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Declaração de Impacte Ambiental  (Anexo ao TUA) 
  

Descrição 
sumária do 
projeto 

O projeto Exploração Pecuária da Herdade do Outeiro, já executado: 

localiza-se 

- a cerca de 400 m da povoação de Tramaga, na freguesia e concelho de Ponte de Sor; 

- em Sítio da Rede Natura 2000 Cabeção (PTCON0029) e na IBA de Cabeção. 

pretende 

- licenciar 20 000 borregos (estabulados) e 150 ovelhas (pastoreio), num total de 1 423 CN; 

- criar 70/80 mil borregos/ano, até aos 4 meses. 

produz 

- 13 600 ton/ano de estrume (das camas de palha), enviadas para placa de estrume não coberta e, pos-
teriormente, o para o exterior da Exploração (para unidade industrial); 

- 2 608 m3/ano de escorrências líquidas (da placa de estrume e das lavagens de viaturas), enviadas para 
lagoa de retenção impermeabilizada e, posteriormente, para valorização agrícola. 

Alterações à Gestão de Efluentes Pecuários da Exploração 

- no EIA: 8 parcelas com 133 ha para valorizar 1360 ton/ano de estrume e 2608 m3/ano de escorrências; 

- no Aditamento II: 8 parcelas com 130 ha para valorizar 2608 m3/ano de escorrências líquidas; 

- no Aditamento III: 1 parcela com 2 a 3 ha para valorizar as escorrências líquidas. 

 

Resumo do 

Procedimento 

de AIA 

- 24 setembro 2018, início do procedimento 

- 11 outubro 2018, receção do parecer Direção Regional de Agricultura do Alentejo (DRACAL) 

- 31 outubro 2019, receção do parecer da Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAL) 

- 19 fevereiro 2019, pedido de prorrogação do prazo de envio do 1.º Aditamento ao EIA; 

- 10 abril 2019, receção do 1.º Aditamento ao EIA; 

- 21 maio 2019, visita à área do projecto; 

- 27 maio 2019, receção do 2.º Aditamento ao EIA; 

- 17 junho 2019, receção do parecer da Câmara Municipal de Ponte de Sor (CMPSor) 

- 26 junho 2019, receção do parecer do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) 

- 2 julho 2019, receção do parecer I da ARH 

- 17 junho 2019, receção do parecer II da ARH 

- 19 agosto 2019, receção do 3.º Aditamento ao EIA; 

receção do parecer da Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS) 

- 22 agosto, receção do parecer III da ARH 

- 23 agosto 2019, envio da proposta de DIA para Audiência de Interessados, nos termos do artigo 121.° 
e seguintes do CPA 

Pareceres 
externos 

Não foram solicitados pareceres externos 

Síntese da 
Consulta 
Pública 

A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 24 de abril a 6 de junho de 2019, tendo sido rece-
bido 2 pareceres de particulares, através do site participa: 

- Gonçalo Rodrigues, alerta para o impacte negativo que todas as atividades pecuárias intensivas acar-
retam, nomeadamente a nível do elevado consumo energético, contaminação dos recursos hídricos, 
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dos solos, emissões de gases com efeito de estufa, e particularmente os efeitos nefastos causados na 
saúde da população ao produzir "alimentos" contaminados com antibióticos, OGMs cancerígenos e 
substâncias químicas presentes nas rações, pelo que defende que estas operações devem ser defini-
tivamente banidas, especialmente em áreas protegidas ou reservas naturais; 

- Ana Cristina Marques, aponta este tipo de explorações como sendo das maiores responsáveis pela 
poluição de ribeiras e rios. 

No que diz respeito às questões sobre impactes ambientais, os comentários recebidos foram enviados à 
CA. 

 

Síntese da 
conformidade 
com os PDM 
e servidões 
de utilidade 
pública 

enquadramento no PDM Ponte de Sor 

- nem todas as edificações existentes estão devidamente legalizadas; 

- verifica-se ainda o incumprimento, no Regulamento do PDM, do artigo 48º “O afastamento mínimo a 
zonas residenciais é de 500 m.”, e do artigo 58º “Área bruta de construção máxima é de 2000 m2.”. 

- em parecer a CMPSor informa “Efetivamente esta Autarquia, para efeitos de total observância da lega-
lidade urbanística, irá proceder à necessária alteração ao PDM, no âmbito da revisão em curso.”. 

enquadramento no Regime Jurídico da REN 

- a placa de estrume e a lagoa de escorrências foram construídas em solos da tipologia Áreas de eleva-
do risco de erosão hídrica do solo; 

- no Anexo II do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 
2 de novembro, a placa têm enquadramento no n.º 1 da alínea a) e a lagoa no n.º 2 da alínea d); 

- o n.º 7 do artigo 24º, do mesmo Decreto-Lei indica “... quando a pretensão em causa esteja sujeita a 
AIA, a pronúncia favorável da CCDR compreende a emissão de autorização.”; 

- o ICNF e a ARH não colocaram objeções à concretização das pretensões em causa; 

- pelo que esta CCDR considera não haver impedimento à concretização das duas pretensões. 

 

Razões de 
facto e de 
direito que 
justificam a 
decisão 

Razões de direito, devido ao facto do edificado do projecto: 

- ter enquadramento no Regime Jurídico da REN 

- em parecer a CMPSor informou “Efetivamente esta Autarquia, para efeitos de total observância da 
legalidade urbanística, irá proceder à necessária alteração ao PDM, no âmbito da revisão em curso.”. 

Razões de facto, por serem expectáveis, como principais impactes do projeto: 

- positivo pouco significativo, na Sócio-Economia, pela manutenção de 12 postos de trabalho; 

- negativo significativo, nos Sistemas Ecológicos, evido ao espalhamento ser efetuado em solos com a 
existência de espécies protegidas por lei, nomeadamente diversos habitats e sobro/azinho em povoa-
mento e dispersos. 

Face aos impactes positivos e tendo em conta que os impactes negativos são passíveis de minimização, 
emite-se decisão favorável condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostas nesta DIA. 

 

 

 


