natureza 

Tipo de 
impacte 

Duração 
Desfasamento 

no Tempo 
Magnitude Reversibilidade 

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência 

Ruído gerado C - D/I T I R R P L 
Pouco 

Significativo 

Ruído gerado E - D P I R R P L 
Pouco 

Significativo 

 

Inicio (Fase de Projeto): Construção (C); Exploração (E);  
Natureza: Positivo +; Negativo -; Nulo (0) 
Tipo de impacte: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Temporária (T); Permanente) 
Desfasamento no tempo: Imediatos (I); Curto Prazo (Cp); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E) 
Reversibilidade: Irreversível (I), Reversível a longo prazo (Rlp), Reversível a médio/curto prazo (Rmcp); 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Provável (P); Certo (C) 
influência: Local (L); Regional (R); Nacional (N) 
Significância: Não Significativos; Muito pouco significativo; Pouco significativo; Significativo; Muito significativo 

 

7.7.6 Impactes Cumulativos 

À data da elaboração do presente estudo não são conhecidos projetos concretos localizados na área de 

potencial influência acústica do projeto, que possam vir a influenciar significativamente o ambiente sonoro 

futuro, para além das fontes existentes, pelo que não se preveem impactes cumulativos. 

 

7.8 Sistemas Ecológicos 

7.8.1 Metodologia 

Os impactes associados ao Projeto (incluindo Projetos associados) nos sistemas ecológicos foram 

analisados cruzando as ações previstas em cada uma das fases (fases de construção e exploração) com 
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as características das biocenoses existentes na Herdade. 

 

7.8.2 Fase de Construção 

A implementação do projeto implica a execução de várias ações que, potencialmente, poderão gerar 

impactes negativos na fauna, na flora e vegetação, designadamente: 

 A mobilização de terrenos, quer para a instalação dos pivots, quer para a instalação de edificações e 

de infraestruturas, em fase de obra, o que determina um aumento dos níveis de perturbação direta, 

remove a vegetação e mobiliza as camadas superficiais do solo; 

 As práticas agrícolas, em fase de funcionamento das áreas de regadio, que geram um aumento dos 

níveis de perturbação e obrigam ao uso de químicos agrícolas. 

Os impactes determinados por estas ações são caracterizados seguidamente. 

 

1) Aumento da perturbação direta 

Durante a fase de construção, verificar-se-á um aumento dos níveis de perturbação, que diminuirão com a 

finalização da obra, estabilizando em níveis superiores aos atuais. Em alguns casos, a perturbação direta 

causa impactes negativos graves na fauna de vertebrados, afetando sobretudo mamíferos de médio e 

grande porte, e accipitriformes (aves de rapina diurnas). No entanto, na área de estudo, as espécies mais 

sensíveis são raras por que a área está já sujeita a níveis de perturbação elevados, como foi referido no 

capítulo da situação de referência, não se prevendo a afetação de aves com estatuto de conservação 

desfavorável.  

A espécie menos abundante que poderá ser negativamente afetada é Buteo buteo (Águia-de-asa-redonda), 

espécie não ameaçada que ocorre em pinhais com matos e áreas agrícolas. No entanto, mesmo neste 

caso, a sua afetação será muito moderada, porque a Buteo buteo apresenta tolerância à perturbação, 

podendo nidificar em áreas fortemente urbanizadas, como seja a cidade de Lisboa (Travassos, 2011). Do 

mesmo modo, como foi referido, poderão ser afetados mamíferos de médio e grande porte, outro grupo 

sensível à perturbação, mas cuja presença parece ser, já hoje, escassa. 

Como resumo, pode dizer-se que o aumento dos níveis de perturbação terá impactes muito moderados, de 

magnitude Muito Reduzida e Muito Pouco Significativos, porque incide sobre espécies tolerantes à 

perturbação e não afetará espécies com estatuto de conservação desfavorável. 
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2) Limitação do efeito de fogos florestais 

O sul de Portugal está sujeito à ocorrência periódica de fogos florestais. Na presença de manchas 

contínuas de matos e de pinhal o combate a estes fogos torna-se, frequentemente, difícil. Neste âmbito, os 

campos agrícolas/pivots poderão atuar como estruturas que impedem a progressão dos fogos. 

Porém, a sua magnitude é moderada e difícil de avaliar, tratando-se de um impacte Positivo, 

Provável, mas não certo. O impacte na vegetação natural é também moderado porque a vegetação 

xerofítica, como é o caso da vegetação de paleodunas, encontra-se adaptada à ocorrência periódica de 

fogos. 

 

3) Alteração do coberto vegetal 

A alteração do coberto constitui o impacte mais relevante associado ao projeto no âmbito dos 

ecossistemas. Traduz-se na substituição de vegetação dunar e vegetação nitrófila por culturas agrícolas. 

Na totalidade ou na quase totalidade da área, os habitats afetados serão Montados de Sobro (habitat 6310) 

e o habitat Dunas com vegetação esclerófila da Cisto - Lavenduletalia (habitat 2260) e, como foi referido, 

vegetação nitrófila.  

Em conclusão, a afetação direta de habitats classificados no âmbito do projeto ocorrerá exclusivamente ou 

quase exclusivamente sobre os habitats não prioritários Dunas com vegetação esclerófila da Cisto - 

Lavenduletalia (habitat 2260), o habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene e também sobre 

áreas de vegetação nitrófila. Poderá ainda ocorrer afetação de exemplares de Armeria rouyana. Estas 

formações serão substituídas pelos pivots e, portanto, por campos de produção de relva.  

Face ao baixo valor do local, avaliam-se estes impactes como Pouco Significativos. Poderão também 

ser parcialmente compensados, quer pela implementação de medidas próprias, quer porque a mobilização 

dos solos, decorrente da presença humana, usualmente estimula a expansão de Armeria rouyana. Este 

tipo de intervenções estimula ainda a expansão de outro endemismo protegido, Santolina impressa, que 

atualmente não ocorre na Herdade, mas que poderá ser introduzido. 

No que respeita à fauna, preveem-se as alterações que já são constatadas nos pivots instalados na Fase 1, 

designadamente, o desaparecimento da fauna associada às áreas florestais, sobretudo avifauna, e o 

aumento das espécies associadas a meios abertos, designadamente Anthus pratensis (Petinha-dos-

prados), Galerida cristata (Cotovia-de-poupa), Sturnus sp. (Estorninhos), entre outras.  

De um modo geral, considera-se que a alteração dos padrões da paisagem de estritamente florestal para 

um mosaico florestal/agrícola favorece a biodiversidade, porque aumenta a diversidade de recursos, 
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fenómeno que está sobejamente documentado na bibliografia científica (e.g.: Vepsäläinen, 2007; Piratelli et 

al. 2019, entre muitos outros trabalhos).  

Outro aspeto muito relevante resultará da resposta do Coelho-bravo à presença de relvados. Usualmente 

as populações aumentam, por que os relvados fornecem alimento durante o período mais crítico, o Verão, 

aliás, com consequências negativas para a produção ou manutenção de relvados. A ocorrer este 

fenómeno, poderá ter consequências positivas não apenas para o Coelho-bravo, mas também para 

espécies de predadoras porque o Coelho-bravo é uma espécie-presa chave em ecossistemas 

mediterrânicos. 

 

7.8.3 Fase de Exploração 

Na fase de funcionamento, os impactes na fauna e na flora restringir-se-ão a dois aspetos: 

 A utilização de adubos e fitofármacos poderão ser lixiviados atingindo as linhas de água; 

 Ao aumento dos níveis de perturbação, quando comparado com a situação atual. 

No primeiro caso, baseando-nos na avaliação do descritor de recursos hídricos superficiais, a afetação das 

linhas de escorrência, por este processo será praticamente nula, pelo que a afetação das biocenoses 

também o será. 

No que respeita ao aumento dos níveis de perturbação, não encontramos diferenças significativas 

relativamente à fase de construção, as quais, a ocorrerem, consistirão numa menor intensidade de 

perturbação, uma vez que com as necessidades de permanência de pessoal e maquinaria são maiores 

durante a obra do que em fase de funcionamento. Neste contexto, os impactes são também classificados 

como Pouco Significativos. 

Ocorrerá ainda perturbação dos solos, por pisoteio e nitrificação, fator que com grande probabilidade 

poderá estimular o crescimento da pequena população de Armeria rouyana e a fixação na Herdade do 

Santolina impressa, ambos endemismos lusitanos protegidos por lei. Acresce a nitrificação dos terrenos, a 

que Santolina impressa responde muito favoravelmente. Este impacte é considerado Provável, Positivo, 

mas de Magnitude Reduzida, considerando a abundância destas duas espécies na região. 

 

7.8.4 Síntese de Impactes 

No Quadro 78, está representada a síntese dos impactes nos Sistemas Ecológicos associado às fases de 

construção e de exploração do projeto. 
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Quadro 78 - Classificação e síntese de impactes nos Sistemas Ecológicos. 

Ação geradora de 
Impacto 

Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Significância 
Natureza 

Tipo de 
impacte 

Duração 
Desfasamento 

no tempo 
Magnitude Reversibilidade 

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência 

Limitação do efeito de 
fogos florestais C + D P I M R P L 

Pouco 
Significativo 

Alteração do coberto 
vegetal C - D P I R R C L 

Pouco 
Significativo 

Utilização de adubos 
e fitofármacos E 0 D P - - - - - Nulo 

Ao aumento dos 
níveis de perturbação E - D P I R R C L 

Pouco 
Significativo 

Aumento das 
populações de 

Armeria rouyana e 
Santolina impressa 

E + I T I R R P L 
Pouco 

Significativo 

 

Inicio (Fase de Projeto): Construção (C); Exploração (E);  
Natureza: Positivo +; Negativo -; Nulo (0) 
Tipo de impacte: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Temporária (T); Permanente) 
Desfasamento no tempo: Imediatos (I); Curto Prazo (Cp); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E) 
Reversibilidade: Irreversível (I), Reversível a longo prazo (Rlp), Reversível a médio/curto prazo (Rmcp); 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Provável (P); Certo (C) 
influência: Local (L); Regional (R); Nacional (N) 
Significância: Não Significativos; Pouco significativo; Significativo; Muito significativo 

 

7.8.5 Impactes Cumulativos 

No âmbito da conservação da fauna, e da flora e vegetação, uma análise rigorosa de impactes cumulativos 

implica a avaliação do significado das perdas e ganhos de áreas de habitats e de espécies, não apenas 

das áreas que estão associadas ao projeto, mas também daquelas que estão associadas à generalidade 

das atividades humanas da região. Em concreto, a avaliação de impactes cumulativos com outros projetos 

e/ou atividades económicas no Sítio Comporta/Galé carece dos seguintes dados, de que não dispomos: 

 De uma cartografia rigorosa dos habitats existentes, pelo menos no vizinho Sítio Comporta/Galé; 

 De uma cartografia e de estimativas populacionais de Armeria rouyana e Thymus capitellatus. 

Na ausência destes dados, a abordagem metodológica possível consiste em considerar os seguintes 

aspetos: 

 A área que se pretende afetar ao projeto é de apenas 0,13 % da área do Sítio Comporta/Galé 

apenas para referir a área mais próxima, classificada por motivos de conservação da natureza; 

 No que respeita ao habitat classificado que será afetado pelo projeto, designadamente o habitat 

Dunas com vegetação esclerófila da Cisto - Lavenduletalia (habitat 2260), não se prevê também 
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uma afetação significativa. Esta previsão decorre da constatação de que este habitat atualmente 

ocupa também vários milhares de hectares, apenas no vizinho Sítio Comporta/Galé, existindo em 

vários outros Sítios integrados em Rede Natura 2000. Salienta-se que fora de Rede Natura, como 

é o caso da área de estudo, os habitats não têm proteção legal. 

Como resumo, pode dizer-se que os impactes cumulativos são difíceis de estimar, devido a ausência 

de informação de base, mas parecem irrelevantes. 

 

7.9 Paisagem 

7.9.1 Metodologia 

Neste capítulo são avaliados os impactes resultantes da implementação do projeto em estudo, para cada 

uma das fases de ocorrência (construção e exploração). 

Na avaliação dos impactes de um projeto sobre a Paisagem devem-se considerar as características 

inerentes à paisagem bem como as características do próprio Projeto, já que será o resultado da 

combinação das duas a ditar as novas características visuais e, consequentemente, a “nova paisagem”. 

As características visuais da paisagem existente foram já analisadas na situação de referência. 

Relativamente à área de projeto, esta apresenta uma sensibilidade visual predominantemente Média, 

com algumas áreas com a classe Baixa e também Elevada. As áreas de sensibilidade Elevada não 

abrangem a área de implantação dos pivots de rega relativos à fase 2 do projeto (Volume IV - Desenho 

19). 

Relativamente às características visuais do projeto, as intervenções mais relevantes do ponto de vista do 

seu potencial impacte na paisagem dizem respeito à criação de novas áreas para produção de relva, com a 

implantação de dois novos pivots de rega (pivot 1 e 4) e a expansão da área regada de um dos pivots já em 

funcionamento (pivot 2) (Figura 81). 
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Figura 81 – Pivot 3 já em funcionamento na Herdade do Vale Gordo (Fase 1 do projeto) e respetiva área regada. 

 

Assim, ao projeto agroflorestal em estudo, estão associados impactes Negativos na Paisagem, Diretos, 

de carácter Temporário ou Permanente. Em termos gerais, serão decorrentes de: 

 Numa primeira fase (fase de construção) – distúrbio visual associados às ações de construção das 

infra-estruturas previstas na fase 2 do projeto agroflorestal; 

 Numa segunda fase (fase de exploração) – alterações na estrutura visual e leitura da paisagem, 

decorrentes da alteração do uso do solo associadas à fase 2 do projeto. 

Consoante as fases de projeto os impactes fazem-se sentir de diferentes formas, conforme se analisa nos 

pontos seguintes. 

 

7.9.2 Fase de Construção 

É durante a fase de construção que são empreendidas muitas das ações mais relevantes, das quais podem 

resultar impactes de carácter definitivo, isto é, com tendência para se prolongarem na fase de exploração e 

durante todo o período de vida útil do Projeto. 

Em termos paisagísticos, à fase de construção associa-se a implementação das principais medidas 

mitigadoras, destinadas a reduzir a magnitude dos impactes visuais detetados, desde já, no Projeto. 

Na fase de construção, os principais impactes negativos que se preveem resultarão das seguintes 

ações: 



 

 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  295 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

7.9.2.1 Implantação e funcionamento de infraestruturas de apoio à obra 

Dizem respeito às áreas de estaleiro e respetivos acessos e depósito de terras e outros materiais. 

Prevê-se que a ampliação do viveiro de relva tenha como recurso o estaleiro existente. Relativamente a 

depósitos de terras e materiais assume-se que serão também utilizadas estruturas já existentes. Assim, 

prevê-se um impacte Negativo, Direto, Local, Certo, Temporário, Reversível, de magnitude Reduzida 

e Pouco Significativo. 

 

7.9.2.2 Movimentação de maquinaria 

A movimentação de maquinaria estará associada à execução de operações de limpeza e desbaste nas 

áreas de implantação dos novos pivots, estabilização de caminhos, instalação dos pivots e painéis solares 

e restantes estruturas previstas no projeto, não se prevendo a necessidade de maquinaria pesada. Para 

além do distúrbio visual provocado pela sua presença, originarão um aumento pontual da concentração de 

poeiras no ar, reduzindo a visibilidade nos locais de operação. 

Este impacte pode ser considerado Negativo, Direto, Local, Certo, Temporário, Reversível, de 

Magnitude Reduzida e Pouco Significativo. 

 

7.9.2.3 Alterações ao uso do solo, incluindo ações de desmatação e abate 

A implantação da Fase 2 do projeto agroflorestal em estudo implicará a alteração do uso do solo de forma 

permanente numa área de 40,82 hectares. Esta alteração consistirá na substituição de uma área florestal 

por uma área de agricultura de regadio com recurso a pivots, para produção de relva. 

Para isso, durante a fase de construção serão levadas a cabo ações de desmatação e abate de árvores, 

nas futuras áreas regadas. Estas ações provocarão uma modificação progressiva das características 

visuais desta área. Para além disso, esta alteração implicará a afetação de espécies com elevado valor 

estético/paisagístico, com o abate de 518 sobreiros (Quercus suber), estando 138 integrados em 

povoamento florestal. A área de povoamento afetada é de 3,10 hectares. 

No entanto, o PGF prevê a compensação do abate de sobreiros, com a plantação de novos exemplares de 

sobreiros na propriedade, na parcela localizada a nascente da linha de caminho-de-ferro (Desenho 25 no 

Volume III). 
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Assim, considerando a alteração que será promovida nas características da paisagem numa área 

significativa e a afetação de vegetação de elevado valor ecológico e paisagístico, perspetiva-se um impacte 

Negativo, Permanente, Direto, Certo, Local, Irreversível, de Magnitude Elevada e Significativo. 

Prevê-se que este impacte possa ser parcialmente minimizado na fase de exploração com a 

implementação da medida de compensação de abate de sobreiros, prevista no PGF. 

 

7.9.2.4 Movimentações de terreno 

A área de projeto caracteriza-se por uma morfologia plana, com algumas ondulações do terreno. Assim, 

não se prevê a necessidade de movimentações de terrenas significativas, embora se preveja o nivelamento 

do solo na fase de preparação de terreno para sementeiras. 

Prevê-se assim um impacte Negativo, Direto, Local, Certo, Permanente, Irreversível, de Magnitude 

Reduzida e Pouco Significativo. 

 

7.9.3 Fase de Exploração 

Os principais impactes na Paisagem associados à fase de exploração resultam das várias alterações de 

carácter permanente, acionados no decurso da fase de construção, sobre a matriz paisagística de 

referência. As alterações da paisagem terão um maior ou menor grau de significância consoante os 

observadores afetados. 

Como analisado no capítulo de caracterização, a área de estudo da paisagem caracteriza-se por um 

número muito reduzido de observadores e apresenta características, nomeadamente ao nível do uso do 

solo, que não favorecem a acessibilidade visual entre pontos, dada a forte ocupação florestal desta área. 

Durante a fase de exploração, os principais impactes expectáveis ao nível da paisagem, prendem-se com a 

presença das novas áreas de produção de relva associadas aos pivot 1 e 4 e extensão da área relvada 

associada ao pivot 2, numa área total de 40,82 hectares. As restantes estruturas e atividades agrícolas e 

florestais, incluindo circulação de maquinaria e veículos afetos à manutenção das zonas relvadas, terão 

uma expressão pouco relevante ao nível da paisagem. 

Quanto aos observadores na envolvente próxima da área de projeto, identificou-se apenas um local com 

observadores permanentes, junto ao limite norte da área de estudo, correspondente a um pequeno núcleo 

de edificações. Ao nível da rede viária, nomeadamente os utilizadores do IC1, estes terão visibilidade muito 

reduzida ou nula para a área de projeto, dada a ocupação florestal densa que envolve esta via. 



 

 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  297 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

Assim, os principais impactes na paisagem estarão associados à presença de uma área de pivots de rega 

para produção de relva, numa matriz florestal caracterizada pela presença de pinhal manso e sobreiro. 

Considerando também o número reduzido de observadores potencialmente afetados, perspetiva-se um 

impacte Negativo, Permanente, direto, certo, local, irreversível, de magnitude moderada e pouco 

significativo. 

 

7.9.4 Síntese de Impactes 

No Quadro 79 está representado a síntese dos impactes na Paisagem associado às fases de construção e 

de exploração do projeto. 

 

Quadro 79 - Classificação e síntese de impactes na Paisagem. 

Ação geradora 
de Impacto 

Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Significância 
Natureza 

Tipo de 
impacte 

Duração 
Desfasamento 

no tempo 
Magnitude Reversibilidade 

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência 

Implantação e 
funcionamento de 
infraestruturas de 

apoio à obra 

C - D T I R R C L 
Pouco 

Significativo 

Movimentação de 
maquinaria 

C - D T I R R C L 
Pouco 

Significativo
Alterações ao uso 
do solo, incluindo 

ações de 
desmatação e 

abate 

C - D P I E I C L Significativo 

Movimentações 
de terreno 

C - D P I R I C L 
Pouco 

Significativo
Presença de 
novas áreas 

agrícolas para 
produção de relva 

E - D P I M I C L 
Pouco 

Significativo 

 

Inicio (Fase de Projeto): Construção (C); Exploração (E);  
Natureza: Positivo +; Negativo -; Nulo (0) 
Tipo de Impacte: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Temporário (T); Permanente (P) 
Desfasamento no tempo: Imediatos (I); Curto Prazo (Cp); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Muito Reduzida (MR); Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E); Muito Elevada (ME) 
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (pP); Provável (P); Certo (C) 
Área de influência: Local (L); Regional (R); Nacional (N); Transfronteiriços (T) 
Significância: Nulos ou inexistentes; Muito pouco significativo; Pouco significativo; Significativo; Muito significativo 
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7.9.5 Impactes Cumulativos 

A paisagem, pelo seu carácter integrador é um dos descritores onde é mais fácil a ocorrência de impactes 

cumulativos. No entanto, desconhecem-se quais as intervenções no território que estão previstas ou em 

estudo na envolvente da área de estudo. 

Como resumo, pode dizer-se que os impactes cumulativos são difíceis de estimar, devido a ausência 

de informação de base, mas parecem irrelevantes. 

 

7.10 Resíduos 

7.10.1 Metodologia 

A avaliação de impactes de resíduos e gestão de resíduos foi desenvolvida para as fases de construção e 

exploração do projeto em análise. Procedeu-se à identificação dos resíduos prováveis em cada uma das 

fases do projeto e foram avaliados os impactes no ambiente e nos sistemas de gestão existentes. 

 

7.10.2 Fase de Construção 

No Subcapítulo 4.9 do presente EIA, foram identificados a tipologia de resíduos produzida na fase de 

construção, por fase de implementação de projeto. 

Assim, na fase de construção, referente à Fase 2 de implementação do Projeto, teremos como principais 

resíduos não perigosos os referentes à tipologia “Resíduos da agricultura, horticultura, aquacultura, 

silvicultura, caça e pesca”, nomeadamente os resíduos verdes resultantes do abate dos sobreiros 

identificados no PGF (518 exemplares no total), bem como trabalhos de desmatação, na preparação do 

terreno para cultivo na Fase 2. No que respeita à remoção da vegetação nos locais da instalação dos pivots 

salienta-se que no caso das árvores, sobreiros e pinheiros, se prevê aproveitamento da madeira, embora 

não cepos, folhada e ramadas que serão destroçados no local e incorporados no solo. Na produção de 

relva, aquando do seu corte para venda, a maior parte do sistema radicular da relva fica no terreno. Da 

mesma forma, as aparas provenientes do corte de relva são deixadas no solo, como adubo orgânico. 

Também são considerados como significativos, os “Resíduos de Construção e de Demolição (incluindo 

solo escavados de locais contaminados)”, essencialmente constituídos por “Misturas de betão, tijolos, 

ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos” associados à construção de novos edifícios, infraestruturas locais e 

instalação dos painéis solares, entre outros. Estes resíduos serão encaminhados para entidade licenciada. 
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Por outro lado, serão também produzidos os resíduos com características equiparadas à tipologia 

“Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços), 

incluindo as frações recolhidas seletivamente” (resíduos não perigosos), em quantidades reduzidas, 

associadas às atividades de funcionamento normal do estaleiro social e equipamentos/viaturas (ex.: cartão, 

plástico, vidro, resíduos orgânicos, etc.). 

Pontualmente, poderão ser produzidos resíduos perigosos associados à tipologia “Óleos Usados e 

Resíduos de Combustíveis Líquidos”, “Embalagens, Absorventes, materiais filtrantes, panos de 

limpeza e vestuário de proteção” e “Resíduos não especificados noutros capítulos da lista” (p.e. 

pneus usados e filtros de óleo), decorrentes de trabalhos de abastecimento e manutenção de veículos e 

máquinas na obra, bem como resíduos da tipologia “Resíduos de maternidades e do diagnóstico, 

tratamento ou prevenção de doenças em seres humanos”, em caso de ocorrência de acidente na obra. 

A valorização e/ou deposição final dos resíduos (ex.: material não conforme, restos de tubagem, 

embalagens, óleos usados provenientes da manutenção de máquinas e equipamentos in situ) deve ser 

realizada de acordo com a legislação vigente, sem pôr em risco a saúde pública e o ambiente. Assim, 

deverão ser definidos no Plano de Gestão Ambiental (PGA) da fase de construção mecanismos de 

acondicionamento adequados, procedimentos de manuseamento, triagem e armazenamento, transporte e 

destino final em conformidade com a legislação em vigor, procedimentos de atuação em situações de 

emergência, nomeadamente de resposta em caso de derrame de produtos/resíduos perigosos e, deverão 

ser estabelecidos registos de produção de resíduos. Assim, durante esta fase, será adotado um sistema de 

gestão de resíduos (a definir no caderno de encargos que integrará o procedimento de contratação da 

empreitada), que cumprirá o estabelecido no regime geral da gestão de resíduos e de acordo com as 

medidas de minimização apresentadas no Capítulo 8. 

Face ao exposto, considera-se que os impactes associados à produção e gestão de resíduos na fase de 

construção serão Negativos, Diretos, Locais, Provável, Irreversíveis, Temporários, Imediatos e de 

Magnitude Reduzida e Pouco Significativo. 

No caso de reutilização dos resíduos verdes como fertilizante natural no solo, de forma controlada serão 

Positivos, Diretos, Locais, Certo, Irreversíveis, Temporários, de Curto Prazo a Médio Prazo, de 

Magnitude Moderada e Significativo. 
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7.10.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, referente à Fase 1 (em atividade desde 2017) e à Fase 2, os resíduos produzidos 

estarão associados, essencialmente, às atividades de gestão agrícola e florestal, sendo principalmente 

constituídos por resíduos verdes e as embalagens de fitofármacos produzidas. 

De acordo com o identificado no Subcapítulo 4.9, prevê-se a produção de resíduos não perigosos 

referentes à tipologia “Resíduos da agricultura, horticultura, aquacultura, silvicultura, caça e pesca”, 

sendo que neste caso, os resíduos verdes produzidos poderão ser reutilizados e integrados de forma 

planeada e controlada no solo, como fonte de fertilizante natural. 

Decorrente das atividades de abastecimento e manutenção das máquinas agrícolas, assim como 

manuseamento e aplicação de produtos fitofármacos e de lavagem de equipamentos, serão produzidos 

resíduos perigosos, nas tipologias “Óleos Usados e Resíduos de Combustíveis Líquidos”, 

“Embalagens, Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção” e 

“Resíduos não especificados noutros capítulos da lista” (p.e. lixiviados do abastecimento de gasóleo, 

óleos usados, embalagens de fitofármacos, óleos usados e resíduos secos dos lixiviados das lavagens do 

pulverizador). A gestão destes resíduos será realizada de acordo com o que está implementado na Fase 1, 

nomeadamente, a recolha de embalagens de fitofármacos é realizada pelos fornecedores dos mesmos. Em 

relação aos lixiviados de gasóleo provenientes do abastecimento das máquinas agrícolas e acondicionadas 

nas duas bacias de retenção existentes serão recolhidos por uma empresa especializada. Os óleos 

produzidos, provenientes da manutenção dos equipamentos/veículos são encaminhados e armazenados 

temporariamente num contentor enterrado e, posteriormente recolhidos pela empresa da especialidade. 

Também serão gerados resíduos secos dos lixiviados das lavagens do pulverizador, recolhidos pela 

empresa responsável pela disponibilização do sistema em causa. 

Em quantidades reduzidas também serão produzidos “Resíduos Urbanos e Equiparados (Resíduos 

domésticos, do comércio, da indústria e dos serviços), incluindo as frações recolhidas 

seletivamente” (resíduos não perigosos), associadas às atividades sociais e de escritórios (p.e. cartão, 

plástico, vidro, resíduos orgânicos, etc.). 

Conclui-se assim, que os impactes dos resíduos, na fase de exploração serão Negativos, Diretos, Locais, 

Certo, Reversíveis, Temporários, Imediatos, de Magnitude Reduzida e Pouco Significativo. 

No caso de reutilização dos resíduos verdes como fertilizante natural na agricultura, de forma controlada 

serão Positivos, Diretos, Locais, Certo, Irreversíveis, Permanentes, de Curto Prazo a Médio Prazo, de 

Magnitude Reduzida a Moderada e Pouco Significativo a Significativo. 
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7.10.4 Síntese de Impactes 

No Quadro 80, está representado a síntese dos impactes nos Resíduos associado às fases de construção 

e de exploração do projeto. 

 

Quadro 80 - Classificação e síntese de impactes nos Resíduos. 

Ação geradora 
de Impacto 

Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Significância 
Natureza 

Tipo de 
impacte 

Duração 
Desfasamento 

no tempo 
Magnitude Reversibilidade 

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência 

Produção de 
resíduos C - D T I R I P L 

Pouco 
Significativo 

Reutilização dos 
resíduos verdes C + D T Cp-Mp M I C L Significativo 

Produção de 
resíduos E - D P I R I C L 

Pouco 
Significativo 

Reutilização dos 
resíduos verdes E + D P Cp-Mp R-M I C L 

Pouco 
Significativo 

a 
Significativo 

 

Inicio (Fase de Projeto): Construção (C); Exploração (E);  
Natureza: Positivo +; Negativo -; Nulo (0) 
Tipo de Impacte: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Temporário (T); Permanente (P) 
Desfasamento no tempo: Imediatos (I); Curto Prazo (Cp); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Muito Reduzida (MR); Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E); Muito Elevada (ME) 
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (pP); Provável (P); Certo (C) 
Área de influência: Local (L); Regional (R); Nacional (N); Transfronteiriços (T) 
Significância: Nulos ou inexistentes; Muito pouco significativo; Pouco significativo; Significativo; Muito significativo 

 

7.10.5 Impactes Cumulativos 

Apesar da região envolvente à área de Projeto, se encontrem em desenvolvimento vários projetos sujeitos 

a AIA (p.e. empreendimento turístico Aldeia das Cegonhas, aldeamento turístico Aldeia de Santiago), 

atendendo à tipologia do presente projeto, com impactes reduzidos em termos de resíduos e garantindo-se 

a gestão adequada dos mesmos, seja pelo Município de Alcácer do Sal e a empresa Ambilital, EIM, em 

termos de gestão de RSU’s no concelho, seja através de entidades licenciadas, considera-se não 

existirem impactes cumulativos significativos. 
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7.11 Património Cultural 

7.11.1 Metodologia 

Procede-se de seguida a uma avaliação dos impactes do projeto sobre o património, tendo em conta os 

seguintes fatores: natureza, ordem, magnitude, significância, período temporal, reversibilidade, 

probabilidade de ocorrência e incidência espacial. 

 

NATUREZA:  ORDEM:  MAGNITUDE:  

 
POSITIVO...……….…… 
NULO...…………….…… 
NEGATIVO. ………. …. 

 
+ 
0 
- 

 
DIRECTO. ………… 
INDIRECTO. ……… 
CUMULATIVO. …… 

 
D 
I 
C 

 
ELEVADA...……….… 
MÉDIA …. …………… 
BAIXA...……………… 

 
E 
M 
B 
 

SIGNIFICÂNCIA:  P. TEMPORAL:  REVERSIBILIDADE:  

 
ELEVADA……….………. 
MÉDIA ………….………. 
BAIXA………….……… 

 
E1 
M1 
B 1 
 

 
IMEDIATO................ 
CURTO PRAZO........ 
MÉDIO/ LONGO....... 

 
im 
cp 
mlp 

 
TEMPORÁRIO…...... 
PERMANENTE…….... 

 
T 
P 

PROB. OCORRÊNCIA:  INCID. ESPACIAL:  

 
CERTO........................ 
PROVÁVEL................. 
IMPROVÁVEL............. 
DESCONHECIDO....... 

 
c 
p 
i 
d 
 

 
LOCAL..................... 
ENVOLVENTE......... 
REGIONAL............... 

 
L 
e 
R 

 

7.11.2 Fase de Construção e Fase de Exploração 

Da análise da proposta do projeto podemos concluir que o mesmo não terá qualquer tipo de impacte 

sobre o património arqueológico dado que não se identificaram elementos. Acresce que apenas existe um 

elemento arqueológico que se localiza a mais de 1,5 km da propriedade. Assim, 

 

NATUREZA:  ORDEM:  MAGNITUDE:  

 
NULO...…………….…… 
 

 
0 

 

 
INDIRECTO. ……… 

 

 
I 

 

 
BAIXA...……………… 

 
B 
 

SIGNIFICÂNCIA:  P. TEMPORAL:  REVERSIBILIDADE:  

 
BAIXA………….……… 

 
B 1 
 

 
IMEDIATO................ 
 

 
im 
 

 
PERMANENTE…….... 

 
P 

PROB. OCORRÊNCIA:  INCID. ESPACIAL:  

 
IMPROVÁVEL............. 
 

 
i 
 

 
ENVOLVENTE......... 
 

 
e 
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7.11.3 Síntese de Impactes 

Não foram identificados impactes no Património Cultural. 

 

7.11.4 Impactes Cumulativos 

No descritor do Património Cultural não se preveem impactes, pelo que também não haverá impactes 

cumulativos. 

 

7.12 Sócio Economia 

7.12.1 Metodologia 

Neste ponto, procede-se à identificação e avaliação de impactes nos aspetos socioeconómicos da área de 

estudo e envolvente, considerando as escalas de análise regional e local. Nas fases de construção e 

exploração são avaliadas as potencialidades do projeto no que se refere ao incremento local e regional do 

emprego e das atividades económicas, bem como a forma como poderá influenciar as dinâmicas 

demográficas em cada uma das fases. 

 

7.12.2 Fase de Construção 

Na fase de construção do projeto, os impactes sobre os fatores socioeconómicos poderão resultar dos 

seguintes aspetos:  

 Emissão de ruído e de poluentes atmosféricos; 

 Perturbação das acessibilidades; 

 Criação de postos de trabalho; 

 Presença de um maior número de pessoas (trabalhadores afetos à obra); 

 Dinamização das atividades económicas.  

As atividades de construção (limpeza e preparação do terreno, construção e implantação de edifícios, 

dispositivos e equipamentos vários e construção de infraestruturas técnicas) requerem a circulação e 

funcionamento de maquinaria e veículos, originando a emissão de ruído e poluentes atmosféricos passíveis 

de afetar negativamente a população presente nas imediações, mas que são discutidas em capítulo 

próprio. Por outro lado, a circulação de um maior número de viaturas, nomeadamente viaturas pesadas 
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afetas à obra, nas vias de acesso poderá perturbar as condições de circulação normais e gerar incómodos 

e menor segurança nas deslocações diárias da população da zona. 

A presença de maior número de pessoas, bem como a própria realização da obra, que requer a aquisição 

de equipamentos e materiais diversos e a contratação de serviços específicos, contribui naturalmente para 

a dinamização das atividades económicas locais e concelhias. 

A circulação de viaturas pesadas de e para as zonas de obra e estaleiro far-se-á pelo IC1 e, no acesso às 

zonas de obra, por caminhos municipais. Embora de reduzida dimensão, o aumento do tráfego de pesados 

naquela via constitui um impacte negativo, já que causa perturbação nas condições de circulação normais 

e potencia uma situação de menor segurança rodoviária. Trata-se de um impacte certo, temporário, 

pouco significativo, já que, dada a natureza e dimensão das obras a realizar, não se prevê que o fluxo de 

veículos pesados assuma relevância.  

Conforme já referido, identificam-se aspetos de cariz positivo, relacionados com a presença de 

trabalhadores e com a dinâmica que a implantação do projeto introduz nas atividades económicas locais e 

possivelmente concelhias.  

Por outro lado, há que atender à criação de postos de trabalho proporcionada pela fase de construção do 

projeto. No total, considerando o conjunto dos empregos diretos e indiretos, estima-se que o número total 

de empregos criados pelo projeto na fase de construção seja 22, incluindo 12 empregos diretos e 10 

empregos indiretos. 

Considerando todos os aspetos acima referidos, espera-se um impacte positivo sobre o quadro 

socioeconómico local (nível de freguesia) associado aos aspetos acima referidos, de magnitude média, 

face às características socioeconómicas da zona onde se insere (zona rural, caracterizada por um quadro 

socioeconómico “deprimido”), certo, temporário e significativo. 

 

7.12.3 Fase de Exploração 

Pretende-se neste capítulo avaliar de que forma a concretização do projeto e a sua exploração poderá 

influenciar e/ou ter efeitos (negativos ou positivos) sobre o ambiente socioeconómico local. 

Em primeiro lugar deve referir-se que o projeto assegura a continuidade do desenvolvimento das atividades 

já atualmente praticadas, dando-lhe maior escala e, por consequência, maior expressão e viabilidade 

económico-financeira, o que só por si, constitui um fator positivo, pois é garantia de continuidade de oferta 

de emprego e criação de riqueza. 
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A criação de emprego direto e indireto e a dinamização das atividades económicas locais constituem 

fatores de relevância, ambos contribuindo para a criação de um quadro socioecónomico mais favorável à 

fixação de população e à diminuição da taxa de desemprego. 

Em termos de empregabilidade o projeto prevê empregar, em fase de exploração, 17-22 pessoas. 

É importante ainda realçar que a gestão e controlo da exploração estão a cargo da VASVERDE, Lda., por 

especialistas em gestão de explorações agrícolas. Os processos utilizados na exploração têm uma intensa 

componente tecnológica, fator socialmente relevante, porque contribuirá para a divulgação das aplicações 

de tecnologias de ponta às práticas agrícolas e, consequente, contribuirá para a modernização da 

agricultura no concelho. Acresce a utilização de energia solar, que constitui uma tecnologia ainda 

insuficientemente divulgada e utilizada no concelho, e que utiliza um recurso abundante. A sua utilização 

poderá contribuir para a divulgação desta tecnologia, estimulando o aparecimento de novos unidades. 

Globalmente, considera-se o impacte ao nível socioeconómico, Positivo, Significativo, Permanente e 

Certo. 

O funcionamento da maquinaria e equipamentos necessários às atividades de exploração não constitui um 

fator passível de gerar incómodos sobre a população próxima, pelo que não são gerados impactes. 

 

7.12.4 Síntese de Impactes 

No Quadro 81 está representado a síntese dos impactes na Socio economia associado às fases de 

construção e de exploração do projeto. 

 

Quadro 81 - Classificação e síntese de impactes na Socio economia. 

Ação geradora 
de Impacto 

Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Significância 
Natureza 

Tipo de 
impacte 

Duração 
Desfasamento 

no tempo 
Magnitude Reversibilidade 

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência 

Perturbação das 
acessibilidades C - D T I MR R C L 

Muito pouco 
Significativo 

Dinamização das 
atividades 

económicas 
C + D T I M R C L Significativo 

Divulgação de 
tecnologia 

modernas aplicadas 
à agricultura 

E + I T I M R C L Significativo 

Divulgação do uso 
de energia solar E + I T I M R C L Significativo 

 

Inicio (Fase de Projeto): Construção (C); Exploração (E);  
Natureza: Positivo +; Negativo -; Nulo (0) 
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Tipo de Impacte: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Temporário (T); Permanente (P) 
Desfasamento no tempo: Imediatos (I); Curto Prazo (Cp); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Muito Reduzida (MR); Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E); Muito Elevada (ME) 
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (pP); Provável (P); Certo (C) 
Área de influência: Local (L); Regional (R); Nacional (N); Transfronteiriços (T) 
Significância: Nulos ou inexistentes; Muito pouco significativo; Pouco significativo; Significativo; Muito significativo 

 

7.12.5 Impactes Cumulativos 

Os impactes socioeconómicos são sempre, por inerência cumulativos, porque dependem de outras 

intervenções humanas no território. No caso em estudo, é particularmente evidente o efeito de divulgação 

de tecnologias refentes designadamente as soluções técnicas ligadas à produção agrícola e energia solar, 

porque os impactes positivos dependem da existência de outros projetos agrícolas e/ou de produção de 

energia. 

Considerando outros projetos, existentes ou previstos, com os quais o presente projeto é passível de gerar 

impactes cumulativos, há a salientar os projetos turísticos. De acordo com informação recolhida no 

SIGTUR, a oferta de alojamento turístico perspetivada para o concelho e nomeadamente para a freguesia 

em causa é considerável, principalmente na vertente de empreendimentos turísticos. Deste modo, 

identificam-se impactes cumulativos positivos, ao nível socioeconómico, associados ao maior dinamismo 

económico que estes projetos, no seu conjunto, poderão imprimir à freguesia e ao concelho, com criação 

de postos de trabalho, produção e consumo de produtos e serviços e geração de riqueza. Prevê-se que 

sejam particularmente beneficiados, neste quadro global de intenções de investimento, os setores primário 

e terciário. 

 

7.13 Saúde Humana 

7.13.1 Metodologia 

Serão identificados e avaliados os potenciais impactes na saúde humana, positivos ou negativos, 

resultantes da implementação do projeto. Neste sentido, serão avaliados os efeitos na saúde humana 

resultantes de fatores ambientais, tais como, clima, qualidade do ar, ambiente sonoro, qualidade da água e 

alterações climáticas. 

Todos estes descritores estão avaliados em capítulo próprio, procurando-se neste capítulo direcionar a 

análise do seu efeito na saúde humana.  
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Importa ainda avaliar o impacto nos equipamentos de saúde, descritos na situação de referência, com a 

concretização do Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo. 

 

7.13.2 Fase de Construção 

Na fase de construção, as ações capazes de gerar situações ou poluentes que terão implicações na saúde 

humana serão as seguintes: 

 Presença de áreas de estaleiro, parques de máquinas e depósitos de materiais associados às 

obras; 

 Presença de veículos, equipamentos e maquinaria pesada associados às obras; 

 Movimentos de terra necessários à implantação dos edifícios e das infraestruturas previstas; 

 Ações de desmatação; 

 Obras de construção de edifícios 

Seguidamente, listam-se as várias componentes ambientais que, relacionando-se com estas ações de 

projeto, serão capazes de gerar impactes na saúde humana. 

 

1) Alterações Climáticas 

As alterações climáticas potenciam o agravamento das condições de saúde humana contribuindo para a 

proliferação de vetores (moscas e mosquitos). Embora, as características do terreno permitam a rápida 

infiltração da água pluvial, para prevenir a proliferação de vetores durante a fase de construção não 

deverão existir poças de água ou pequenos charcos, pelo que os trabalhadores, deverão ser instruídos 

para proceder de imediato ao seu tapamento caso ocorram, resultante, por exemplo, de precipitação. 

No que respeita às implicações das alterações climáticas sobre a saúde humana, estas estão refletidas na 

segunda fase da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) sob a 

coordenação da Direção-Geral da Saúde (DGS) para o setor da saúde humana. 

Assim, a ENAAC 2020, estabelecida pela RCM n.º 56/2015, afirma: 

"Com as alterações climáticas são potencialmente afetados determinantes sociais e ambientais que 

representam riscos para a saúde. São disso exemplo os relacionados com o aumento de doenças 

associadas à poluição do ar e aeroalérgenos, eventos extremos (cheias e secas), aumento da 

frequência e intensidade das ondas de calor, alterações na distribuição e incidência de doenças 
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transmitidas por vetores e alterações da disponibilidade e qualidade da água e toxicoinfeções, entre 

outras. 

As alterações climáticas podem levar a mudanças significativas na distribuição geográfica e sazonal 

e na propagação das doenças transmitidas por vetores. Estas doenças assumem uma grande 

importância sendo que, em Portugal Continental, as mais preocupantes estão associadas ao 

mosquito Aedesaegypti (especialmente dengue). As espécies de Aedes estão presentes em regiões 

próximas — Aedes aegypti na Região Autónoma da Madeira e Aedesalbopictus em Espanha. Com o 

aumento da temperatura, como consequência das alterações climáticas prevê-se o aumento do 

número de meses favoráveis para o desenvolvimento destes vetores e consequente aumento do 

risco de doenças por eles transmitidos. Neste contexto, pode afirmar –se que as alterações 

climáticas e os efeitos expectáveis na distribuição e prevalência das doenças em Portugal poderão 

levar ao surgimento de novas solicitações sobre os sistemas de saúde, exigindo um trabalho de 

adaptação que deve ser realizado o mais cedo possível para prevenir e diminuir a extensão dos 

efeitos sobre a população." 

Conforme a informação exposta, a implantação e exploração do Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale 

Gordodeverá providenciar as condições adequadas aos trabalhadores através do estabelecimento de 

estratégias para colmatar possíveis riscos que advém das alterações climáticas, promovendo a adaptação 

das infraestruturas e equipamentos. 

 

2) Qualidade do Ar 

As emissões para a atmosfera, são essencialmente as seguintes: 

 Poeiras originadas pela operação e circulação de veículos e máquinas envolvidas nos trabalhos; 

 Poluentes gerados na combustão de motores de viaturas e equipamentos, nomeadamente o 

monóxido de carbono, óxido de azoto, hidrocarbonetos, dióxido de enxofre; 

 Emissões de GEE, nomeadamente pela queima dos combustíveis fósseis da maquinaria. 

A maioria das ações realizadas nesta fase são responsáveis pela emissão de partículas causadoras de 

impactos negativos na saúde humana. Para além das partículas são emitidos, para a atmosfera, outros 

poluentes, no entanto, em quantidades inferiores, tais como o monóxido de carbono e óxidos de azoto, 

provenientes das viaturas. 



 

 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  309 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

A emissão de partículas em suspensão é provocada pela maioria das ações acima listadas e potenciadas 

pelo vento, sendo a afetação humana confinada ao local da obra, no caso do Projeto Agroflorestal de Vale 

Gordo, uma vez que o seu alcance é na ordem de centenas de metros. 

Neste sentido, prevê-se que com a adoção de medidas adequadas nos locais de obra, bem como nos 

trabalhadores presentes, o impacto seja Negativo, Direto, Provável, Local, de Magnitude Reduzida, 

Reversível, Temporário e Pouco Significativo. 

A emissão de outros poluentes terá impactes Negativos na qualidade do ar, comprometendo a saúde 

humana, sendo Diretos, mas Pouco Significativos, sendo passível de minimização. 

 

3) Ambiente Sonoro 

As principais fontes de produção de ruído, resultam essencialmente das seguintes atividades: 

 Movimentação da maquinaria e dos próprios equipamentos; 

 Alteração dos níveis de ruído pela presença dos próprios trabalhadores. 

As ações resultantes da maquinaria presente e circulação de veículos pesados, bem como as de 

desmatação, movimentação de terras, construção do edificado e infraestruturas de apoio, são fontes de 

ruído e com isso causam emissão de níveis sonoros, embora limitados no tempo. 

É ainda de referir o aumento de tráfego nas vias de acesso, embora seja expectável que na fase de 

construção seja reduzido, provocado essencialmente por veículos ligeiros para transporte de trabalhadores, 

de material e equipamentos, e pontualmente por veículos pesados. 

A afetação na saúde humana será essencialmente na frente de obra sendo passível de minimização, mas 

será um impacte Negativo, Direto e Indireto, Temporário, Imediato, de Magnitude Moderada, 

Irreversível, Certo, Local, e Pouco Significativo em todos os recetores sensíveis envolventes à área de 

intervenção. 

 

4) Qualidade da Água 

As águas residuais domésticas a produzir serão as provenientes das casas de banhos dos cerca de 22 

trabalhadores, da casa do proprietário-agricultor. 

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 estanques, as quais serão posteriormente esvaziadas pelos 

serviços municipais de Alcácer do Sal. A solução adotada vai de encontro à Recomendação IRAR n.º 
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01/2007, Gestão de fossas sépticas no âmbito de soluções particulares de disposição de águas residuais, 

da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) e ao definido no Regulamento de 

Serviços de Saneamento e Águas Residuais da Câmara Municipal de Alcácer do Sal. 

Os lixiviados das lavagens do pulverizador de produtos químicos e fitofármacos serão acondicionados por 

um sistema Heliosec®, disponibilizado pela empresa Syngenta®, sendo a recolha do resíduo seco 

realizada pela empresa que disponibilizou este sistema. 

As águas residuais provenientes das lavagens dos tratores serão recolhidas em decantador subterrâneo 

onde serão decantados os sólidos grosseiros.  

As soluções projetadas para a drenagem e tratamento de águas residuais sendo tecnicamente adequadas 

e cumpram as exigências de qualidade da água (captada e rejeitada), definidas nos diplomas legais 

citados, têm como resultado a não manifestação de impactos negativos na saúde humana. 

Neste contexto, não se preveem impactes relevantes. 

Quanto aos equipamentos de saúde, no Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo estima-se cerca 

de 22 trabalhadores presentes na fase de construção. É um valor irrelevante face à dimensão dos Centros 

de Saúde mais próximos (Alcácer do Sal com 12889 utentes e Grândola com 14691) e ao Hospital Litoral 

Alentejano com 48088 utentes. 

O relatório de 2018 de “Sinistralidade Rodoviária: Vítimas no local” não inclui como Ponto Negro qualquer 

das vias de acesso ao Projeto, pelo que o incremento de tráfego nesta fase não será relevante para a 

circulação rodoviária, uma vez que é insignificante. 

 

7.13.3 Fase de Exploração 

1) Clima e Qualidade do Ar 

Na fase de exploração as emissões poluentes serão provenientes dos veículos que circularão dentro da 

área do Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo, estimando-se um Tráfego Médio Diário Anual 

(TMDA) na ordem dos 5 veículos. 

Será incentivada a mobilidade dentro da propriedade por veículos elétricos, bicicletas ou pedonal e serão 

recomendadas velocidades reduzidas. 
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Uma vez que a qualidade do ar na área em estudo é globalmente boa e que as condições atmosféricas 

fomentam uma dispersão de poluentes, não se espera concentrações de poluentes atmosféricos, 

provenientes da circulação de veículos a motor, dentro da propriedade. 

De igual modo não se espera a afetação da qualidade do ar devido ao aumento de circulação automóvel 

nas vias de acesso. 

Os impactes na saúde humana decorrentes da qualidade do ar na fase de exploração serão Negativos, 

Diretos, Prováveis, Localizados, de Magnitude Reduzida, Reversíveis, Permanentes e Pouco 

Significativos. 

 

2) Ambiente sonoro 

Na fase de exploração não são esperadas emissões sonoras no Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale 

Gordo, com exceção à circulação automóvel que, como já referido, deverá ser realizada a velocidades 

reduzidas. Os impactos esperados, embora negativos, serão Diretos, Pouco Prováveis, Localizados, de 

Magnitude Reduzida, Irreversíveis, Permanentes e Pouco Significativos. 

 

3) Qualidade da Água e Saneamento 

Na fase de exploração o abastecimento de água será assegurado pelas captações de água subterrânea, 

uma vez que a zona não é servida por rede pública de abastecimento de água. A água captada, quando 

para fins de consumo humano, será submetida a tratamento adequado que permita cumprir os valores 

paramétricos definidos no DL 152/2017, de 7 de dezembro que estabelece o regime da qualidade da água 

para consumo humano, e a entidade gestora do sistema de captação e distribuição de água dará 

cumprimento aos programas analíticos e demais exigências definidos nesse diploma legal. 

As soluções projetadas quer para o abastecimento de água quer para a drenagem e tratamento de águas 

residuais sendo tecnicamente adequadas e cumpram as exigências de qualidade da água (captada e 

rejeitada), definidas nos diplomas legais citados, têm como resultado a não manifestação de impactos 

negativos na saúde humana. 

 

4) Alterações Climáticas 

As alterações climáticas potenciam o agravamento das condições de saúde humana contribuindo para a 

proliferação de vetores (moscas e mosquitos). As características do terreno permitem a rápida infiltração da 
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água pluvial, prevenindo a proliferação de vetores durante de habitat aquático. Neste contexto, esta 

componente será nula. 

 

5) Equipamentos de Saúde 

Na fase de exploração estima-se um número de trabalhadores de cerca de 17-22 pessoas, valor irrelevante 

face à dimensão dos Centros de Saúde mais próximos (Alcácer do Sal com 12889 utentes e Grândola com 

14691) e ao Hospital Litoral Alentejano com 48088 utentes. 

 

7.13.4 Fase de Desativação 

Não está prevista a desativação do projeto, no entanto, nesta fase sendo efetuadas ações de demolição 

espera-se que os impactos sejam iguais aos registados na fase de construção. 

 

7.13.5 Síntese de Impactes 

A tipologia deste projeto não é suscetível de provocar impactos negativos significativos ao nível da 

saúde humana, no entanto, prevê-se a existência de impactos Negativos, Pouco Significativos, 

provocados pelas ações dos processos de desmatação e edificação durante a fase de construção, 

trazendo implicações na qualidade do ar e no ambiente sonoro, com emissões de partículas e poluentes e 

emissões sonoras. 

Já na fase de exploração os impactos serão mais reduzidos, embora igualmente negativos e decorrem 

da emissão de poluentes e de emissões sonoras devido à presença de viaturas. 

A dimensão do Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo não tem impacto sobre os equipamentos 

de saúde existentes, local e regionalmente. 

Ao nível da qualidade da água, garantido o cumprimento das exigências legais de tratamento e controlo 

analítico, quer do sistema de captação e distribuição de água quer do sistema de drenagem, tratamento e 

descarga de águas residuais, não são esperados impactes ao nível da saúde humana. 

No Quadro 82, está representado a síntese dos impactes na Saúde humana associados às fases de 

construção e de exploração do projeto. 
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Quadro 82 - Classificação e síntese de impactes na Saúde humana. 

Ação geradora 
de Impacto 

Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Significância 
Natureza 

Tipo de 
impacte 

Desfasamento 
no tempo 

Magnitude Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Área de 
influência 

Alterações da 
qualidade da 

água 
- 0 - - - - - - Nulos 

Emissões de 
poluentes 

C - D I R R P L 
Muito pouco 
significativo 

Alterações 
climáticas 

- 0 - - - - - - Nulos 

equipamentos de 
saúde locais e 

regionais 
- 0 - - - - - - Nulos 

 

Inicio (Fase de Projeto): Construção (C); Exploração (E);  
Natureza: Positivo +; Negativo -; Nulo (0) 
Tipo de Impacte: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Temporário (T); Permanente (P) 
Desfasamento no tempo: Imediatos (I); Curto Prazo (Cp); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Muito Reduzida (MR); Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E); Muito Elevada (ME) 
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (pP); Provável (P); Certo (C) 
Área de influência: Local (L); Regional (R); Nacional (N); Transfronteiriços (T) 
Significância: Nulos ou inexistentes; Muito pouco significativo; Pouco significativo; Significativo; Muito significativo 

 

7.13.6 Impactes Cumulativos 

As principais características dos descritores que afetam a saúde humana onde se insere o Projeto 

Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo, são relativamente semelhantes àquelas onde se inserem outros 

projetos idênticos, próximos da propriedade. Como os impactos, na saúde humana, resultantes deste 

projeto são muito reduzidos, não se identificando que possa interagir de forma significativa com outros 

projetos. 

 

7.14 Ordenamento do Território e Condicionantes 

7.14.1 Metodologia 

No capítulo 5.14 identificaram-se a analisaram-se os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) com 

abrangência territorial na área de estudo. Dos IGT analisados, apenas o Plano Diretor Municipal de Alcácer 

do Sal vincula diretamente e imediatamente os particulares, para além das entidades públicas. 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), os planos sectoriais com 

incidência territorial (onde se incluem os Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas) e os planos 
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regionais e intermunicipais de ordenamento do território, vinculam as entidades públicas não sendo direta e 

imediatamente vinculativos para os particulares. 

Assim, é apresentada a análise de compatibilidade do presente projeto com o PDM em vigor, incluindo as 

respetivas servidões e restrições de utilidade pública e outras condicionantes ao uso do solo nele 

indicados, dado o seu carácter regulamentar aplicável ao projeto. Numa perspetiva de “contextualização” e 

para a compreensão das dinâmicas territoriais na área em estudo, será efetuada também a análise dos 

restantes Planos indicados no capítulo 5.13. 

Assim, na avaliação dos impactes ao nível do ordenamento do território, foram verificados e analisados os 

seguintes aspetos: 

 compatibilidade do projeto com as medidas e disposições estabelecidas nos IGT de âmbito nacional 

e regional, aplicáveis; 

 compatibilidade do projeto com o PDMAS, nomeadamente a classe de Ordenamento em que se 

insere; 

 compatibilidade do projeto com as servidões e restrições de utilidade pública aprovadas por 

diplomas legais e constantes da Planta de Condicionantes do PDM. 

Embora não constitua um IGT, dado o seu caráter orientador no que se refere à elaboração e revisão dos 

instrumentos de gestão florestal e municipal, será englobada no presente capítulo a análise do PMDFCI de 

Alcácer do Sal. 

 

7.14.2 Fase de Construção 

Face à tipologia do projeto, os impactes no descritor de Ordenamento do Território e Condicionantes, a 

ocorrer, restringir-se-ão à Fase de Construção, com a instalação dos pivots e áreas de produção de relva e 

restantes infraestruturas previstas na fase 2 do projeto. Para a identificação dos impactes, salientam-se os 

seguintes aspetos: 

 

 No âmbito do Programa Nacional de Ordenamento do Território (PNPOT) 

Tendo em conta os objetivos gerais do presente projeto, considera-se que ele se compatibiliza com os 

desafios territoriais do PNPOT que se considerou, no capítulo de caracterização da situação de referência, 

apresentarem maior relação com a tipologia do projeto em estudo, nomeadamente: 

D1 – Gerir os desafios naturais de forma sustentável; 
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D3 – Promover a inclusão social e valorizar a diversidade territorial. 

As medidas de ação definidas para o Sistema Natural do PNPOT abordam a gestão do recurso água, a 

valorização da biodiversidade, da paisagem e o ordenamento e revitalização dos territórios da floresta. 

Relativamente a este aspeto, verifica-se que o projeto agroflorestal da Herdade do Vale Gordo, integra a 

necessidade de compatibilização da produção agrícola e florestal com a salvaguarda dos valores naturais 

em presença, com destaque para os povoamentos de sobreiro, assim como uma preocupação de uma 

gestão eficiente dos consumos de água. 

No âmbito do Sistema Social do PNPOT, destacou-se a medida de ação relativa ao fomento de uma 

“abordagem territorial integrada de resposta à perde demográfica”. Tendo em conta a localização do projeto 

num contexto territorial de “declínio demográfico” é relevante o contributo do mesmo ao nível dos 

investimentos previstos e da criação de novos postos de trabalho. 

Relativamente às medidas de ação com maior relação com o projeto e que concorrem para o Sistema 

Económico do PNPOT, nomeadamente o reforço da competitividade da agricultura e da silvicultura, 

destaca-se o contributo do projeto para o desenvolvimento do sector primário do concelho, através da 

exploração agrícola e florestal da propriedade. A atividade agrícola enquadra-se no perfil económico 

definido no PNPOT para a região onde se insere o projeto, nomeadamente “Agricultura, Agroalimentar, 

Comércio e Serviços”. 

 

 No âmbito do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT) 

Para a Sub-região homogénea onde se insere a Herdade do Vale Gordo – “Pinhais do Alentejo Litoral”, o 

PROF estabelece as funções gerais de “conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de 

geomonumentos”, “função de produção”, e “função de protecção”. Estas funções foram assumidas no 

Plano de Gestão Florestal (PGF) da propriedade, nomeadamente no zonamento funcional que estabelece. 

Apresenta-se, resumidamente o definido no PGF para cada uma das zonas funcionais: 

 Conservação – Foram considerados espaços de conservação as áreas que integram a Estrutura 

Ecológica Municipal do PDMAS. Assume-se também a importância dos povoamentos florestais na 

sua função de conservação, complementarmente as outras funções que lhe são atribuídas, 

nomeadamente produção e conservação. 

 Produção – Nos espaços assim classificados visa-se a obtenção dos seguintes produtos: madeira 

para trituração (de pinhal bravo e manso), cortiça, pinha, lenha no montado de sobro. 

 Proteção – foram considerados como espaços de proteção: as áreas com declives >20% para 

proteção contra os agentes erosivos; as redes viárias e ferroviárias e respetivas faixas adjacentes, 
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consideradas faixas de gestão de combustíveis; as áreas sociais e envolventes, também 

consideradas FGC; as massas de água existentes. Assume-se também, a importância dos 

povoamentos florestais e áreas de matos na proteção da rede hidrográfica e dos solos. 

Relativamente aos objetivos específicos para a sub-região, o projeto em estudo promove o ordenamento 

dos espaços florestais através da implementação do PGF, não colidindo com os restantes objetivos 

previstos no PROF. 

 

 No âmbito do Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado e Mira – 2º ciclo (PGRH RH6 – 

2º ciclo) 

Tendo em conta os objetivos estratégicos e em particular as medidas operacionais definidas no PGRH 

RH6, analisadas no capítulo 5.13, analisam-se os aspetos relativos à poluição por nutrientes e pesticidas 

relacionados com a prática agrícola, e questões relativas ao uso eficiente da água associados ao projeto 

em estudo. 

Relativamente à poluição por nutrientes está previsto, no âmbito da exploração agrícola, o recurso a um 

sistema de otimização da quantidade de químicos, denominado “spoon feeding” (adubação à colher), de 

forma evitar desperdícios e lixiviados. Prevê-se também que seja dada preferência adubos de libertação 

lenta (9-12 semanas). Para além disso, a incorporação no solo das aparas de relva de corte, funcionando 

como adubo orgânico, permitirá reduzir em cerca de 1/4 as necessidades de fertilizante. 

Relativamente à poluição por pesticidas, e de acordo com o projeto, a eventual necessidade de aplicação 

de fitofármacos ocorrerá a nível curativo, depois de identificada a presença de pragas ou doenças através 

de análises laboratoriais executados dentro do plano de monitorização da VASVERDE. 

Relativamente ao uso eficiente da água, o projeto teve em conta a necessidade de minimizar o consumo 

de água. Para tal, foram instaladas na Fase 1 do projeto, uma estação meteorológica e uma sonda com 

sensor de humidade, de forma a adequar a dotação de rega aos teores de água do solo. No geral, a gestão 

eficiente da água foi um aspeto relevante na conceção do sistema de abastecimento e distribuição de água 

do projeto agroflorestal. 

Relativamente às águas residuais, o projeto não prevê a sua ligação à rede de drenagem de águas 

residuais, o que corresponde ao mais adequado face à sua tipologia e localização, de acordo com a 

Recomendação IRAR n.º 01/2007, Gestão de fossas sépticas estanques, no âmbito de soluções 

particulares de disposição de águas residuais, da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 



 

 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  317 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

Resíduos) e ao definido no Regulamento de Serviços de Saneamento e Águas Residuais da Câmara 

Municipal de Alcácer do Sal. 

 

 No âmbito do Programa Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) 

No âmbito da análise do PROT, destacaram-se dois Eixos Estratégicos (EE) na sua relação com a tipologia 

de projeto em estudo, nomeadamente o EE II - “Conservação e Valorização do Ambiente e do Património 

Natural” e o EE III - “Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional.” 

Na vertente da conservação e valorização do ambiente e do património natural, verificou-se que a área de 

projeto não se integra na ERPVA do PROT. No entanto, o projeto em estudo procura uma relação 

equilibrada com os habitats naturais existentes, resultando de um ajuste no terreno aos valores naturais da 

propriedade, que incluem os povoamentos de sobreiros, procurando uma minimização da afetação dos 

mesmos. 

Quanto ao subsistema riscos ambientais e tecnológicos, e tendo em conta que a área de projeto se insere 

numa área de “Vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação – Risco alto”, considera-se que o projeto em 

estudo teve em conta a “necessidade de acautelar a preservação das reservas de água subterrânea, 

evitando a infiltração de diversos tipos de substâncias poluentes”, conforme definido do PROT. Destacam-

se as medidas previstas ao nível das fertilizações, com o recurso a um sistema de otimização da 

quantidade de químicos e a preferência por adubos de libertação lenta, mas também as estruturas já 

existentes para minimização de lixiviados (por ex., sistema Heliosec® e bacias de retenção de apoio aos 

reservatórios de abastecimento das máquinas agrícolas). No capítulo 1.5.4 - Qualidade das águas foi 

analisada é calculado o Índice de Suscetibilidade (IS) para a área de Projeto e obtém-se um resultado de 

I.S. 55,2 o qual corresponde a uma vulnerabilidade moderada a baixa. 

Na vertente agrícola, o investimento previsto no âmbito do projeto em estudo destina-se à produção de 

tapetes de relva, que serão comercializados no mercado nacional e no mercado espanhol, para o 

segmento desportivo e da jardinagem. Na vertente florestal, o Plano de Gestão Florestal define os 

processos de otimização do rendimento da área florestal, nomeadamente a otimização da produtividade do 

montado em complemento com os pinheiros mansos, que são também uma fonte anual de rendimento.  

Assim, e como já referido relativamente ao PNPOT, considera-se que o projeto em estudo constitui um 

contributo para o desenvolvimento económico do concelho, nomeadamente ao nível do sector primário. 

Mais concretamente, contribui, à sua escala, para a “fixação de população ativa nos espaços rurais”, 
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conforme preconizado no PROT para as “áreas de elevada suscetibilidade à desertificação”, onde se insere 

a Herdade do Vale Gordo. 

 

 No âmbito do Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal 

No âmbito do ordenamento municipal, designadamente do Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal, 

analisou-se a compatibilização do projeto com as normas relativas ao uso do solo para categoria de espaço 

em que se integra a área de projeto, assim como com as servidões e restrições de utilidade pública e 

outras condicionantes ao uso do solo, identificadas na Planta de Condicionantes do PDMAS. 

 

 Classificação do Solo 

No que respeita às Classes e Categorias de Espaço contidas na Planta de Ordenamento do PDM de 

Alcácer do Sal, verifica-se que o projeto agroflorestal em estudo se compatibiliza com a classificação do 

solo em que se insere, nomeadamente na categoria dos “Espaços Florestais de Produção“.  

O Projeto Agroflorestal da Herdade do Vale Gordo contempla uma área de implantação de 90,06 hectares 

agrícolas e 92,30 florestais numa área total de 182,36 hectares. Na categoria de espaço em que se insere, 

a produção florestal corresponde ao uso dominante, sendo usos complementares os usos agrícola e 

pecuário e respetivas construções de apoio. São ainda compatíveis a “habitação própria do proprietário-

agricultor de exploração agrícola, pecuária ou florestal” e a “instalação de infraestruturas e equipamentos”, 

ambos previstos no projeto em estudo.  

Para as áreas de elevada e muito elevada perigosidade de incêndio florestal, o projeto não prevê a 

construção de edificações, o que vai ao encontro do estipulado no artigo 9º do regulamento do PDMAS - 

“Medidas de defesa contra incêndios”. O projeto em estudo compatibiliza-se também com as restantes 

medidas de defesa contra incêndios definidas no artigo acima referido, nomeadamente as medidas e ações 

a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e no PMDFCI e 

definição de faixas de gestão de combustíveis. Essa compatibilização é analisada abaixo, em maior 

detalhe. 
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 Servidões e restrições de utilidade pública 

Servidões e restrições de utilidade pública   Compatibilidade com os usos e ações previstos 

Domínio hídrico 

Os leitos e margens das linhas de água que 

atravessam a área de projeto, identificadas na Planta 

de Condicionantes do PDM AS, integram os bens 

patrimoniais sujeitos a servidões administrativas. 

Assim, as obras e/ou atividades previstas na legislação 

em vigor, a realizar nestas áreas, ficam sujeitas a 

autorização ou licença da ARH Alentejo. 

 

O projeto em estudo prevê o atravessamento das linhas 

de água e respetivas margens, pela rede de 

infraestruturas previstas na Fase 2, nomeadamente ao 

nível das condutas de adução, embora sejam à superfície, 

ficando assim sujeito a autorização ou licença da ARH 

Alentejo. 

Montado de sobro e azinho 

Na área em estudo, estão sujeitas a esta servidão a 

área a nascente da linha de caminho de ferro, 

representada na Planta de Condicionantes do PDM, 

mas também as áreas identificadas como povoamento 

de sobreiro, no âmbito da elaboração do PGF da 

Herdade do Vale Gordo. 

A instalação das novas áreas a regar e a implantação dos 

painéis solares implica, no seu conjunto, o abate de 138 

sobreiros em povoamento, numa área de 3,10 ha e o 

abate de 380 sobreiros isolados. 

Consequentemente, o corte ou arranque de sobreiros fica 

sujeita à autorização do ICNF, I.P., nos termos previstos 

na legislação. 

Rede viária – itinerário complementar 

Na área em estudo, está sujeita à servidão relativa às 
estradas nacionais do PRN, a faixa ao longo do IC1, 
numa largura de 35 metros para cada lado do eixo da 
via – zona de servidão “non aedificandi”. 

No sentido da salvaguarda do cumprimento da servidão 

administrativa associada ao IC1, foi consultada a 

Infraestruturas de Portugal tendo sido dada autorização 

para estender a vedação que se encontra já efetuada.  

Foi também emitida pela IP, licença de utilização privativa 

do Domínio Público Rodoviário para a construção do 

acesso ao terreno (Volume III – Anexo 4).  

Rede ferroviária – Zona non aedificandi 

A área de estudo confina com o caminho de ferro da 

Linha do Sul, ficando sujeita às servidões e restrições 

previstas no regime jurídico dos bens do domínio 

ferroviário. 

Foi consultada a Infraestruturas de Portugal, tendo sido 

dada autorização para a colocação de vedação entre os 

km 84,200 e 85,740 – Lado Esquerdo (Volume III – 

Anexo 4). 
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Servidões e restrições de utilidade pública   Compatibilidade com os usos e ações previstos 

Rede elétrica – infraestruturas de transporte 
de energia elétrica 

A área de projeto é atravessada por linhas elétricas de 

alta tensão, junto ao seu limite nascente. Nestas áreas, 

nas respetivas zonas de proteção, devem ser 

efetuadas as operações de corte e decote de árvores 

de forma a garantir a distância de segurança mínima 

aos condutores elétricos.  

 

O Plano de Gestão Florestal da Herdade do Vale Gordo 

(Anexo 12 – Volume III), identifica, na planta de 

zonamento funcional, as áreas afetas à função de 

proteção, as quais incluem as faixas ao longo das linhas 

elétricas e que correspondem a faixas de gestão de 

combustíveis do PMDFCI de Alcácer do Sal (faixas de 10 

metros para cada lado dos fios condutores). 

Reserva Agrícola Nacional 

Uma área localizada no seu extremo noroeste da 

Herdade do Vale Gordo, encontra-se classificada como 

RAN. De acordo com o respetivo regime jurídico, as 

áreas de RAN devem ser afetas à atividade agrícola e 

são áreas non aedificandi. São, no entanto, admitidos 

outros usos, que não o agrícola. 

 

As áreas de RAN da Herdade do Vale Gordo, 

apresentam-se presentemente com ocupação agrícola, 

não estando prevista a alteração desta ocupação. 

 

Outras condicionantes ao uso do solo 

 

 Perigosidade de incêndio (elevada e muito elevada) 

As condicionantes ao uso do solo associados às áreas de elevada e muito elevada perigosidade de 

incêndio, decorrentes do regulamento do PDM de Alcácer do Sal, dizem respeito à interdição de 

construção de novos edifícios nas áreas assim classificadas na Planta de Condicionantes Geral do 

PDMAS. Verifica-se que, no projeto em estudo, não está prevista a construção de edifícios ou qualquer 

infraestrutura nas áreas de elevada ou muito elevada perigosidade de incêndio, compatibilizando-se, 

também neste aspeto, com o PDM. 

A compatibilidade com as restantes medidas de defesa contra incêndios é analisada seguidamente, no 

âmbito do PMDFCI de Alcácer do Sal, o qual integra as disposições previstas no Sistema Nacional da 

Defesa da Floresta contra Incêndios. 
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 No âmbito do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios 

O 1º Eixo Estratégico do PMDFCI – “Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais”, tem como 

objetivo estratégico “promover a gestão florestal e intervir preventivamente em áreas estratégicas”. Para 

isso são definidos objetivos operacionais entre os quais se destacou, no capítulo de caracterização, “a 

implementação de programa de gestão de combustíveis”. 

O PMDFCI de Alcácer do Sal identifica as faixas de gestão de combustível do concelho que atravessam a 

Herdade do Vale Gordo. Estas encontram-se delimitadas no PGF, nomeadamente na Carta de 

Compartimentação em Unidades Operativas de Gestão. A Unidades Operativas de Gestão – FGC (Faixas 

de Gestão de Combustíveis) definida, tem como objetivos de gestão: 

 “Implementação de Faixas de Redução de Combustível (FRC) definidos no âmbito do PMDFCI de 

Alcácer do Sal (rede secundária e mosaicos de parcelas de gestão de combustível); 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível constituintes da Rede Terciária de FGC 

(aceiros perimetrais) como proteção dos investimentos agroflorestais e de diminuição do risco de 

incêndio florestal; 

 Redução do material vegetal (estratos herbáceo e arbustivo) através de limpezas de matos com 

meios mecânicos (corta matos) e moto-manuais”. 

As orientações de gestão são definidas mais detalhadamente para cada uma das parcelas que integram a 

UOG- Faixas de Gestão de Combustíveis, onde se incluem: (Volume IV – Desenho 22). 

 Implementação de Faixas de Redução de Combustível constituintes da rede terciária de FGC 

associadas à proteção das novas edificações a construir nos espaços florestais, previstas no 

projeto agroflorestal da Herdade do Vale Gordo;  

 Redução do material vegetal (estratos herbáceo e arbustivo) através de limpezas de matos com 

meios mecânicos (corta-matos) e moto-manuais numa faixa de 50 metros em torno das novas 

edificações. 

Em síntese, considera-se que o projeto vai ao encontro ou não é conflituante com os objetivos, orientações 

ou normas definidas nos planos de âmbito nacional e regional.  

Relativamente ao PDM de Alcácer do Sal, diretamente vinculativo dos particulares, verifica-se que o projeto 

em estudo vai ao encontro das normas estabelecidas para a categoria de espaço do PDM em que se 

insere. 
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Quanto às servidões e restrições de utilidade pública, verifica-se que o projeto em estudo é compatível com 

os condicionamentos ao uso do solo aplicáveis, ressalvando-se, no entanto, a necessidade de parecer 

favorável junto das entidades, nomeadamente ao nível do pedido de abate de sobreiros, junto do ICNF, e 

intersecção de infraestruturas com o Domínio Hídrico, junto da ARH Alentejo. 

Assim, no que respeita ao ordenamento do território, conclui-se que o impactes deste projeto será no geral 

positivo, porque concretiza as orientações de ocupação do território previstas nos Instrumentos de Gestão 

do Território. Será também direto, local, certo, irreversível, de magnitude reduzida, e, muito pouco 

significativo, considerando a reduzida dimensão da área de intervenção do projeto. 

 

7.14.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração não ocorrerão alterações ao uso do território, pelo que não ocorrerão impactes. 

 

7.14.4 Síntese de Impactes 

No Quadro 83, está representado a síntese dos impactes no Ordenamento do Território e Condicionantes 

associados às fases de construção e de exploração do projeto. 

 

Quadro 83 - Classificação e síntese de impactes no Ordenamento do Território e Condicionantes. 

Ação geradora 
de Impacto 

Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Significância 
Natureza  Tipo de 

impacte  Duração  Desfasamento 
no tempo  Magnitude Reversibilidade

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência

Compatibilização 
com os IGT  

C + D P I R I C L 
Muito
Pouco 

Significativo

  

Inicio (Fase de Projeto): Construção (C); Exploração (E);  
Natureza: Positivo +; Negativo -; Nulo (0) 
Tipo de Impacte: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Temporário (T); Permanente (P) 
Desfasamento no tempo: Imediatos (I); Curto Prazo (Cp); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Muito Reduzida (MR); Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E); Muito Elevada (ME) 
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (pP); Provável (P); Certo (C) 
Área de influência: Local (L); Regional (R); Nacional (N); Transfronteiriços (T) 
Significância: Nulos ou inexistentes; Muito pouco significativo; Pouco significativo; Significativo; Muito significativo 
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8 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE IMPACTES 

8.1 Considerações Prévias 

Na sequência da etapa anterior, de identificação e avaliação de impactes ambientais, neste capítulo são 

identificadas e descritas as medidas ambientais adequadas e necessárias que deverão ser adotadas de 

forma a minimizar ou compensar os impactes ambientais negativos e potenciar os impactes ambientais 

positivos do projeto, tornando-o, deste modo, ambiental e socialmente equilibrado e sustentável. 

As medidas propostas podem ser agrupadas em dois tipos: 

 Medidas de caráter geral, consistindo em recomendações que configuram boas práticas 

ambientais e que, portanto, beneficiam mais do que um descritor, sendo consideradas de âmbito 

transversal e essencialmente direcionadas para a fase de construção; 

 Medidas de minimização e de compensação de impactes, específicas, por descritor, 

consistindo em ações a implementar, quer em fase prévia ao início da fase de construção, quer 

durante a construção e exploração do projeto, podendo ser da responsabilidade do proponente ou 

do empreiteiro. 

Na definição das medidas gerais e específicas, por descritor, foi tido em consideração o conteúdo do 

documento “Medidas de minimização gerais da fase de construção” da APA, tendo sido retidas as medidas 

passíveis de ser aplicadas ao projeto em causa. 

Nos pontos seguintes são apresentadas as medidas ambientais a adotar, bem como as medidas de 

compensação. 

 

8.2 Medidas de Carácter Geral 

8.2.1 Fase de preparação prévia à execução das obras 

As medidas seguidamente descritas são especialmente direcionadas para as atividades construtivas, 

nomeadamente instalação e gestão do(s) estaleiro(s), atividades da obra, circulação de veículos, 

funcionamento de maquinaria e outras atividades, destinando-se a serem integradas num posterior plano 

de gestão ambiental da empreitada, a cargo da entidade executante, de modo a garantir a sua efetiva 

aplicação. Deste modo, e para facilitar o entendimento quanto à sua aplicabilidade, foram agrupadas 

segundo a fase da obra e atividades a que se destinam. Por outro lado, foram mantidas a numeração e o 
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mais possível, a redação original (de acordo com o documento da APA), para melhor se perceber a 

integração dessas medidas na empreitada associada ao projeto em análise. 

No Quadro 84, são apresentadas as medidas de minimização e compensação e a sua relação com as 

componentes/fatores ambientais sobre as quais cada medida tem efeitos positivos/preventivos durante a 

Fase de Construção. Sendo posteriormente apresentadas a listagem com cada uma das medidas 

propostas. 

 

Quadro 84 – Relação entre as Medidas de minimização (M) e as componentes/fatores ambientais sobre as quais 

cada medida tem efeitos positivos/preventivos durante a Fase de Construção. 

Componente/Fator Ambiental Identificação da medida de minimização Fase de Construção 

Solo e Uso do Solo 
M3; M6; M7; M9; M10; M14; M15; M16; M17; M18; M19; M20; M21; M22; 

M23; M33; M35; M37; M38; M41; M43; M45; M48; M49 

Geologia, Geomorfologia e 

Geotecnia 
M3; M6; M7; M9; M10; M14; M16; M21; M22; M23 

Recursos Hídricos 
M3; M4; M6; M7; M9: M15; M19; M21; M22; M23; M27; M30; M33; M35; 

M36; M37; M38; M41; M43; M45; M47; M48; M49; M53 

Sistemas Ecológicos M3; M6; M7; M9; M10; M21; M22; M23; M30; M31; M37 

Paisagem 
M3; M5; M6; M7; M9; M10; M11; M20; M21; M22; M23; M50; M51; M54; 

M55 

Qualidade do Ar M3; M6; M24; M27; M30; M33; M36; M37; M42 

Ambiente Sonoro M3; M6; M24; M31; M32; M33; M34; M39 

Resíduos M3; M6; M11; M19; M40; M41; M42; M43; M45; M46; M49 

Património Cultural M3; M6; M7; M12; M13; M21; M22; M23 

Socioeconomia M1; M2; M24; M25; M26; M27; M28; M29: M30; M31; M33; M34; M28 

Saúde Humana M15;M28; M29; M30; M31; M32; M33; M34; M36; M37; e M39 

 

8.2.2 Fase de execução da obra 

M1. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 

população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 

localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 

população, designadamente a afetação das acessibilidades; 
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M2. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento 

de eventuais reclamações; 

M3. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às 

medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos 

trabalhos; 

M4. Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos níveis de perturbação 

das espécies de fauna na área de influência dos locais dos trabalhos, nos períodos mais críticos, 

designadamente a época de reprodução, que decorre genericamente entre o início de abril e o fim de 

junho. 

M5. Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o enquadramento 

paisagístico adequado que garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença das obras e 

respetiva integração na área envolvente. 

M6. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos 

os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na 

fase da execução das obras, e respetiva calendarização. Este PGA deverá incluir um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) das obras. O PGA deve ser elaborado pelo empreiteiro antes do início da execução da 

obra, e sujeito à aprovação do dono da obra. 

 

8.2.3 Fase final da execução das obras 

8.2.3.1 Implantação dos estaleiros e parques de materiais 

M7. O estaleiro e parque de materiais e viaturas devem localizar-se no estaleiro de apoio já existente, 

utilizado para a realização de infraestruturas na Fase 1 (Desenho 24 – Volume IV); devem ser 

privilegiados locais de declive reduzido, e acesso próximo existentes, para evitar ou minimizar 

movimentações de terras e abertura de acessos. A zona do estaleiro e parque de materiais e viaturas não 

deve ocupar as condicionantes identificadas na Plantas de Condicionantes do PDM de Alcácer do Sal 

(Desenho 5, do Volume IV – Peças Desenhadas). Não devem ser ocupados os seguintes locais: 

- Áreas do domínio hídrico; 

- Áreas inundáveis; 

- Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

- Perímetros de proteção de captações; 
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- Áreas classificadas da RAN ou da REN; 

- Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

- Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

- Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

- Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

- Áreas de ocupação agrícola;  

- Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

- Zonas de proteção do património. 

M8. Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, se necessário, de forma a evitar os impactes 

resultantes do seu normal funcionamento. 

 

8.2.3.2 Desmatação, limpeza e decapagem dos solos 

M9. As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos 

devem ser limitados às zonas estritamente indispensáveis; 

M10. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra; 

M11. A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e 

devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização; 

M12. Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património arqueológico deve-se efetuar o 

acompanhamento arqueológico das ações de desmatação e proceder a prospeção arqueológica das áreas 

cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da caracterização da situação de referência. 

 

8.2.3.3 Escavações e movimentação de terras 

M13. Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património arqueológico deve-se efetuar o 

acompanhamento arqueológico de todas as ações que impliquem a movimentação dos solos, 

nomeadamente escavações e aterros, que possam afetar o património arqueológico; 

M14. Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 

repetição de ações sobre as mesmas áreas; 
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M15. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a 

minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e 

o transporte sólido; 

M16. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de maior pluviosidade e 

devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo 

deslizamento; 

M17. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de 

modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção); 

M18. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 

armazenados em locais com características adequadas para depósito; 

M19. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes 

devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por 

infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final 

adequado; 

M20. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas 

impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade; 

M21. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito não 

deve ocupar as condicionantes identificadas na Planta de Condicionantes do PDM de Alcácer do Sal 

(Desenho 05, do Volume IV – Peças Desenhadas). A seleção dessas zonas de depósito deve excluir as 

seguintes áreas: 

- Áreas do domínio hídrico; 

- Áreas inundáveis; 

- Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

- Perímetros de proteção de captações; 

- Áreas classificadas da RAN ou da REN; 

- Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

- Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

- Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

- Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

- Áreas de ocupação agrícola; 
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- Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

- Zonas de proteção do património. 

 

8.2.3.4 Construção e reabilitação de acessos 

M23. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário 

proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser 

realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que 

posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso; 

M24. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, 

tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações. 

M25. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou 

em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local; 

M26. Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego submeter previamente os 

respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização; 

M27. Garantir a limpeza regular dos acessos e das áreas afetas à obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra. 

 

8.2.3.5 Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria 

M28. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 

equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a 

levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a 

recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas); 

M29. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 

moderadas; 

M30. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados, com carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras; 

M31. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 

ruído possível; 
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M32. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 

nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção; 

M33. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma 

a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos 

riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à 

emissão de ruído; 

M34. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor; 

M35. Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistema 

de drenagem de águas pluviais; 

M36. Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local da obra, de forma a evitar o 

levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria; 

M37. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, 

nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, 

acumulação e ressuspensão de poeiras; 

M38. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá 

obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos 

rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e 

procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados; 

M39. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de 

sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais 

ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído. 

 

8.2.3.6 Gestão de produtos, efluentes e resíduos 

M40. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis 

de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista 

Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos 

finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos; 

M41. Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de 
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eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas 

margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração. 

M42. São proibidas queimas a céu aberto; 

M43. Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados 

em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem 

das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem; 

M45. Os óleos e lubrificantes usados devem ser armazenados em recipientes adequados e estanques, 

para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem; 

M46. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com 

base nas guias de acompanhamento de resíduos; 

M47. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de 

acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques 

ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento; 

M48. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 

drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma 

a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os 

solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

M49. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento 

e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

 

8.2.3.7 Fase final da execução das obras 

M50. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 

do estaleiro e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre 

outros. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do 

início dos trabalhos; 

M51. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra; 

M52. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra; 
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M53. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 

sido afetados pelas obras de construção; 

M54. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada – através da 

reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a 

descompactação e arejamento dos solos; 

M55. Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a 

necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção. 

 

8.3 Medidas Específicas 

8.3.1 Clima 

Relativamente aos impactes sobre o clima, não se preveem medidas específicas. No entanto, o clima 

interfere com uma das medidas compensatórias, relativas ao uso atual dos solos que consiste na plantação 

de Quercíneas, como compensação por aquelas que terão se ser abatidas.  

Considerando que os estudos científicos mais recentes preveem o desaparecimento do Sobreiro (Quercus 

suber) na generalidade do Sul de Portugal, no quadro das alterações climáticas, no prazo de poucas 

décadas propõe-se que a autoridade administrativa pondere se será preferível efetuar a compensação 

plantando azinheiras (Quercus rotundifolia). 

 

8.3.2 Geologia, Geomorfologia e Geotecnia 

8.3.2.1 Fase de Construção 

Não foram identificados impactes significativos sobre o fator ambiental Geologia. Ainda assim, preconiza-se 

para a fase de construção: 

 Que as lavagens das betoneiras ocorram em bacias dedicadas e semi-impermeabilizadas, não 

sendo permitida a libertação de restos de cimento e/ou betão fora destes locais.  

 As ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza devem ser limitadas às zonas 

estritamente indispensáveis para a execução da obra e, sempre que possível, no período de menor 

precipitação para evitar fenómenos erosivos; 



 

 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  332 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

 Criar mecanismos de fiscalização sistemáticos e eficientes das obras de construção e reforço, para 

melhorar ou garantir a qualidade do produto final, as construções a edificar ou reforçar, incluindo a 

respetiva resistência sísmica. 

 

8.3.2.2 Fase de Exploração 

Não existem medidas de minimização na fase de exploração para este descritor. 

 

8.3.3 Solos e Uso do Solo 

8.3.3.1 Fase de Construção 

Não se propõem medidas específicas. Porém, o descritor de solos beneficiará com as medidas de 

minimização gerais previstas neste EIA, particularmente com aquelas que visam minimizar a possibilidade 

de contaminação acidental dos solos. 

 

8.3.3.2 Fase de Exploração 

A principal medida de minimização de impactes direcionada ao descritor de solos, consiste na observância 

das boas práticas agrícolas e no cumprimento das normas legais. Acrescem as opções de adubação e rega 

descritas no projeto, minimizarão os impactes. 

No entanto, o descritor de solos beneficiará com algumas das medidas de carácter geral, sobretudo 

aquelas que visa minimizar as hipóteses de contaminação acidental 

 

8.3.4 Recursos Hídricos 

Como medidas de minimização específicas relativamente à proteção dos recursos hídricos (aspetos 

quantitativos e de qualidade das águas) preconizam-se as seguintes, discriminadas por fases: 

 

8.3.4.1 Fase de Construção 

 Executar as movimentações de terras em época do ano seca e no período de tempo mais curto 

possível, diminuindo assim a probabilidade de arraste de partículas para a linha de água existente 

no sector oeste da área de Projeto; 
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 Nos períodos mais secos e ventosos, aspergir os materiais de granulometria mais fina, passíveis de 

dispersão e subsequente deposição nos cursos de água; 

 Deverão existir sanitários amovíveis, sendo os efluentes domésticos encaminhados para destino 

final por entidade licenciada para o efeito; 

 Caso haja lugar à lavagem de betoneiras dentro da área de Projeto, deverá ser criada pequena 

bacia dedicada, impermeabilizada com geotêxtil, de tal modo as águas se infiltrem e o cimento fique 

retido para subsequente encaminhamento para destino final adequado; 

 Instalar contador no estaleiro, para controlo e monitorização dos consumos de água, facilitando 

deste modo a identificação de situações anómalas, nomeadamente desperdício de água e/ou fugas 

não identificadas; 

 Os combustíveis e óleos (novos e usados) terão de estar armazenados em local próprio, sobre base 

impermeável e, preferencialmente em local coberto e protegido das chuvas. 

 

8.3.4.2 Fase de Exploração 

 O Proponente deverá possuir registo detalhado e atualizado dos quantitativos de adubos/ 

fertilizantes e fitofármacos aplicados assim como dos respetivos períodos de aplicação; 

 Os fitofármacos terão de ser devidamente acondicionados e armazenados nos armazéns existentes, 

cumprindo-se escrupulosamente as normas de manuseamento e segurança indicadas pelos 

produtores dos fitofármacos; 

 O Proponente deverá instalar e manter operacional durante a fase de exploração, um conjunto de 

sondas de humidade, de tal modo lhe permita, em tempo útil, adaptar as dotações de rega; 

 O Código das Boas Práticas Agrícolas deverá ser cumprido, nomeadamente no que respeita à não 

aplicação de adubos de libertação rápida e/ou fitofármacos em períodos de elevada pluviosidade; 

 Deverá ser expressamente proibido o armazenamento (ainda que temporário) de quaisquer adubos 

e/ou fitofármacos na proximidade dos furos verticais. Esta proibição deverá incluir as respetivas 

embalagens vazias. 

 



 

 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  334 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

8.3.5 Qualidade do Ar 

8.3.5.1 Fase de Construção 

 Controlar as condições de limpeza dos locais de obra e estaleiro, no sentido de evitar acumulação 

de terras e zonas de emissão de poeiras suscetíveis de serem ressuspensas, quer por ação do 

vento, quer por ação da movimentação de veículos; 

 Proceder ao humedecimento periódico, através de aspersão controlada de água, dos locais onde 

poderão ocorrer, durante a realização dos trabalhos, maiores emissões de poeiras (caminhos não 

asfaltados, zonas de trabalho, depósito de terras, etc.); 

 Manter limpos os acessos aos locais de obra e estaleiro, através de lavagens regulares dos pneus 

das máquinas e camiões afetos às obras, sobretudo quando houver que recorrer às estradas, 

nomeadamente a IC1; 

 Assegurar que as normas vigentes respeitantes ao recobrimento das cargas dos veículos que 

transportam materiais (terras, areias, etc.) estão a ser corretamente executadas, em particular para 

os veículos que circulem nas estradas locais (IC1); 

 Adotar medidas de gestão de tráfego visando diminuir as emissões de poeiras, nomeadamente 

através definição de percursos de circulação e imposição de limites de velocidade; 

 Acondicionar os montes de detritos e depósitos de terras, com o objetivo de evitar o seu arraste pelo 

vento; 

 Manter limpos os acessos a estaleiros e locais de obras; 

 Manutenção dos equipamentos, máquinas e veículos afetos à obra que produzem emissões 

atmosféricas e utilização, sempre que possível, de práticas menos poluentes. 

 

8.3.5.2 Fase de Exploração 

 Recomenda-se que se proceda à manutenção dos equipamentos e veículos afetos ao Projeto 

Agroflorestal, por forma a assegurar o seu correto funcionamento, e consequentemente a 

minimização das emissões de poluentes atmosféricos. 
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8.3.6 Ambiente Sonoro 

8.3.6.1 Fase de Construção 

Para a fase de construção ou desativação, apenas existem limites específicos a cumprir se ocorrerem 

atividades junto a escolas ou hospitais, nos horários de funcionamento desses estabelecimentos, ou junto a 

Habitações, no horário 20h-8h de dias úteis e/ou ao fim-de-semana e/ou feriados, e se as atividades 

tiverem duração superior a 30 dias (artigos 14.º e 15.º do RGR). 

Dado que não se prevê a ultrapassagem dos limites legais em vigor, nem a ocorrência de impactes 

significativos, apresenta-se como desnecessária a definição de qualquer medida de minimização de ruído 

específica, devendo no entanto ser verificadas as medidas estabelecidas pela APA no documento Medidas 

de Minimização Gerais da Fase de Construção, de onde se destacam as seguintes medidas no âmbito do 

ambiente sonoro: 

 APA31. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem 

o menor ruído possível; 

 APA32. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção; 

 APA33. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, 

de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 

emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído; 

 APA34. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor; 

 APA39. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação 

de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos 

mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral 

do Ruído. 

De referir ainda, por corresponder a uma exigência legal: 

 Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve exceder em 

mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o nº 1 do Artigo 22º do DL 9/2007. 

Acrescenta-se ainda que: 
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 As áreas de estaleiro e outras infraestruturas necessárias à obra devem ser afastadas do recetor 

sensível identificado. 

 

8.3.6.2 Fase de Exploração 

Para a fase de exploração, considera-se que são necessárias Medidas de Minimização de Ruído, quando 

se prevê a ultrapassagem os valores limite de exposição (artigo 11.º do RGR) ou do critério de 

incomodidade (artigo 13.º do RGR). 

Dado que, se prospetiva o cabal cumprimento dos limites legais aplicáveis e ocorrência de impactes pouco 

significativos, apresenta-se como desnecessária a definição de qualquer medida de minimização de ruído 

específica para esta fase. 

 

8.3.7 Sistemas Ecológicos 

8.3.7.1 Fase de Construção 

Face ao baixo valor biológico da área de estudo, não se propõem medidas específicas para a fauna, flora e 

vegetação. Porém, este descritor beneficiará com as medidas de minimização gerais previstas neste EIA, 

particularmente com aquelas que visam minimizar o ruído e a emissão de poeiras. 

 

8.3.7.2 Fase de Exploração 

Do ponto de vista da conservação das espécies e dos habitats não existem medidas de minimização 

passíveis de reduzir os impactes associados de forma significativa, porque a natureza do principal impacte 

consiste na ocupação do terreno por culturas agrícolas, fator que não pode ser minimizado sem diminuir a 

área afeta ao projeto. 

Uma medida compensatória que poderá revelar-se útil consiste na sementeira de Santolina impressa 

(atualmente não existente na Herdade) e de Armeria rouyana em áreas adjacentes aos pivots e nas áreas 

de compensação devidas pelo abate de sobreiros.  

Este procedimento visa acelerar a colonização dos terrenos adjacentes às áreas agrícolas os quais, como 

foi referido na situação de referência, são particularmente adequados para Santolina impressa e Armeria 

rouyana. Neste enquadramento, propõe-se: 

 A colheita de sementes no Sítio Comporta/Galé, das espécies supracitadas; 



 

 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  337 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

 A sementeira, em torno das áreas florestais que rodeiam os pivots e nas áreas sujeitas a plantação 

de sobreiros. 

 Mínimo de 10 sementes/m2, por espécie; 

 Cada área de sementeira deverá ter 100 m de comprimento. 

 

8.3.8 Paisagem 

8.3.8.1 Fase de Construção 

Dentro das medidas a introduzir na fase de construção, para minimização dos impactes paisagísticos 

negativos, destacam-se as seguintes: 

 Balizamento claro das áreas a intervir, nomeadamente implementação das novas áreas a regar e de 

outras estruturas previstas, de forma a conter quaisquer intervenções negativas em elementos 

importantes da paisagem envolvente, nomeadamente, sobreiros isolados ou em povoamento; 

 Privilegiar o uso de caminhos já existentes ou caminhos que posteriormente sejam para manter na 

fase de exploração do projeto. 

 Reduzir ao mínimo o período de tempo em que os solos ficam descobertos e sujeitos aos processos 

erosivos. 

 

8.3.8.2 Fase de Exploração 

A principal medida de minimização de impactes direcionada ao descritor da paisagem, consiste na 

observância das boas práticas agrícolas e no cumprimento das normas legais.  

 

8.3.9 Resíduos 

8.3.9.1 Fase de Exploração 

 Potenciar a reutilização de materiais e, quando esta não for possível, encaminhar preferencialmente 

os resíduos para reciclagem, ou outras formas de valorização, em detrimento da eliminação 

definitiva dos mesmos; 

 Concentrar os resíduos em local adequado da exploração agrícola, relativamente afastados e 

isolados da área de produção preferencialmente cobertos para evitar a exposição ao sol e à chuva; 
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 Os resíduos devem ser armazenados em condições que evitem a sua dispersão e contaminação da 

área em redor (contaminação do solo e da água); 

 Limpar, agrupar sem misturar os vários tipos de resíduos; 

 A separação dos resíduos deve ser realizada de acordo com as suas características e o seu destino 

final; 

 Manter na exploração os óleos usados, em bidões, em local adequado, (solo impermeabilizado e 

afastado de fontes de ignição). Os bidões para concentração de óleos usados, até 200 Litros, não 

necessitam de autorização legal; 

 Armazenar as embalagens de produtos fitofarmacêuticos e de medicamentos em locais secos e 

abrigados, longe do alcance das crianças e dos animais e afastado da área das culturas e das 

colheitas; 

 Deverá manter um registo atualizado, com informações relativas às quantidades e características 

dos resíduos agrícolas produzidos, ao processo que lhe deu origem e seu destino. 

 O armazenamento dos resíduos agrícolas na exploração deve ser temporário; 

 Os equipamentos de armazenamento e separação de resíduos devem estar devidamente 

identificados, referindo o tipo de resíduo a que se destinam; 

 Os resíduos líquidos perigosos devem ser armazenados de modo a evitar potencial contaminação 

do solo e da água (sobre bacias de retenção, em zona coberta e impermeabilizada, etc.); 

 Os resíduos devem ser encaminhados para destino final adequado e a sua recolha deve ser 

realizada em função da sua produção; 

 Encaminhar os seus resíduos através de operadores licenciados que, ao conduzi-los para a 

reciclagem, os valorizam; 

 É expressamente proibido a mistura de resíduos perigosos com não perigosos, o abandono de 

resíduos e a queima de resíduos; 

 Deverá ainda ser definido um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 

suscetíveis de serem produzidos na fase de exploração do Projeto AgroFlorestal, com a sua 

identificação e classificação, em conformidade com a nova Lista Europeia de Resíduos (LER), de 

acordo com a Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, que altera a Decisão 
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2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio. A estruturação de um Plano de Gestão de Resíduos ao 

nível da exploração, permitirá uma internalização mais rápida e efetiva das Boas Práticas de 

manuseamento, acondicionamento, separação e deposição dos resíduos produzidos e uma maior 

adequação das soluções de gestão à realidade da exploração, permitindo maximizar os 

quantitativos encaminhados para reciclagem e minimizar os respetivos custos de gestão. 

 Em caso de derrame acidental: 

- Junto ao local de armazenamento de produtos inflamáveis, tóxicos ou perigosos (fitofármacos, 

pesticidas, combustíveis, óleos, etc.) deverá existir um kit de derrames, contendo material 

absorvente para conter os derrames; 

- No caso de derrames acidentais, as terras contaminadas deverão ser armazenadas em locais que 

evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas por infiltração ou escoamento das 

águas pluviais, até serem enviadas para destino final adequado; 

- O material contaminado (solos, materiais absorventes, panos de limpeza, etc.) deve ser 

encaminhado para o mesmo destino final que o material contaminante. 

 

8.3.10 Património Cultural 

Não foram identificados elementos patrimoniais dentro da Herdade do Vale Gordo. A prospeção do terreno 

permitiu compreender a dinâmica ocupacional do terreno. Neste sentido, não se preconizam medidas de 

minimização específicas dado que pelos resultados obtidos tal não se justifica. 

 

8.3.11 Sócio Economia 

8.3.11.1 Fase de Construção 

Propõe-se a implementação das seguintes medidas: 

 Assinalar devidamente as frentes de obra, o local do estaleiro e outras instalações afetas à 

realização das obras (como parques de viaturas e de materiais, se localizados fora do estaleiro); 

 Programar os trabalhos que emitam níveis significativos de ruído para períodos do dia em que há 

menos probabilidade de afetar a população próxima (habitação isolada a norte); 

 Dentro do possível, prever, nas condições de seleção da Entidade Executante da Obra, cláusulas 

que deem preferência à contratação de serviços e mão-de-obra local; 
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 Otimizar e racionalizar a circulação de viaturas pesadas, de forma diminuir o número de viagens de 

e para o estaleiro, p.e, privilegiando, sempre que possível, a sua circulação com carga plena, 

evitando transportes sem carga ou carga incompleta. 

 

8.3.11.2 Fase de Exploração 

Propõe-se a implementação das seguintes medidas: 

 Tentar, ao máximo, a contratação de mão de obra local (da freguesia onde se implanta o projeto); 

 Se necessário, criar uma rede de fornecimento de bens e serviços vários que assente em empresas 

do concelho; 

 Manter os espaços florestais da propriedade, tirando partido deles de forma ambientalmente 

sustentável e zelando pela sua manutenção em boas condições, cumprindo as funções a que estão 

destinados. 

 

8.3.12 Saúde Humana 

Face à ausência de impactes relevantes, não se propõem medidas específicas. Porém, este descritor 

beneficiará com as medidas de minimização gerais previstas neste EIA, particularmente com aquelas que 

visam minimizar o ruído, recursos hídricos e a emissão de poeiras.  

 

8.3.13 Ordenamento do Território e Condicionantes 

Face à ausência de impactes negativos não se propõe medidas de minimização. 

 

8.4 Medidas de Compensação 

As medidas de compensação apresentadas no PGF visam uma distribuição das intervenções anualmente 

de forma equilibrada, por todo a área de intervenção florestal da Herdade do Vale Gordo. No entanto, 

alerta-se para o facto de que no âmbito do cumprimento do planeamento estabelecido no presente PGF, o 

mesmo encontra-se condicionado à autorização do abate de sobreiros previstos por parte do ICNF, o 

que implicará a prévia aprovação do presente EIA. 
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Como referido anteriormente, para a instalação da Fase 2 será necessário, mediante a devida 

autorização de abate emitida pelo ICNF, o abate de 518 sobreiros (380 isolados, estando 376 

exemplares nas áreas dos pivots e 4 na área dos painéis solares; e 138 em povoamento), identificado 

no Desenho 25 do Anexo IV. 

Para o pedido de abate de 3,10 ha de povoamento de sobreiros existentes, o PGF demonstra a 

delimitação de 31 ha de povoamento na exploração, fora da área irrigável (Volume III – Anexo 12). Ele 

promove ainda a utilização da mancha classificada na Planta de Condicionantes do PDMAS, como 

mancha de Montado de Sobro e Azinho, e propõe recuperar e reconverter em nova plantação de 

sobreiros. Propõe-se o adensamento dessa área com sobreiro (parcelas A1.2 e B1.1 – de acordo 

com o PGF em anexo), a um compasso de 6x4 (417 plantas/ha). 

Assim, será promovida a conversão de cerca de 3,10 hectares de povoamentos puros de sobreiro 

para regadio. Assim, com a aplicação da compensação por plantação em área com sobreiros 

dispersos ou terreno nú igual à área de abate (6 ha) x 1,25, o que corresponde a 7,5 ha. No Desenho 25 

do Anexo IV são identificados os sobreiros a abater e definida a respetiva área de compensação. 

Com a presente proposta, a área de povoamentos de sobreiro na exploração passará a ser de 36,5 

hectares, pelo que, a área sujeita a corte, sendo inferior a 20 hectares, não ultrapassa 10% da 

superfície da exploração ocupada por sobreiros. 

Deste modo, cumpre-se o disposto no Artigo 8º do DL 169/2001, de 25 de maio, sendo que existe na 

exploração área suficiente par ao cumprimento do estabelecido na lei. 

Como referido, a implementação do projeto implicará o corte de sobreiros e a implementação de 

medidas compensatórias de acordo com o definido no PGF da Herdade do Vale Gordo, apresentado à 

Autoridade Florestal no segundo semestre de 2019. Como o projeto sofreu alterações foi apresentada uma 

alteração ao PGF em abril de 2020 (Anexo12 do Volume III). 

Para além das medidas de compensação referidas anteriormente é também proposto proceder-se-á a 

ações de beneficiação dos povoamentos de sobreiro, promovendo ações de condução e adensamentos 

em clareiras. A este propósito refere-se que não constitui objetivo futuro da exploração florestal da 

propriedade o aproveitamento lenhoso dos povoamentos de pinheiro bravo e pinheiro manso, pelo que os 

mesmos serão alvo de reconversão para novos povoamentos de sobreiro. 
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As operações silvícolas (medidas de compensação) previstas no PGF (anexo 12 no Volume III) são as 

seguintes: 

 

1. Adensamento com Sobreiro (Adn(Sb)) 

Nas parcelas de intervenção correspondentes ao povoamento mistos de Sobreiro e Pinheiro manso 

preconizam-se adensamentos com Sobreiro (Quercus suber), a um compasso de 6x4 (417 plantas/ha) 

devendo as operações de plantação ser realizadas no período de outono/inverno. 

 

2. Arborização com Sobreiro (Arb (Sb)) 

Nas parcelas de intervenção com ocupação de matos, onde seja identificado o potencial produtivo elevado 

para a cultura do sobreiro, e nas parcelas de intervenção atualmente ocupadas com povoamentos florestais 

de pinheiro bravo e acácias, com elevado potencial produtivo, preconizam-se a limpeza da vegetação 

espontânea e posterior arborização com sobreiro. 

 

3. Controlo de matos com proteção de renovo (Cmt) 

Esta operação preconiza-se em todas as parcelas de intervenção, e inclui a prévia sinalização e a proteção 

da regeneração natural de sobreiro presente que se pretenda beneficiar. 

 

4. Corte de pinheiros (Cop) 

A operação de corte de pinheiros será realizada em todas as parcelas de intervenção onde ocorrem 

atualmente pinheiros bravos e/ou pinheiros mansos, em povoamento misto ou dispersos em áreas de 

matos, e onde se preconiza a futura instalação de novos povoamentos de sobreiro. 

 

5. Desbaste de Pinheiros mansos (Dbt)  

Os desbastes de pinheiros mansos (sobretudo nos povoamentos mistos de sobreiro com pinheiro manso) 

devem ser realizados pelo baixo, ou seja, removendo as árvores dominadas e mal conformadas, com vista 

à remoção gradual dos pinheiros mansos, para a futura instalação de sobreiro nas clareiras criadas. O 

objetivo desta operação é promover o desenvolvimento dos melhores exemplares de pinheiro manso 

existentes no povoamento, para fomentar a produção de pinha, eliminando gradualmente do povoamento 

os exemplares menos desenvolvidos, com vista à sua substituição por novas plantas de sobreiro. 
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6. Desramação de Pinheiros mansos (Drm) 

Esta operação deverá ser realizada nas parcelas de intervenção ocupadas com povoamentos mistos de 

pinheiro manso e sobreiro, com recurso a meios motomanuais (motosserra) e após uma avaliação do 

estado de desenvolvimento do povoamento. 

 

7. Extração de Cortiça (Ext) 

O objetivo principal desta operação é o aumento da rentabilidade, numa ótica de gestão sustentável do 

montado de sobro. 

 

8. Erradicação de Invasoras lenhosas (Ein) 

A operação de erradicação de invasoras lenhosas preconiza-se nas parcelas de intervenção ocupadas com 

acácias, na adjacência da linha de caminho-de-ferro. Nos povoamentos onde ocorrem acácias, o objetivo 

principal é a erradicação das árvores presentes e a sua substituição por um novo povoamento de sobreiro. 

 

9. Limpeza de matos com meios motomanuais (Lma) 

Nas parcelas de intervenção constituintes das faixas de gestão de combustível, dada a ocorrência de 

sobreiros com interesse de conservação, por um lado, e a presença de núcleos densos de vegetação 

arbustiva, preconiza-se a realização de limpezas de matos com meios motomanuais (motorroçadora), 

efetuando-se a limpeza apenas em redor das árvores adultas e da regeneração natural presente que se 

pretende promover. 

 

10. Podas de formação (Pdf) 

A poda de formação deve aplicar-se desde cedo em povoamentos de sobreiro, mas evitando que nas 

árvores ainda de pequena dimensão se reduza o seu crescimento inicial com forte redução da copa. 

 

11. Podas de manutenção (Pdm) 

Esta operação está preconizada para ser executada nas parcelas de intervenção onde ocorram 

povoamentos adultos de sobreiros. 

 

 



 

 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  344 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

12. Abertura e Manutenção de aceiros (ARD / BRD) 

A abertura e manutenção de aceiros perimetrais deverá ser realizada com uma periodicidade quinquenal, 

devendo ser executada no período de primavera/verão, fora do período crítico de incêndios, e deve 

assegurar a circulação rodoviária, reduzir a erosão do solo e risco de incêndio e a qualidade da água. 
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9 PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

9.1 Considerações Gerais 

No âmbito do Plano de Monitorização considera-se apenas os descritores Recursos Hídricos e de Solos. 

No âmbito dos recursos hídricos subterrâneos e qualidade de água (superficial e subterrânea), a 

implementação de um projeto agrícola de regadio tem intrinsecamente associado riscos de natureza 

ambiental, onde os recursos hídricos se constituem com uma certa facilidade meio recetor e/ou vetor de 

dispersão de contaminação. 

A existência de duas pequenas charcas dentro dos limites da Herdade e na proximidade das áreas a regar 

atribui relevância à monitorização da qualidade das águas aqui afluentes. 

Adicionalmente, no presente projeto a origem de água é exclusivamente subterrânea e captada através de 

um conjunto de furos verticais construídos na Herdade do Vale Gordo. 

A existência de importante massa de água subterrânea (Bacia do Tejo/Sado – margem esquerda) 

subjacente às áreas a regar atribui relevância à monitorização dos recursos hídricos subterrâneos. 

 

9.2 Solos 

Existe a ideia generalizada, parcialmente justificada, que a utilização de regadio pode levar à salinização 

dos solos. Esta hipótese, no caso em estudo, é muito pouco provável porque, como foi explicado 

anteriormente, existem estudos científicos que mostram é a salinização de terrenos arenosos é difícil, 

fenómeno que está ligado a menor capacidade de troca catiónica. Mesmo neste contexto, como medida 

preventiva, propõe-se um esquema de monitorização. 

 

9.2.1 Parâmetros a Monitorizar 

Deverão ser analisados os seguintes parâmetros, indicadores da quantidade de sais nos solos:  

 Condutividade elétrica;  

 Teor em magnésio;  

 Teor em potássio;  

 Teor em sódio. 
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9.2.2 Locais e Frequência de Amostragem  

Propõe-se a monitorização de 5 pontos de amostragem, um em cada pivot, exceto o pivot 3 em que, devido 

à sua maior dimensão, deverão ser efetuadas duas amostras, afastadas uma da outra. 

A monitorização deverá ser efetuada em fase de exploração. Propõe-se que a amostragem seja repetida 

de 2 em 2 anos. 

 

9.2.3 Técnicas e Métodos de Análise ou Registo de Dados  

As amostras deverão ser recolhidas por um técnico especializado e as análises devem ser efetuadas em 

laboratório acreditado, que siga os métodos analíticos adequados.  

 

9.2.4 Tratamento de Dados  

Os dados deverão ser analisados sequencialmente, no tempo, de modo a verificar o aumento da 

concentração de sais, caso ocorra. 

 

9.2.5 Tipo de Medidas de Gestão Ambiental  

Na hipótese de ocorrência de processos de salinização, deverá ponderar-se a sua recuperação dos solos 

salinos ou sódicos. Em geral, dois processos são comumente utilizados para este efeito:  

 A lixiviação dos sais solúveis (solos salinos)  

 e a substituição do Na+ de troca por Ca2+ de troca (solos sódicos) através da adição, por 

exemplo, de gesso.  

A lixiviação dos sais solúveis é, em geral, um dos métodos mais utilizados, mas pode levar à lixiviação dos 

nutrientes, podendo ser necessário tomar medidas para restaurar a fertilidade do solo (Ramos et al., 2017). 

Outras soluções indicadas pelas autoridades administrativas poderão ser ponderadas. 

 

9.2.6 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização  

Deve ser feito um relatório de monitorização por cada campanha de amostragem. 
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9.3 Qualidade das Águas Superficiais 

9.3.1 Objetivo 

Garantir que a qualidade das águas superficiais contíguas à área de Projeto não é comprometida pela 

execução do mesmo. 

 

9.3.2 Parâmetros a Monitorizar 

 Condutividade elétrica, pH, temperatura da água, nitrato (com medições in situ); 

 Condutividade elétrica, pH, sólidos suspensos totais, cloreto, sulfato, nitrato, azoto amoniacal, 

potássio e fósforo total (parâmetro determinados em laboratório). 

 

9.3.3 Locais de Amostragem, Leitura ou Observação 

 Charca localizada nas coordenadas geográficas (Datum WGS84) 38,3350 N / 8,5186 W. 

 

9.3.4 Técnicas, Métodos Analíticos e Equipamentos Necessários 

 Condutividade elétrica, pH, temperatura da água e ião nitrato – Equipamentos portáteis desde que 

devidamente calibrados com soluções-padrão certificadas e dentro da validade; 

 Parâmetros laboratoriais – Os métodos analíticos para a determinação destes parâmetros deverão 

ser os constantes na legislação ou, em caso de utilização de métodos alternativos, estes deverão 

ser previamente aprovados pela ARH-Alentejo. 

 

9.3.5 Frequência de Amostragem, Leitura ou Observação 

 

 
Fases de Construção e de 

Exploração 
Fase de Desativação e dois anos 

subsequentes 

Parâmetros determinados in situ Trimestral Semestral 

Parâmetros determinados em 
laboratório 

Semestral Anual 
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9.3.6 Duração do Programa 

Durante as fases de construção, exploração e desativação e, nos dois anos subsequentes ao período de 

desativação. 

 

9.3.7 Critérios de Avaliação de Desempenho 

 Condutividade elétrica, pH e potássio – a definir após obtenção de histórico mínimo de dois anos de 

registos; 

 Nitrato (NO3-) < 50 mg/L; Azoto amoniacal (NH4+) < 1 mg/L; Cloreto (Cl-) < 250 mg/L; Sulfato (SO42-) 

< 250 mg/L; Fósforo total (P) < 1 mg/L; Sólidos Suspensos Totais (SST) < 60 mg/L. 

 

9.3.8 Causas Prováveis do Desvio 

1) Incidente associado a fenómeno de pluviosidade anormalmente elevada e concentrada no tempo, 

com consequente arrastamento de materiais de natureza diversa (naturais ou fabricados) 

provenientes da atividade agrícola ou de ocupações do solo da região envolvente; 

2) Incorreta aplicação (por excesso de quantidade e/ou por aplicação em época do ano inadequada) de 

fertilizantes. 

 

9.3.9 Medidas de Gestão Ambiental a Adotar em Caso de Desvio 

Caso se comprove ser o projeto agrícola o causador do(s) desvio(s) dever-se-á proceder à revisão do 

projeto, nomeadamente no que à rega e adubação diz respeito. 

 

9.4 Recursos Hídricos Subterrâneos e Qualidade da Água Subterrânea 

9.4.1 Objetivo 

Garantir que a quantidade e qualidade das águas subterrâneas subjacentes à área de Projeto não é 

comprometida pela execução do mesmo. 

 

9.4.2 Parâmetros a Monitorizar 

 Nível piezométrico (determinado a partir da medição da profundidade do nível freático); 
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 Condutividade elétrica, pH, temperatura da água, nitrato (com medições in situ); 

 Condutividade elétrica, pH, sólidos suspensos totais, cloreto, sulfato, nitrato, azoto amoniacal, 

potássio, ortofosfato e quatro princípios ativos de entre os seguintes: lambda-cialotrina, beta-

ciflutrina, teflutrina, MCPA, 2,4-D, dicamba, MCPP, azoxistrobina, glifosato, ditiocarbamatos (CS2) 

(parâmetro determinados em laboratório). 

 

9.4.3 Locais de Amostragem, Leitura ou Observação 

 Os dezasseis furos existentes na Herdade do Vale Gordo. 

 

9.4.4 Técnicas, Métodos Analíticos e Equipamentos Necessários 

 Condutividade elétrica, pH, temperatura da água e ião nitrato – Equipamentos portáteis desde que 

devidamente calibrados com soluções-padrão certificadas e dentro da validade; 

 Parâmetros laboratoriais – Os métodos analíticos para a determinação destes parâmetros deverão 

ser os constantes na legislação ou, em caso de utilização de métodos alternativos, estes deverão 

ser previamente aprovados pela ARH-Alentejo. 

 

9.4.5 Frequência de Amostragem, Leitura ou Observação 

 

 
Fases de construção e de 

exploração 
Fase de desativação e dois anos 

subsequentes (2) 

Medição do nível hidrostático 
Trimestral (em quatro dos furos 

existentes) 
Semestral (nos mesmos quatro furos 
monitorizados na fase de exploração) 

Parâmetros determinados in situ 
Mensal (em todos os furos da 

Herdade) 
Semestral (em todos os furos da 

Herdade) 

Parâmetros determinados em 
laboratório 

Semestral (em quatro dos furos 
existentes) (1) 

Anual (em quatro dos furos 
existentes) 

(1) Ao longo das sucessivas campanhas deverá haver rotatividade dos furos selecionados para a amostragem, 
dando-se preferência aos furos cujas águas devolvem resultados obtidos in situ que suscitem dúvidas quanto 
à sua origem. 

(2) Dois anos subsequentes se os furos verticais, entretanto não tiverem sido devidamente selados. 
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9.4.6 Duração do Programa 

Durante as fases de construção, exploração e desativação e, nos dois anos subsequentes ao período de 

desativação. 

 

9.4.7 Critérios de Avaliação de Desempenho 

 Nível hidrostático – A definir após obtenção de histórico de dois anos de registos; 

 Condutividade elétrica, pH – a refinar após obtenção de histórico mínimo de dois anos de registos. 

Como ponto de partida considera-se que o pH dever-se-á encontrar compreendido entre 5,5 e 8,5 e 

a condutividade elétrica deverá ser inferior a 300 mS/cm; 

 Nitrato (NO3-) < 50 mg/L; Azoto amoniacal (NH4+) < 0,5 mg/L; Cloreto (Cl-) < 100 mg/L; Sulfato (SO42-

) < 100 mg/L; ortofosfato total (P2O5) < 0,5 mg/L. 

 

9.4.8 Causas Prováveis do Desvio 

1) Incidente associado a fenómeno de pluviosidade anormalmente elevada e concentrada no tempo, 

com consequente infiltração de materiais de natureza diversa (naturais ou fabricados) provenientes 

da atividade agrícola ou de ocupações do solo da região envolvente; 

2) Incorreta aplicação (por excesso de quantidade e/ou por aplicação em época do ano inadequada) de 

fertilizantes. 

 

9.4.9 Medidas de Gestão Ambiental a Adotar em Caso de Desvio 

Caso se comprove ser o projeto agrícola o causador do(s) desvio(s) dever-se-á proceder à revisão do 

projeto, nomeadamente no que à rega e adubação diz respeito. 

 



 

 

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME I)  351 
PROJETO AGROFLORESTAL DA HERDADE DO VALE GORDO 
MARÇO 2020 

10 AVALIAÇÃO GLOBAL DO PROJETO 

10.1 Síntese Global de Impactes 

No Quadro 85, é apresentada a matriz síntese de impactes após a implementação das medidas de 

minimização previstas neste projeto, sendo representados os impactes mais relevantes para cada descritor, 

após ponderação das medidas de minimização e compensação. 
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Quadro 85 - Matriz síntese de impactes após a implementação das medidas de minimização e/ou compensação (impactes residuais). 

Descritores Ação geradora de Impacto Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Natureza 
Tipo de 
impacte 

Duração 
Desfasamento 

no tempo 
Magnitude Reversibilidade 

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência 

Significância 

Clima 
Emissões GEE C - D T I MR R C T 

Muito pouco 
significativo 

Sequestro do Carbono E + D T I MR R C T 

Geologia e 
Geomorfologia 

Construção de edifícios e de 
fossas 

C - D P I R I C L 
Nulo a Pouco 
significativo 

Instalação infraestruturas C 0 D P I R I C L 

Solos e Uso do Solo 

Ocupação por edificações C - D P I MR I C L 

Muito pouco 
significativo 

Risco de Erosão do solo C - D T I MR R pP L 

Risco de Contaminação dos 
solos com óleos 

C - D P I MR I pP L 

Aumento da matéria orgânica E + D T Cp MR R C L 

Aumento da disponibilidade de 
nutrientes no solo 

E + D T Cp MR R P L 

Riscos da poluição dos solos 
por fitofarmacos 

E - D T Cp MR R P L 

R
ec

ur
so

s 
H

íd
ric

os
 Recursos 

Hídricos 
Superficiais 

Retenção de água superficial (C) - D P I MR I P L 
Muito Pouco 
Significativo Aumento de caudais de ponta 

de cheia 
(E) - D P I MR I I L 

Recursos 
Hídricos 

Subterrâneos 

Diminuição da taxa de recarga 
dos aquíferos 

C - D P I MR I I L Pouco Significativo  
a Muito Pouco 
Significativo Consumo de água para a rega E - D T Mp R-M R C R 
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Descritores Ação geradora de Impacto Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Natureza 
Tipo de 
impacte 

Duração 
Desfasamento 

no tempo 
Magnitude Reversibilidade 

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência 

Significância 

Qualidade da 
Água 

Contaminação acidental C - D T I R-M R P L 

Pouco Significativo 
a Significativo 

Transporte de nutrientes e/ou 
fitofármacos para as charcas 

E - D T I R R P L 

Uso de fertilizantes de síntese e 
fitofármacos 

E - D T I-Mp R R pP L 

Qualidade do ar 

Emissão de poluentes 
atmosféricos 

C - D T I R R P L 

Pouco 
Significativo 

a Muito Pouco 
Significativo 

Formação de poeiras C - D T I-CP R R P L 

Emissão de poluentes 
atmosféricos 

E - D P I R R P L 

Formação de poeiras E - D P I-CP R R pP L 

Ambiente Sonoro 

Emissão de ruído (Fase de 
construção) 

C - D/I T I R R P L 
Pouco 

Significativo 
Emissão de ruído (Fase de 

funcionamento) E - D P I R R P L 

Sistemas Ecológicos 

Limitação do efeito de fogos 
florestais C + D P I M R P L 

Pouco 
Significativo 

a Nulo 

Alteração do coberto vegetal C - D P I R R C L 

Utilização de adubos e fitofármacos E 0 D - - - - - - 

Ao aumento dos níveis de 
perturbação E - D P I R R C L 

Aumento das populações de 
Armeria rouyana e Santolina 

impressa 
E + I T CP R R P L 
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Descritores Ação geradora de Impacto Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Natureza 
Tipo de 
impacte 

Duração 
Desfasamento 

no tempo 
Magnitude Reversibilidade 

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência 

Significância 

Paisagem 

Implantação e funcionamento de 
infraestruturas de apoio à obra C - D T I R R C L 

Pouco 
Significativo 

a Significativo 

Movimentação de maquinaria C - D T I R R C L 

Alterações ao uso do solo, incluindo 
ações de desmatação e abate C - D P I E I C L 

Movimentações de terreno C - D P I R I C L 

Alterações na paisagem de carácter 
permanente E - D P I M I C L 

Resíduos 

Produção de resíduos (Fase de 
construção) C - D T I R I P L 

Pouco 
Significativo a 
Significativo 

Reutilização dos resíduos verdes C + D T Cp-Mp M I C L 

Produção de resíduos (Fase de 
exploração) E - D P I R I C L 

Reutilização dos resíduos verdes E + D P Cp-Mp R-M I C L 

Sócio Economia 

Perturbação das acessibilidades C - D T I MR R C L 

Muito pouco 
Significativo a 
Significativo 

Dinamização das atividades 
económicas C + D T I M R C L 

Divulgação de tecnologia modernas 
aplicadas à agricultura E + I T I M R C L 

Divulgação do uso de energia solar E + I T I M R C L 

Saúde Humana 

Alterações da qualidade da 
água 

- 0 - - - - - - - Nulos a  
Muito pouco 
significativo Emissões de poluentes C - D  I R R P L 
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Descritores Ação geradora de Impacto Início 

Critérios de Classificação dos Impactes 

Natureza 
Tipo de 
impacte 

Duração 
Desfasamento 

no tempo 
Magnitude Reversibilidade 

Prob. de 
Ocorrência 

Área de 
influência 

Significância 

Alterações climáticas - 0 - - - - - - - 

Equipamentos de saúde locais 
e regionais 

- 0 - - - - - - - 

 
Inicio (Fase de Projeto): Construção (C); Exploração (E);  
Natureza: Positivo +; Negativo -; Nulo (0) 
Tipo de Impacte: Direto (D); Indireto (I) 
Duração: Temporário (T); Permanente (P) 
Desfasamento no tempo: Imediatos (I); Curto Prazo (Cp); Médio Prazo (Mp); Longo Prazo (Lp) 
Magnitude: Muito Reduzida (MR); Reduzida (R); Moderada (M); Elevada (E); Muito Elevada (ME) 
Reversibilidade: Reversível (R); Irreversível (I) 
Probabilidade de Ocorrência: Improvável (I); Pouco Provável (pP); Provável (P); Certo (C) 
Área de influência: Local (L); Regional (R); Nacional (N); Transfronteiriços (T) 
Significância: Nulos ou inexistentes; Muito pouco significativo; Pouco significativo; Significativo; Muito significativo 
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11 LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 

Na elaboração deste EIA não se registaram lacunas técnicas ou de conhecimento suscetíveis de 

comprometer a avaliação do projeto. Neste âmbito, salienta-se que o presente EIA tem um extenso número 

de antecedentes, e de processos administrativos, no âmbito dos quais foram elaborados estudos próprios, 

e recolhida informação técnica em várias componentes ambientais e socioeconómicas. Este conjunto de 

estudos e trabalhos que precederam o EIA forneceram um vasto leque de informações detalhadas e 

evitaram a existência de lacunas de informação relevantes. 

No entanto, destaca-se aqui um aspeto na avaliação da componente de património cultural: 

 A prospeção decorreu em toda a área de intervenção do Herdade do Vale Gordo. Toda a área de 

implantação do empreendimento foi percorrida e prospetada através de faixas corredores não 

distando entre si mais de 15 metros. Verifica-se que a área é fácil de percorrer dado tratar-se de 

uma zona bastante plana e com uma vegetação rasteira pouco densa. Importa ainda referir que o 

coberto vegetal em toda a herdade não prejudicou a observação total do solo. Excetuando a área de 

floresta, a restante área encontra-se cultivada com relva para campos de golfe. Os caminhos e as 

áreas onde se localizam os furos de água também são de fácil acesso e de fácil observação. 
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12 CONCLUSÕES 

A principal conclusão deste estudo é a viabilidade socioeconómica e ambiental do Projeto. De facto, 

verificou-se que este se localiza numa área adequada ao uso agrícola que é proposto, o qual não apenas é 

compatível, como atende às diretrizes estratégicas e de sustentabilidade apresentados em alguns dos 

instrumentos de gestão do território que incidem sobre esta área. Deste modo, o Projeto concretiza 

algumas das orientações constantes do ordenamento do território, integrando-se nas perspetivas de 

desenvolvimento do concelho. 

Para a compatibilidade do Projeto com as necessidades de proteção ambiental, concorreu a opção de 

adaptá-lo às condicionantes do terreno, quer as de ordenamento, quer as condicionantes biofísicas, 

minimizando, deste modo, os impactes negativos ainda numa fase muito precoce, anterior à Avaliação de 

Impacte Ambiental.  

O desenvolvimento do EIA levou à identificação de alguns pormenores do projeto e à sua alteração, 

minimizando os impactes associados. A alteração destes aspetos conferiu ainda maior compatibilidade 

ambiental ao projeto. 

No entanto, a conclusão do carácter pouco impactante do Projeto não dispensou que fossem propostas 

medidas de minimização de impactes negativos e também de medidas compensatórias. Neste âmbito, um 

dos aspetos mais importantes deste estudo, e para a viabilização do projeto, é a necessidade de proceder 

ao abate de sobreiros para a instalação dos pivots. Propõe-se que este abate seja compensando com o 

adensamento de povoamento de sobreiros noutros locais da propriedade, de acordo com os termos 

previstos na lei.  

Por último, do ponto de vista das mais-valias socioeconómicas do projeto, fator que usualmente justifica a 

implementação de projetos sujeitos a AIA, salienta-se que a sua importância decorre não apenas das mais-

valias económicas diretas, que são relevantes, mas, sobretudo, do facto de incorporar soluções 

tecnológicas de última geração, aplicadas à agricultura.  

O projeto apresenta ainda solução energética interessante para o concelho, que consiste na produção de 

energia elétrica solar, uma opção ainda insuficientemente utilizada e divulgada no concelho. 
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