
       

  

1 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Identificação 

Designação do Projeto: Projeto Agroflorestal CarSol Fruits Portugal 

Fase em que se encontra o Projeto: Fase de Execução 

Tipologia de Projeto: Desflorestação destinada à conversão para outro 
tipo de utilização das terras 

Localização: 

Herdade de Montalvo, União das Freguesias de Al-
cácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e 
Santa Susana, concelho de Alcácer do Sal, distrito 
de Setúbal 

Proponente: CarSol Fruits Portugal, Lda 

Entidade licenciadora: Não aplicável 

Autoridade de AIA: 

Comissão de Coordenação e de Desenvolvimento 
Regional – Alentejo (CCDR Alentejo)   

Av. Eng.º Arantes e Oliveira, 193 

7004-514 Évora 

Telefone: 266 740 300 Fax: 266 706 562 
 

Decisão 

          Favorável 

          Favorável Condicionada 

          Desfavorável 

 

Condicionantes da DIA 

Considerando que a servidão da Linha Monte da Pedra - Sines (LMP.SN), 
integrada na Rede Nacional de Transporte (RNT) cruza a área de intervenção 
do projeto, deve o mesmo atender aos seguintes requisitos: 
 

i. O projeto de execução de qualquer infraestrutura que se desenvolva 
em altura na servidão da linha (faixa de 45 m centrada no seu eixo), 
deve ser enviado à Redes Energéticas Nacionais (REN) para verifica-
ção das distâncias de segurança aos cabos de transporte de energia; 

ii. Qualquer trabalho a realizar na proximidade da linha deve ser acom-
panhado por técnicos da REN para garantia de condições de segu-
rança, quer da instalação, quer dos trabalhos a realizar pelo promotor. 
Para esse efeito a REN deve ser informada da sua ocorrência com 
pelo menos 15 dias úteis de antecedência; 

iii. Conforme definido no n.º 2 do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2018, de 
15 de fevereiro, garantir uma distância mínima de 22,5 m (medidos na 
horizontal a partir do eixo da linha) a qualquer infraestrutura sensível 
definida nos termos daquele diploma legal; 
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iv. A servidão da linha deve continuar a estar abrangida pela rede secun-
dária de faixa de gestão de combustível do município de Alcácer do 
Sal, estabelecida sob o corredor da infraestrutura da RNT, pelo que 
devem ser observadas as normas do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 
de junho, alterado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto; 

v. É obrigação da entidade responsável pela gestão deste projeto não 
consentir, nem conservar naquele, qualquer plantação que possa pre-
judicar a utilização da infraestrutura da RNT nas condições de segu-
rança regularmente estabelecidas. 

2. Solicitar, através da plataforma SILiAmb, a Autorização de Utilização dos 
Recursos Hídricos – Pesquisa e Captação de Água Subterrânea (TURH) para 
a construção das captações futuras, sendo que o volume máximo anual a atri-
buir ao total das 7+3 captações não poderá exceder os 0,90 hm3.   
 
A exploração das captações de água subterrânea terá que obedecer aos se-
guintes requisitos: 

i. Não ultrapassar o volume máximo anual atribuído nos TURH (0,90 
hm3); 

ii. Não poderá conduzir a rebaixamentos significativos na superfície livre 
do subsistema superficial que possam pôr em causa o equilíbrio am-
biental; 

iii. Não poderá induzir o avanço da cunha salina, sendo que para isso os 
rebaixamentos a provocar pelo sistema de captação deverão, tenden-
cionalmente, ser limitados ao nível do mar. 

3. Solicitar, através da plataforma SILiAmb, a Licença de Utilização dos Re-
cursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais. 
 
4. Obter aprovação, pela Infraestruturas de Portugal, IP, do projeto da rotunda 
proposto para construir ao km 16+722 da EN253, em Montevil. 
 
5. Manter e conservar em bom estado fitossanitário de toda a área de sobreiral 
e de sobreiros isolados existente na Herdade de Montalvo. 
 
6. Obter aprovação, pelo ICNF, do levantamento de campo, mais completo, 
da distribuição das espécies da flora na propriedade, incluindo os diversos 
endemismos lusitanos como Santolina impressa, Armeria rouyana*, Jonopsi-
dium acaule*, Thymus capitellatus, Cirsium welwitschii, Ulex australis su-
psp.Welwitschianus, que possuem grande valor conservacionista e que estão 
incluídos nos anexos BII ou BIV do RJRN2000 e /ou na Lista Vermelha da 
Flora Vascular. 
 
7. Obter aprovação, pelo ICNF, da revisão do Plano de Gestão Florestal (PGF) 
da Herdade de Montalvo relativo a todas as áreas não afetas ao projeto agro-
florestal e demais elementos que o constituem. 
 
8. Relocalizar, para fora da área existente entre os reservatórios A e B, as 
seguintes infraestruturas:  
 

− Armazém (A), 2 Casas de Rega/Bombagem (CR), 2 tanques de Pre-
paração de Caldas/Lavagem de Pulverizadores (PC), 2 Depósitos de 
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Combustível (DC) e Módulos Amovíveis de Apoio à Acidade Agrícola 
(M), uma vez que esta zona constitui uma faixa de continuidade entre 
os valores naturais de uma área mais a sul e de uma área central da 
propriedade (ver relocalizações propostas pela CA no fator Sistemas 
Ecológicos). 

9. Redefinir o troço de rede de rega primária entre o setor 26 e o reservatório 
B de modo a acompanhar o caminho existente imediatamente a norte, apro-
veitando a mesma vala da conduta de adução e o troço que liga os setores 
mais a oeste. O troço que liga os setores 185 e 184 atravessa uma linha de 
água e áreas de valores naturais relevantes, assim, redefinir a rede de rega 
primária de forma a que a mesma se desenvolva, na sua totalidade, ao longo 
dos caminhos previstos no projeto. 
 
10. Obter aprovação, pela CM de Alcácer do Sal, dos projetos das infraestru-
turas e das edificações. 
 
11. Obter aprovação, pela CM Alcácer do Sal e pela ARS Alentejo, dos proje-
tos de requalificação da antiga fábrica da Orisul e da antiga fábrica de seca-
gem da Torrinha, para alojamento dos trabalhadores, considerando, respeti-
vamente, as áreas mínimas necessárias e as condições de habitabilidade dos 
respetivos espaços, as necessárias e adequadas iluminação e ventilação de 
ambos os espaços. 
 
12. Obter aprovação, pela DGEG, da unidade de autogeração de energia elé-
trica a instalar no reservatório B. 
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Estudos/Elementos a 
apresentar à Autoridade 
de AIA (CCDR Alentejo) 

10 dias após a emissão da DIA 
−  Apresentar as peças desenhadas 1, 1.a, 1.b, 2.a, 3.a e 4.a do Anexo 

VII do projeto Agroflorestal CarSol Fruits, definidas em função das 
condicionantes previstas no presente parecer e respetivas shapefiles. 

− O plano fitossanitário a implementar, devendo o plano de monitoriza-
ção dos Recursos Hídricos contemplar a pesquisa de todos os pesti-
cidas e/ou substâncias ativas manuseadas. A atualização da lista de-
verá ser comunicada anualmente à autoridade de AIA no âmbito do 
Relatório de Monitorização. 

− Indicar a localização exata da Estação de Tratamento de Água, con-
siderando que o abastecimento de água para consumo humano, na 
fase de exploração, terá origem nas captações de água subterrânea. 

− Ficheiros shapefile em conformidade com a memória descritiva do 
projeto reformulado, ou seja, sem sobreposição deste com áreas de 
RAN e também, no caso do setor situado no extremo sudeste, com 
uma linha de água que consta na “Planta de Condicionantes – Recur-
sos Agrícolas e Geológicos” do PDM de Alcácer do Sal. 

30 dias após a emissão da DIA 
−  Plano de Integração Paisagística (PIP), o qual deverá contemplar as 

cortinas arbóreas propostas. 

− Plano de Gestão de Resíduos (PGR), para as fases de construção e 
de exploração. 

− Plano de Gestão Ambiental em Obra (PGAO). 

6 meses após a emissão da DIA 
− Plano de Gestão Florestal  (PGF) aprovado, o qual deverá ter por base 

a cartografia da situação de referência, devidamente atualizada atra-
vés de um novo levantamento de campo em toda a propriedade, de 
preferência no período entre o inicio da primavera e/ou do verão, pre-
viamente ao inicio dos trabalhos, por forma a identificar, eventual-
mente, novas áreas de ocorrência de diversos endemismos lusitanos 
como Santolina impressa, Armeria rouyana*, Jonopsidium acaule*, 
Thymus capitellatus, Cirsium welwitschii, Ulex australis supsp. 
Welwitschianus, que possuem grande valor conservacionista e que 
estão incluídas nos anexos BII ou BIV do RJRN2000 e /ou na Lista 
Vermelha da Flora Vascular. 

− O PGF deve igualmente incluir o Programa de Gestão da Biodiversi-
dade (PGB) que deverá, por sua vez, incluir o conjunto de medidas 
silvícolas que assegurem a perenidade de habitats e espécies prote-
gidas e, sempre que possível, melhorem o seu estado de conservação 
e definir uma calendarização dessas ações. Baseado no PSRN2000 
e tendo em conta as características da propriedade, para cada habitat 
deverão ser seguidas as seguintes orientações de gestão: 
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− Para os habitats prioritários 2250, 4020 e mosaicos de habitats 
que os incluam: 

i. Todas as áreas identificadas como habitats prioritários 2250 e 4020 
na cartografia de referência (corrigida de acordo com o acima referido 
e apresentada no PGF), deverão ser envolvidas por uma faixa de pro-
teção com uma largura nunca inferior a 50,00m e toda essa área de-
verá ser delimitada com postes de madeira com 1,80m de altura e 
uma distância entre si de cerca de 6,00m. 

ii. Nestas áreas as únicas ações admitidas são apenas a remoção de 
material morto e infestante, se necessário, e sempre sem recurso a 
maquinaria. 

iii. Caso estas áreas sejam atravessadas por caminhos, aceiros, etc., 
que não estejam previsto no projeto, estes deverão ser fechados e 
deverá permitir-se a sua naturalização pela ocupação da vegetação 
natural. 

iv. Quando estiverem previstas ações nas áreas envolventes, os postes 
deverão ser interligados por fita sinalizadora, de forma a indicar ine-
quivocamente que aquele limite não deverá ser transposto. 

− Para o Habitat prioritário 2150 e mosaicos de habitats que incluam 
este habitat: 

i. Sempre que este habitat ou mosaico de habitat, coincida com as linhas   
de água existentes na propriedade, deverá ser delimitada uma faixa de 
50m (25m para cada lado), nas quais as únicas ações admitidas são 
apenas a remoção de material morto e infestante, se necessário, e 
sempre sem recurso a maquinaria. 

ii. Na restante área deste habitat a gestão relacionada com a defesa da 
floresta contra incêndios será efetuada em faixas ou manchas e ape-
nas com recurso a corta-matos com sistema de corte elevado. Qual-
quer mobilização superficial do solo, só poderá ser efetuada, em ca-
sos excecionais e devidamente justificados e fica sujeita a parecer do 
ICNF; 

iii. Quando estiverem previstas ações nas áreas envolventes às faixas 
descritas anteriormente, durante o intervalo de tempo em que decor-
rerem as ações, estas áreas deverão ser delimitadas com fita sinali-
zadora, de forma a indicar inequivocamente que esta delimitação não 
deverá ser transposta. 

− Para os Habitats 2260 e 2330 e para a Armeria rouyana  

i. A gestão, relacionada com a defesa da floresta contra incêndios, será 
efetuada em faixas ou manchas e apenas com recurso a corta-matos 
com sistema de corte elevado (qualquer mobilização superficial do 
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solo, só poderá ser efetuada, em casos excecionais e devidamente 
justificados e fica sujeita a parecer do ICNF). 

ii. Controlo da flora alóctone (apenas com recurso a maquinaria moto 
manual). 

iii. Nas áreas identificadas com populações de Armeria rouyana, os ci-
clos de limpeza florestal deverão ser efetuados de 3 a 5 anos, através 
do uso de corta-matos e evitando intervenções entre novembro e ju-
lho. 

− Para o Habitat 9330 e mosaicos de habitats que incluam este ha-
bitat: 

i. Promover a regeneração natural 

ii. Interditar pastoreio 

− Para o Habitat 6310: 

i. Promover a regeneração natural 

ii. Ordenar pastoreio 

− Para o Habitat 5330: 

i. Condicionar o pastoreio 

− Para o Habitat 6410: 

i. Controlo de pastoreio 

ii. A avaliação do resultado destas ações a que se refere o ponto 
anterior, deverá ser monitorizado através da apresentação de 
um Plano de Monitorização do Valores Naturais (PMVN), a 
aprovar (pelo ICNF) em simultâneo com o PGF; 

iii. Estes elementos deverão ser entregues à Autoridade de AIA 
num prazo máximo de 6 meses após a emissão da DIA; 

iv. A monitorização deve ser apresentada sob a forma de Rela-
tórios bienais com cartografia atualizada (a submeter a pa-
recer do ICNF); 

v. Cumprimento do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, al-
terado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

 
 
1 ano após o início da fase de exploração 

− Apresentar, com base nos rebaixamentos medidos nos três primeiros 
furos, as simulações dos rebaixamentos expectáveis de ocorrer 
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quando todas as 7+3 captações estiverem a laborar, com vista a ava-
liar as disponibilidades do aquífero. 

Antes da fase de desativação  
 
1. Apresentar um plano de desativação das captações elaborado de acordo 
com o artigo 46º, do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que define 
que as captações que deixem de ter a função para que foram inicialmente 
constituídas são desativadas no prazo de 15 dias após a cessação da explo-
ração, devendo, sem prejuízo do disposto nos artigos 31º, 34º e 35º do De-
creto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, ser seladas através da sua cimenta-
ção integral de acordo com os seguintes procedimentos: 

− Caracterização da qualidade da água em todas as captações a desa-
tivar, de acordo com o programa de monitorização águas altas; 

− Desinstalação de equipamentos, eventualmente existentes; 

− Medição do furo para confirmação da profundidade disponível; 

− Confirmação do estado de limpeza do furo; 

− Enchimento com material argiloso/calda cimento. 

2. A selagem da captação carece de parecer prévio da APA/ARH do Alentejo, 
devendo para o efeito ser apresentada memória descritiva dos trabalhos a im-
plementar; 
 
3. Após execução da selagem deverá ser enviado relatório técnico dos traba-
lhos efetuados. 
 
4. Relativamente às águas superficiais, deverá ser efetuada a caracterização 
da qualidade da água nos locais a montante do local de implantação do pro-
jeto, de acordo com o programa de monitorização águas altas. 
 
Os programas, planos e relatórios a desenvolver no âmbito dos presentes DIA 
deverão ser elaborados e assinados por técnicos com formação especiali-
zada. 
 

Outras condições para licenciamento ou autorização do projeto 

Medidas de minimização 

Fase prévia à fase de construção 

1. Implementar o PGF. 
 

2. Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos níveis de perturba-
ção 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. 
 

3. Planificar todos os trabalhos a desenvolver na área de intervenção do projeto e alertar os principais 
intervenientes para alguns cuidados a observar durante os mesmos, com o objetivo de minimizar 
os impactes negativos sobre as comunidades vegetais, populações de espécies com interesse 
para conservação e respetivo habitat de ocorrência. 
 



       

  

8 

4. Sempre que a área a afetar apresente, potencialmente, património arqueológico, efetuar o acom-
panhamento arqueológico das ações de remoção da vegetação e proceder a prospeção arqueo-
lógica das áreas cuja visibilidade foi nula ou insuficiente, aquando da caracterização da situação 
de referência. 
 

5. Monitorizar o estado das vias de circulação: identificar as vias de circulação de camiões afetos à 
obra, assim como o seu estado em situação prévia ao início do projeto. Avaliar o estado das vias 
de modo regular, de forma a inferir necessidades de repavimentação como forma de prevenção 
de acidentes. Assegurar que, no fim da obra, as vias ficam em igual ou melhor estado do que o 
diagnosticado na situação prévia ao início do projeto. 

6. Proceder à correta delimitação e sinalização do acesso à propriedade, no sentido de evitar a ocor-
rência de acidentes. 
 

7. 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 ambi-
entais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no 
decurso dos trabalhos. 
 

8. Localizar os parques de materiais a utilizar para a execução da pavimentação do armazém no 
interior da área de intervenção. 
 

9. Limitar as ações pontuais de remoção da vegetação, de limpeza e de decapagem dos solos às 
zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. Remover a biomassa vegetal e outros 
resíduos resultantes destas atividades e encaminhá-los devidamente para destino final adequado, 
privilegiando-se a sua reutilização, devendo equacionar-se a hipótese de transporte para uma Uni-
dade de Recirculação de Subprodutos de Alqueva (URSA) existente ou para um sistema seme-
lhante que venha a ser criado. 
 

10. Garantir que todas as intervenções no domínio hídrico cumprem a legislação em vigor. 
 
Fase de construção 
 
       11.Implementar o PGAO. 
 

12. Implementar o PGR. 

13. Efetuar o acompanhamento arqueológico de todas as ações que impliquem a movimentação dos 
solos, nomeadamente escavações e aterros, sempre que a área a afetar apresente, potencial-
mente, património arqueológico. 

14. 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). 

15. 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 subterrâ-
neas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados 
para destino final adequado. 

16. Iniciar os trabalhos de escavações e aterros logo que os solos estejam limpos, evitando repetição 
de ações sobre as mesmas áreas. 
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17. Realizar obrigatoriamente, a saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para 
a via pública de forma a evitar a afetação desta por arrastamento de terras e lamas pelos rodados 
dos veículos. Sempre que possível, instalar dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos 
para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados. 

18. 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 eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provi-
sória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração. 

19. Depositar os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos em con-
tentores especificamente destinados para o efeito, promovendo a separação na origem das fra-
ções recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

20. Drenar para uma bacia de retenção a zona de armazenamento de produtos e o parque de estaci-
onamento de viaturas, a qual deverá ser 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. 

21. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha do solo conta-
minado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazena-
mento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

22. 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. 

23. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

24. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o me-
nor ruído possível. 

25. 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. 

26. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e vento-
sos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer 
a produção, acumulação e suspensão de poeiras. 

27. Minimizar a área de intervenção ao estritamente necessário, evitando ao máximo a afetação dos 
valores naturais não inseridos na área de intervenção, sendo que as movimentações de terras 
deverão reduzir-se ao estritamente necessário para a construção das infraestruturas, e as mobili-
zações do solo, se necessário, deverão ser superficiais e não exceder a áreas dos setores de 
plantação. A afetação dos valores naturais mais importantes, tais como os habitats prioritários 
(habitat 2250* e habitat 4020*) é interdita, devendo essas áreas serem demarcadas com fita sina-
lizadora, sendo que essa fita deverá ser colocada a uma distância mínima de 20m do habitat pri-
oritário em causa. 
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28. Realizar, no que respeita à flora e à fauna, ações de sensibilização ambiental destinadas aos 
trabalhadores envolvidos, com o objetivo de alertar para pequenas ações de minimização do im-
pacte nesta fase do projeto, como por exemplo evitar o atropelamento de algumas espécies de 
fauna ou a afetação de espécies de flora que importa salvaguardar. 

29. Concentrar as obras durante o período diurno, evitando ao máximo o ruído durante a noite e cre-
púsculo. Esta medida beneficiará espécies de hábitos noturnos, como é o caso das aves de rapina 
noturnas e algumas espécies de mamíferos não voadores. 

30. Dar cumprimento do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
155/2004, de 30 de junho. 

31. A utilização de veículos/maquinaria movidos a energia fóssil é estritamente restringida ao neces-
sário para o bom desenvolvimento da obra. 

32. Promover ações de sensibilização junto dos trabalhadores para a adoção de medidas como parti-
lha de veículos ou boleias partilhadas. 

33. Executar as movimentações de terras nos períodos de tempo mais secos e curtos possíveis, re-
duzindo deste modo a quantidade de inertes sólidos arrastados para as linhas de drenagem. 

34. Proceder à correta sinalização do acesso à Herdade de Montalvo, em articulação com as Infraes-
truturas de Portugal, e limitar velocidades (ex. através de bandas sonoras, lombas de redução de 
velocidade, sinalização luminosa-semáforos limitadores de velocidade) na circulação da atual 
EN253, no sentido de evitar a ocorrência de acidentes, face à proximidade e presença da rotunda 
nesta EN. 

35. Toda a maquinaria presente em obra deverá ter informação técnica relativa ao nível sonoro pro-
duzido, devem estar em dia todas as manutenções e inspeções, por forma a garantir que o equi-
pamento presente se encontra nas condições ótimas de funcionamento, não produzindo níveis 
sonoros acima do estipulado. A maquinaria de apoio à obra (móvel e imóvel) deverá possuir a 
certificação da classe de nível da potência sonoro emitida.  

36. Obedecer aos valores limite de potência sonora estatuídos no Anexo V do Decreto-Lei n.º 
221/2006, de 8 de novembro.   

37. Promover o recurso a mão–de–obra/serviços de empresas locais, tendo em vista o aumento da 
empregabilidade concelhia e dos rendimentos de pessoas singulares e famílias e o consequente 
aumento do poder de compra e incremento da economia local. Dar particular atenção aos jovens, 
mulheres e desempregados de longa duração. 

38. Não perturbar a normal circulação rodoviária do troço de acesso ao projeto, com máquinas ou 
equipamentos. 

39. Sinalizar, delimitar e proteger as áreas com formações vegetais com interesse para conservação. 

40. Privilegiar o uso de caminhos já existentes ou caminhos que posteriormente sejam para integrar 
nas vias de acesso à exploração agroflorestal. Caso seja necessário proceder à abertura de novos 
acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, fora das áreas a agricultar, 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. 
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41. A camada superficial (terra vegetal) dos solos situados na área de implantação das infraestruturas 
a enterrar (condutas de adução e rede de cabos elétrica), deverá ser alvo de uma cuidadosa re-
moção e posterior armazenamento em pargas, para voltar a ser recolocada nos mesmos locais. 

42. Selecionar a cor exterior dos armazéns e dos apoios agrícolas a construir de forma a minimizar o 
impacte visual e contribuir para a sua integração na paisagem. 

43. Plantar cortinas arbóreas de forma a contribuir para a integração paisagística do projeto na paisa-
gem, designadamente em redor das infraestruturas a construir. 

44. Selecionar os operadores de responsáveis pelo tratamento e destino final dos diferentes resíduos 
produzidos de acordo com a Listagem dos Operadores de Gestão de Resíduos Não Urbanos dis-
ponibilizada no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente (www.apambiente.pt). 

45. Realizar as operações de manutenção de veículos e equipamentos afetos à obra em oficinas pró-
prias, localizadas fora da área da Herdade de Montalvo, de modo a prevenir eventuais derrames 
e a facilitar a gestão dos resíduos produzidos. 

46. Garantir a disponibilidade de equipamentos de proteção auditiva com características de atenuação 
adequadas às características das emissões sonorosas em presença. 

47. Dar formação aos trabalhadores, com o objetivo de garantir uma utilização correta e segura dos 
equipamentos de trabalho e reduzir ao mínimo a sua exposição ao ruído. 

48. Garantir a disponibilidade de equipamentos de proteção respiratória ou máscara facial a usar caso 
necessário e adequados ao nível de poeiras em presença. 

49. Cumprir a Circular Normativa 06/DSPPS/DCVAE de 31/03/2010 da Direção-Geral da Saúde sobre 
Serviços de Saúde do Trabalho/Saúde Ocupacional (SST/SO) - Condições mínimas das instala-
ções, equipamentos e utensílios. 

50. Cumprir a Circular Informativa n.º 33/DSAO de 21-07-2010 da Direção-Geral da Saúde, sobre as 
recomendações definidas para trabalhadores do exterior em períodos de maior calor. 

51. Cumprir a Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro, sobre as condições mínimas de segurança e de 
saúde nos locais de trabalho. 

52. Construir bacias de retenção devidamente dimensionadas para os depósitos de gasóleo, com um 
sistema de armazenamento constituído por três depósitos com capacidade de 2000 litros.  

53. Reduzir ao mínimo as intervenções (mobilização do solo e/ou lavoura) que tenham lugar na proxi-
midade das linhas de escoamento que atravessam a área agrícola, ainda que estas apresentem um 
caracter incipiente, de pequena dimensão e regime temporário, de forma a garantir a continuidade dos 
escoamentos, tendo em vista a prevenção de eventuais situações de alagamento de terrenos adja-
centes e desorganização da rede de drenagem natural existente. Verificar a linha de água no vale a 
montante e a jusante do Açude 1, e proceder à limpeza do leito e resolver os constrangimentos exis-
tentes de forma a garantir o livre escoamento das águas em todo o seu troço na propriedade. 

55. Verificar a linha de água no vale a montante e a jusante do Açude 2, e proceder à limpeza do leito 
e dos constrangimentos existentes de forma a garantir o livre escoamento das águas em todo o seu 
troço na propriedade. 

56. Realizar os trabalhos de limpeza da linha de água, que preveem a remoção da vegetação e dos 
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materiais acumulados no leito, de jusante para montante e, no decurso de um período seco, de modo 
a evitar eventuais problemas de obstrução na linha de água. Manter a vegetação herbácea dos taludes 
e a respetiva estrutura radicular para que a vegetação ribeirinha se mantenha em contínuo ao longo 
das margens. 

 
57. Realizar a colocação das condutas da rede de rega/adução e dos coletores de águas residuais de 
montante para jusante e no decurso de um período seco, de modo a evitar eventuais problemas de 
obstrução nas mesmas. 
 
58. Instalar sanitários amovíveis para os trabalhadores, com recolha e encaminhamento adequado por 
empresa da especialidade das águas residuais produzidas na obra. 
 
59. Na localização dos estaleiros é interdita qualquer afetação de linhas de água, permanentes ou 
temporárias e respetiva envolvente, numa distância mínima de 10 metros. 
 
60. Assegurar o armazenamento de produtos/materiais em locais apropriados para o efeito. No caso 
dos produtos perigosos deverá ser garantida a construção de uma bacia de retenção, impermeabili-
zada e isolada da rede de drenagem natural. 
 
61. Equipar os estaleiros e as diferentes frentes de obra com todos os materiais e meios necessários, 
previamente aprovados pelo Dono da Obra, que permitam responder em situações de incidentes/aci-
dentes ambientais, nomeadamente derrames de substâncias poluentes. 
 
62. Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais, ativar de imediato os procedimentos necessários 
à sua rápida resolução e deverá proceder-se à recuperação imediata da(s) zona(s) afetada(s).  
 
63. A movimentação de máquinas nas linhas de água deverá ser efetuada segundo o princípio da 
afetação mínima do escoamento natural, do leito de cheia, das margens e da vegetação ripícola. Efe-
tuar o atravessamento das linhas de água por maquinaria através dos locais já existentes.  
 
64. Nunca poderá ser interrompido o escoamento natural das linhas de água, devendo por isso ser 
considerada a adoção de um dispositivo hidráulico apropriado que garanta a manutenção de um cau-
dal, cujo débito deverá corresponder ao da linha de água intercetada ou, caso necessário ou tecnica-
mente exigido, ser efetuado o desvio provisório da mesma. Todas as intervenções em domínio hídrico 
devem ser previamente licenciadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e Portaria 
n.º 1450/2007, de 12 de novembro. O pedido de licenciamento é da responsabilidade do proponente. 
 
65. Assegurar, sempre que ocorram exsurgências devido à interceção do nível freático, a extração da 
água e seu encaminhamento para o terreno a jusante, garantindo que, no seu percurso, esta água não 
encontrará elementos passíveis de degradar a sua qualidade. Pretende-se deste modo manter o equi-
líbrio hidrodinâmico e a espessura saturada do aquífero, bem como evitar a contaminação do recurso 
subterrâneo. 
 
66. A seleção de eventuais zonas de depósito de terras sobrantes deve excluir as seguintes áreas: 
− Domínio hídrico; 

− Áreas inundáveis; 

− Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

− Perímetros de proteção de captações; 

− Áreas de grande declive com evidências de deslizamento de terras; 

− Locais ecologicamente sensíveis, como margens de linhas de água e respetivas galerias ripícolas 
ou zonas de elevada densidade arbórea. 
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67. Implementar um adequado sistema de recolha e tratamento de águas residuais, o qual deverá ter 
em atenção as diferentes características dos efluentes gerados durante a fase de obra e atender aos 
seguintes pressupostos: 
− Privilegiar a reutilização da água proveniente da limpeza de qualquer tipo de maquinaria, que con-

tenha cascalho, areia, cimento, ou inertes similares, após tratamento. Os inertes que resultem do 
processo de tratamento devem ser recolhidos e encaminhadas para destino final adequado. As 
águas de lavagem associadas ao fabrico de betões (exceto betuminoso) deverão ser encaminha-
das para um local único e impermeabilizado, afastado das linhas de água, para que, quando ter-
minada a obra, se possa proceder ao saneamento de toda a área utilizada e ao encaminhamento 
para destino final adequado dos resíduos resultantes; 

− Conduzir as águas que contenham, ou potencialmente possam conter, substâncias químicas, as-
sim como as águas com elevada concentração de óleos e gorduras, para um depósito estanque, 
sobre terreno impermeabilizado, devendo posteriormente ser encaminhadas para destino final 
adequado. Os documentos comprovativos do seu destino final devem ser entregues ao Dono da 
Obra; 

− Encaminhar devidamente os efluentes domésticos (serviços sanitários, cozinhas e refeitórios) para 
uma fossa séptica estanque ou, em alternativa, tratados antes de serem descarregados no meio 
recetor. Ao proceder-se à limpeza da fossa, os efluentes e lamas devem ser encaminhados para 
destino final adequado, devendo ser entregue ao Dono da Obra cópia dos documentos compro-
vativos do seu destino final. Caso seja viável, os efluentes deverão ser encaminhados para o Sis-
tema Municipal de Águas Residuais; 

− Garantir a frequência necessária de recolha dos efluentes provenientes de instalações sanitárias 
do tipo “móvel”, de forma a assegurar a manutenção das boas condições de higiene, devendo ser 
realizada por uma empresa licenciada para o efeito. 

68. Armazenar os resíduos suscetíveis de gerar efluentes contaminados pela ação da percolação das 
águas pluviais em parque coberto.  
 
69. Apresentar ao Dono da Obra um mapa de registo de quantidades de todas as tipologias de eflu-
entes produzidos em obra, bem como dos consumos de água (humano e industrial). 
 
70. Salvaguardar uma distância mínima de 15 metros a margens de linhas de água permanentes ou 
temporárias de modo a evitar acidentes no armazenamento temporário de resíduos perigosos (classi-
ficação LER). 
 
71. Em caso de fuga/derrame/descarga acidental de qualquer substância poluente, nas operações de 
manuseamento, de armazenamento ou de transporte, o responsável pela ocorrência providenciará a 
limpeza imediata da zona através da remoção da camada de solo afetada. No caso de hidrocarbonetos 
líquidos, deverão utilizar-se previamente produtos absorventes. A zona afetada será isolada, sendo o 
acesso permitido unicamente aos trabalhadores incumbidos da limpeza. Os produtos vertidos e/ou 
utilizados na sua recolha serão tratados como resíduos perigosos, no que diz respeito à recolha, ao 
acondicionamento, ao armazenamento, ao transporte e ao destino final, devidamente licenciado para 
o efeito e aprovado pelo Dono da Obra.  
 
72. Inspecionar toda a maquinaria por forma a garantir o seu correto funcionamento, diminuindo risco 
de fugas e derrames acidentais e consequente contaminação dos solos e recursos hídricos.  
 
73. Não é permitida a rejeição de qualquer tipo de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos 
de linhas de água e zonas de máxima infiltração.  
 
74. Garantir a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam 
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ter sido afetados pelas atividades relacionadas com a empreitada. Deverá assegurar-se que as linhas 
de água, valas e valetas não se encontram assoreados com material proveniente da obra ou resultante 
das obras (solos, resíduos, material de construção, etc.), que não existem empoçamentos importantes, 
que não existem riscos de deslizamentos ou ravinamentos importantes junto a linhas de água, na 
sequência da desmatação, da circulação de veículos pesados ou de qualquer outra intervenção na 
fase de construção.  
 
75. No decurso dos trabalhos deverá ser dada especial atenção aos poços e furos existentes na área 
envolvente, evitando-se qualquer tipo de interferência, nomeadamente aquelas que ponham em causa 
a integridade do recurso água. Todas as captações de água subterrânea existentes na proximidade 
dos locais de intervenção deverão ser sinalizadas, e vedadas se existir a possibilidade de virem a ser 
afetadas pela obra.  
 
76. Assegurar que são eliminadas poças de água de forma a prevenir a proliferação de vetores, de-
vendo ser sensibilizados os trabalhadores dessa necessidade. 
 
77. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 
dos estaleiros 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. 
 
78. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim 
como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos.  

Fase de exploração 
79. Implementar o PIP. 
 
80. Adotar fontes de energia renováveis, nomeadamente a utilização de painéis fotovoltaicos, que 
permitem a produção de energia elétrica, em detrimento da utilização de outras fontes de energia 
fósseis. 
 
81. Promover a manutenção e a conservação da vegetação envolvente à área intervencionada, tendo 
sempre em atenção as faixas de gestão de combustível contra incêndios. 
 
82. Colocar guardas em madeira, no caso de os caminhos estarem muito próximos dos habitats prio-
ritários 2250 e 4020, de modo a criar uma barreira física que impeça o acesso a estas áreas. 
 
83. Delimitar com guardas em madeira a área entre os reservatórios A e B, por estar próxima do núcleo 
de infraestruturas e próxima de caminhos, forma a não ser pisoteada, uma vez que é uma faixa de 
conetividade entre áreas com valores naturais relevantes. 
 
84. Acautelar as eventuais alterações da qualidade da água, devido a escorrências contaminadas com 
pesticidas e adubos. A aplicação de boas práticas agrícolas e a monitorização da qualidade da água, 
permitirá evitar a eventual afetação de espécies mais sensíveis de fauna piscícola ou anfíbios nas 
linhas de água mais próximas a jusante. 
 
85. Gerir as áreas não intervencionadas em consonância com as orientações do Plano Sectorial da 
Rede Natura 2000 e incluí-las no PGF aprovado. 
 
86. Dar cumprimento do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
155/2004, de 30 de junho. 
 
87. Garantir o cumprimento da legislação aplicável em matéria de segurança e saúde no trabalho, 
nomeadamente dos equipamentos de proteção individual dos trabalhadores para anular, ou pelo me-
nos minimizar, os eventuais riscos decorrentes da atividade agrícola.  
 
88. Efetuar a limpeza periódica das faixas de gestão de combustível no limite da propriedade e na 
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envolvente dos edifícios e acessos, de acordo com o definido no Decreto–lei n.º 10/2018, de 14 de 
fevereiro e na Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto. 
 
89. Aplicar os fertilizantes/pesticidas e os produtos fitossanitários de acordo com as instruções de 
segurança definidas para cada produto, de forma a minimizar a fração que se volatiliza. 
 
90. Proceder à lavagem periódicas dos solos para acautelar os problemas de salinização ou de alca-
linização desde o início do regadio, de forma a evitar problemas futuros com a eventual redução de 
rendimento agroflorestal. 
 
91. Monitorizar continuamente a qualidade da água de rega e o teor de alcalinização e de salinização 
dos solos, minimizando a toxicidade para as plantas, a alteração da estrutura do solo, o aumento do 
uso de fertilizantes ou a perda de produtividade, com redução dos lucros para o produtor agroflorestal. 
 
92. Cumprir as normas do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Al-
cácer do Sal e as constantes no Decreto Lei nº 10/2018 de 14 de fevereiro e da Lei nº 76/2017 de 17 
de agosto, relativo aos Critérios para a gestão de combustíveis no âmbito das redes secundárias de 
gestão de combustíveis. 
 
93. Manter o controlo de espécies invasoras e controlo fitossanitário, conforme estabelecido no 
PMDFCI de Alcácer do Sal. 
 
94. Divulgar folhetos com informação preventiva relativamente a de risco de incêndio, promovendo o 
bom comportamento dos trabalhadores. 
 
95. Assumir uma politica de responsabilidade social respeitante ao número elevado de trabalhadores 
na época de colheita (15 de maio a 30 de julho), garantido as boas condições de alojamento, alimen-
tação, transporte e saúde dos trabalhadores. 
 
96. Criar uma unidade de alojamento para trabalhadores temporários em Santiago do Cacém (Alvalade 
do sado), através da requalificação de edificações existentes, que defina as regras sobre a utilização 
dos espaços que a compõem. Devem reunir várias valências de apoio à hospedagem dos trabalhado-
res temporários nacionais e estrangeiros, como dormitórios, áreas de convívio, balneários, lavandaria, 
cozinha, entre outros. 
 
97. Fomentar o recrutamento preferencial de mão de obra local, assim como a utilização preferencial 
do mercado e serviços locais perante as necessidades referentes aos trabalhadores do projeto.  
 
98. Privilegiar o fornecimento de bens e serviços necessários à exploração do projeto à comunidade 
empresarial local. 
 
99. Assumir uma política de responsabilidade social que constitua um programa de mitigação dos 
potenciais impactes negativos, como seja a formação dos colaboradores em matérias correlacionadas 
com a conservação da natureza e da biodiversidade, incutindo a adoção de comportamentos civiliza-
dos e ambientalmente sustentáveis, assegurando uma proteção efetiva do ambiente. 
 
100.Implementar o PGR. 
 
101.Promover a reutilização de materiais e, quando esta não for possível, encaminhar preferencial-
mente os resíduos para reciclagem ou outras formas de valorização, em detrimento da eliminação 
definitiva dos mesmos. 
 
102.Selecionar os operadores responsáveis pelo tratamento e destino final dos diferentes resíduos 
produzidos de acordo com a Listagem dos Operadores de Gestão de Resíduos Não Urbanos disponi-
bilizada no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente (www.apambiente.pt). 
 
103.Efetuar as mudanças de óleo e a manutenção geral dos veículos e dos equipamentos necessárias 
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fora da Herdade de Montalvo, em instalação própria para esse fim. 
 
104.Cumprir a Circular Normativa 06/DSPPS/DCVAE de 31/03/2010 da Direção-Geral da Saúde sobre 
Serviços de Saúde do Trabalho/Saúde Ocupacional (SST/SO) - Condições mínimas das instalações, 

       equipamentos e utensílios. 
 

105.Cumprir a Circular Informativa n.º 33/DSAO de 21-07-2010 da Direção-Geral da Saúde, sobre as 
recomendações definidas para trabalhadores do exterior em períodos de maior calor. 
 
106.Cumprir a Portaria n.º 987/93 de 6 de outubro, sobre as condições mínimas de segurança e de 
saúde nos locais de trabalho. 
 
107.Assegurar que são eliminadas poças de água de forma a prevenir a proliferação de vetores, de-
vendo ser sensibilizados os trabalhadores dessa necessidade. 
 
108.Monitorizar os movimentos de tráfego associados à Exploração Agroflorestal CarSol Fruits junto 
à povoação de Montevil e na circulação da própria EN253, particularmente no período entre 15 de 
maio e 30 de julho. 
 
109.Garantir uma adequada gestão dos diferentes tipos de resíduos que visa prevenir a contaminação 
das águas, em especial dos resíduos líquidos, gerados pela lavagem de pulverizadores e outras má-
quinas devido ao seu alto conteúdo em produtos fitofármacos, tendo em especial atenção no armaze-
namento com previsão de medidas que visem evitar acidentes causados por cheias ou rotura dos 
reservatórios de armazenamento de água para rega, bacias para preparação de caldas. 
 
110.Garantir a boa gestão dos requisitos inerentes à prevenção de pragas e do desenvolvimento de 
vetores de doenças, como sejam os mosquitos, nomeadamente através de sistemas de evacuação 
rápida de águas pluviais sobretudo nas infraestruturas de apoio. 
 
111.Vigiar o impacte na saúde humana da utilização dos produtos fitofarmacêuticos aplicados nos 
solos, tendo em atenção os EPI’s a ser utilizados pelos trabalhadores aquando da aplicação dos mes-
mos e evitar a aplicação em condições climatéricas adversas. Quando sejam de aplicação via aérea, 
ter em conta os ventos dominantes na altura da aplicação e a existência de residências próximas. 
 
112.Implementar o Programa de Controlo da Qualidade da Água para consumo humano de acordo 
com o Decreto–Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro e Decreto–Lei n.º 218/2015, de 7 de outubro. 
 
113.Implementar um sistema de gestão e controlo de rega, baseado em postos meteorológicos e de 
sondas de medição do teor de humidade e de lixiviação no solo. Este sistema permitirá realizar o ajuste 
em tempo real da rega às condições climatéricas existentes, promovendo uma distribuição mais equi-
librada da água, acautelando-se desta forma a formação e individualização de zonas preferenciais de 
encharcamento na propriedade, condição que, a verificar-se inviabiliza o desenvolvimento das planta-
ções. 
 
114.Registar e monitorizar as intervenções na unidade de gestão (seção de plantação), nomeada-
mente a aplicação de composto, de corretivos do solo, de fertilizantes, de fitofármacos, a quantidade 
de água introduzida no solo e o registo dos níveis piezométricos em cada captação. Este registo está 
disponível e deve servir tanto quanto possível para estimar e aferir custos ambientais. Construir mapas 
da evolução da qualidade da água/condutividade elétrica do solo com base nas análises de solos, na 
análise da qualidade da água de rega e ainda do resultante do acompanhamento dos níveis nas cap-
tações subterrâneas. 
 
115.Promover disciplinas de exploração e metodologias de controlo dos níveis e caudais que permitam 
a gestão efetiva dos recursos hídricos subterrâneos. 
 
116.Efetuar vistorias periódicas às condições de funcionamento dos sistemas de tratamento de águas 
residuais de forma a garantir a recolha de lamas de forma periódica (no mínimo, uma vez por ano) 
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recorrendo aos serviços de competentes da Câmara Municipal de Alcácer para recolha do excesso de 
lamas. 
 
117.Instalar sanitários amovíveis durante a época de colheita, com recolha e encaminhamento ade-
quado das águas residuais por empresa da especialidade. 
 
118.Possuir um registo rigoroso e sempre atualizado das quantidades e dos períodos de aplicação de 
adubos/pesticidas e fitofármacos. 
 
119.O uso de fitofármacos deverá ser reduzido ao mínimo indispensável e definido em função das 
necessidades das plantas. Sempre que possível, deverão ser utilizados os meios de tratamento me-
cânicos no combate de pragas e doenças, em substituição do tratamento fitossanitário. 
 
120.Realizar a aplicação de fertilizantes no solo (orgânico ou mineral) de uma forma uniforme con-
forme previsto no projeto, por forma a impedir a individualização de solos em zonas com uma minera-
lização mais elevada e, consequentemente, a formação de zonas de poluição preferencial. 
 
121.Efetuar a monitorização da alteração da qualidade da água superficial e subterrânea, para controlo 
de possível aumento de nutrientes, redução de oxigénio, alteração do estado ecológico e alteração do 
estado químico por aumento de nutrientes e fitofármacos. 
 
122.Durante a exploração das captações subterrâneas atender ao regime de exploração proposto, 
realizar o controlo da evolução dos níveis piezométricos (com sensor de registo contínuo) e efetuar a 
realização de análises físico–químicas e bacteriológicas periódicas, conforme proposto no plano de 
monitorização dos recursos hídricos e, em simultâneo, realizar uma revisão periódica do equipamento 
de bombagem (de preferência anual). 
 
123.Proceder à manutenção e revisão periódica de todos os veículos e equipamentos, de modo a 
evitar a ocorrência de derrames acidentais. 
 
124.Realizar as operações de manutenção de veículos e equipamentos em oficinas próprias, localiza-
das fora da área do projeto, de modo a evitar eventuais derrames e a facilitar a gestão de resíduos 
produzidos. 
 
125.Cumprir integralmente o “Código das Boas Práticas Agrícolas para a proteção da água contra a 
poluição por nitratos de origem agrícola”, e o “Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do 
solo e da água”. 
 
126.É responsabilidade do proponente implementar e cumprir o legalmente estabelecido no que res-
peita ao domínio hídrico. 
 
127.Implementar as medidas minimizadoras de consumos de água constantes do Programa Nacional 
para o Uso Eficiente da Água, nomeadamente: 

i. Adequar os volumes brutos de rega às necessidades hídricas das culturas, procedendo à medição 
das variáveis meteorológicas determinantes, e aplicando técnicas para determinação de oportuni-
dade de rega com base em indicadores clima-solo-planta. 

ii. Reduzir os volumes brutos de rega, utilizando um menor volume de água na rega por adequação 
da dotação de rega. 

iii. Na rega localizada efetuar ações de manutenção de uniformidade e eficiência dos sistemas de 
rega localizada. Promover disciplinas de exploração e metodologias de controlo dos níveis e cau-
dais que permitam a gestão efetiva dos recursos hídricos subterrâneos. 
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Fase de desativação  
128.Reflorestar, com espécies autóctones, as áreas anteriormente ocupadas pelos setores de 
plantação, pelo edificado, pelos equipamentos e pelas infraestruturas. 

129.Proceder à remoção de todos os efluentes, óleos e gorduras que estejam retidos nos reser-
vatórios, antes da desativação da unidade. 

130.Implementar o plano de desativação das captações elaborado de acordo com o artigo 46º, do 
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio. 

 

Medidas de Compensação 

131.Após o novo levantamento de campo a efetuar em toda a propriedade, previamente à fase de 
construção, na área de implantação dos setores de plantação e das construções, assinalar as espécies 
Santolina impressa, Armeria rouyana*, Jonopsidium acaule*, Thymus capitellatus, Cirsium welwitschii, 
Ulex australis supsp. Welwitschianus (e outras da mesma importância que se possam vir a identificar) 
e delimitar com fita sinalizadora as respetivas comunidades. 
 
132.Especificamente, na área de implantação dos setores de plantação e das construções, onde seja 
identificada a ocorrência das espécies Santolina impressa, Armeria rouyana*, Jonopsidium acaule*, 
Thymus capitellatus, Cirsium welwitschii, Ulex australis supsp. Welwitschianus (e outras da mesma 
importância que se possam vir a identificar), estas só deverão ser retiradas após a colheita dos seus 
propágulos/sementes. 
 
133.As sementeiras dos propágulos e sementes recolhidos nas áreas que serão ocupadas pelos se-
tores de plantação e construções, deverão ser distribuídas na época e locais mais favoráveis, por toda 
a restante área não intervencionada da propriedade.  
 
134.Incluir as Medidas de Compensação acima referidas no Programa de Gestão da Biodiversidade 
que integra o PGF. 
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Plano Geral de Monitorização/Programas de monitorização 

Sistemas Ecológicos 
Programas de Monitorização e Relatórios de Acompanhamento. 
O Programa de Gestão da Biodiversidade que integra o PGF deverá ser avaliado através do Programa de 
Monitorização dos Valores Naturais, de modo a avaliar o resultado das ações de compensação e de valo-
rização 

efetuadas, cujos resultados serão apresentados nos Relatórios de Monitorização previstos. 
 
O Plano de Monitorização dos Valores Naturais (PMVN) deverá cumprir no mínimo o seguinte: 

− Apresentar os objetivos e a metodologia de monitorização, por forma a avaliar a evolução dos 
valores naturais em função das ações previstas no PGB. 

− Calendarização das ações de monitorização dos valores naturais, prevendo a apresentação dos 
resultados 

em relatórios bianuais; 

− Este plano deverá ser executado e assinado por Técnicos com formação especializada; 

− Este plano terá de ser aprovado pelo ICNF. 

Os Relatórios de Acompanhamento da Evolução dos Valores Naturais nas Áreas de Compensação 
e nas áreas das entrelinhas dos pomares deverão cumprir, no mínimo, o seguinte: 

− Descrição das ações implementadas de acordo o PGB, com prova fotográfica da sua realização; 

− Descrição da evolução dos valores naturais em função das ações previstas no PGB, com prova 
fotográfica; 

− Cartografia das áreas de implementação das ações e cartografia da evolução dos valores naturais; 

− Conclusões e eventuais propostas de alteração das medidas previstas no PGB; 

− Estes relatórios deverão ser executados e assinados por Técnicos com formação especializada; 

− Estes relatórios terão de ser apresentados bienalmente, acompanhados de cartografia atualizada 
e validados pelo ICNF. 

Recursos Hídricos 
Na fase de exploração deve ser implementado o programa de monitorização abaixo apresentado, devendo 
ser avaliada a necessidade da sua revisão em função dos resultados que vierem a ser obtidos ao longo 
da vida útil do projeto no que concerne à caracterização qualitativa dos recursos hídricos. 
Realizar a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos de acordo com o previsto nas tabelas 1, 2, e 
3, sendo os pontos de amostragem os previstos no EIA, tanto para as águas superficiais, cujas coordena-
das aproximadas no Sistema de Coordenadas ETRS89-PT-TM06 se indicam, como para as águas sub-
terrâneas (nas 7+3 captações previstas). 

− Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital editável 
(.xls) e mediante um relatório anual que conterá uma avaliação dos dados coligidos nesse período 
bem como a verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e incluindo a série 
completa de cada estação de amostragem com análise de tendência. 

− A amostragem de água nas captações de água subterrânea deverá ser efetuada com recurso a 
equipamento de bombagem e na boca das captações. 
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− A monitorização das águas superficiais e subterrâneas deve iniciar-se com uma amostragem an-
terior à fase de construção (caracterização da situação de referência) e deverá ser efetuada tam-
bém uma amostragem imediatamente antes da fase de exploração do projeto. 

− O programa de qualidade da água poderá ser revisto, de 2 em 2 anos, de acordo com os resultados 
obtidos. Até à comunicação, pelo proponente, da versão revista do programa de monitorização a 
implementar, mantém-se em vigor a versão anteriormente aprovada. 

− De acordo com os resultados de monitorização que venham a ser obtidos, face ao eventual in-
cumprimento das normas de qualidade da água, deverá ser averiguada a causa e corrigida a situ-
ação, através de implementação de medidas adequadas e sujeitas a aprovação prévia pela APA, 
I.P. 

− A determinação laboratorial dos parâmetros físico-químicos deverá seguir os métodos, precisão e 
limites de deteção estipulados no Decreto – Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, devendo esta infor-
mação ser igualmente reportada. 

−  Aquando da atribuição dos Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) poderão ser esti-
puladas condicionantes a cumprir em matéria de monitorização da qualidade da água.  

− O promotor deste projeto deverá, logo que possível, tratar do pedido de atribuição de TURH, para 
todas as intervenções em terrenos do Domínio Hídrico, junto da entidade responsável (a APA/ARH 
Alentejo). 

 

Tabela 1 – Locais, parâmetros e periodicidade dos programas de monitorização 
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(*)De acordo com a lista de pesticidas anual publicada pela DGAV e divulgada em www.ersar.pt. Entende-
se por “total” a soma de todos os pesticidas individuais detetados e quantificados durante o processo de 
monitorização, incluindo os respetivos metabolitos e produtos de degradação e de reação. 
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Tabela 2 - Normas aplicáveis às águas subterrâneas. Fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográ-
fica do Sado e Mira 
 

 

 
Tabela 3 - Normas aplicáveis às águas superficiais. Fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográfica 
do Sado e Mira 
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Solos 
Parâmetros a monitorizar 
Por forma a monitorizar a evolução dos solos da área regada ao longo do tempo, deverão ser analisados 
os seguintes parâmetros, que darão uma indicação segura do nível de salinização e alcalização dos solos: 

− Condutividade elétrica da solução do solo (em pasta saturada); 

− Teor em sódio; 

− Teor em magnésio; 

− Teor em potássio. 

Além destas análises de solos, existem outros parâmetros que poderão ser analisados, caso haja interesse 
em usar modelos de distribuição da água e de alguns iões no solo, de modo a ser possível uma previsão 
dos efeitos da descarga do efluente na contaminação do solo, em face de cenários diversos. Estes parâ-
metros são: 

− Velocidade de lixiviação de sais no solo (velocidade de transporte dos iões); 

− Velocidade de percolação da água no solo; 

−  Massa volúmica aparente do solo; 

− Porosidade do solo; 

− Quantidade do ião sódio adsorvido no solo e na solução do solo em equilíbrio; 

− Os sais dissolvidos (eletrólitos presentes em solução) na água de rega. 

Estes últimos parâmetros permitem calcular o coeficiente de distribuição Kd do ião sódio no solo, permi-
tindo a futura modelização da distribuição deste ião no solo. 
 
Locais e frequência de amostragem 
Deverá ser estabelecida uma malha de amostragem que permita avaliar adequadamente toda a área be-
neficiada. Para tal estas análises de solos devem abranger um número razoável de pontos de amostragem, 
por exemplo, em média 1 ponto de amostragem em cada 40 ha, o que, de acordo com a área afeta ao 
projeto (cerca de 144,25 ha), totaliza 4 pontos de amostragem. 
A comparação dos dados obtidos ao longo do tempo dará uma indicação segura do efeito da rega na 
qualidade do solo, e de medidas que devam ser adotadas. 
A frequência de amostragem das análises de solos deverá ser anual (1 x ano), devendo–se efetuar uma 
análise antes da implementação do empreendimento para caracterização da situação de referência. 
No Desenho n.º 20 apresentado no Volume 2/3 – Peças Desenhadas do EIA (agosto, 2019), à escala 1/25 
000, indica-se a localização dos locais a monitorizar. Os pontos de amostragem selecionados constituem 
propostas, devendo ser ajustados sempre que ocorra qualquer situação não prevista ou caso os resultados 
obtidos nas amostragens assim determinarem (no caso de haver necessidade de avaliar uma situação não 
expectável). 
 
Técnicas e métodos de recolha e tratamento de dados 
As amostras são recolhidas por um técnico de amostragem especializado. É importante selecionar um 
laboratório que demonstre capacidade técnica e analítica, devidamente acreditado, para analisar os parâ-
metros selecionados e que siga os métodos analíticos adequados. Com base nos resultados obtidos de-
verá ser efetuada uma Carta de Risco de Alcalinização e Salinização dos Solos. 
 
Os resultados deverão ainda ser utilizados para produzir o boletim de rega, onde deverá ser apresentada 
cartografia com as áreas onde deverão ser aplicadas estas medidas de minimização dos efeitos da Alca-
linização e/ou de Salinização. 
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Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parâmetros a analisar, devem manter-se cons-
tantes de modo a permitir monitorizar a evolução da suscetibilidade dos solos à alcalinização e à saliniza-
ção, com a salvaguarda da possibilidade de inclusão de novos elementos determinados pela evolução da 
situação. 
 
Tipo de medidas de gestão ambiental 
Perante os resultados obtidos nas monitorizações serão adotadas as necessárias medidas de prevenção 
e de 
correção, de modo a minimizar os impactes nos solos. Assim, caso sejam reconhecidas tendências de 
aumento 
de determinado parâmetro que indicie a ocorrência de um aumento na evolução da salinização e alcalini-
zação 
dos solos, deve ser avaliada a eventual relação com as práticas de rega e, em particular, com as caracte-
rísticas 
das águas. 
 
Prazos e periodicidade dos relatórios de monitorização 
Após cada campanha de amostragem deve ser feito um relatório de progresso, com recomendações, à 
exceção da última em que deve ser entregue um relatório final, em que figurem as principais conclusões 
do 
estudo de monitorização. 
Em cada relatório devem constar os pontos de recolha efetuados, a metodologia aplicada, as condições 
de 
amostragem e uma discussão dos resultados obtidos. 
 
Critérios para a Decisão Sobre a Revisão do Programa de Monitorização 
Caso se justifique, o plano de monitorização dos solos poderá ser revisto de acordo com os seguintes 
critérios, 
sem prejuízo de outros que se revelem pertinentes no decorrer da monitorização: 

− Deteção de impactes negativos significativos sobre os solos, diretamente imputáveis à exploração 
do projeto, devendo agir–se no sentido de aumentar o esforço de amostragem; 

− Estabilização dos resultados obtidos, com comprovação da eficácia das medidas implementadas, 
podendo neste caso diminuir–se a frequência ou mesmo o número de locais de amostragem; 

− Os resultados obtidos para determinados parâmetros comprovarem a inexistência de impactes 
negativos ou, por outro lado, serem conclusivos, podendo neste caso diminuir–se ou reequacio-
nar–se a número e tipo de parâmetros propostos. 

Entidade a fornecer os relatórios de monitorização 
Deverão ser remetidos à Autoridade de AIA os relatórios anuais e o relatório final efetuados no âmbito 
deste Plano de Monitorização de Solos. 
 
Socioeconomia 
Objetivos gerais da monitorização 
Este programa baseia-se nos seguintes pressupostos e orientações gerais: 

− Necessidade de aferir a eficácia e o cumprimento eficiente das medidas de minimização de im-
pactes negativos e potenciação de impactes positivos preconizadas, procedendo a correções ou 
alterações, sempre que tal se considere necessário; 

− Identificar a ocorrência de impactes não previstos na AIA desenvolvida, bem como no presente 
documento; 
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− Contribuir para a definição e para a implementação de medidas minimização dos impactes nega-
tivos e potenciadora dos impactes positivos, não previstas anteriormente. 

Locais de monitorização 
Os pontos de monitorização propostos devem incidir sobretudo na vila de Alvalade, nomeadamente na 
sua envolvente e na proximidade do alojamento dos trabalhadores, mas também na envolvente da antiga 
fábrica de secagem de arroz da Torrinha, localizada em Montevil. 
Atendendo que os trabalhadores alojados em Alvalade serão transportados para a Herdade de Montalvo, 
em 20 
autocarros de 60 pessoas cada, em turnos, de modo a não congestionar o transito local, ainda assim será 
realizada também uma monitorização aos movimentos nos acessos (rotunda a construir em Montevil) e 
circulação na EN253. 
 
Parâmetros a monitorizar 
O programa de monitorização deverá considerar os seguintes parâmetros de análise, para além de outros 
que 
venha a considerar-se serem necessários: 

− Afetação do bem-estar, perceção de incómodos ambientais e sociais, por parte dos residentes 
locais (ruído, segurança, intrusão visual, desorganização do espaço, ambiente, circulações, aces-
sos a espaços públicos e comerciais) resultantes da presença dos trabalhadores temporários; 

− Efeitos sobre as Infraestruturas (viárias, de telecomunicações, de saneamento e abastecimento 
de água, eletricidade); 

− Efeitos diretos do projeto no emprego (criação líquida de emprego e contratação de trabalhadores 
locais, isto é, residentes nos concelhos abrangidos pelo projeto); 

− Efeitos do projeto na economia local (concelhos abrangidos pelo projeto) expressos na aquisição 
de bens (restauração e comércio) e serviços públicos e privados, e subcontratações, por parte do 
promotor; efeitos resultantes dos consumos dos trabalhadores não locais. 

Indicadores de acompanhamento 
O programa de monitorização deverá considerar os seguintes indicadores de acompanhamento, para além 
de 
outros que venha a considerar-se serem necessários: 

− Número de nacionalidades do contingente por época de colheita; 

− Número de trabalhadores alojados/semana em cada época de colheita; 

− Número de vezes de ida dos trabalhadores ao supermercado/dia em cada época de colheita; 

− Número de vezes de ida dos trabalhadores aos restaurantes locais/dia em cada época de colheita; 

− Número de veículos afetos aos trabalhadores utilizados nas deslocações e estacionados usados 
junto do edifício de alojamento; 

− Número de acidentes com veículos utilizados no transporte dos trabalhadores em cada época de 
colheita; 

− Número de recolhas dos resíduos sólidos urbanos/dia na época de colheita; 

− Número de atendimentos no centro médico da CarSol Fruits por época de colheita; 
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− Número de atendimentos no centro de saúde da região por época de colheita; 

− Número de vezes em que existiu necessidade de intervenção policial para controlo de conflitos 
internos e externos, por época de colheita; 

− Número de trabalhadores que fazem o acondicionamento de resíduos sólidos orgânicos; 

− Número de vezes que as casas de banho são limpas/semana para a época de colheitas; 

− Número de incumprimentos na estação de tratamento de águas residuais (ETAR) na época de 
colheitas; 

− Número de vezes que existe redução de caudal ou corte de água para abastecimento público no 
alojamento por época de colheitas; 

− Número de vezes de cortes no fornecimento de energia elétrica no alojamento por época de co-
lheitas; 

− Número de vezes com falhas nas telecomunicações por época de colheitas; 

 
− Quais as atividades de ocupação dos trabalhadores ao fim de semana; 

− Quais as atividades de lazer e culturais realizadas pelos trabalhadores com as comunidades locais 
(relações com as comunidades locais e interculturalidade); 

− Número de postos de trabalho criados para residentes locais por época de colheita. 

Periodicidade 
Antes do início da fase de construção (alojamento dos trabalhadores temporários) deverá ser efetuada 
uma campanha de referência, para caracterização do local abrangendo os pontos de amostragem defini-
dos no presente documento. 
A campanha de referência tem como objetivo estabelecer uma base de referência dos parâmetros a 
monitorizar, de forma a possibilitar uma análise comparativa com os dados a obter nas campanhas de 
monitorização seguintes. 
Em relação à fase de exploração considerando os diversos parâmetros e indicadores monitorizar, sugere-
se que a periodicidade das monitorizações seja semestral, centrando-se uma campanha no período de 
colheitas (maio a julho) e outra campanha no período entre outubro a dezembro. 
Três anos após o início do programa deve ser revisto e reconsiderado no que respeita à sua estrutura, 
conteúdo, periodicidade, bem como relativamente à necessidade da sua continuação. 
 
Recolha de informação 
Para além dos necessários contactos com as pessoas ou organizações diretamente afetadas, o processo 
de monitorização deve estabelecer um contacto regular com as autarquias locais (Câmaras Municipais e 
Juntas de Freguesia), centro de saúde e forças policiais. 
Os procedimentos de recolha de informação poderão combinar diversos métodos e técnicas, entre os 
quais, se referem, ações de reconhecimento com observação direta simples, contactos e entrevistas, apli-
cação de inquérito. 
 
Cada campanha de monitorização deve contemplar os seguintes procedimentos: 

− Trabalho de campo; 

− Recolha de informação, preparação e análise de dados; 
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− Aferição do programa e avaliação da necessidade de realizar trabalhos suplementares ou 

− complementares; 

− Comparação dos dados obtidos com os dados das monitorizações anteriores, caso existam; 

− Verificação da implementação das medidas de mitigação ou potenciação; 

Estrutura dos Relatórios de Monitorização 
Os Relatórios das campanhas de monitorização deverão respeitar a seguinte estrutura mínima: 

− Descrição dos trabalhos realizados e discussão dos resultados obtidos; 

− Eventuais lacunas de informação e dificuldades; 

− Conclusões gerais e recomendações para próximas monitorizações, caso se aplique. 

Entidade a fornecer os relatórios de monitorização 
Os relatórios de monitorização a efetuar no âmbito deste Plano de Monitorização, deverão ser anuais e 
remetidos à Autoridade de AIA. 
 

 
 

Entidade de verificação 
da DIA Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

 

Validade da DIA 

Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de de-
zembro, a DIA caduca se, decorridos quatro anos a contar da data desta, o 
proponente não der inicio à execução do projeto, excetuando-se os casos pre-
vistos no n.º 5 do mesmo artigo. 

Data   

Assinatura 
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ANEXO 
 

Resumo do 
procedimento de 
avaliação 

Documentos analisados 
Estudo de Impacte Ambiental datado de março de 2019, Aditamento datado 
de agosto de 2019, Adenda ao Aditamento datados de 16 de agosto de 2019, 
resultados da Consulta Pública e pareceres internos da CCDR-A, 
nomeadamente na área da Socioeconomia e pareceres externos. 
 
Entidades/Unidades orgânicas consultadas 
Unidade orgânica interna: Direção de Serviços e Desenvolvimento Regional 
(DSDR). 
 
Entidades externas consultadas 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Al), Entidade 
Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN), Câmara Municipal de 
Alcácer do Sal (CMAS), Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS 
Alentejo), Infraestruturas de Portugal (IP) e Direção Geral de Energia e 
Geologia (DGEG). 
 
Visita ao local - 16 de setembro de 2019, onde estiveram presentes 
representantes da CCDR Alentejo (Eng.ª Joana Venade e Dr.ª Ana Pedrosa), 
a representante do ICNF (Arq.ª Isabel Silva), o representante da APA/ARH 
Alentejo (Eng. José Soares), os proponentes (Dr. Filipe de Botton, Dr. 
Lourenço de Botton e Eng.º André Miranda), os consultores (Eng.ª Ricardina 
Fialho e Eng.º Rui Agostinho). A representante da DGPC/DRC (Dr.ª 
Esmeralda Gomes) e o representante da DSOT/CCDR Alentejo (Arq.º José 
Nuno Rosado) não compareceram. 
 
Em fevereiro de 2020, tendo em consideração o parecer da CA foi aplicado o 
disposto no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B, de 11 de 
dezembro, ou seja, a Autoridade de AIA ponderou com o proponente, a 
possível necessidade de modificação do projeto para evitar ou reduzir efeitos 
negativos significativos no ambiente, assim como sobre a necessidade de 
prever, eventualmente, medidas adicionais ambientais de minimização ou de 
compensação, considerando, para o efeito, os aspetos a retificar/incluir 
indicados pela Autoridade de AIA.  
 
A 13 de março de 2020 foi apresentado pelo proponente, à Autoridade de 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) a reformulação do projeto na sequência 
da aceitação do disposto no Artº 16 do referido Decreto-Lei, com a mesma 
identificação, submetido para avaliação em agosto de 2019. Os documentos 
rececionados foram enviados para as entidades que constituíram a CA, tendo 
sido elaborado o respetivo parecer com os contributos recebidos a 8 de maio 
de 2020, o qual se anexa. 
 
A 29 de maio de 2020 foi enviada a proposta de DIA em sede de audiência de 
interessados para pronúncia do proponente, tendo este considerado que 
concordava com a mesma. 
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Resumo do conteúdo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades externas 

Foram solicitados pareceres externos à Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Alentejo (DRAP Al), Entidade Regional da Reserva Agrícola 
Nacional (ERRAN), à Infraestruturas de Portugal (IP), à Administração 
Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, à Câmara Municipal de Alcácer do Sal 
(CMAS), à Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e à Entidade 
Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN).  
Foram recebidos os pareceres da CMAS e da ARS Alentejo, dos quais se 
transcrevem os seus aspetos fundamentais. Para consultar os mesmos na 
íntegra, consultar o parecer da CA. 
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Aspetos fundamentais do parecer da ARS Alentejo:  
(…) 

− Recursos hídricos 
Tendo em conta as necessidades hídricas previstas no projeto (1,41 hm3/ano), 
deve ser sempre garantida uma correta utilização de água para a atividade 
agrícola e da água para apoio das atividades sociais, garantindo a qualidade 
da água para consumo humano, para utilização em alojamentos, nos 
balneários / vestiários.  
Salvaguardar que as necessidades hídricas deste projeto deverão ser vistas 
em conjunto com a dos restantes projetos agroflorestais na área e que incidem 
sobre os aquíferos para que seja assegurada a qualidade e quantidade de 
água sobretudo para as populações e trabalhadores que dela dependem. 
Na Fase 3 estão previstos 10 furos com uma profundidade entre os 160 a 250 
m com uma bomba submersível, atualmente já existem dois furos. As 
questões das proteções das captações são fundamentais, bem como os 
requisitos dos sistemas de distribuição e o armazenamento, uma vez que o 
projeto prevê construção de 3 reservatórios de armazenamento de água para 
rega Armazenamento de 60 000 m3 em cada reservatório. 
Deve ter-se em conta o possível impacte negativo nos lençóis freáticos 
subterrâneos e nas águas superficiais.  
Previsão de medidas de minimização do impacte nas populações vizinhas. 
Monitorização da qualidade da água para consumo humano através da 
elaboração de um PCQA (Programa de Controlo da Qualidade da Água), 
adequado a origem da água, as principais fontes de poluição e os compostos 
envolvidos. 
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− Qualidade do ar 
Deve ser previsto no estudo a produção de poeiras e gases, assim como a 
sua disseminação, tendo em conta os ventos dominantes. Incluir o aumento 
do trânsito de veículos motorizados como fontes de gases importantes e 
próximas dos agregados populacionais. 
Previsão de medidas de minimização do impacte nas populações vizinhas. 

− Ambiente sonoro 
Devem ser previstas no estudo as fontes de produção de ruído e a sua 
disseminação, principalmente na fase de 
preparação do solo e desmatação. Incluir o aumento do trânsito de veículos 
motorizados como fontes de ruído importantes e próximas dos agregados 
populacionais. 
Previsão de medidas de minimização do impacte nas populações vizinhas. 
Monitorização da distribuição do ruído durante a laboração. 

− Combustíveis fósseis  
Devera ser garantido a construção de bacias de retenção devidamente 
dimensionadas para os depósitos de gasóleo, com um sistema de 
armazenamento constituído por três depósitos com capacidade de 2000 litros. 

− Segurança e saúde no trabalho 
Deverá ser garantido o cumprimento da legislação aplicável em matéria de 
segurança e saúde no trabalho, nomeadamente dos equipamentos de 
proteção individual dos trabalhadores para anular ou pelo menos minimizar os 
eventuais riscos decorrentes da atividade agrícola. 
 
Deverão ser igualmente cumpridos: 

− A Circular Normativa 06/DSPPS/DCVAE de 31/03/2010 da Direção-
Geral da Saúde sobre Serviços de Saúde do Trabalho/Saúde 
Ocupacional (SST/SO) - Condições mínimas das instalações, 
equipamentos e utensílios; 

− A Circular Informativa n.º 33/DSAO de 21-07-2010 da Direção-Geral 
da Saúde, sobre as recomendações definidas para trabalhadores do 
exterior em períodos de maior calor; 

− A Portaria n.º 987/93 de 6 de Outubro, sobre as condições mínimas 
de segurança e de saúde nos locais de trabalho; 
 

− Resíduos 
Garantir uma adequada gestão dos diferentes tipos de resíduos que visa 
prevenir a contaminação das águas: 
 - Em especial dos resíduos líquidos, gerados pela lavagem de pulverizadores 
e outras máquinas devido ao seu alto conteúdo em produtos fitofármacos, 
tendo em especial atenção no armazenamento com previsão de medidas que 
visem evitar acidentes causados por cheias ou rotura dos reservatórios de 
armazenamento de água para rega, bacias para preparação de caldas;  
 - Recolha de resíduos de produtos fitofarmacêuticos armazenados no 
armazém temporário; 
 - Conteúdo de fossas sépticas para WC presentes nas casas-apoio agrícolas; 
 - Nos resíduos sólidos apostar na reutilização / reciclagem, nomeadamente 
cartão, baterias e pneus, resíduo genérico; 
 - Material lenhoso na fase de desmatação e preparação do solo. 
 
Garantir boa gestão dos requisitos inerentes à prevenção de pragas e do 
desenvolvimento de vetores de doenças, como sejam os mosquitos, 
nomeadamente através de sistemas de evacuação rápida de águas 
pluviais sobretudo nas infraestruturas de apoio. 
 
Área de cultivo 
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• Deverá ser avaliado o impacte na quantidade e qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas utilizada para diversos fins, em especial 
atenção se utilizada para consumo humano (nitratos, produtos 
azotados e fosfatados) 

• Vigiar o impacte na saúde humana da utilização dos produtos 
fitofarmacêuticos aplicados nos solos, tendo em atenção os EPI’s a 
ser utilizados pelos trabalhadores aquando da aplicação dos mesmos 
e evitar a aplicação em condições climatéricas adversas. Quando 
sejam de aplicação via aérea, ter em conta os ventos dominantes na 
altura da aplicação e a existência de residências próximas; 

• Minimizar a proliferação de vectores para redução do impacte das 
doenças transmitidas por eles;  

 
Deverão ter também em consideração:  

• Distâncias mínimas a linhas de água e outras origens subterrâneas e 
superficiais com fins múltiplos (ex. zona balnear, rega, etc); 

• Gestão de efluentes e resíduos; 
• Proteção das captações subterrâneas e superficiais destinadas à 

produção de água para consumo humano; 
• Exposição respiratória a gases, fumos, cheiros, partículas, poeiras e 

alergénios com efeitos na morbilidade ou bem-estar físico, psíquico e 
emocional do indivíduo; 

• Exposição ao ruído do tráfego, construção e exploração da atividade. 
  
Projectos Associados: Requalificação da Fabrica Orisul – Hostel e 
Reconversão da Fábrica de Secagem da Torrinha – Alcácer do Sal 

• Considera-se que a requalificação da antiga fábrica da Orisul para 
alojar 1112 pessoas pode ter um impacte negativo para a saúde dos 
trabalhadores, pelo limitado espaço disponível, sendo necessário um 
estudo mais aprofundado das áreas e condições de habitabilidade 
dos espaços, tendo em conta uma iluminação e ventilação 
adequadas. Considerar os mesmos aspectos na Fábrica de secagem 
da Torrinha; 

• Deverá ser considerado o impacte do projeto na Saúde, na qualidade 
de vida e no bem-estar da população residente (determinantes sócio-
económicos);  

• É importante avaliar o impacte da proliferação de vectores e nas 
doenças por eles transmitidas;  

• Proceder a uma adequada gestão de efluentes e resíduos; 
• Terá que ser considerado o impacte a médio-longo prazo da atividade 

da infraestrutura na disponibilidade de água para consumo humano. 
 
 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública 

O período da Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 27 de agosto 
a 7 de outubro de 2019. No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 8 
comentários, sendo 7 de “discordância” e um “geral”. 
 
Análise dos comentários recebidos 
 

 A Sociedade Portuguesa de Botânica anexou à sua participação o 
parecer ao Estudo de Impacte Ambiental do projeto – (Discordância) 
–7-10-2019 

 
 Gustavo Raposo Rocha Pinto refere que sem ambiente, não há 



       

  

37 

turismo e que sem esse mesmo turismo, o crescimento económico 
nacional seria uma vergonha. Refere a completa ausência do estudo 
de impactos na fauna existente.  

 
Chama a atenção para: 
- A pretensão de desmatar 260 ha, plantá-los com apenas duas variedades da 
mesma planta em modo intensivo e chamar ao projecto de agroflorestal. 
- O previsto aumento do consumo de água com uma monocultura de climas 
frescos e húmido, que reduzirá os níveis freáticos, aumentando o risco de 
incêndio. Sublinha que numa zona de excelência para a produção de pinhão, 
que acarreta os seus naturais perigos de incêndio, baixar os níveis freáticos 
pode ter consequências no pinhal envolvente e baixar os níveis dos poços 
vizinhos. Acrescenta que se as linhas de água já são de difícil reconhecimento, 
ou seja estão secas e mal geridas, não é fazendo furos que elas melhoram, 
pelo contrário irá secar ainda mais as diversas linhas de água envolventes. 
- O custo ambiental é resumido a um parágrafo: "A soma de todos os custos 
de âmbito ambiental poderão (poderá) atingir um valor de 407580,00 € no 
período considerado (os quatro primeiros anos do projeto)." Portanto o custo 
ambiental de um projecto com a transformação total de um ecossistema numa 
monocultura de 260 ha é reduzido a 4 anos.  
- A ausência de referência à fauna. 
-  A ausência de referência à Reserva Natural do Estuário do Sado. 
- A ausência de referência ao Parque Natural da Arrábida. Possibilidade de 
ocorrência de derrames como resultado da utilização de maquinaria e nas 
zonas de armazenamento de materiais e produtos, sendo a sua quantificação 
de difícil estimativa. (Discordância) – 7-10-2019 

 
 Rodrigo Alves manifesta a sua total discordância ao projeto e apela 

para que este não se venha a realizar. Apontou, de entre outras, as 
principais razões para sua discordância relativamente a este projeto, 
razões que se identificam, na sua totalidade, com as invocadas por 
Gustavo Raposo Rocha Pinto, no ponto anterior. (Discordância) –7-
10-2019 

 
 Tatiana Silva manifesta a sua total discordância ao projeto e apela 

para que este não se venha a realizar. Apontou, de entre outras, as 
principais razões para sua discordância relativamente a este projeto, 
razões que se identificam, na sua totalidade, com as invocadas por 
Gustavo Raposo Rocha Pinto, no ponto anterior. 

(Discordância) –7-10-2019 

 
 Montalvo CRL – Construção e Habitação, C.R.L., na qualidade de 

entidade exploradora/proprietária do Aldeamento Turístico Herdade 
de Montalvo, contíguo ao local da instalação do Projeto, solicita a 
adequada ponderação de alguns aspetos do Projeto e do EIA que 
considera preocupantes para o Aldeamento Turístico.  Refere ser 
motivo de preocupação, a instalação e a exploração de um projeto 
agrícola desta dimensão e com as exigências e implicações 
ambientais que este apresenta, em local contíguo ao aldeamento. 
Prevê possíveis incompatibilidades entre o uso turístico, juridicamente 
consolidado, e perfeitamente estabilizado do empreendimento (desde 
2008), a manutenção do nível de procura que o mesmo regista, e os 
impactes nas fases de instalação e de exploração do Projeto 
(Discordância). Anexou ao seu comentário o documento – 
“Participação da Montalvo – Construção e Habitação, CRL, na 
Consulta Pública do EIA do Projeto Agroflorestal Carsol-Fruits” que 
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remete para um segundo anexo designado por “Parecer sobre o 
Impacte Ambiental para o Aldeamento Turístico da Herdade do 
Montalvo”/ Manuel Duarte Pinheiro– 6-10-2019.   

 
 José Luis de Freitas refere que parece haver vegetação. 

Determinadamente árvores.   Tendo em consideração a perda de área 
florestal para os olivais  de produção intensiva,  amêndoa entre outras. 
Não.  A não ser que haja um contabilização das árvores e respetivo 
plano de coexistência o de mudança de lugar com a condições 
idôneas para manter-se viva. Como são a plantação em lugares 
apropriados e nos tempos indicados.– (Discordância) – 24-09-2019.   

 
 REN – sublinha que na envolvente da área de intervenção deste 

projeto existe a servidão associada à "linha Monte da Pedra - Sines, 
a 150kV" integrada na Rede Nacional de Transporte de Energia 
Eléctrica, para a qual devem ser tidas em consideração as 
condicionantes definidas na carta REN-7708/2019, que anexou ao 
seu comentário – (Geral) – 24-09-2019.  

 
 Cláudia Maria Santos Silva considera que a desflorestação e a 

execução de furos para captação de água não deviam ser permitidas 
naquele ecossistema tão depauperado.– (Discordância) – 16-09-2019  

 
Comentários da CA 
 
Relativamente às questões relacionadas com os Recursos Hídricos refere-
se que as preocupações manifestadas nos vários contributos recebidos 
encontram-se, na generalidade, acauteladas no parecer da CA, na sequência 
da apreciação efetuada ao EIA. 
 
Relativamente aos impactes cumulativos 

 
Foram considerados os impactes cumulativos nos recursos hídricos dos 
projetos existentes na envolvente e que foram objeto de AIA, tendo sido 
também consideradas as extrações das duas captações já existentes, 
referentes às duas fases anteriores do projeto em análise. Dessa avaliação 
concluiu-se o seguinte: 

− Se se considerar a área total dos sete projetos, incluindo os 640,31 
ha da Herdade de Montalvo onde se insere o Projeto Agroflorestal 
CarSol Fruits Portugal, cerca 3 062 ha, assumindo as mesmas 
condições de recarga, o valor disponível para extração pode tomar 
valores entre 3,4 e 6,2 hm3/ano. 

− Assim, tendo em conta as necessidades médias anuais dos sete 
projetos, cerca de 5 hm3, considera-se que não está em risco o 
bom estado quantitativo da massa de água subterrânea da Bacia 
do Tejo-Sado/Margem Esquerda, sendo, no entanto, previsível a 
descida da superfície piezométrica, com rebaixamentos previsíveis 
sem recarga entre 43 e 81 m para exploração em contínuo de 1 e 10 
anos, respetivamente… 

Relativamente à diminuição do nível freático e à sua influência nas captações 
de abastecimento público, salienta-se que, tal como descrito na apreciação 
efetuada, no presente parecer, para o fator recursos hídricos, e previamente 
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à fase de construção: 
− Deverá o proponente solicitar através da plataforma SILiAmb a 

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Pesquisa e 
Captação de Água Subterrânea (TURH) para a construção das 
captações futuras. 

e, 
− Com base nos rebaixamentos medidos nos três primeiros furos, 

deverão ser apresentadas as simulações dos rebaixamentos 
expectáveis de ocorrer quando todas as 10 captações estiverem a 
laborar, sendo que na fase de exploração a medição continuada dos 
níveis irá permitir avaliar as disponibilidades do aquífero. 

 
Sendo ainda incluída, nas medidas de minimização da fase de exploração, 
a seguinte condicionante: 
A exploração das captações de água subterrânea terá de obedecer aos 
seguintes requisitos:  

i. não poderá conduzir a rebaixamentos significativos na 
superfície livre do subsistema superficial que possam pôr 
em causa o equilíbrio ambiental; 

ii. não poderá induzir o avanço da cunha salina, sendo que 
para isso os rebaixamentos a provocar pelo sistema de 
captação deverão, tendencionalmente, ser limitados ao 
nível do mar. 

 
Além disso, importa destaca a CA que, na emissão Títulos de Utilização dos 
Recursos Hídricos (TURH), são sempre incluídas as seguintes 
condicionantes: 

− O TURH será exclusivamente utilizado para captação de águas 
subterrâneas, para o fim a que se destina, no local e nas condições 
indicadas no título, fim que não pode ser alterado sem prévia 
autorização da APA, I.P. 

− Em caso de conflito de usos dos recursos hídricos, será dada 
prioridade à captação de água para abastecimento público, sendo 
ainda considerados os critérios de preferência estabelecidos no plano 
de gestão de bacia hidrográfica. 

− O titular deverá respeitar outras utilizações devidamente tituladas, 
bem como quaisquer restrições de utilização local dos recursos 
hídricos. 

− O regime de exploração poderá ser condicionado, caso promova 
um rebaixamento piezométrico desfavorável face ao regime de 
exploração do polo de abastecimento público. 

− A APA, I.P. reserva-se o direito de ordenar a interrupção das 
bombagens, podendo haver lugar a revisão ou revogação do 
título de captação, se forem detetados impactes negativos 
resultantes da captação face às disponibilidades hídricas locais 
ou regionais. 

− Caso se verifique conflito com outros utilizadores da mesma massa 
de água, com captações localizadas a uma distância inferior a 100 m, 
ou em captação pública, a eventual utilização desta captação será 
condicionada aos resultados de um Estudo Hidrogeológico, cuja 
realização ficará a cargo do utilizador, podendo em seu resultado ser 
fixado um teto de caudal de exploração. A data de realização dos 
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trabalhos deve ser comunicada a este Serviço a fim de poder ser 
acompanhada…” 

No presente parecer referente aos Recursos Hídricos, são ainda incluídas 
medidas de minimização para a fase de exploração, que não constavam do 
EIA, as quais respondem a outras preocupações patentes nos contributos da 
participação pública, nomeadamente: 

− Cumprir integralmente o “Código das Boas Práticas Agrícolas 
para a proteção da água contra a poluição por nitratos de origem 
agrícola”, e o “Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação 
do solo e da água”. 

− É responsabilidade do proponente implementar e cumprir o 
legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico. 

− Implementação das medidas minimizadoras de consumos de 
água preconizadas no EIA e de outras aplicáveis, constantes do 
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA). 

− Promover disciplinas de exploração e metodologias de controlo 
dos níveis e caudais que permitam a gestão efetiva dos recursos 
hídricos subterrâneos. 

Entre as medidas preconizadas no PNUEA, embora não transcritas para o 
Parecer, destacam-se: 

- Adequação dos volumes brutos de rega às necessidades hídricas 
das culturas, procedendo à medição das variáveis meteorológicas 
determinantes, e aplicando técnicas para determinação de 
oportunidade de rega com base em indicadores clima-solo-planta. 

- Redução dos volumes brutos de rega, utilizando um menor volume 
de água na rega por adequação da dotação de rega. 

- Na rega localizada efetuar ações de manutenção de uniformidade 
e eficiência dos sistemas de rega localizada. 

 
Relativamente ao comentário constante do parecer do Professor Manuel 
Duarte Pinheiro, o qual afirma … A título comparativo este valor é duas vezes 
a necessidade de água da população total de Alcácer do Sal…, há a referir 
que segundo o relatório “Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água – 
Implementação 2012-2020”, o setor agrícola é, em termos de volume, o maior 
consumidor do recurso água com cerca de 80%, no entanto, em termos de 
desperdício o setor urbano e o agrícola equivalem-se em ineficiência, ambos 
com 40%. 
A preocupação demonstrada com a possível contaminação dos recursos 
hídricos encontra-se, também ela, acautelada não só no EIA, em particular 
nos subcapítulos 4.5, 4.6. e 8.3.4.3, como na própria análise referente ao fator 
recursos hídricos, através do Programa de Monitorização. 
 
Assim, considera a CA que as preocupações manifestadas nos vários 
contributos recebidos se encontram, na generalidade, acauteladas no seu 
parecer. 
 
No que concerne ao fator Sistemas Ecológicos informou a CA o seguinte:  
 
Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, analisado o relatório da 
consulta pública do referido EIA, no que se refere às matérias da competência 
do ICNF, importa salientar o parecer produzido pela Sociedade Portuguesa de 
Botânica (SPB), que questiona a presença no terreno de diversos 
endemismos lusitanos como Santolina impressa, Armeria rouyana*, 
Jonopsidium acaule*, Thymus capitellatus, Cirsium welwitschii, Ulex australis 
supsp. Welwitschianus, que possuem grande valor conservacionista e que 
estãoá incluída nos anexos BII ou BIV do RJRN2000 e /ou na Lista Vermelha 
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da Flora Vascular. O EIA nada refere relativamente a grande parte destas 
espécies, pelo que deverá ser solicitado numa próxima fase do EIA (aquando 
da apresentação do projeto reformulado) a apresentação de um levantamento 
mais completo da distribuição das espécies da flora na propriedade, incluindo 
todas as espécies acima referidas. 
 
 
Em termos de Património Arqueológico, menciona a DRC Alentejo que não 
encontra qualquer dado relevante que altere as conclusões do Relatório 
Síntese e do Parecer anteriormente emitido por aquela Direção Regional. 
 
No que se refere ao fator Ordenamento do Território, a CA  informou o 
seguinte: 
 
Na página 12 do parecer do Aldeamento Turístico da Herdade de Montalvo, 
consta que Para garantia da salvaguarda da paisagem e dos impactes visuais 
negativos na Herdade de Montalvo Aldeamento Turístico, cabe impor o 
cumprimento a alínea c) do n.º 3 do artigo 56.º do PDM de Alcácer do Sal, 
qual seja a necessidade de se impor na fase de construção, a Implementação 
de cortinas arbóreas, compostas por espécies adequadas à região, na 
envolvente dos projetos agrícolas, minimizando os impactes paisagísticos. 
 
Também na página 32 do parecer do Prof. Manuel Duarte Pinheiro (que 
constitui Anexo ao parecer do Aldeamento Turístico), se refere que …o projeto 
não refere a implementação de cortinas arbóreas, nem prevê quaisquer sebes 
de compartimentação, sendo mais um aspeto que não garante o disposto no 
artigo 56.º. 
 
Considera a CA que, embora esta questão tenha sobretudo relevância de 
análise no fator paisagem, são adequadas e pertinentes as considerações 
efetuadas, sendo também matéria que certamente a CM de Alcácer do Sal 
não deixará de verificar aquando da concretização do projeto, no respeito pelo 
articulado do Regulamento do PDM. 
 
Na página 12 do parecer do Aldeamento Turístico da Herdade de Montalvo 
consta o seguinte: 
No que se refere ao descritor ordenamento do território, o EIA omite a 
avaliação de impactes cumulativos no uso dominante da categoria de solo na 
qual se desenvolve o projeto – Espaços Florestais de Produção -, de acordo 
com o Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal, referindo apenas (p. 367 do 
RS) que os impactes negativos serão registados ao nível da afetação da 
classe de espaço no PDM, tendo por pressuposto que a área a retirar a esta 
categoria de espaço pelo projeto é 0,7% da área com esta qualificação no 
concelho de Alcácer do Sal. Impõe-se uma avaliação mais concreta 
considerando os projetos da mesma natureza na envolvente quanto ao uso 
dominante do solo. 
 
Na página 6 do parecer do Prof. Manuel Duarte Pinheiro, refere-se no número 
17 que O Aldeamento turístico, seus proprietários e utentes, ao considerar o 
definido nos instrumentos de ordenamento de território, teriam expectativas 
de ser um desenvolvimento tal como definido no PDM - ser um solo rústico 
nomeadamente espaços florestais de produção, compatível com uma área de 
proteção SIC Comporta-Galé. 
 
Em relação à questão da alteração do uso dominante, o parecer do Prof. 
Manuel Duarte Pinheiro refere também na página 30, …Acresce que, se cada 
projeto considerar que pode fazer alterações porque é só uma pequena 
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percentagem face apenas à dimensão física, ao fim de vários projetos, essa 
função e valores deixam de existir, o que vai contra a lógica preventiva da 
política de ambiente e da legislação de AIA. 
 
Considerou a CA que esta matéria foi já objeto de tratamento exaustivo em 
fases anteriores da apreciação do EIA, tendo-se concluído, face ao parecer 
jurídico interno da CCDR Alentejo e ao parecer emitido pela CM de Alcácer do 
Sal, suportado em parecer emitido pela equipa do PDM, que a monitorização 
do uso dominante deverá ser feita à escala da classe de espaço e não parcela 
a parcela. Assim, não haverá argumento jurídico ou técnico para contestar, de 
per si, a alteração do uso dominante à escala da parcela, ficando-se na 
expectativa de que essa monitorização esteja já a ser feita e que os dados a 
ela referentes estejam disponíveis a todo o tempo. 
 
Em complemento, relembra-se também que incumbe ao ICNF apreciar as 
questões inerentes ao estatuto de classificação do SIC Comporta-Galé, bem 
como todas as matérias relativas à biodiversidade. A alteração de uso florestal 
para uso agrícola obriga também ao cumprimento do elenco de requisitos 
referenciado no número 3 do Artº 56 do PDM, nomeadamente avaliar e validar 
o cumprimento da alínea a), na qual se estabelece como condição a 
demonstração da sustentabilidade ambiental da reconversão do uso, 
mediante respeito pela manutenção dos principais recursos em causa, 
nomeadamente, inexistência de impactes significativos sobre espécies, 
habitats, solo e recursos hídricos, que para áreas superiores a cinco hectares 
deverá ser efetuada através de um procedimento de Análise de incidências 
ambientais, nos termos legais. 
 
Na página 33 do mesmo parecer, refere que A criação de um campo de cultivo, 
que promove a monocultura de uma espécie que não é prioritária para o 
regime alimentar da população portuguesa, tendo como principal intenção o 
fornecimento do mercado europeu, num local com solos pouco férteis, pode 
tornar a área infértil, tendo em vista o avanço das alterações climáticas e da 
mudança que será necessária incutir na atividade agrícola em Portugal. 
 
Na página 50 o mesmo parecer cita o EIA e tece várias considerações 
pertinentes, como Esta classificação deve-se também à inexistência de 
habitações ou povoações na envolvente da área em causa” (pág. 272, RS). 
Como é possível não existir habitações na envolvente do projeto, se as 
moradias do aldeamento se situam entre 230 a 350 m do limite oeste do 
projeto. E as casas mais próximas da EN 253, de Montevil, situam-se 100 m 
do limite norte do projeto (mesmo que não haja parcelas junto a esse limite). 
 
E continua: A existência de um aldeamento junto do limite do projeto, a 
existência de um pequeno aglomerado (Montevil), o relevo plano e a extensa 
desmatação do terreno, leva à necessidade da existência de sebes de 
compartimentação, porque eleva a capacidade de absorção visual, porque 
protege as culturas, porque promove a continuidade dos habitats, porque não 
cria barreiras para a fauna, porque ameniza o clima e porque evita, em parte, 
a degradação dos solos. 
As sebes de compartimentação poderiam ser criadas com vegetação 
autóctone ou aproveitamento das espécies a desmatar, realocando-as. 
 
Considerou a CA que se trata de matéria pertinente e que é motivo de 
preocupação ambiental por parte desta Comissão. A adoção de um mosaico 
compartimentado e a criação de áreas de continuidade da vegetação poderá 
contribuir para minimizar os inconvenientes decorrentes da remoção de 
vegetação de vastas áreas. Importa frisar que, entre outras, são estabelecidas 
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a este propósito, no número 3 do Artigo 56º do Regulamento do PDMAS, as 
seguintes condições, quando está em causa a alteração de uso florestal para 
uso agrícola: 
(…) 
b) Preservação das linhas de água e respetivas galerias ripícolas associadas; 
c) Implementação de cortinas arbóreas, compostas por espécies adequadas 
à região, na envolvente dos projetos agrícolas, minimizando os impactes 
paisagísticos; 
(…) 
 
O parecer da Sociedade Portuguesa de Botânica refere, na página 2, que Ao 
analisar a série temporal de fotografia aérea desde 2011 a 2019, a SPBotânica 
verificou que, dentro da área do SIC Comporta Galé, na unidade de paisagem 
onde o projecto se insere, foram eliminados, desde 2011, cerca de 1950 
hectares de áreas naturais ou semi naturais para agricultura intensiva de 
regadio (Carta 1 do presente parecer), na sua maioria contendo habitats e 
espécies de importância comunitária, incluindo prioritários . No entender da 
SPBotânica, é fundamental que o EIA deste projecto e de futuros projectos 
agrícolas que venham a surgir neste SIC (ou em outros), tenham em conta, 
na sua análise, os impactes cumulativos que advêm do facto de haver 
múltiplos projectos agrícolas em execução na mesma área simultâneamente, 
tal como é preconizado nas directrizes da APA sobre Avaliação de Impacte 
Ambiental. 
 
Considerou a CA que se trata de uma questão pertinente, que demonstra a 
importância crucial de uma monitorização das alterações de uso no concelho 
de Alcácer do Sal, desde logo como forma de acautelar, na classe de espaço 
em causa, a manutenção do uso florestal dominante. Importa, no entanto, 
frisar que não se dispõe de dados que permitam aferir o grau de rigor da 
quantificação apresentada. 
 
Relativamente aos aspetos referidos nos comentários da Consulta pública, 
sobre a Qualidade do Ar, a CA considerou o seguinte:  
 
A emissão de poeiras resultante da fase de construção, terá uma duração 
limitada e ocorrerá em extensão, i. é, não se tratará de uma “fonte de emissão 
de poeiras” fixa, pelo que, caso ocorram situações de deposição de poeiras 
junto aos recetores sensíveis, as mesmas terminarão num espaço de tempo 
limitado. Como medida de minimização poderá ser condicionada a realização 
destes trabalhos para dias em que a velocidade do vento seja fraca 
(velocidade < 15 km/h).  
No que diz respeito ao cheiro resultante da eventual aplicação de estrume, 
poderá recomendada a técnica indicada no “Código de Boas Práticas 
Agrícolas” de J.C. Soural Dias, nomeadamente:  
“…A técnica tradicional de aplicação de chorumes por espalhamento, a mais 
usada em Portugal, apresenta vários inconvenientes um dos quais, a 
compactação do solo, acabou de ser referido. A libertação de cheiros 
desagradáveis e a perda de azoto amoniacal para a atmosfera, que pode 
atingir proporções elevadas do azoto total aplicado e, ainda, a conspurcação 
e contaminação das plantas com os efeitos negativos daí resultantes são 
outros dos inconvenientes. Para atenuá-los haverá que utilizar dispositivos de 
distribuição que funcionem a baixa pressão por forma a reduzir de maneira 
significativa a formação de aerossóis, as perdas por volatilização de azoto 
amoniacal e a libertação de cheiros desagradáveis. Estes inconvenientes 
serão praticamente eliminados se, em vez da aplicação à superfície, o 
chorume for injectado na camada arável do solo, o que requer equipamento 
especial, mais dispendioso do que o utilizado no sistema tradicional.…” 
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No que se refere ao Ruído, considerou a CA o seguinte: 
Importa assinalar que o projeto não inclui a utilização de fontes de natureza 
ruidosas de caráter permanente. 
Os acréscimos de ruído resultantes do aumento de tráfego de pesados não 
representa, em qualquer um dos recetores sensíveis identificados, a 
ultrapassagem dos limites definidos no Regulamento Geral do Ruído (Critério 
de Incomodidade e Critério de exposição Máxima).  
São apresentados na página 148 do RS do EIA os resultados dos ensaios 
acústicos realizados em dois locais localizados no interior da propriedade, 
verificando-se que os indicadores de ruído registados [ponto 1: Lden=37 dB 
(A) e Ln=23 dB (A) e Ponto 2: Lden=44 dB (A) e Ln=38 dB (A)] são, 
significativamente, inferiores aos estabelecidos para zonas sensíveis. Assim 
e conforme o indicado na página 6 do Guia Prático para Medição de Ruído 
Ambiente publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente (documento de 
aplicação obrigatória, conforme Circular Clientes n.º 12/2011 do Instituto 
Português de Acreditação), poderá ser aceite apenas um dia de amostragem. 
Face às atividades associadas ao projeto, quer as da fase de construção, quer 
as da fase de exploração, considera a CA adequada a classificação do 
impacte decorrente do projeto indicada no EIA, nomeadamente, “…os 
impactes negativos são considerados improváveis e negligenciáveis…”. 
 
Em termos Socioeconómicos, referiu a CA o seguinte: 
 
1. Impacte deste projeto no Aldeamento Turístico da Herdade de 
Montalvo. 
As questões salientadas pela participação pública são relevantes em termos 
dos possíveis conflitos entre o projeto agrícola (instalação, exploração e 
implicações ambientais) com o uso turístico. 
Considera-se que esta preocupação deve ser traduzida em medidas de 
mitigação e compensação específicas. Sugere-se que o promotor encontre 
mecanismos de compensação em diálogo com o aldeamento turístico de 
modo a uma coexistência das duas atividades económicas. Esse acordo 
deverá ser concretizado na forma escrita e em medidas de mitigação e 
compensação. 
2. Impactes em termos de mobilidade 
O presente projeto agrícola propôs inicialmente uma solução de 
atravessamento inferior das vias principais, propondo uma maior 
conectividade (passagem inferior pela Estrada Nacional 253 (EN 253)) com a 
zona de Alojamento dos Trabalhadores Temporários e Unidade de Preparação 
e Embalagem de Mirtilos. 
Esta solução foi considerada como interessante na apresentação do projeto 
agrícola e consistia numa possibilidade de junção do projeto principal com os 
projetos associados, mas sem impactar na EN 253 (transito local e turístico). 
Contudo em fase de aditamento o promotor abandonou essa solução e 
passou a incluir uma rotunda na EN253, em Montevil, junto da Infraestruturas 
de Portugal, S.A. (IP, S.A.) em detrimento da Passagem Inferior sugerida pela 
CA. 
É referido no contributo de Manuel Duarte Pinheiro a questão de tráfego, que 
se julga merecer consideração, nos termos em que a mesma é apresentada. 
Se as contas apresentadas forem corretas (devendo merecer o contraditório 
da equipa do EIA) o tráfego esperado é relevante e impactante na mobilidade 
local e turística. Nesse sentido deverão ser consideradas outras medidas de 
mitigação e aprofundadas as soluções técnicas que permitam reduzir o 
conflito entre os vários modos de transporte, os vários horários e a necessária 
proteção e segurança dos residentes e turistas. 
3. Eficiência energética e uso de energias renováveis 
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As políticas públicas de energia e de descarbonização da economia indiciam 
a produção energética (no caminho da autossuficiência energética) por via da 
utilização de energias renováveis. 
O projeto agrícola previa um conjunto de iniciativas de minimização dos 
consumos energéticos.   
O contributo de Manuel Duarte Pinheiro propõe uma maior concretização 
desses estudos e um maior compromisso do promotor na redução dos 
desperdícios e na produção energética através de fontes renováveis.  
Somos favoráveis à realização de iniciativas que possam dar resposta a este 
desenvolvimento favorável do projeto. 
4. Uso e proteção da água 
A água constitui-se como um recurso essencial, escasso e preocupante nos 
territórios do Alentejo. A sua utilização deverá acautelar a presença e o 
consumo humano, seja em termos da quantidade seja em termos da sua 
qualidade, nomeadamente em termos da saúde humana. 
Este aspeto deverá ser devidamente acautelado e avaliado nas suas questões 
técnicas pela entidade e descritores competentes. 
Ao nível do descritor socioeconomia salientamos a sua necessidade imperiosa 
para a fixação das populações e para o desenvolvimento equilibrado dos 
territórios e tida em devida atenção a sua proteção em face das alterações 
climáticas em curso.  
Deverão ser tidos em conta os aspetos provenientes da Consulta Pública e 
constituir motivo para que o estudo seja revisto e melhorado. 
 
Relativamente ao parecer da REN, considera a CA que os aspetos 
fundamentais do mesmo deverão constituir condicionantes ao projeto, assim: 
 
(…) 
Relativamente ao projeto em consulta pública, informamos que a servidão da 
linha a 150 kV designada por “Monte da Pedra-Sines (LMP.SN)” cruza a área 
de intervenção do projeto, estando identificada nas peças desenhadas do 
Relatório Síntese como “Infraestrutura de transporte de energia elétrica”. 
(…) 
 
Sobre esta sobreposição do projeto com a servidão da LMP.SN fazemos ainda 
as seguintes observações adicionais: 

1. Uma “plantação de mirtilos” com sistema de “rega gota-a-gota”, em 
principio, não terá problemas de compatibilidade com a linha elétrica, 
desde que sejam respeitadas as distâncias de segurança atrás 
indicadas. 

2. Acresce que a área em questão deve estar abrangida pela rede 
secundária de faixa de gestão de combustível do município de Alcácer 
do Sal, estabelecida sobre o corredor desta infraestrutura, pelo que 
devem ser observadas as normas do Decreto-lei n.º 124/2006, de 28 
de junho, alterado pela Lei n.º 76/2017 de 17 de agosto. Em 
complemento, o art.º 54.º do Decreto-lei n.º 26.852, de 30 de julho de 
1936 (“Regulamento de Licenças para Instalações Elétrica”), na sua 
redação mais recente, incumbe aos proprietários dos terrenos ao 
longo dos quais estejam estabelecidas linhas de transporte de energia 
elétrica, a obrigação de não consentir nem conservar nas suas 
propriedades quaisquer plantações que possam prejudicar as linhas 
na sua exploração. 

 
Condicionantes impostas pelas servidões da RNT 
Face ao exposto, como a servidão da “Linha Monte da Pedra - Sines 
(LMP.SN)”, integrada na RNT, cruza a área de intervenção do projeto devem 
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ser tidas em consideração as seguintes condicionantes: 
A. O projeto de execução de qualquer infraestrutura que se desenvolva 

em altura na servidão da linha (faixa de 45 m centrada no seu eixo), 
deve ser enviado à REN para verificação das distâncias de segurança 
aos cabos de transporte de energia; 

B. Qualquer trabalho a realizar na proximidade da linha deve ser 
acompanhado por técnicos da REN para garantia de condições de 
segurança, quer da instalação, quer dos trabalhos a realizar pelo 
promotor. Para esse efeito a REN deve ser informada da sua 
ocorrência com pelo menos 15 dias úteis de antecedência; 

C. Conforme definido no n.º 2 do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2018, de 
15 de fevereiro, deve ser garantida uma distância mínima de 22,5 m 
(medidos na horizontal a partir do eixo da linha) a qualquer 
infraestrutura sensível definida nos termos daquele Decreto-lei; 

D. A servidão da linha deve continuar a estar abrangida pela rede 
secundária de faixa de gestão de combustível do município de Alcácer 
do Sal, estabelecida sob o corredor da infraestrutura da RNT, pelo que 
devem ser observadas as normas do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 
de junho, alterado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto; 

E. É obrigação da entidade responsável pela gestão deste projeto não 
consentir, nem conservar naquele, qualquer plantação que possa 
prejudicar a utilização da infraestrutura da RNT nas condições de 
segurança regularmente estabelecidas. 

 
Como conclusão, desde que seja garantido o acima exposto, não existem 
quaisquer outras objeções à implementação deste projeto na faixa de servidão 
da infraestrutura da RNT.  

 
Informação sobre a 
conformidade do projeto 
com os IGT, servidões e 
restrições de utilidade 
pública e identificação 
das entidades 
competentes 

Em termos de Ordenamento do Território, a pretensão em causa tem 
enquadramento no artigo 56.º do regulamento do PDM de Alcácer do Sal, 
designadamente, nos Espaços Florestais de Produção, devendo ser 
garantido o uso dominante estabelecido para esta categoria de espaço na sua 
globalidade; contudo, esta garantia deverá ser analisada e assegurada pela 
CMAS, previamente à autorização deste e de outros projetos.  

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão 

O projeto avaliado consiste na produção de mirtilos, na Herdade de Montalvo, 
com 640,31 ha e contempla uma ocupação efetiva de pomares de cerca de 
144,25 ha. A produção visa a comercialização o abastecimento do mercado 
português e de mercados externos. 
 
Após a sua reformulação ao abrigo do Artº 16º do Regime Jurídico de AIA, o 
projeto– Projeto Agroflorestal CarSol Fruits (Reformulado/fevereiro de 2020), 
o apresentado refere-se ao projeto agrícola de produção de mirtilos, com rega 
gota-a-gota, sendo proposta no âmbito da sua reformulação uma área de in-
tervenção de 144,25 ha. Está previsto ainda a construção de diversas infraes-
truturas de apoio à atividade agrícola (1 armazém, 2 casas de rega/bomba-
gem, 2 reservatórios de água para rega, 10 captações subterrâneas, 15 te-
lheiros/abrigos, 2 apoios amovíveis de apoio agrícola, 2 depósitos de combus-
tíveis, 2 unidade de preparação de caldas/lavagem de pulverizadores, painéis 
fotovoltaicos, 2 postos de transformação e caminhos). Como projetos associ-
ados há a referir a proposta de construção de uma rotunda de acesso à Her-
dade de Montalvo, bem como a implementação de cortinas arbóreas a cada 3 
setores. 
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A alteração mais substancial ao projeto agora apresentado traduziu-se, prin-
cipalmente, na redução significativa da área de plantação de mirtilos,o 
proponente promoveu igualmente no projeto uma alteração da localização de 
algumas infraestruturas, de modo a que não fossem afetadas as áreas da pro-
priedade onde existem valores naturais mais relevantes, desenvolvendo-se 
agora, preferencialmente, nas áreas que apresentam valores naturais menos 
importantes, não colocando desta forma em causa a integridade do SIC Com-
porta-Galé. 
 
Assim, a reformulação do projeto contempla a eliminação de 75 setores de 
plantação anteriormente previstos (Projeto de agosto 2019), designadamente 
os seguintes setores: 16 a 20, 43 a 78, 82 a 88, 90 a 92, 94, 96, 98, 100, 104 
a 107, 131 a 137, 143 a 146, 169 a 171, 174 e 190. 
Foram ainda reduzidos, em termos da sua área de ocupação, 26 setores, es-
pecificamente os seguintes setores: 29, 31, 79, 89, 102, 103, 108, 142, 149, 
150, 167, 168, 172, 173, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 
188 e 189. 
 
O projeto agora avaliado propõe aumentar, ainda que ligeiramente, a área de 
plantação dos setores 99, 177 e 180, numa área total de 0,71 ha, referindo 
que serão respeitados e preservados os valores naturais existentes na envol-
vente. 
 
Refere o projeto reformulado que todas estas áreas suprimidas ou sobrantes, 
entre as áreas de plantação, permitirão criar extensas faixas/corredores sem 
agricultura e de continuidade ao longo de toda a Herdade de Montalvo, parti-
cularmente na zona a sudoeste e na zona mais central da propriedade, onde 
será possível garantir a conectividade entre as áreas não cultivadas, assegu-
rando-se assim a permanência dos valores naturais, em especial de habitas 
característicos destas áreas. 
 
Em suma, o projeto reduziu 26 setores e anulou 75 setores de plantação, man-
tendo 115 setores, nomeadamente os setores 1 a 15, 21 a 42, 79 a 81, 89, 93, 
95, 97, 99, 101 a 103, 108 a 130, 138 a 142, 147 a 168, 172 a 173 e 175 a 
189, o que significou uma redução da ocupação do solo de 260,70 ha para 
144,25 ha, o que corresponde a 22,5% de ocupação agrícola na Herdade de 
Montalvo. 
 
Impactes Ambientais 
 
O projeto reformulado avaliado apresenta uma redução substancial na ocupa-
ção do solo face ao projeto inicialmente submetido a AIA (Agosto de 2019), 
ou seja, significou uma redução de 260,70 ha para 144,25 ha (inseridos numa 
propriedade com uma área total de 640,31 ha), representando uma diminuição 
da área de plantação de 116,5 ha relativamente ao anterior projeto, deixando 
livres faixas de vegetação natural com os valores naturais mais relevantes. 
Consequentemente, os setores de plantação foram também reduzidos, tendo 
passado de 190 para 115. 
 
Em suma: 

 
− O projeto avaliado estima também uma redução das necessidades hí-

dricas, concretamente, de 1,60 hm3/ano definidos para o projeto da-
tado de agosto de 2019, para 0,88 hm3/ano para o projeto reformu-
lado. 
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− Relativamente aos impactes expectáveis verifica-se que, na sua mai-
oria, estes serão negativos, embora agora menos significativos 
(quando comparados com o projeto inicial), sobre os fatores mais de-
terminantes na presente avaliação, nomeadamente, sobre os Siste-
mas Ecológicos, Recursos Hídricos, Solos e Paisagem, podendo ser 
minimizáveis para estes fatores ambientais, caso o proponente imple-
mente as medidas de minimização e de compensação constantes do 
presente parecer. 

− Tratando-se de um projeto agroflorestal, a componente florestal é bas-
tante importante, uma vez que será através de uma gestão florestal 
adequada que se irá promover a correta conservação dos valores na-
turais mais relevantes, sendo, por esse motivo, indispensável a apre-
sentação da revisão do PGF da Herdade de Montalvo devidamente 
aprovada. O PGB, contido no PGF, incluirá um conjunto de medidas 
silvícolas que asseguram a perenidade dos habitats e das espécies 
protegidas e, sempre que possível, melhoram o seu estado de con-
servação. 

− A implementação do PIP permitirá minimizar significativamente o im-
pacte negativo gerado na Paisagem. 

− Com a exploração do projeto agroflorestal serão gerados, essencial-
mente, impactes positivos relacionados com a criação de emprego e 
no estímulo das atividades económicas locais. O projeto reformulado 
estima que, quando este estiver em plena atividade, serão criados, 
aproximadamente, 120 postos de trabalho permanentes e durante a 
época das colheitas este valor ascenderá a mais 500 a 600 trabalha-
dores temporários.  

Assim, apesar do projeto dar origem a impactes negativos, principalmente nos 
Recursos Hídricos, nos Sistemas Ecológicos, nos Solos e na Paisagem e, si-
multaneamente, gerar impactes positivos na socioeconomia, as medidas de 
minimização e de compensação constantes desta DIA poderão minimizar e 
compensar os impactes anteriormente identificados, assim como os planos de 
monitorização propostos permitirão aferir o resultado das ações previstas no 
Projeto Agroflorestal CarSol Fruits. 
 
Face ao anteriormente exposto, considerando os fatores ambientais determi-
nantes nesta avaliação, ou seja, os Recursos Hídricos, os Sistemas Ecológi-
cos, os Solos e a Paisagem, considerando ainda a informação constante do 
parecer da CA e do parecer efetuado à reformulação do projeto, e ponderan-
dos os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de mini-
mização, e os perspetivados impactes positivos no que concerne à socioeco-
nomia, considera-se de emitir  parecer favorável ao Projeto Agroflorestal 
CarSol Fruits, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização 
e de compensação, do plano geral de monitorização, dos elementos a entre-
gar e das condições constantes da presente DIA. 
 

 

 

 

Anexo: Desenho do Projeto reformulado. 
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ESCALA 1:19 000

Legenda:
Espaço Agrícola - Fase 3

Setores de Produção (115 unidades - 144,25 ha)

Infraestruturas
Casa de Rega/Bombagem (2 unidades - 400 m2)
Módulos Amovíveis de Apoio à Atividade Agrícola (29,28 m2)
Armazém (1 unidade - 300 m2)
Telheiros/Abrigos (15 unidades - 1500 m2)
Despósitos de Combustível (2 unidades - 100 m2)
Preparação de Caldas/Lavagem de pulverizadores (2 unidades - 50 m2)

Reservatórios (2 unidades - 6,53 ha)
A - 3,31 ha

B - 3,21 ha

Painel Fotovoltaico (402,4 m2)
Furos (7+3 unidades)
Condutas de adução Furos-Reservatórios (5572 m)
Rede de Rega Primária (6405 m)
Rede de Rega Secundária (7273 m)

Caminhos
Construir (561,74 m)
Existentes (6689,56 m)
Aceiros Existentes a Converter a Caminhos (8996,02 m)

Áreas Condicionadas e/ou Valorizar e de Gestão de Combustíveis (254,15 ha)
Zonas com Valores Naturais Isolados (37,48 ha)
Zonas que permitem Continuidade e Conectividade dos Valores Naturais (87,79 ha)
Zonas que Permitem Continuidade e Conectividade dos Valores Naturais (71,88 ha)
Faixa de 50m p/ Valorização/Gestão de Combustiveis (57 ha)

Limites
Fase 1 (24.06 ha) - Implementada
Fase 2 (25.80 ha) - Aprovada e em Conclusão
Herdade de Montalvo (640.31 ha)

Cortina arbórea de aproximadamente 10 m de largura, onde não será efetuada
alteração do uso do solo

130

99

F6
B

A

1:6 000

1:18 500

PLANTA GERAL
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