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SIGLAS E ACRÓNIMOS 
 

µg         Micrograma 
AE        Área de Estudo 
AIA       Avaliação de Impacte Ambiental 
APA       Agência Portuguesa do Ambiente 
ARHT       Administração da Região Hidrográfica do Tejo 
C        Celcius (temperatura) 
CBO       Carência Bioquímica de Oxigénio 
CCDR-A                         Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
CCDRA      Comissão de Coordenação Regional do Alentejo 
Cd        Cádmio 
CH4      Metano 
cm        Centímetros 
CMP      Carta Militar de Portugal 
CN      Cabeças Normais 
CNS      Código Nacional de Sítio 
CO2     Dióxido de Carbono 
COS       Carta de Ocupação do Solo 
COVNM    Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos 
CQO       Carência Química de Oxigénio 
CR      Criticamente em Perigo  
Cv      Cavalo vapor (potência) 
dB      decibel 
DD       Informação Insuficiente   
DGOTDU                       Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 
DGOTDU                       Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 
DIA         Declaração de Impacte Ambiental 
DRAP       Direção Regional de Agricultura e Pescas 
E          Escoamento 
E       Extinto  
EIA         Estudo de Impacte Ambiental 
EM      Estrada Municipal 
EN      Em Perigo   
EN      Estradas Nacionais 
Eng.       Engenheiro 
EPPNA      Equipa de Proteção da Natureza e Ambiente 
ER      Estradas Regionais 
ETP       Evapotranspiração Potencial 
ETR       Evapotranspiração Real 
GA        Gases Acidificantes 
GEE       Gases com Efeito de Estufa 
H2S        Ácido sulfídrico 
ha      Hectares 
Hab       Habitantes 
I         Infiltração 
IC      Itinerários Complementares 
IGT       Instrumentos de Gestão Territorial 
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 INAG      Instituto da Água 
INE      Instituto Nacional de Estatística 
IP      Itinerários Principais  
ISIP      Sistema de Identificação Parcelar 
K       Potássio 
Km       Quilómetro 
Km2        Quilómetros quadrados 
KW        Quilowatts 
l        Litros 
LC      Pouco Preocupante 
LUA       Licenciamento Único de Ambiente 
m        Metro 
m/s         Metros por segundo 
m2         Metro quadrado 
m3         Metro cúbico 
MI       Maciço Ibérico  
mm    Milímetro 
MP       Metais Pesados 
MTD      Melhores Técnicas Disponíveis 
N      Azoto 
N2O      Óxido Nitroso 
NA       Não Avaliado  
NA      Não Aplicável  
NH3       Amoníaco 
NIF         Número de identificação fiscal 
NIFAP     Número de identificação de Beneficiário 
NO2        Dióxido de Azoto 
NP       Núcleo de Produção 
NRE    Número de Registo da Exploração 
NREAP     Regime de Exercício da Atividade Pecuária 
NT       Quase ameaçado   
P      Fósforo 
Pb        Chumbo 
PDM       Plano Diretor Municipal 
PDMAC     Plano Diretor Municipal Alter do Chão 
PGEP     Plano de Gestão de Efluentes Pecuários 
PGRH     Plano de Gestão da Região Hidrográfica  
PM10      Partículas Inaláveis  
PRN2000     Plano Rodoviário Nacional 
PVC          Policloreto de vinil 
RAN       Reserva Agrícola Nacional 
RCD        Resíduos de Construção e Demolição 
REAP     Regime de Exercício da Atividade Pecuária 
REN      Reserva Ecológica Nacional 
RGR      Regulamento Geral do Ruído  
RJAIA     Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental 
RNT       Resumo Não Técnico 
RS         Relatório síntese 
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RSAEEP                        Regulamento de Segurança e Ações em Estruturas de Edifícios e Pontes 
SNIRH       Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 
SNIRH      Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 
SO2       Dióxido de Enxofre 
SRH       Sub-regiões Homogéneas  
VL        Valores Limites 
VLE       Valores Limite de Emissão 
VU      Vulnerável  
W        Watts 
ZE       Zona Envolvente 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente documento refere-se ao Relatório Síntese (RS) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) de 

uma Exploração Agropecuária, designada por Exploração de Vale de Cardeiros J. THYMMS, em fase de 

licenciamento ambiental, localizada na freguesia de Seda, concelho de Alter do Chão, distrito de 

Portalegre (ver Figura 1).  

Ao longo do estudo pretende-se identificar os principais impactes ambientais positivos e negativos 

associados ao projeto de ampliação, informação que permita efetuar uma adequada Gestão Ambiental 

de todo o projeto, de forma a garantir o maior equilíbrio possível entre a área de inserção da exploração 

pecuária e o meio biofísico, os fatores socioeconómicos e os impactes na população e saúde humana 

que o enquadra. A instalação apresenta a particularidade de já estar construída e em exploração. A 

legalização de todo o estabelecimento é de vital importância para o desenvolvimento presente e futuro 

da empresa, tendo em conta a sua dimensão atual e as crescentes necessidades de mercado. O EIA é 

um instrumento fundamental para a minimização dos impactes ambientais e sociais. Este estudo engloba 

um diagnóstico ambiental e a proposição de planos e programas de mitigação e compensação do 

Impacte Ambiental. 

1.1. Identificação do Projeto  

A J.THYMM, Lda., desenvolve a sua atividade de produção de Leite na Herdade Vale de Cardeiros 

situada na Freguesia de Seda, concelho de Alter do Chão e Distrito de Portalegre (Fig. 1). As 

instalações existentes na Herdade, encontram-se registadas na conservatória do registo predial de 

Alter do Chão, sob o n.º 506/19971125 e possuem o alvará de utilização n.º 28/2008 e n.º 30/2008. A 

Exploração pecuária possui a licença de Exploração (Classe 1), processo n.º 

6/120103/070501/044/11. 

A Exploração pecuária de bovinos para produção de leite, tem um efetivo total atualmente de 459 

bovinos, pretendendo aumentar a sua capacidade produtiva para 783 bovinos, para além da 

construção de uma lagoa de efluentes e infraestruturas. A tipologia do projeto enquadra-se ao abrigo 

da alínea e) do anexo II a que se refere a alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151/2013, 

31 de outubro. 

A empresa J. THYMM, Lda pretende promover o licenciamento do aumento da capacidade, bem como 

a melhoria e adaptação de algumas instalações da atividade pecuária e em consequência o aumento da 
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área de construção. Esta, pretende licenciar a atividade pecuária com um efetivo de 459 bovinos, 241 

vacas leiteiras de mais de 600 kg e mais de 7.000 kg de leite, 2 vacas de aleitamento mais de 500 kg e 

até 7.000 kg de leite, 163 bovinos com mais de 6 e menos de 24 meses, e 31 bovinos até 6 meses, e 22 

vitelos de aleitamento, para um total de 783 bovinos, a que corresponde um encabeçamento de 2.65 

CN/ha (Quadros 1 e 2). 

A capacidade atual da Exploração é de 405,8 CN e tem a marca de Exploração VF02A. 

Quadro 1. O efetivo bovino da exploração antes da intervenção 

Situação atual Nº Animais CN / Animal CN 

Vaca leiteira + 600 kg; + 7.000 kg leite 241 1,2 289,2 

Touro ou vaca leiteiras; + 500 kg; ou leiteira <7.000 kg 2 1,0 2,0 

Vaca aleitante raça ligeira; + 24 meses; <500 kg  0,8  

Bovinos – dos 6 a 24 meses 163 0,6 97,8 

Bovinos- até 6 meses  0,4 12,4 

Vitelos – Recria até 350 kg PV / 12 meses  0,5  

Vitelos – Aleitamento 22 0,2 4,4 

Total de Animais e CN do NP 459  405,8 

 

Quadro 2. O efetivo bovino da exploração após intervenção 

Situação após intervenção Nº Animais CN / Animal CN 

Vaca leiteira + 600 kg; + 7.000 kg leite 400 1,2 480,0 

Touro ou vaca leiteiras; + 500 kg; ou leiteira <7.000 kg 53 1,0 53,0 

Vaca aleitante raça ligeira; + 24 meses; <500 kg  0,8  

Bovinos – dos 6 a 24 meses 180 0,6 108,0 

Bovinos- até 6 meses  0,4  

Vitelos – Recria até 350 kg PV / 12 meses 90 0,5 45,0 

Vitelos – Aleitamento 60 0,2 12,0 

Total de Animais e CN do NP 783  698,0 
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1.2. Enquadramento Legal 

O regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de projetos públicos e privados, suscetíveis 

de produzirem efeitos significativos no ambiente, instrumento fundamental de carácter preventivo da 

política do ambiente, rege-se pelo 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 dezembro.  

Este Estudo de Impacte Ambiental (EIA) permitirá assim responder aos requisitos legais necessários 

para dar seguimento ao processo de licenciamento da atividade pecuária ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

81/2013, de 14 de junho (REAP), alterado pelo Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro, que 

estabelece o novo regime do exercício da atividade pecuária (NREAP). 

Aplica-se ainda a Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, que aprova os requisitos e normas técnicas 

aplicáveis à documentação a apresentar pelo proponente nas diferentes fases da AIA, e serão tidos em 

consideração os elementos exigidos pela Portaria n.º 398/2015, de 5 de novembro, que estabelece os 

elementos que devem instruir os procedimentos ambientais previstos no regime de Licenciamento Único 

de Ambiente (LUA), para a atividade pecuária. 

O projeto de ampliação da Exploração em questão fica sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), nos termos da alínea e) do n.º 1 do Anexo II do RJAIA, nomeadamente no caso geral 

para explorações com mais de 600 bovinos. 

 

1.3. Identificação do Proponente e da Fase do Projeto 

O proponente deste projeto é a empresa J. THYMM, Lda, que tem como atividade a produção de leite, a 

Herdade Vale de Cardeiros, localiza-se na freguesia de Seda, concelho de Alter do Chão, encontra-se 

registada na conservatória do registo predial de Alter do Chão sob o n.º 506/19971125 e matriz rústica 

n.º 36 da secção P e P1, da referida freguesia. 

O projeto é submetido a EIA em fase de licenciamento ambiental, para aumento da sua capacidade de 

produção. A exploração encontra-se construída e em pleno funcionamento desde 1997. 
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1.4. Entidade Licenciadora e Autoridade do AIA 

O processo de licenciamento está a cargo da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 

(DRAP Alentejo). 

A autoridade de AIA para este projeto é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo (CCDR-A). 

1.5. Responsáveis pela Elaboração do EIA e Período de Laboração  

1.5.1. Equipa técnica responsável pelo EIA 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi realizado pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) 

e mobilizou, nas diversas valências estudadas um elevado número de especialistas. A equipa técnica 

(Quadro 3) que se apresenta é uma equipa pluridisciplinar com experiência relevante nos diversos 

domínios de análise e avaliação em Estudos de Impacte Ambiental. 

Quadro 3. Representação da equipa técnica envolvida na execução do presente EIA 

Descritor Especialista Grau  Especialidade 

Coordenação  Joaquim Alonso 
(IPVC) 
 
 
Sérgio Costa 
(IPVC) 

Lic. Eng Agronómica 
Doutoramento em SIG 
 
Lic. Mestre em Engenharia do 
Ambiente 

Análise de Sistemas 
Ambientais 
Gestão Ambiental 

Clima  Joaquim Alonso 
(IPVC) 
 
Cristiano Barros 

Doutoramento em SIG 
 
Eng. Agronómica e Mestrado 
em Agronomia  
 

Análise de Sistemas 
Ambientais 
 
 

Qualidade do Ar Sérgio Almeida Eng. Ambiente  
Mestre em Gestão de 
Sistemas Ambientais 

Gestão Ambiental 

Geologia e 
Geomorfologia 

Ana Luisa Vilaverde Licenciatura em Geologia – 
Ramo Recursos e 
Planeamento 
Especialização em 
Ordenamento e Valorização 
de Recursos Geológicos 
Mestrado em Geociências 

Recursos e património 
geológico 

Recursos hídricos 
 

Vanessa Ramos 
(IPVC) 
 

Doutoramento em Recursos 
Hídricos 

Planeamento e gestão de 
Recursos hídricos 

Solos, capacidade e 
ocupação do solo 

Silvana Pais 
 
 
Renato Silva 

Eng. Ambiente e Mestre em 
Ecologia e Ambiente 
 
Lic.  Biotecnologia 

Sistemas Ambientais, 
Ecologia da Paisagem e 
Uso do Solo 
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Ordenamento do 
Território 

Joaquim Alonso 
(IPVC) 

Doutoramento em SIG Sistemas Ambientais, 
Ecologia da Paisagem e 
Uso do Solo 

Ecologia João Gonçalves 
(IPVC) 

Doutoramento em Ecologia e 
Território 

Ecologia 

Paisagem Sónia Santos 
(IPVC) 

Eng. Ambiente  
Mestre em SIG 

Sistemas Ambientais, 
Ecologia da Paisagem e 
Uso do Solo 

Ambiente Sonoro Ana Valente Eng. Ambiente; Mestre em 
Gestão de Sistemas 
Ambientais 

Definição de elementos 

Resíduos Sérgio Almeida Eng Biológica Gestão de Resíduos e 
Qualidade Ambiental 

Património Daniel Silva Lic. Biologia Mestre 
Engenharia do Ambiente 

Património 

Saúde Humana Susana Fernandes Lic. Geografia Mestre em 
Gestão Ambiental e 
Ordenamento do Território 
Pós-graduada em 
Planeamento e Gestão do 
Território Especialista em 
Planeamento e Sistemas de 
Informação Geográfica 

Geografia Física e 
geografia Humana 

Socio-economia Nuno Mouta Eng. Ambiente, Mestre em 
Gestão Ambiental e 
Ordenamento do Território 
 

Análise de Sistemas 
Ambientais 
Análise de sistema 
Socioecológicos 
 

 

1.5.2.  Período de elaboração do EIA 

 

Os trabalhos deste EIA foram realizados entre dezembro de 2019 e janeiro de 2022, tendo contado com 

a contribuição da equipa técnica acima apresentada. 

1.6. Metodologia e Descrição Geral da Estrutura do EIA 

1.6.1. Metodologia Geral do EIA 

Tendo em consideração a fase em que se encontra o Projeto, constitui o principal objetivo deste EIA 

caracterizar e avaliar os principais impactes ambientais que podem resultar desta Exploração. Pretende-

se propor as medidas consideradas relevantes para a minimização dos impactes identificados, 

procurando assim a adequada compatibilização entre o projeto e o meio ambiente envolvente. 

Os requisitos de conteúdo constantes da legislação de impacte ambiental foram criteriosamente seguidos 

para o presente relatório, identificando-se para além das medidas minimizadoras ou mitigadoras de 
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impactes considerados potencialmente negativos, as medidas do âmbito da monitorização ambiental que 

garantirão o adequado enquadramento ambiental da Exploração e a sua pós-avaliação, nos casos em 

que se julgue necessário.  

Um dos aspetos relevantes para o estabelecimento de um referencial técnico adequado como suporte à 

metodologia geral e específica de um EIA, nos diferentes domínios de análise, diz respeito à definição 

do âmbito de Estudo. De facto, uma boa definição do âmbito do EIA deve identificar, de forma sucinta, 

objetiva e operacional, o grau diferenciado de desenvolvimento dos diversos descritores a analisar, 

função da importância potencial dos impactes esperados (isto é, a significância dos mesmos).  

Desta forma, a metodologia geral a utilizar para a elaboração do EIA envolveu, essencialmente, as etapas 

descritas de seguida:  

i. Análise das características do Projeto de Execução. 

ii. Delimitação da área em estudo a partir da análise da tipologia de projeto em avaliação e das 

características do meio ambiente envolvente.  

iii. Recolha de dados e informação de detalhe sobre a situação atual do ambiente na área de 

intervenção e sua envolvente. 

iv. Desenvolvimento de diversas plantas temáticas e das condicionantes existentes.  

v. Caracterização do ambiente afetado pelo Projeto a partir dos dados e informações obtidas e 

previsão da evolução do estado do ambiente na área em estudo, na ausência de Projeto. 

vi. Identificação, previsão e avaliação dos impactes do projeto, sobre o meio ambiente descrito, em 

função dos parâmetros considerados e de outros projetos associados. 

vii. Identificação das principais medidas minimizadoras ou de compensação a considerar. 

viii. Descrição do programa de monitorização previsto para determinados descritores (quando 

aplicável). 

ix. Apresentação de uma análise conclusiva dos principais efeitos provocados pelo projeto sobre o 

meio ambiente. 

 

1.6.2. Estrutura do EIA  

 

A apresentação do presente EIA, privilegiou a melhor forma de expor toda a informação recolhida e 

analisada ao longo da elaboração do estudo, tendo sido organizado em dez capítulos fundamentais e 

complementares. 
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No Capítulo 2 são apresentados os Objetivos e Justificação do Projeto (scoping e screening do EIA) em 

análise.  

No Capítulo 3 identifica-se a Caracterização e Descrição do Projeto. De seguida, é feita a caracterização 

da Situação de Referência no Capítulo 4, isto é, a caracterização do estado atual do ambiente afetado 

e da sua previsível evolução, através da consulta de entidades, trabalhos de campo e análise 

documental.  

Os Impactes são identificados no Capítulo 5. As Medidas Mitigadoras são apresentadas no Capítulo 6, 

sendo as lacunas de conhecimento abordadas ao longo do Capítulo 7. No Capítulo 8 é apresentado um 

breve Plano de Monitorização.  

No Capítulo 9 e 10 são apresentadas as Considerações Finais do Estudo e as Referências 

Bibliográficas, respetivamente.   

A definição concreta dos descritores ambientais a abordar e do seu nível de desenvolvimento resultou 

da consideração de etapas prévias de definição do âmbito (scoping) e triagem dos aspetos mais 

relevantes (screening).  

Assim procedeu-se primeiro à definição dos vetores relevantes de análise (biofísicos e 

socioeconómicos), bem como das ações de projeto, procedendo-se depois à seleção das que maiores 

efeitos ou alterações causam no ambiente de referência. Nesta fase, foi definida a área de intervenção 

do EIA, variável de acordo com o descritor ambiental.  

Esta metodologia permitiu identificar, definir e avaliar os impactes ambientais e respetivas significâncias 

decorrentes da execução do projeto, assim como propor as respetivas medidas de minimização e gestão 

ambiental adequadas. 
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A. Resumo Não Técnico | Volume I  

Apresenta-se um Resumo Não Técnico (RNT) que constitui um resumo em linguagem não técnica do 

conteúdo do Estudo, tornando-o acessível ao público em geral.   

Este documento foi elaborado de acordo com os “Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação 

de Resumos Não Técnicos”, publicados pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

  

B. Relatório Síntese | Volume II  

O Relatório Síntese pretende fornecer toda a informação relevante, contemplando os elementos do 

projeto, e a caracterização do estado do ambiente afetado, nas vertentes natural e social.  

Esta caracterização constitui a base de referência para a predição e avaliação dos impactes do projeto, 

nas respetivas fases de construção e Exploração e para a definição das medidas adequadas para evitar, 

reduzir ou compensar os impactes negativos, e para potenciar impactes positivos. 

Além do presente capítulo de enquadramento, o Relatório Síntese inclui:  

i. Objetivos e Justificação do Projeto  

Apresentam-se os propósitos do projeto, fundamentando-se, e remete-se para uma abordagem do 

enquadramento da atividade nos instrumentos de ordenamento em vigor.  

ii. Descrição do Projeto  

Neste capítulo realiza-se uma breve descrição da área de implantação do projeto bem como das suas 

principais características, com particular destaque para os aspetos que direta ou indiretamente possam 

vir a causar efeitos significativos no ambiente. A caracterização engloba a descrição do funcionamento 

global da atividade contemplando, das estruturas e terrenos envolvidos, os principais tipos de materiais 

e de energia utilizados e produzidos e os principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previsíveis, 

e respetivas fontes. 

iii. Caracterização do Ambiente Afetado  

A caracterização do ambiente afetado consta duma caracterização do estado atual do ambiente onde se 

desenvolve o projeto, nas suas vertentes ambientais. Esta análise é fundamentada no levantamento e 
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análise de dados estatísticos, documentais e de campo, relativos à situação atual e prevista para a 

região.   

Neste capítulo, pretende-se ainda estabelecer um quadro de referência das condições ambientais da 

região ou âmbito de estudo de forma orientada para a análise e avaliação dos impactes do presente 

projeto e para a evolução previsível do ambiente na ausência do projeto. 

 

1.6.3. Definição do âmbito de estudo 

 

A identificação preliminar dos fatores (ou descritores) ambientais e socioeconómicos mais importantes 

prende-se com o tipo e as características do projeto e da respetiva área de implantação, evidenciando 

os recursos importantes, potencialmente mais afetados, como os que devem merecer uma atenção mais 

cuidada no contexto da avaliação a realizar. Esta opção, não significa que os impactes avaliados no 

âmbito destes descritores se venham a revelar todos com significativos, podendo até verificar-se que 

alguns impactes são, afinal, de menor significância. 

Tendo em conta o projeto em causa e as características do local de implantação e da envolvente propõe-

se o seguinte âmbito para o Estudo de Impacte Ambiental: 

i. Clima, a integração deste descritor no EIA decorre da necessidade de apresentar um correto 

enquadramento biofísico da área de inserção da Exploração em termos da distribuição e 

evolução climatológica; 

ii. Qualidade do Ar, a caracterização e a avaliação deste fator deverão considerar as emissões e 

os níveis de concentração dos vários poluentes atmosféricos em particular na avaliação dos 

odores produzidos na Exploração;  

iii. Geologia e Geomorfologia, a execução do projeto não implica movimentações de terras 

significativas, não se perspetivando impactes ao nível deste descritor; mesmo assim a análise 

da geologia e da geomorfologia reveste-se, contudo, de alguma importância dada a sua função 

de suporte das demais componentes ambientais;  

iv. Recursos hídricos, a análise deste fator possibilitará a avaliação dos riscos potenciais para os 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos associados e relacionados com a Exploração;  

v. Solos, capacidade e ocupação/uso do solo, a análise deste fator irá permitir a avaliação dos 

riscos associados aos diferentes processos executados nesta Exploração. Identificação e 
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caraterização do tipo e ocupação do solo da área e envolvente do projeto, tendo em conta a sua 

génese e evolução, assim como a avaliação da capacidade do uso do mesmo e respetiva 

importância relativa na área de estudo; 

vi. Ordenamento do Território, análise à área de estudo na perspetiva do ordenamento do 

território, considerando as figuras de ordenamento em vigor, entre as quais o Domínio Hídrico, 

as servidões e outras condicionantes, de acordo com o PDM de Alter do Chão, e outras figuras 

de ordenamento aplicáveis à área; 

vii. Ecologia, contempla a caracterização da flora e habitats prioritários na área de influência da 

Exploração, bem como da fauna e respetivos habitats de suporte da área de estudo, no âmbito 

do ecossistema terrestre. Serão referenciadas, caso aplicável, as espécies de fauna e de flora 

com estatuto especial de proteção de acordo com a legislação regional, nacional e comunitária 

(em particular a Diretiva Aves (79/408/CEE) e a Diretiva dos Habitats (92/43/CEE) e com os 

acordos internacionais em vigor, bem como as áreas integradas em instrumentos legais de 

proteção especial ao nível da paisagem e conservação de habitats e espécies; 

viii. Paisagem, a caracterização da paisagem da área envolvente à Exploração é importante para 

determinar em que medida a qualidade e a fragilidade da paisagem pode ser afetada positiva ou 

negativamente (descrição dos impactes visuais atuais, por exemplo); 

ix. Ambiente sonoro, neste descritor é importante identificar e caracterizar as principais fontes 

emissoras de ruído, bem como os principais recetores críticos localizados na área envolvente; 

x. Resíduos, a caracterização do atual sistema de gestão de resíduos no concelho de Alter do 

Chão é fundamental, de forma a enquadrar o destino a dar aos resíduos gerados na fase de 

construção (resíduos de construção e demolição – RCD), funcionamento e desativação; 

xi. Património, caso aplicável e se verifique que a Exploração se cruza com áreas de defeso de 

elementos patrimoniais classificados, será realizada a identificação e classificação os eventuais 

sítios de interesse patrimonial, arquitetónico, arqueológico ou geológico; 

xii. Saúde humana, neste ponto pretende-se avaliar os impactes sobre a população e saúde 

humana, procurando analisar os impactes do projeto sobre os determinantes da saúde passíveis 

de ser diretamente afetados, nomeadamente os determinantes socioeconómicos e ambientais. 

xiii. Socio-economia, uma vez que é sobre este fator que irão incidir os impactes positivos mais 

significativos, nos quais se destaca a manutenção de empregos diretos e indiretos e a 

salvaguarda de mais valias socioeconómicas, com incidência a nível local e regional;  
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Assim, considerando a situação de referência e a identificação da área de influência do projeto, será 

desenvolvida a adequada identificação, caraterização, previsão e avaliação dos impactes ambientais 

gerados pela construção, operação e eventual desativação do mesmo. Estes elementos serão 

desenvolvidos também em conformidade com os critérios e os requisitos necessários para a instrução 

dos elementos exigidos pelo REAP. Importa referir que esta componente será essencialmente baseada 

em informação e/ou estudos prévios fornecidos pelo Herdade de Vale de Cardeiros, com a devida 

atualização sempre que considerado necessário.  
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO  

2.1. Descrição dos Objetivos e da Necessidade do Projeto 

O presente projeto para a Herdade de Cardeiros, J THYMM, Lda visa a ampliação da exploração de 

bovinos de leite para um efetivo de 783 bovinos. O objetivo do estudo proposto, a elaborar de acordo 

com a legislação aplicável, visa identificar, caracterizar e avaliar os impactes prováveis, positivos e 

negativos, que a realização do projeto poderá ter no ambiente, a evolução previsível da situação de 

referência sem a realização do projeto e as medidas de gestão ambiental destinadas a evitar, minimizar 

ou compensar considerando os impactes negativos esperados, de forma a assegurar o melhor 

enquadramento ambiental das atividades e impactes do projeto. 

A superfície agrícola da Exploração utilizada no pastoreio ou na alimentação do efetivo da Exploração é 

de 263,04 ha, que corresponde às áreas dos parcelário com a descrição afetas a: pastagem permanente, 

culturas temporárias, Zonas de Proteção/Conservação e Pastagem Permanente em Sob Coberto. Assim, 

a superfície agrícola, destinada á superfície forrageira dos animais perfaz uma área de 263,04 ha. A 

agricultura desenvolvida na Exploração, possibilitam a produção de alimentos, e permitem assim a 

alimentação de animais em pastoreio. Como já foi mencionado anteriormente, a Herdade apresenta uma 

área total de 289,45 ha (Figs. 2 e 3), destinando-se cerca de 263,04 ha, a terreno onde se cultiva 

essencialmente triticale e azevém, com destino á produção de silagem e feno opara os animais. A firma 

J. THYMM, Lda, aposta na qualidade e por isso mesmo tem sido nos últimos anos distinguida ao nível 

nacional, como Exploração de referência, pois é aquela que possui os animais médias de produção 

nacional. 

A avaliação ambiental incide sobre um conjunto de intervenções nomeadamente visa promover a 

melhoria de diversas instalações agropecuárias, as quais irão permitir um aumento da produção e 

essencialmente das condições de maneio e instalação dos animais. São previstas várias intervenções 

no presente processo, as quais correspondem:  

i. Demolição parcial do viteleiro dos 3 aos 6 meses e construção de pavilhão para os vitelos - 

"Viteleiro", respetiva placa de estrume e fossa para recolha de efluentes;  

ii. Demolição de alpendre e sala de ordenha existente/adaptação e construção de sala de ordenha 

e anexos;  

iii. Construção de pavilhão para partos;  
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iv. Ampliação de lagoa de efluentes n.º 1;  

v. Demolição de pavilhão de camas livres e construção/ampliação de estábulo de vacas em 

produção;  

vi. Demolição de ovil (desativado) e construção/ampliação de armazém de fenos e máquinas 

agrícolas;  

vii. Ampliação do estábulo das vacas em produção;  

viii. Construção de sistema de recolha de efluentes, provenientes da silagem, armazenada nos silos 

de trincheira;  

ix. Regularização do silo de trincheira e área impermeabilizada, no âmbito do Decreto-Lei nº 

165/2014, de 5 de novembro, (assinalado na planta de síntese com o n.º 30) (ver Figura 3). 

As intervenções propostas integram todas obras no âmbito de demolição/ remodelação e construção de 

instalações pecuárias, dado tratar-se de uma exploração pecuária, tal como comprovado pelos registos 

da Câmara, mas igualmente pela licença de exploração.  

 

2.2. Antecedentes do Projeto 

Em 03-02-2011 foi emitida a licença de Exploração para um Núcleo de Produção de Bovinos – Produção 

de Leite – Sistema de Exploração Intensivo.  

Esta Exploração em regime intensivo, desde 2013, sempre teve animais em número superior a 600 CN, 

veio a ser declarada, e posteriormente confirmada pela DRAPAL, a interpretação de que a atualização 

da licença de Exploração só pode ser operacionalizada após emissão de Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA).  

O projeto não apresenta antecedentes em termos de avaliação de impactes ambientais. 

 

2.3. Conformidade com os instrumentos de gestão territorial em vigor  

A propriedade onde se insere a Exploração da Herdade Vale de Cardeiros, está abrangida por diversos 

instrumentos de gestão territorial associados ao concelho de Alter do Chão. O Plano Diretor Municipal 

(PDM) de Alter do Chão publicado no Diário da República através do Aviso (extrato) n.º 3135/2014, na 

data de 28 de fevereiro de elaborado após observação dos seguintes instrumentos de gestão territorial: 
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i. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (Lei n.º 58/2007, de 4 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 80-A/2007, de 

7 de setembro e pela Declaração de Retificação n.º 103-/2007, de 2 de novembro); 

ii. Plano sectorial da Rede Natura 2000 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, 

de 21 de julho); 

iii. Plano da Bacia Hidrográfica do Tejo (Decreto Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de dezembro); 

iv. Plano de Ordenamento da Albufeira do Maranhão (Resolução do Conselho de Ministros nº 

117/99, de 6 de outubro); 

v. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo (Decreto Regulamentar n.º 

37/2007, de 3 de abril); 

vi. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto); 

vii. Plano de Pormenor da Zona Sul/Poente de Alter do Chão (Declaração da DGOTDU de 18 de 

maio de 1998, com as alterações introduzidas pelo Aviso n.º 625/2009, de 23 de janeiro); 

viii. Plano de Pormenor da Expansão da Zona Industrial da Tapada do Lago (Resolução de 

Conselhos de Ministros n.º 170/2003, de 4 de novembro, com as alterações introduzidas pela 

Declaração nº 135/2005, de 6 de junho).  

 

De acordo com o este PDM, as intervenções edificativas previstas no projeto de ampliação da exploração 

da Herdade de vale de cardeiros, ocorrerão na sua totalidade em território municipal de Alter do Chão. 

Ao longo do limite da Exploração existem áreas classificadas como Espaços Agrícolas em Solos da RAN. 

As infraestruturas existentes e associadas ao projeto em análise não abrangem nenhuma das áreas 

classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN). 

De acordo com a localização do projeto, e tendo em conta as regiões hidrográficas em que Portugal está 

dividido, a zona de estudo insere-se na região hidrográfica Tejo e Ribeiras do Oeste, a qual inclui a bacia 

hidrográfica do rio Tejo, nomeadamente na bacia hidrográfica do rio Sorraia. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO  

3.1. Localização do Projeto 

3.1.1. Localização geográfica e administrativa  

 

A empresa J. THYMM, Lda, iniciou a sua atividade em 1997, tendo a sua origem sido a exploração 

do Sr. Jurgen Thymm, cidadão de origem alemã que adquiriu em 1976 a Herdade de Vale de 

Cardeiros. Desde o seu início tem como seu timoneiro o Eng.º Luís Gomes que desempenha as 

funções de sócio gerente. A J. THYMM, Lda., desenvolve a sua atividade de produção de Leite situada 

na Freguesia de Seda, concelho de Alter do Chão e Distrito de Portalegre (Fig. 1 e 2). A Herdade fica 

a cerca de 1.6 km a sudoeste de Seda e, a 420 metros da Ribeira de Seda acedendo pela EM 306.  

 

Figura 1. Enquadramento nacional, regional e local da Exploração da Herdade Vale de Cardeiros 
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As suas coordenadas geográficas são 39º 3' N 7º 39' O, encontra-se a uma distância de 44,6 Km do 

Parque Natural da Serra de S. Mamede. Os aglomerados mais próximos são a vila de Seda (Fig. 2) 

com 112,44 km² de área e 352 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 3,1 hab/km². Na 

envolvente não se conhecem outras explorações pecuárias intensivas. 

 

Figura 2. Enquadramento local a partir da carta militar 1:25.000 da Exploração em análise  

Como já foi mencionado anteriormente, a Herdade tem como principal atividade a produção de leite em 

regime intensivo com vacas de leite, tem cerca de 289,45 hectares, destinando-se cerca de 263,04 ha a 

terreno de sequeiro. 

3.1.2. Identificação e localização das parcelas afetas à atividade pecuária  

 

A Herdade Vale de Cardeiros (Fig. 3) encontra-se registada na Conservatória do Registo Predial d’Alter 

do Chão sob o n. º506/19971125 e matriz rústica n.º 36 da secção P e P1, da referida freguesia. A 

estrutura produtiva integrada na Exploração, inclui apenas a espécie animal de bovinos de leite, pelo que 
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o núcleo de produção é apenas esse, sendo o sistema de Exploração em regime intensivo. Em termos 

de planos de produção prevê-se que o efetivo pecuário, produza 5500000,00 l de leite/ano; 165 Vitelos 

machos, para venda recria; 165 Vitelas recriadas na Exploração. 

 

Figura 3. Representação do edificado da Herdade Vale de Cardeiros 

A exploração possui ainda matrizes urbanas com os n.ºs 681, 680, 679, 675, 676, 678, 677, 674 e 775 – 

p. De acordo com o (iSIP) “P3”, as instalações pecuárias encontram-se implantadas na parcela 

denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o parcelário n.º 2282466927001, descrita nas finanças 

sob o artigo rústico n.º 36 seção P e P1 e diversos artigos urbanos como anteriormente referido, na 

freguesia de Seda e possui uma área de 4,45 ha (Quadro 4). A ocupação do solo é a seguinte (Fig. 4 e 

Quadro 4): 
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Figura 4. Delineamento das instalações da Herdade Vale de Cardeiros – Área Social  

 

Quadro 4. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição Área (ha) 

SAS-AS Área social 4.45 

 

As restantes áreas agrícolas afetas à atividade pecuária, encontra-se subdivididas nas parcelas que 

se seguem. 

A parcela denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o parcelário n.º 2282467001003, descrita 

nas finanças sob o artigo n.º 36 seção P e P1, na freguesia de Seda e possui uma área de 50,75ha. 

A ocupação do solo encontra-se subdividida e é a seguinte (Fig. 5 e Quadro 5): 
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Figura 5. Caracterização dos principais usos do solo contidos na Herdade 

 

Quadro 5. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição Área (ha) 

VIA-AS Vias 0.42 

IMP-AI Improdutivo 0.11 

MAG-ON Massas de Água 0.43 

CTP-CA Culturas Temporárias 45.53 

SAR-FL Superfície de Vegetação Arbustiva  1.27 

PPE-PP Pastagem Permanente  3.01 
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A parcela denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o Parcelário n.º 2292449819001, descrita 

nas finanças sob o artigo n.º 36 seção P e P1, na freguesia de Seda e possui uma área de 0,64ha 

(Quadro 5). A ocupação do solo é a seguinte (Fig. 6 e Quadro 6): 

 

Figura 6. Massas de água na propriedade 

 

Quadro 6. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição Área (ha) 

MAG-ON Massas de Água 0.64 

Parcela denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o Parcelário n.º 2292436980002, descrita nas 

finanças sob o artigo n.º 36 seção P e P1, na freguesia de Seda e possui uma área de 75,74ha. A 

ocupação do solo é a seguinte (Fig. 7 e Quadro 7): 
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Figura 7. Principais usos do solo contidos na Herdade em análise 

 

Quadro 7. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição Área (ha) 

ZPH-ON Zonas Húmidas 0.13 

SAR-FL Superfície com Vegetação Arbustiva 1.55 

MAG-ON Massas de Água 0.57 

CTP-CA Culturas Temporárias 73.39 
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VIAS-AS Vias 0.11 

Parcela denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o Parcelário n.º 2292437898001, descrita nas 

finanças sob o artigo n.º 36 seção P e P1, na freguesia de Seda e possui uma área de 1,33ha (Quadro 

8). A ocupação do solo é a seguinte: 

 

Figura 8. Caracterização parcelar da Herdade 

 

Quadro 8. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição Área (ha) 

OUT-ON Outras Superfícies 1.33 

Parcela denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o Parcelário n.º 2292440761001, descrita nas 

finanças sob o artigo n.º 36 seção P e P1, na freguesia de Seda e possui uma área de 0,42ha (Quadro 

9). A ocupação do solo é a seguinte (Fig. 9 e Quadro 9): 
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Figura 9. Massas de água contidas na propriedade em análise 

 

Quadro 9. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição Área (ha) 

MAG-ON Massas de Água 0.42 

Parcela denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o Parcelário n.º 2292447581001, descrita nas 

finanças sob o artigo n.º 36 seção P e P1, na freguesia de Seda e possui uma área de 21,41ha 

(Quadro 10). A ocupação do solo é a seguinte (Fig. 10 e Quadro 10): 
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Figura 10. Delineamento parcelar das culturas temporárias e zonas húmidas 

 

Quadro 10. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição Área (ha) 

CTP-CA Culturas Temporárias 21.06 

ZPH-ON Zonas Húmidas 0.34 

Parcela denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o Parcelário n.º 2282456083001, descrita nas 

finanças sob o artigo n.º 36 seção P e P1, na freguesia de Seda e possui uma área de 17,93ha 

(Quadro 11). A ocupação do solo é a seguinte (Fig. 11 e Quadro 11): 
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Figura 11. Delineamento da área destina a pastagens permanentes 

 

Quadro 11. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição Área (ha) 

PPE-PP Pastagem Permanente 17.93 

 

Parcela denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o Parcelário n.º 2302440205001, descrita nas 

finanças sob o artigo n.º 36 seção P e P1, na freguesia de Seda e possui uma área de 15,70 ha 

(Quadro 11). A ocupação do solo é a seguinte (Fig. 12 e Quadro 11): 
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Figura 12. Delineamento das áreas destinadas a superfícies com vegetação arbustiva e culturas temporárias 

Quadro 12. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição Área (ha) 

SAR-FL Superfície com Vegetação Arbustiva  0.84 

CTP-CA Culturas Temporárias 14.85 

Parcela denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o Parcelário n.º 2282453228001, descrita nas 

finanças sob o artigo n.º 36 seção P e P1, na freguesia de Seda e possui uma área de 0.13ha (Quadro 

13). A ocupação do solo é a seguinte (Fig. 13 e Quadro 13): 
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Figura 13. Delineamento da área destinada à vegetação arbustiva 

 

Quadro 13. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição Área (ha) 

SAR-FL Superfície com Vegetação Arbustiva 0.13 

Parcela denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o Parcelário n.º 2282452997001, descrita nas 

finanças sob o artigo n.º 36 seção P e P1, na freguesia de Seda e possui uma área de 0,75ha (Quadro 

14). A ocupação do solo é a seguinte (Fig. 14 e Quadro 14): 
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Figura 14. Caracterização da ocupação do solo da Herdade classificado como 'outras superfícies' 

 

Quadro 14. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição  Área (ha) 

OUT-ON Outras Superfícies  0.75 

Parcela denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o Parcelário n.º 2282454970001, descrita nas 

finanças sob o artigo n.º 36 seção P e P1, na freguesia de Seda e possui uma área de 0,60ha (Quadro 

15). A ocupação do solo é a seguinte (Fig. 15 e Quadro 15): 
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Figura 15. Delineamento das áreas afetas a massas de água e zonas húmidas 

 

Quadro 15. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição Área (ha) 

ZPH-ON Zonas Húmidas 0.07 

MAG-ON Massas de Água 0.53 
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Parcela denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o Parcelário n.º 2292440235001, descrita nas 

finanças sob o artigo n.º 36 seção P e P1, na freguesia de Seda e possui uma área de 25,85 ha 

(Quadro 16). A ocupação do solo é a seguinte (Fig. 16 e Quadro 16): 

 

Figura 16. Delineamento das culturas temporárias e outras superfícies 

Quadro 16. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição  Área (ha) 

CTP-CA Culturas Temporárias  24.26 

OUT-ON Outras Superfícies 1.65 
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Parcela denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o Parcelário n.º 2292450261001, descrita nas 

finanças sob o artigo n.º 36 seção P e P1, na freguesia de Seda e possui uma área de 32,65 ha 

(Quadro 17). A ocupação do solo é a seguinte (Fig. 17 e Quadro 17): 

 

Figura 17. Caracterização das principais ocupações do solo da parcela em causa 

Quadro 17. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição  Área (ha) 

SAR-FL Superfície com Vegetação Arbustiva  0.50 

CTP-CA Culturas Temporárias 30.47 
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VIA-AS Vias 0.05 

MAG-ON Massas de Água 1.65 

 

Parcela denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o Parcelário n.º 2282451450001, descrita nas 

finanças sob o artigo n.º 36 seção P e P1, na freguesia de Seda e possui uma área de 16,27 ha 

(Quadro 18). A ocupação do solo é a seguinte (Fig. 18 e Quadro 18):  

 

Figura 18. Caracterização parcelar e sua respetiva ocupação do solo 
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Quadro 18. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição  Área (ha) 

CTP-CA Culturas Temporárias 16.14 

VIA-AS Vias 0.13 

Parcela denominada “HERD. VALE CARDEIROS”, com o Parcelário n.º 2292442889004, descrita nas 

finanças sob o artigo n.º 36 seção P e P1, na freguesia de Seda e possui uma área de 18,27 ha 

(Quadro 19). A ocupação do solo é a seguinte (Fig. 19 e Quadro 19): 

 

Figura 19. Caracterização parcelar e sua respetiva ocupação do solo 
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Quadro 19. Caracterização da ocupação do solo da Herdade Vale de Cardeiros 

Código Descrição Área (ha) 

PPE-PP Pastagem Permanente 18.19 

VIA-AS Vias 0.007 

 

3.1.3. Áreas sensíveis  

 

De acordo com a alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelece 

o regime jurídico de avaliação de impacte ambiental, são consideradas áreas sensíveis, as seguintes: 

i. Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

ii. Sítios da Rede Natura 2000, (zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial), 

classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas 

n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das aves 

selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; 

iii. Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos 

termos da Lei n.º 107/01, de 8 de setembro. 

 

Neste contexto considera-se que as áreas designadas por sensíveis obedecem a objetivos de natureza 

biológica e paisagística, segundo critérios de raridade, valor estético, científico, cultural e/ou social. Na 

área da exploração não se identificaram e consideraram áreas sensíveis. 

 

3.1.4. Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública  

Na área da Exploração atendendo que não integra áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional 

(REN), não foram identificadas quaisquer condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública.   
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3.2. Descrição geral da atividade e das instalações  

3.2.1. Caracterização do Processo de Produção Animal  

 

De acordo com o plano de produção, esta Exploração é constituída por uma unidade produtiva que 

se pretende que venha a ter 450 vacas Holstein-Frísia, cujo objetivo é a produção de leite cru 

(aproximadamente 5 500 000 litros de leite/ano), criação de 165 vitelos machos, para venda recria e 

165 vitelas recriadas na Exploração.   

As vacas apresentam em média 4 lactações, embora possam ser mantidas em produção durante mais 

tempo quando se trate de animais de elevado valor genético.  

Nas instalações pecuárias da firma J.THYMM, Lda, a saúde e o bem-estar animal é um fator 

determinante para o bom desempenho da exploração, pelo que importa salientar alguns aspetos 

atendidos e que respeitam a legislação, designadamente, do ponto de vista da estrutura e maneio a 

aplicar aos vitelos e suas instalações.  

A construção de um novo espaço na exploração, destinado a viteleiro, pretende alojar os vitelos até 

aos 6 meses de idade. O viteleiro encontra-se subdividido em parques coletivos, em função da idade 

dos animais. Os materiais utilizados na construção dos alojamentos com os quais os vitelos podem 

estar em contacto, em especial os das celas e equipamentos, não são prejudiciais e são limpos e 

desinfetados a fundo, com frequência.  

O isolamento, o aquecimento e a ventilação do edifício assegura que a circulação do ar, o teor de 

poeiras, a temperatura, a humidade relativa do ar e as concentrações de gases se mantenham dentro 

de limites que não sejam prejudiciais às atividades, aos humanos e aos animais. Todo o equipamento 

automático ou mecânico indispensável para a saúde e o bem-estar dos vitelos será inspecionado 

pelos funcionários, proprietário ou criador, pelo menos uma vez por dia, a fim de detetar qualquer 

deficiência, que deve ser imediatamente reparada. Em paralelo são tomadas medidas adequadas de 

modo a salvaguardar a saúde e o bem-estar dos vitelos até à sua reparação, nomeadamente 

mediante utilização de métodos alternativos de alimentação e manutenção de um ambiente 

satisfatório.   

Os vitelos não devem ser mantidos em permanente obscuridade e, a fim de satisfazer as suas 

necessidades fisiológicas e comportamentais. Em simultâneo consideram-se as diferentes condições 

climatéricas do País considerados para uma iluminação adequada natural ou artificial que, neste 
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último caso, deve ser no mínimo equivalente à duração da iluminação natural normalmente disponível 

entre as 9 e as 17 horas. Para permitir a inspeção dos vitelos a qualquer momento, prevê-se uma 

iluminação fixa e adequada nas instalações. Quando necessário, os vitelos doentes ou feridos serão 

isolados em compartimentos adequados, equipados com camas secas e confortáveis. 

O regime de identificação e registo de bovinos da exploração pecuária J.THYMM, Lda inclui os 

seguintes elementos:   

i. Marcas auriculares; 

ii. Passaporte;  

iii. RED mantido em cada exploração e em cada centro de agrupamento; 

iv. Base de dados nacional informatizada.   

Em suma, são asseguradas na exploração pecuária, todas as normas relacionadas com o Sistema 

Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA), designadamente as disposições referentes à 

identificação, registo e circulação de animais.  

Concretamente sobre a Rastreabilidade, é assegurada em todas as fases da produção, transformação 

e distribuição a rastreabilidade dos géneros alimentícios, dos alimentos para animais, dos animais 

produtores de géneros alimentícios e de qualquer outra substância destinada a ser incorporada num 

género alimentar ou num alimento para animais, ou com probabilidades de o ser.   

 

3.2.1.1. Efetivo pecuário  

Neste projeto pretende-se licenciar a Exploração para um efetivo em regime de estabulação 

semipermanente, distribuído da seguinte forma: 

a) 453 Bovinos com mais de 24 meses, sendo; 

i. 380 vacas em produção, em estabulação permanente, em logettes, com camas de areia – 456 

CN. 

ii. 70 vacas secas, das quais: 50 vacas com < 700 kg, em pastoreio permanente – 50 CN e 20 

vacas com + 700 kg, em estabulação permanente, com cama de palha – 24 CN; 3 Touros; 

iii. 1 em estabulação permanente, com cama de palha – 1 CN; -2 em pastoreio permanente – 2 CN. 

b) 180 Bovinos dos 6 aos 24 meses; 



Relatório Síntese - Estudo de Impacte Ambiental │Exploração Pecuária da Herdade Vale de Cardeiros J THYMM, Lda 

52  

i. 130 em pastoreio semipermanente, passando 20 horas/dia em pastoreio e 4 horas/dia com cama 

de areia – 78 CN; 

ii. 50 em pastoreio semipermanente, passando 12 horas/dia em pastoreio e 12 horas dia em 

estabulação com camas de palha – 30 CN. 

c) 90 Bovinos até 6 meses; 

i. 45 em estabulação permanente, com cama de palha – 22.5 CN; 

ii. 45 em pastoreio semipermanente, passando 12 horas/dia em pastoreio e12 horas dia em 

estabulação com camas de palha – 22.5 CN. 

d) 60 Vitelos aleitamento; 

i. 60 em estabulação permanente, com cama de palha – 12 CN. 

 

3.2.1.2. Alimentação animal e produção de forragens  

As estratégias de alimentação desenvolvidas na Exploração em causa são descritas no Quadro 19. A 

ração é distribuída nos corredores de alimentação 3 vezes ao dia. 

 

Quadro 20. Estratégias de alimentação aplicadas na Herdade Vale de Cardeiros 

Vacas de produção animal/dia 

(uma ração única distribuída pelo carro unifeed 

automotriz composta essencialmente por) 

silagem de milho 30 kg;  

silagem de triticale 28 kg;  

soja 2,7 kg;  

farinha de milho 2,8 kg;  

poupa de citrino 2,5 kg;  

melaço 1,2 kg;  

núcleo 6,50 kg. 

A ração é distribuída nos corredores de alimentação 

3 vezes ao dia 

Vitelos de aleitamento dos 0 aos 2 meses Leite de substituição 6 l/dia; ração de iniciação 

(starter) ad-libitum. 
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Vitelos dos 2 aos 4 meses Starter (ad-libitum) mais Uniffed das vacas de 

produção à discrição 

Vitelos dos 4 aos 8 meses Uniffed das vacas de produção à discrição e 

pastoreio. 

Vitelos dos 8 aos 14 meses Silagem triticale 19 kg; Feno 1,50 kg; soja 1,6 kg e 

farinha de milho 1 kg e mais o pastoreio. 

Vitelos dos 15 aos 24 meses 18 kg de silagem triticale; 2 kg de feno, 1,5 kg de 

soja, 0,5 kg de farinha de milho mais pastoreio. 

Touros Unifeed das vacas de produção à discrição. 

Consumo anual  

Silagem de milho 4000 toneladas 

Silagem de triticale 1200 toneladas 

Feno 150 toneladas 

Palha 150 toneladas 

Bagaço soja 360 toneladas 

Farinha de milho 300 toneladas 

Poupa de citrino 300 toneladas 

Melaço 200 toneladas 

Núcleo proteico (vitaminas e minerais) 360 toneladas 

Sal 12 toneladas 

Ração de iniciação para vitelos (Starter) 30 toneladas 

Leite de substituição 10 toneladas 

Capacidade de armazenamento  

Silo de trincheira (n.º 27) 500 toneladas de silagem de triticale 

Silo de trincheira (n.º 28) 800 toneladas de silagem de triticale 
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Silo de trincheira (n.º 29) 1500 toneladas de silagem de milho 

Silo de trincheira (n.º 30) 2500 toneladas de silagem de milho 

Palha – Armazém (n.º 19) 2000 fardos de palha - 360 toneladas 

Feno – Armazém (n.º 20) 1000 fardos de feno -  300 toneladas 

Armazém (n.º 18) 12 toneladas para a ração de iniciação 

Armazém (n.º 18) 1 tonelada para o leite de iniciação 

Armazém (n.º 21) Encontra-se subdividido em tulhas que cada uma 

delas possui uma capacidade de armazenamento 

de 25 toneladas de bagaço de soja, farinha de 

milho, poupa de citrino, melaço e núcleo proteico 

Em suma, o consumo anual médio é de: 

i. Silagem de milho - consumo anual 4000 toneladas  

ii. Silagem de triticale - consumo anual 1200 toneladas  

iii. Feno – 150 toneladas 

iv. Palha – 150 toneladas  

v. Bagaço soja – 360 toneladas  

vi. Farinha de milho – 300 toneladas  

vii. Poupa de citrino – 300 toneladas  

viii. Melaço – 200 toneladas  

ix. Núcleo proteico, que inclui vitaminas e minerais – 360 toneladas  

x. Sal – 12 toneladas de sal  

xi. Ração de iniciação para vitelos (Starter) – 30 toneladas  

xii. Leite de substituição – 10 toneladas  

 

3.2.1.3. Maneio alimentar  

A superfície agrícola, destinada às forragens e ao pastoreio dos animais, perfaz uma área de 263,04 ha. 

A agricultura desenvolvida na exploração, possibilitam a produção de alimentos, e permitem assim a 

alimentação de animais em (semi)estabulação e pastoreio. 
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Os animais são alimentados com uma dieta completa apropriada à sua idade e espécie, e que é 

disponibilizada em quantidade suficiente para a manutenção de uma boa sanidade, devendo satisfazer 

as suas necessidades nutricionais e promover o seu bem-estar. A quantidade necessária de alimentos 

vai depender da idade, sistema de produção, estado de saúde dos animais, qualidade da dieta, 

frequência de alimentação, raça, nível de atividade, fatores climáticos, entre outros, assegurando-se 

estes procedimentos com o nutricionista da exploração. A introdução de um novo tipo de alimentação é 

sempre precedida de um período de adaptação à nova dieta e, qualquer mudança na mesma, deverá 

ser planeada e introduzida gradualmente dado que devem evitar-se mudanças repentinas no tipo e 

quantidade da alimentação. 

Para além da alimentação, todos os animais têm acesso a uma fonte de água adequada e/ou ser-lhes 

disponibilizada uma dose apropriada de água fresca todos os dias, suficiente para satisfazer as suas 

necessidades. A situação ideal e atualmente instalada na exploração é existir água sempre disponível, 

sempre que este aspeto está assegurado pelos bebedouros instalados. A água utilizada na exploração 

é proveniente de um furo, e está devidamente assegurada a sua potabilidade, pois existem sistemas de 

tratamento e são realizadas análises periódicas, de modo a garantir a sua qualidade bacteriológica e 

química. 

Na exploração pecuária, será assegurada a eficaz e correta higiene dos alimentos para animais, através 

de aplicação de medidas e condições necessárias para controlar os perigos e assegurar que os alimentos 

sejam próprios para o consumo animal, tendo em conta a utilização pretendida. Em resumo, a exploração 

pecuária assegura:  

i. Armazenar os alimentos para animais separadamente de produtos químicos, de outros produtos 

proibidos para consumo animal e manter as áreas de armazenamento limpas e secas;  

ii. Aplicar, quando necessário, medidas de controlo de pragas a fim de reduzir a possibilidade de 

contaminação dos alimentos;  

iii. Armazenar as sementes de modo a não estarem acessíveis aos animais;  

iv. Armazenar alimentos medicamentosos e não medicamentosos, destinados a categorias ou 

espécies diferentes de animais, de forma a evitar o risco de os fornecer a animais aos quais não 

se destinam. 

Na exploração pecuária é ainda efetuado um sistema de registos, relativos a: 
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i. Medidas adotadas para controlo de alguns agentes, especialmente a utilização de produtos 

fitofarmacêuticos, biocidas e sementes geneticamente modificadas;  

ii. Existência de pragas ou doenças na produção vegetal que possam afetar a segurança dos 

produtos primários utilizados na alimentação animal;  

iii. Resultado de análises efetuadas em amostras colhidas em produtos primários, ou outras 

colheitas, que possam ser importantes na segurança dos alimentos para animais.  

iv. Meios de transporte utilizados, se aplicável, e quando os mesmos sejam da logística do auto-

produtor (data do transporte, matrícula, tipo de produto transportado e responsável pelo 

transporte, bem como os registos dos programas de limpeza/desinfeção efetuados). 

v. Limpeza e manutenção das instalações e equipamentos;  

vi. Rastreabilidade dos produtos entrados e produzidos, natureza, lote e quantidades recebidas de 

matérias-primas, aditivos, pré-misturas, produtos proteicos, alimentos compostos, com a 

respetiva identificação das entidades fabricantes e/ou fornecedoras, respetivas quantidades 

utilizadas no processo de fabrico;  

vii. Mapas diários de fabrico com identificação de lotes, fornecedores e quantitativos de todos os 

componentes utilizados na formulação dos alimentos compostos produzidos, garantindo uma 

rastreabilidade eficaz. 

Todos os alimentos utilizados na exploração são armazenados nas proximidades do estábulo, garantindo 

o seu adequado armazenamento em instalações adequadas. Prevê-se armazenar as palhas e fenos, 

nos armazéns existentes e/ou que se pretendem remodelar, na exploração, evitando a entrada dos 

agentes atmosféricos no alimento. No que respeita à silagem, alguma será produzida na exploração e 

outra deverá ser adquirida sempre que necessário e será instalada nos silos de trincheira existentes, 

construídos em betão. 

3.2.1.4. Responsabilidade sanitária  

A Herdade de Cardeiros, J. THYMM, Lda em análise procura responder a um leque diversificado de 

requisitos sanitários ao longo das distintas etapas de produção. 

Relativamente aos requisitos sanitários aplicáveis à produção de leite cru são tidos os seguintes: 

1. O leite cru deve provir de animais: i) que não apresentem quaisquer sintomas de doenças infeciosas 

transmissíveis aos seres humanos através do leite; ii) que se encontrem em bom estado geral de 

saúde, não apresentem sinais de doença que possam resultar na contaminação do leite e, em 
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especial, não sofram de qualquer infeção do trato genital com descarga, de enterite com diarreia e 

febre ou de uma inflamação reconhecível do úbere; iii) que não apresentem qualquer ferida do úbere 

suscetível de afetar o leite; iv) aos quais não tenham sido administradas substâncias ou produtos não 

autorizados e que não tenham sido objeto de um tratamento ilegal na aceção da Diretiva 96/23/CE; e 

v) em relação aos quais, em caso de administração de substâncias ou produtos autorizados, tenha 

sido respeitado o intervalo de segurança prescrito para esses produtos ou substâncias. 

2. Em especial, no tocante à brucelose, o leite cru deve provir de: i) vacas ou búfalas pertencentes a 

um efetivo que, na aceção da Diretiva 64/432/CEE, esteja indemne ou oficialmente indemne de 

brucelose; 2) no tocante à tuberculose, o leite cru deve provir de: ii) vacas ou búfalas pertencentes a 

um efetivo que, na aceção da Diretiva 64/432/CEE, esteja oficialmente indemne de tuberculose, ou 

iii) fêmeas de outras espécies pertencentes, no caso de espécies sensíveis à tuberculose, a efetivos 

examinados regularmente para deteção dessa doença ao abrigo de um plano de controlo aprovado 

pela autoridade competente.  

3. Todavia, o leite cru proveniente de animais que não satisfaçam os requisitos do ponto II pode ser 

utilizado com a autorização da autoridade competente: i) no caso de vacas ou búfalas que não 

apresentem uma reação positiva aos testes da tuberculose ou da brucelose nem quaisquer sintomas 

dessas doenças, após ter sido submetido a um tratamento térmico na sequência do qual apresente 

uma reação negativa ao teste da fosfatase. Não pode ser utilizado para consumo humano o leite cru 

proveniente de qualquer animal que não satisfaça os requisitos dos pontos I a III, em especial de um 

animal que apresente individualmente uma reação positiva aos testes profiláticos da tuberculose ou 

da brucelose, em conformidade com a Diretiva 64/432/CEE e a Diretiva 91/68/CEE.  

O isolamento dos animais infetados ou que se suspeite estarem infetados com qualquer das doenças 

referidas nos pontos I ou II deve permitir evitar eficazmente qualquer efeito negativo para o leite dos 

outros animais. 

Relativamente aos requisitos associados à higiene nas explorações de produção de leite, apresentam-

se os seguintes:  

 A. Requisitos aplicáveis às instalações e ao equipamento  

i. O equipamento de ordenha e os locais em que o leite é armazenado, manuseado ou 

arrefecido devem estar situados e ser construídos de forma a limitar o risco de contaminação 

do leite. 
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ii. Os locais destinados à armazenagem de leite devem estar protegidos contra os parasitas, 

estar adequadamente separados dos locais de estabulação e, quando necessário para 

cumprir os requisitos previstos na parte B, dispor de um equipamento de refrigeração 

adequado. 

iii. As superfícies do equipamento destinado a entrar em contacto com o leite (utensílios, 

recipientes, cisternas, etc., utilizados na ordenha, na recolha ou no transporte) devem ser 

fáceis de limpar e, se necessário, desinfetar, e ser mantidas em boas condições. Para tal, 

devem ser utilizados materiais lisos, laváveis e não tóxicos. 

iv. Após utilização, essas superfícies devem ser limpas e, se necessário, desinfetadas. Depois 

de cada transporte, ou de cada série de transportes se o período que medeia entre a descarga 

e o carregamento seguinte for muito curto, mas, de qualquer forma, pelo menos uma vez por 

dia, os recipientes e cisternas utilizados para o transporte de leite cru devem ser limpos e 

desinfetados de forma adequada antes de voltarem a ser utilizados.  

 B. Higiene durante a ordenha, a recolha e o transporte  

1. A ordenha deve ser efetuada de forma higiénica, devendo-se assegurar, em especial, que:  

i. Antes do início da ordenha, as tetas, o úbere e as partes adjacentes estejam limpos; 

ii. O leite de cada animal seja inspecionado, para deteção de quaisquer anomalias do ponto de 

vista organoléptico ou físico-químico, pelo ordenhador ou mediante a utilização de um método 

que atinja resultados equivalentes e que o leite que apresente anomalias não seja utilizado 

para consumo humano; 

iii. O leite de animais que apresentem sinais clínicos de doença do úbere não seja utilizado para 

consumo humano, a não ser de acordo com as instruções do veterinário; 

iv. Sejam identificados os animais submetidos a tratamento médico suscetíveis de provocar a 

transferência de resíduos para o leite, e que o leite obtido desses animais antes do final do 

intervalo de segurança prescrito não seja utilizado para consumo humano;  

v. Os líquidos ou aerossóis para as tetas só são utilizados se a autoridade competente os tiver 

aprovado e desde que não provoquem níveis inaceitáveis de resíduos no leite.  

2. Imediatamente após a ordenha, o leite deve ser mantido num local limpo, concebido e equipado de 

modo a evitar qualquer contaminação. Deve ser arrefecido imediatamente não excedendo os 8 °C, 

no caso de a recolha ser feita diariamente, ou não excedendo os 6 °C, caso a recolha não seja feita 

diariamente. 
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3. Durante o transporte, deve ser mantida a cadeia de frio e, à chegada ao estabelecimento de destino, 

a temperatura do leite não deve ser superior a 10 °C.   

Os operadores das empresas do sector alimentar podem não cumprir os requisitos de temperatura 

previstos nos pontos 2 e 3, desde que o leite satisfaça os critérios previstos e quer: 

a) o leite seja transformado nas duas horas que se seguem à ordenha;  

b) seja necessário uma temperatura mais elevada por razões de ordem tecnológica ligadas ao 

fabrico de determinados produtos lácteos e a autoridade competente o autorize.  

C. Higiene do pessoal  

O pessoal que efetua a ordenha e/ou manuseia o leite cru deve usar vestuário limpo e adequado. O 

pessoal que efetua a ordenha deve manter um nível elevado de higiene pessoal. É necessário que, 

junto ao local de ordenha, existam instalações adequadas para que o pessoal que a efetua e manuseia 

o leite cru possa lavar as mãos e os braços.  

 Critérios aplicáveis ao leite cru  

1. Na pendência da fixação de normas no âmbito de legislação mais específica sobre a qualidade do 

leite e dos produtos lácteos, são aplicáveis os seguintes critérios para o leite cru.  

2. Deve ser controlado um número representativo de amostras de leite cru colhidas em explorações 

de produção de leite por amostragem aleatória para verificar a sua conformidade com o disposto nos 

pontos 3 e 4. Os controlos podem ser efetuados:  

a) pelo ou por conta do operador da empresa do sector alimentar que produz o leite;  

b) pelo ou por conta do operador da empresa do sector alimentar que recolhe ou transforma o 

leite;  

c) por ou por conta de um grupo de operadores das empresas do sector alimentar; 

d) no contexto de um regime de controlo nacional ou regional.  

 2. Os operadores das empresas do sector alimentar devem dar início aos procedimentos necessários 

para assegurar que o leite cru obedece a diferentes critérios: no tocante ao leite cru de vaca:  

a) Contagem em placas a 30 °C (por ml) ≤ 100 000 (*)  

b) Contagem de células somáticas (por ml) ≤400 000 (**)  
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(*) Média geométrica constatada ao longo de um período de dois meses, com, pelo menos, duas 

colheitas mensais.  

(**) Média geométrica constatada ao longo de um período de três meses, com, pelo menos, uma 

colheita mensal, a não ser que a autoridade competente especifique outra metodologia para atender 

às variações sazonais nos níveis de produção.  

 4. Sem prejuízo da Diretiva 96/23/CE, os operadores das empresas do sector alimentar devem dar 

início aos procedimentos destinados a garantir que não é colocado leite cru no mercado:  

a) cujo teor de resíduos de antibióticos ultrapasse os níveis autorizados para qualquer uma das 

substâncias referidas nos anexos I e III do Regulamento (CEE) nº 2377/90 (1); ou  

b) em que o total combinado dos resíduos de todas as substâncias antibióticas ultrapasse 

qualquer valor máximo permitido.  

 5. Quando o leite cru não estiver conforme com o disposto nos pontos 3 e 4, os operadores das 

empresas do sector alimentar deverão informar a autoridade competente e tomar medidas para 

corrigir a situação.  

Em suma, são asseguradas na exploração pecuária, todas as regras relacionadas com os 

regulamentos (CE) n.º 852/2004, de 29 de abril de 2004, e Regulamento CE n.º 853/2004, de 29 de 

abril de 2004, regras essas que estão implícitas nas atividades e práticas diárias da exploração, tal 

como se poderá atestar nas peças desenhadas do projeto, ou em alternativa na visita à exploração. 

3.2.1.5. Controlo de pragas e doenças   

Para além dos cuidados as culturas e os géneros agrícolas são permanentemente ameaçados por 

múltiplos inimigos – ervas infestantes, pragas e doenças – que, ao desenvolverem-se, influenciam 

negativamente as colheitas, diretamente em termos de quantidade e de qualidade e indiretamente 

tornando mais difíceis e onerosas diversas operações culturais. Cabe ao agricultor impedir ou, no 

mínimo, limitar tais ameaças através do recurso a Medidas de Proteção ou Meios de Luta adequados, 

cuja missão é precisamente prevenir ou combater esses inimigos.  

Entre essas medidas de proteção ou meios de luta encontra-se a luta química, na qual são utilizados 

os Produtos Fitofarmacêuticos. O risco que representam para os seres humanos e/ou para os 

organismos vivos, plantas ou animais, está dependente da sua toxicidade e da exposição a que as 

pessoas ou organismos ficam sujeitos, quando os manipulam ou usam.  Para além dos benefícios 
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associados ao seu uso, podem existir também perigos para a saúde humana e animal e impacte 

inaceitável para o ambiente, factos que importa conhecer e minimizar. 

3.2.1.6. Maneio reprodutivo  

O parto ocorre com as vacas estabuladas. O colostro é essencial para proteger a cria de doenças 

infeciosas, sendo recomendado que a cria continue a receber colostro da mãe durante os primeiros 

três dias de vida. Idealmente, as crias deverão ser deixadas com a mãe, pelo menos durante 12 horas 

e preferencialmente durante as 24 horas após o nascimento. Na exploração é utilizado o sistema de 

produção com leite de substituição, com recurso a equipamento adequado e que permite que a cria 

beba ou tenha acesso a uma teta falsa. Em simultâneo, encontra-se disponível, água fresca, no 

parque onde os vitelos se encontram instalados.    

O desmame é efetuado de modo a assegurar o mínimo stress aos animais. Neste contexto, deverá 

ter-se particular cuidado com os animais recém desmamados e mantê-los em grupos homogéneos 

de modo a evitar lutas e contaminações cruzadas. A partir das 2 semanas de idade, é adicionada uma 

alimentação fibrosa diária. 

Todos os vitelos criados em estábulo devem ser inspecionados, pelo menos, duas vezes por dia pelo 

proprietário ou pelo responsável pelos animais, devendo os vitelos criados ao ar livre ser 

inspecionados pelo menos uma vez por dia. Qualquer vitelo que pareça estar doente ou ferido deve 

receber cuidados adequados, sem demora, devendo, logo que possível, consultar-se um médico 

veterinário desde que não reaja aos primeiros cuidados aplicados pelo criador.  Os responsáveis ou 

criadores devem utilizar técnicas de maneio dos vitelos de forma a garantir-lhes o seu bem-estar, 

nomeadamente visando a abolição da prática do corte das caudas.   

Depois de um “controlo apertado no pós-parto”, todos os animais entram em planos de sincronização 

de cios a partir dos 36/38 dia pós-parto com o objetivo de que a 1ª Inseminação Artificial seja por volta 

dos 36/38 dias para o próximo parto. Diagnóstico de gestação: aos 35 dias por palpação retal. 

Secagem: aos 50 dias antes da data prevista para próximo parto.  

3.2.2. Caracterização das instalações  

 

A Exploração em análise é constituída por infraestruturas características de qualquer atividade do 

género, apresentando assim um conjunto de edifícios com designações distintas e com finalidades 

diversas.  
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3.2.2.1. Estruturas habitacionais  

A Herdade em análise é constituída por diversas edificações, uma delas é a casa do Engenheiro 

Agrónomo, situada na zona central das instalações, esta moradia destina-se ao alojamento do 

responsável técnico (Eng.º) da exploração. Esta construção possui características construtivas 

adequadas, para o tipo de edifício. As paredes são em alvenarias rebocadas e pintadas. Nas zonas 

húmidas o revestimento das paredes é de azulejo. O pavimento é de mosaico cerâmico. Os esgotos 

domésticos provenientes da habitação são encaminhados para uma fossa séptica existente.  

Ao mesmo tempo, existe ainda uma habitação unifamiliar para funcionários da exploração. Esta unidade 

possui paredes de alvenaria rebocadas e pintadas. A cobertura é de telha cerâmica apoiada em estrutura 

de betão. Os pavimentos são em mosaico cerâmico. Os esgotos domésticos provenientes deste espaço 

são encaminhados para a fossa séptica da habitação.  

Uma outra Habitação para visitas, esta construção, situa-se a Oeste da Habitação do Eng.º e está 

destinada para servir de alojamento de visitas ou outros, sempre que necessário. Os esgotos domésticos 

provenientes da habitação são encaminhados para uma fossa séptica existente.  

Por fim, a habitação bifamiliar, situada junto ao palheiro, onde em tempos funcionou como balneários e 

dormitório, encontram-se agora com o uso de habitação, para o pessoal afeto à exploração. O edifício 

em causa, possui paredes em alvenaria devidamente rebocadas e pintadas. Nas zonas húmidas o 

revestimento das paredes é em azulejo. O pavimento é de mosaico cerâmico.   

 

3.2.2.2. Sala de ordenha  

Esta construção situada a Sueste das instalações, está implantada de modo a permitir a perfeita 

transição dos animais entre os estábulos e a ordenha. Os animais saem da zona dos estábulos e são 

encaminhados, por uma manga, para o parque de espera, situado a sul da sala de ordenha. Após a 

ordenha saem diretamente para a rampa de acesso ao estábulo, que se encontra situado a norte da 

sala de ordenha. 

No interior da sala, os animais ao entrarem faz-se o “Pré-Dip”, com uma desinfeção à base de ácido 

láctico. Após este trabalho são retirados os primeiros jatos de leite manualmente e são secas as tetas 

dos animais, com toalhetes de papel e só após estes trabalhos preparatórios, são colocadas as tetinas 

nos úberes das vacas a ordenhar com o auxílio de dois funcionários da exploração. 
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No final da ordenha é efetuada o “Pós-Dip” com produto à base de ácido láctico. A capacidade da sala é 

de 32 animais em simultâneo. A sala de ordenha possui uma cobertura em chapa de naturocimento e 

paredes de alvenaria. As paredes interiores, encontram-se devidamente revestidas com material 

facilmente lavável. O pavimento é de mosaico tipo “clinker”, de modo a assegurar também a boa lavagem 

dos espaços. O fosso de trabalho possui para além do pavimento tipo “clinker”, caleiras para o adequado 

escoamento das águas. As paredes do fosso encontram-se revestidas de azulejos.  

O sistema de lavagem deste espaço é efetuado através de mangueira sob pressão que encaminha as 

águas verdes para os sumidouros existentes, que posteriormente as conduzem à fossa própria existente 

na zona Este das instalações, através de conduta em PVC. 

 

3.2.2.3. Pavilhões de armazenamento  

Para além disso, existem um armazém para instalação das rações, situado na parte Oeste das 

instalações, está concebido para o armazenamento de matérias-primas para o confecionamento das 

rações. A construção deste espaço é em alvenaria rebocada e pintada. A cobertura é de chapa de zinco 

e o pavimento de betão. No interior do pavilhão encontram-se divisórias de alvenaria, para uma boa 

separação das várias matérias-primas. 

Relativamente à sala de armazenamento e refrigeração do leite, existem dois para o armazenamento do 

leite, situados a Este da sala de ordenha, encontram-se equipado com depósitos em aço inox. Todos os 

depósitos possuem sistema de duas ordenhas, com lavagem automática. Estes compartimentos 

encontram-se devidamente isolados dos animais e possui ventilação natural, com vãos praticados nas 

paredes. Estas construções possuem ainda lavatórios acionados com pedestal, para a higiene adequada 

das pessoas que promovam as tarefas de análises e transferências do leite. A cobertura deste espaço é 

metálica, tipo sandwich com acabamento lacado, num dos espaços e noutro em laje horizontal.  Os 

pavimentos são revestidos a mosaico tipo “Clinker” com as pendentes adequadas à drenagem das águas 

de lavagem.  As paredes são revestidas a azulejo até aos 2,25 m de altura, sendo o restante espaço 

pintado a branco. A lavagem deste espaço, faz-se através de mangueira sob pressão. Uma vez por 

semana é utilizado produto desencrostante para a limpeza adequada do espaço. As águas provenientes 

da lavagem são recolhidas através de sumidouros com grelha metálica, colocados estrategicamente no 

interior do espaço, que encaminha as águas brancas para a fossa junto ao edifício. As águas pluviais 

provenientes das coberturas, são recolhidas através de caleiras e encaminhadas para a linha de água 

existente, conforme indicado no respetivo projeto.  
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3.2.2.4. Estábulos 

O estábulo das vacas em produção encontra-se instalado a Sul, construído essencialmente em perfis 

metálicos e cobertura em chapa de zinco. Os pavimentos são todos em betão, onde circulam animais. O 

estábulo possui logettes, com camas de pó de mármore moída, rico em carbonato de cálcio e tem uma 

capacidade para 160 animais. Este tipo de estabulação permite a livre circulação dos animais por todo o 

estábulo e a utilização livre das logettes. Nestas instalações encontram-se distribuídos vários 

bebedouros, que são abastecidos por água potável e possuem bóias de nível constante, de modo a 

assegurar o abastecimento de água dos animais. O estábulo possui ventiladores e nebulizadores de 

água controlados por central eletrónica automatizada, a fim de assegurar boas condições de temperatura 

e humidade em todo o estábulo, essencialmente no período de Verão. A limpeza do estábulo é efetuada 

com rodo de borracha adaptado ao trator ou rodo automatizado eletromecânico, que percorre os 

corredores de limpeza e circulação de animais e encaminha os efluentes para as respetivas lagoas. A 

zona de transição dos estábulos das vacas para as lagoas existentes é toda pavimentada em betão, com 

pendentes adequadas, assegurando o encaminhamento dos efluentes, sem qualquer poluição do solo. 

Em todas as coberturas das várias construções, procede-se à recolha das águas pluviais através de 

caleiras, sendo depois encaminhadas para as linhas de água, assegurando que não se misturam com 

os efluentes produzidos nas instalações agropecuárias.  

 

3.2.2.5. Estruturas de apoio à produção animal  

A sala do veterinário e farmácia trata-se de um espaço novo que se pretende criar e que se localiza na 

zona da antiga sala de ordenha. Este espaço, irá permitir não só o posto de trabalho do veterinário da 

exploração, mas também como área de farmácia de todos os produtos a utilizar na exploração, 

devidamente armazenados em estantes ou câmaras de frio.  

Relativamente ao Viteleiro, nestas instalações, a construir, estão contempladas o viteleiro para os 

animais até 6 meses de idade. O interior do espaço está devidamente subdividido em parques coletivos 

de acordo com a idade dos vitelos, para o correto desenvolvimento dos animais.  Nos parques as camas 

serão em palha, que é adicionada sempre que necessário, e periodicamente removido a totalidade do 

estrume para a placa, também proposta para esta zona e integrada no pavilhão destinado ao viteleiro. A 

limpeza destes espaços é efetuada manualmente com recurso a utensílios e produtos adequadas, 

sempre que necessário. A cobertura é de chapa de naturocimento, assente em perfis metálicos que por 
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sua vez apoiam nas paredes. As águas pluviais provenientes das coberturas, são recolhidas através de 

caleiras e encaminhadas para a linha de água existente, conforme indicado no respetivo projeto.  

A Maternidade, localizada junto ao novo estábulo, a nascente da sala de ordenha, este espaço encontra-

se isolado com gradeamentos. A Cobertura é de chapa de naturocimento, assente em estrutura metálica. 

As camas de palhas são substituídas sempre que necessário e o estrume produzido é encaminhado para 

placa de estrume.  

A Enfermaria, situa-se junto à maternidade, possuindo apenas como separação grades galvanizadas. 

Este espaço está destinado para o tratamento rápido de animais. O sistema de limpeza é idêntico ao 

referido no ponto anterior. 

Refere-se ainda, a existência de um palheiro, este espaço, situado no centro das instalações existentes, 

ligeiramente a nordeste. É construído em estrutura e chapa metálica. O pavimento deste espaço é de 

terra batida. Nesta área são armazenadas as palhas e fenos para utilização na vacaria.  

Por fim, o armazém da luzerna situa-se a Nordeste e é construído em estrutura e chapa metálica. O 

pavimento deste espaço é de betão. Este armazém destina-se apenas ao armazenamento da luzerna 

em fardos de 700-800Kg. 

 

3.2.2.6. Outras estruturas 

 

Para além das edificações principais, a Herdade detém de outras estruturas secundárias, como a 

arrecadação, um curral, galinheiro e ovil desativados, um escritório, sala de primeiros socorros e uma 

casa da bomba de rega e abastecimento de água, entre outros. 

Relativamente ao escritório, este espaço, localiza-se atualmente no edifício contígua a norte da sala de 

ordenha, mas pretende-se efetuar a sua deslocalização com as intervenções propostas para a 

Exploração. É proposto a criação de um 1.º piso no edifício que se pretende reformular que integra a sala 

de ordenha e anexos. O escritório de apoio à exploração, passará a funcionar no compartimento criado 

ao nível do 1.º piso. O seu acesso, será através da zona de circulação prevista no piso 0, que por sua 

vez integra uma comunicação vertical que permite o acesso ao piso 1. Serão respeitadas as normas 

técnicas de acessibilidades, para o espaço em causa. O espaço proposto será constituído por paredes 

duplas de painel sandwich e teto do mesmo material, que permitirá assim assegurar uma qualidade de 

conforto adequada à utilização que se pretende. O escritório integra todos os recursos técnicos, 
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informáticos e operacionais, que permitirão um adequado serviço para a exploração. O serviço, será 

assegurado pelo responsável da exploração.   

Existe uma outra sala onde contém Primeiros Socorros/Refeitório/Hall e zona de monitorização sala 

de ordenha, esta está localizada a norte da sala de ordenha, no edifício existente, que não irá sofrer 

qualquer intervenção. A sala de 1.º socorros, encontra-se equipada com os equipamentos, 

medicamentos e utensílios necessários para a prestação de primeiros socorros a qualquer trabalhador, 

em caso de necessidade e respeitas as normas legais em vigor. O refeitório, possibilita aos trabalhadores 

a toma de refeições, encontrando-se este espaço devidamente equipado. O outro espaço denominado 

hall e zona de monitorização sala de ordenha, possibilita o acesso ao refeitório e possui instalado o 

computador que monitoriza a sala de ordenha. Todos estes espaços, possuem pavimentos 

antiderrapantes e paredes laváveis, permitindo deste modo a utilização em conformidade com as normas 

vigentes.  

Existe também uma sala de máquinas, situada no terraço/cobertura da dala de armazenamento e 

refrigeração do leite, encontram-se as máquinas de apoio à sala de ordenha e à sala de refrigeração do 

leite. Este espaço está dotado de características próprias para o bom funcionamento destes 

equipamentos, nomeadamente ao nível da ventilação. O Alpendre para Máquinas e Alfaias agrícolas, 

está situado na zona Nordeste das instalações, conforme se poderá verificar nos desenhos anexos, este 

espaço destina-se ao armazenamento de máquinas e alfaias agrícolas de apoio à exploração. É 

construído em estrutura metálica, sendo a cobertura em chapa canelada metálica apoiada em perfis 

metálicos. Os pavimentos deste espaço são em betão. 

Refere-se ainda, a casa da bomba de rega e abastecimento de água, situada a Noroeste das 

instalações, construído em alvenaria de tijolo, rebocado e pintado a branco com cobertura em chapa de 

zinco. É aqui que fica centralizado todo o abastecimento de água à exploração a partir de furo artesiano.  

A água proveniente do furo é devidamente tratada e armazenada nos depósitos existentes. O depósito 

de combustível está situado no centro das instalações. Este reservatório assegura o abastecimento de 

combustível às máquinas existentes na exploração. Encontra-se implantado numa placa de betão, com 

muros de vedação, de modo a assegurar as condições de segurança necessária para este tipo de 

construções.   

Por fim, existe a Manga de contenção e Cais de carga e descarga, junto ao estábulo das vacas em 

produção, na zona Norte, destina-se apenas para tratamentos veterinários e inseminação artificial. Este 
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espaço está construído em grades galvanizadas, com cobertura em chapa de zinco. O pavimento desta 

área é de betão. 

   

3.2.2.7. Equipamentos 

 

A Exploração, possui meios de deteção e alarme das condições anormais de funcionamento. 

Em caso de falha do sistema de ventilação dos estábulos, existe um sistema de alarme (que deverá 

operar mesmo que a fonte de energia principal que o alimenta falhe). Este sistema de reserva é 

inspecionado e o sistema de alarme testado periodicamente, para verificar que não existem falhas no 

sistema e, caso alguma seja encontrada, deverá ser retificada imediatamente. 

O isolamento, o aquecimento e a ventilação do edifício devem assegurar que a circulação do ar, o teor 

de poeiras, a temperatura, a humidade relativa do ar e as concentrações de gases se mantenham dentro 

de limites que não sejam prejudiciais aos vitelos. Sobre este aspeto destaca-se a arquitetura do espaço, 

o qual prevê uma volumetria e uma disposição da cobertura que promove a circulação e renovação de 

ar. 

Na presente Exploração, existe um bom controlo ambiental no interior dos pavilhões, o qual passa pela 

monitorização de parâmetros referidos, como a temperatura, humidade, teores de gases (concentrações 

de monóxido de carbono, dióxido de carbono e amoníaco) e níveis de poeiras. Todos estes sistemas 

permitem o alarme aquando são detetadas condições anormais de funcionamento. 

 

3.2.2.8. Estruturas edificadas existente na Herdade Vale de Cardeiros 

 

 

De acordo com os parâmetros de edificabilidade existentes na exploração as áreas Cobertas 

existentes (conforme processos referentes aos alvarás de utilização n.º 28/2008 e 30/2008) incluem: 

- Casa da bomba de rega e abastecimento = 11.54 m² 

- Alpendre para máquinas e alfaias agrícolas = 131.87 m² 

- Armazém de alfaias e máquinas/Habitação = 679.91 m² 
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- Armazém da luzerna = 367,70 m² 

- Ovil (desativado) = 751.19 m² 

- Habitação = 123.99 m² 

- Palheiro = 388.35 m² 

- Arrecadação = 20.37 m² 

- Curral (desativado) = 59.59 m² 

- Galinheiro (desativado) = 40.33 m² 

- Forno = 10.58 m² 

- Depósito de água = 137.88 m² 

- Silo aéreo de ração = 3.71 m² 

- Sala de ordenha (desativada) = 101.72 m² 

- Viteleiro dos 3 aos 6 meses = 1810.05 m² 

- Estábulo das vacas em produção = 2169.56 m² 

- Alpendre de camas secas = 332.46 m² 

- Manga de contenção = 58.03 m² 

- Maternidade/enfermaria = 133.22 m² 

- Alpendre/parque automóvel = 275.86 m² 

- Sala de ordenha e anexos = 278.21 m² 

- Armazém de instalação de rações = 486,35 m² 

- Viteleiro até 3 meses = 218.77 m² 

- Estábulo de vacas em produção = 1120.00 m² 

- Escritório/1.ºs socorros/gab. veterinário e farmácia = 77.00 m² 

 

3.2.2.9. Novos edifícios propostos 

É intenção da firma J. THYMM, promover o aumento da capacidade, bem como promover a melhoria de 

algumas instalações da atividade pecuária e em consequência o aumento da área de construção. 

Por isso, em termos de enquadramento no PDM, de seguida descreve-se detalhadamente cada ação 

executada pela Exploração em análise: 

A - Demolição parcial do viteleiro dos 3 aos 6 meses e construção de pavilhão para os vitelos - 

"Viteleiro", placa de estrume e fossa respetiva:  
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i. na planta de ordenamento, a ação em causa enquadra-se em espaços florestais multifuncionais 

do tipo II;  

ii. na planta de condicionantes, a ação insere-se em áreas da Reserva Ecológica Nacional, 

nomeadamente na categoria de áreas com risco de erosão;  

iii. na planta de defesa da floresta contra incêndios, não está abrangida por qualquer condicionante.  

A demolição parcial compreendeu apenas a remoção da cobertura e a sua estrutura, bem como os 

gradeamentos existentes. A área a demolida perfez cerca de 1915.48 m². Foram mantidos os 

pavimentos interiores e envolventes às instalações, assegurando desta forma que não existe qualquer 

acréscimo da área impermeabilizada na construção proposta. Para além disso, construiu-se um pavilhão 

em estrutura metálica que servirá para a instalação de animais, nomeadamente dos vitelos provenientes 

da exploração. Esta construção tem uma área de 2000,00 m², com um só piso. O revestimento da 

cobertura foi feito por chapas de Fibronatura de cor vermelha, as quais possuem uma inclinação de 30%.  

B - Demolição de alpendre e sala de ordenha existente/adaptação e construção de sala de ordenha 

e anexos: 

i. na planta de ordenamento, ação em causa enquadra-se em espaços florestais multifuncionais 

do tipo II;  

ii. na planta de condicionantes, a ação insere-se em áreas de recurso agrícolas e florestais, 

designadamente sobreiro e azinheira.  

A ação não é abrangida por outra qualquer restrição ou condicionante.  

Foi demolido parcialmente o alpendre/parque automóvel, constituído por estrutura metálica, sendo o 

mesmo adaptado e reconstituído apenas no canto sul do edifício contíguo à sala de ordenha. A zona 

de maternidade, enfermaria, foi totalmente demolida, tal como a estrutura metálica da cobertura e o 

rebaixamento do piso. A Sala de ordenha, foi intervencionada com demolições parciais. Atualmente, 

esta implementação permite ter um sistema de três ordenhas de 8 em 8 horas utilizando um pré-

dip e pós-dip. No conjunto foi construído um novo pavilhão em estrutura metálica, o qual compreende 

as instalações da nova sala de ordenha, parque de espera, zonas de circulação e escritório. O 

edifício da antiga sala de ordenha, foi intervencionado parcialmente de modo a adequar-se à nova 

sala de armazenamento do leite proveniente da ordenha. As restantes instalações foram mantidas 

ou desativadas parcialmente.  

C - Construção de pavilhão para partos: 
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i. na planta de ordenamento, ação em causa enquadra-se em espaços florestais multifuncionais 

do tipo II;  

ii. na planta de condicionantes, a ação insere-se em áreas de recurso agrícolas e florestais, 

designadamente sobreiro e azinheira.  

A ação não é abrangida por outra qualquer restrição ou condicionante.  

Assim, a presente intervenção assenta essencialmente na construção nova de um pavilhão em estrutura 

metálica, revestido apenas na cobertura por chapa metálica galvanizada. Foram instaladas logettes para 

as vacas de leite, bem como o corredor de limpeza e circulação de animais e corredor de alimentação. 

A construção, visou dotar as instalações pecuárias de melhores condições sanitárias, por forma, a 

contribuir para um bem-estar animal, de acordo com a legislação vigente. Os animais podem circular 

livremente nas instalações que se encontram articuladas com outras já existentes, e que se encontram 

delimitadas por vedações, ou grades. A construção não beneficiou de quaisquer infraestruturas.  

 

D - Ampliação de lagoa de efluentes n.º 1:   

i. na planta de ordenamento, ação em causa enquadra-se em espaços florestais multifuncionais 

do tipo II;  

ii. na planta de condicionantes, a ação insere-se em áreas de recurso agrícolas e florestais, 

designadamente sobreiro e azinheira.  

A ação não é abrangida por outra qualquer restrição ou condicionante.  

A ampliação da lagoa em causa, foi sujeita a uma demolição parcial de um muro de betão, por forma a 

adequar a nova ampliação. A necessidade de ampliação da lagoa de efluentes, resulta naturalmente de 

permitir melhores e maiores condições de armazenamento dos efluentes dos animais e garantir o 

cumprimento das normas do PGEP. A lagoa foi ampliada com uma configuração em trapézio, permitindo 

assim contornar o limite da Reserva Ecológica Nacional. A área a ampliar perfez cerca de 735,00 m², 

permitirá uma capacidade de armazenamento da lagoa de 3065,00 m³. A construção foi toda 

desenvolvida em betão armado, com adjuvantes e aditivos para garantir a estanqueidade total da lagoa, 

evitando a contaminação dos solos. 

E - Demolição de pavilhão de camas livres e construção/ampliação de estábulo de vacas em 

produção: 
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i. Na planta de ordenamento, ação em causa enquadra-se em espaços florestais multifuncionais 

do tipo II;  

ii. Na planta de condicionantes, a ação insere-se em áreas de recurso agrícolas e florestais, 

designadamente sobreiro e azinheira.  

A ação não é abrangida por outra qualquer restrição ou condicionante.  

Procedeu-se à demolição total do alpendre camas secas, com uma área coberta de 332.46 m² e uma 

área de construção total de 524,43 m² e a demolição parcial de um edifício adjacente denominado 

armazém para instalação de rações. Foi construído de um pavilhão em estrutura metálica, totalmente 

independente do estábulo existente, contudo em termos de funcionamento para o maneio dos animais o 

mesmo será um só. Foram instaladas logettes para as vacas de leite, bem como o corredor de limpeza 

e circulação de animais e corredor de alimentação. A construção, dotou as instalações pecuárias de 

melhores condições sanitárias, por forma, a contribuir para um bem-estar animal, de acordo com a 

legislação vigente. Foram instalados bebedouros para os animais. Relativamente à limpeza dos 

chorumes e efluentes pecuários, os mesmos foram assegurados por rodos mecânicos que 

encaminharam os efluentes para a lagoa n.º 1. Esta construção/ampliação possui uma área de 1439,20 

m². 

F - Ampliação de estábulo de vacas em produção: 

i. na planta de ordenamento, ação em causa enquadra-se em espaços florestais 

multifuncionais do tipo II;  

ii. na planta de condicionantes, a ação insere-se em áreas de recurso agrícolas e florestais, 

designadamente sobreiro e azinheira.  

A ação não é abrangida por outra qualquer restrição ou condicionante.  

Procedeu-se a uma ampliação de uma pequena ala do estábulo de vacas em produção mais antigo, com 

aumento da área coberta, constituído por estrutura metálica, totalmente interligada ao estábulo existente. 

A construção foi implantada em áreas impermeabilizadas com massame de betão e será em estrutura 

metálica, revestido apenas na cobertura por chapa metálica, idêntica à existente. Serão instaladas 

logettes para as vacas de leite, bem como o corredor de limpeza e circulação de animais e corredor de 

alimentação.  

G - Demolição de ovil (desativado) e construção/ampliação de armazém de fenos e máquinas 

agrícolas: 
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i. na planta de ordenamento, ação em causa enquadra-se em espaços florestais multifuncionais 

do tipo II;  

ii. na planta de condicionantes, a ação insere-se em áreas de recurso agrícolas e florestais, 

designadamente sobreiro e azinheira.  

A ação não é abrangida por outra qualquer restrição ou condicionante.  

Procedeu-se à demolição parcial de toda a estrutura de cobertura existente, mantendo os muros 

envolventes. Foi efetuado uma nova estrutura metálica, para reformulação da construção existente, com 

um ligeiro aumento. Esta construção serve para assegurar o armazenamento de fenos e máquinas e 

sempre que necessário para o resguardo de animais que careçam, de cuidados veterinários ou outros, 

recorrendo a cancelas amovíveis. 

Relativamente à altura da fachada com 5,80 m, não só devido à articulação necessária para o armazém 

adjacente, mas também, no intuito de assegurar uma maior volumetria ao edifício, para garantir um 

armazenamento superior no seu interior e de modo a permitir o acesso a circulação não limitada a 

máquinas da exploração pecuária.  

H - Construção de sistema de recolha de efluentes, provenientes da silagem, armazenada nos 

silos de trincheira: 

i. na planta de ordenamento, ação em causa enquadra-se em espaços florestais multifuncionais 

do tipo II;  

ii. na planta de condicionantes, a ação insere-se em áreas de recurso agrícolas e florestais, 

designadamente sobreiro e azinheira.  

A ação não é abrangida por outra qualquer restrição ou condicionante, por incindir em áreas já 

impermeabilizada.  

Edificação de um sistema de recolha das escorrências da silagem, composto por grelhas e caixas de 

recolha e armazenamento temporário.  

I - Regularização do silo de trincheira e área impermeabilizada, no âmbito do Decreto-Lei nº 

165/2014, de 5 de novembro (assinalado na planta de síntese com o n.º 30): 

i. na planta de ordenamento, a ação em causa enquadra-se em espaços florestais multifuncionais 

do tipo II;  
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ii. na planta de condicionantes, a ação insere-se em áreas da Reserva Ecológica Nacional, 

nomeadamente na categoria de áreas com risco de erosão;  

iii. na planta de defesa da floresta contra incêndios, não está abrangida por qualquer condicionante.  

Para o caso concreto destas construções que se propõe a sua regularização, as mesmas são 

enquadráveis no D.L. 165/2014, de 5 de novembro. Este diploma estabelece o regime de regularização 

e de alteração e ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades industriais, pecuárias, 

de operações de gestão de resíduos e de explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de 

gestão territorial e ou condicionantes ao uso do que não disponham de título válido de instalação ou de 

título de exploração ou de exercício de atividade. 

 

Parâmetros de edificabilidade propostos: áreas cobertas existentes a manter: 

- Casa da bomba de rega e abastecimento = 11.54 m² 

- Alpendre para máquinas e alfaias agrícolas = 131.87 m² 

- Armazém de alfaias e máquinas/Habitação = 679.91 m² 

- Armazém da luzerna = 367,70 m² 

- Habitação = 123.99 m² 

- Palheiro = 388.35 m² 

- Arrecadação = 20.37 m² 

- Curral (desativado) = 59.59 m² 

- Galinheiro (desativado) = 40.33 m² 

- Forno = 10.58 m² 

- Depósito de água = 137.88 m² 

- Silo aéreo de ração = 3.71 m² 

- Sala de ordenha (desativada) = 101.72 m² 

- Estábulo das vacas em produção = 2169.56 m² 

- Alpendre de camas secas = 332.46 m² 

- Manga de contenção = 58.03 m² 

- Viteleiro até 3 meses = 218.77 m² 

- Estábulo de vacas em produção = 1120.00 m² 

- Escritório/1.ºs socorros/gab. veterinário e farmácia = 77.00 m² 
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3.2.3. Resíduos, Efluentes e Energia 

3.2.3.1. Produção anual de efluentes  

Os efluentes produzidos pelo efetivo previsto no projeto em análise terão diferentes origens e 

características, concretamente:  

i. Fezes e Urina;  

ii. Águas Brancas (águas das lavagens da sala de ordenha e dos tanques de leite, contendo 

vestígios de leite, de detergentes e de desinfetantes); 

iii. Escorrências da placa de estrume provenientes da água da chuva;  

iv. Escorrências dos parques descobertos e outras áreas de circulação de animais. 

 

3.2.3.2. Gestão de resíduos e efluentes  

 

A Exploração conta com sistema próprio adequado de gestão de águas residuais e de efluentes 

(descrito dos Quadros 21 a 24). 

Quadro 21. Capacidade de armazenamento de efluente líquido da Exploração – Lagoa de armazenamento 

I. Capacidade da lagoa de armazenamento de chorume 1 

Características: 

Comprimento  80,0 m 

Largura  33,0 m 

Profundidade  7,3 m 

Nível de capacidade útil  7,0m 

Inclinação dos taludes 45º 

Tipo  Lagoa em terra, revestimento em tela PVC 

Capacidade máxima de armazenamento 72,7 m x 25,7 m x 7,3 m = 13639m³ 

Capacidade útil de armazenamento Volume entre o nível útil e o nível máximo 
79,7 m x 32,7 m x 0,3 m = 781,86m³ 
13639m³ - 782,00m³ = 12857,00m³ 

Capacidade útil da retenção de efluentes  

Pluviosidade média 325,5mm (novembro – abril) 
80,0 m x 33,0 m x 0,3 m = 792,0 m³ 

Evaporação estimada em 180 dias 

 
72,9 x 25,9m x 0,2 = 378,0 m³ 
12857,0 – 792,0 + 378,0 = 12443,0 m³ 

Capacidade máxima de armazenamento da lagoa de 
chorume 

13639,0 m³ 

Capacidade útil de armazenamento da lagoa 12443,0 m³ 
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Esta lagoa, situada a Sul da lagoa de transferência de chorume 1 encontra-se concebida em terra, 

devidamente impermeabilizada com tela plástica de alta resistência. A capacidade de retenção desta 

lagoa é bastante superior, para o número de animais propostos, o que permite uma elevadíssima 

margem de segurança em qualquer situação. 

Esta lagoa recebe todos os efluentes produzidos na sala de ordenha e anexos, bem como os 

chorumes provenientes da lagoa de transferência de chorume 1 e 2, e de todas as restantes estruturas 

de recolha. 

Quadro 22. Capacidade de armazenamento de efluente líquido da Exploração – Lagoa de transferência 1 

II. Capacidade da lagoa de transferência de chorume I 

Características: 

Comprimento  77,20 m 

Largura mínima 3,60 m 

Largura máxima  21,20 m 

Profundidade máxima  3,40 m 

Nível de capacidade útil  3,10 m 

Inclinação dos taludes Vertical 

Tipo Nitreira de betão armado 

Capacidade máxima de armazenamento 3135 m³ 

Capacidade útil de armazenamento  2779 m³ 

Capacidade útil da retenção de efluentes  

Pluviosidade média  325,5 mm (novembro – abril) 

Evaporação estimada em 180 dias área x 0,20 = 240,00 m³ 

2779,00 – 391,60 + 240,00 = 2627,40 m³ 

Capacidade máxima de armazenamento da lagoa de 

transferência de chorume I  

3135,00 m³ 

Capacidade útil de armazenamento da lagoa II 2627,40 m³ 

 

Lagoa de transferência de chorume 1 – Esta construção situada a Sul do estábulo das vacas, encontra-

se estrategicamente localizada, de modo a permitir o encaminhamento direto dos efluentes dos animais, 

do estábulo para a lagoa, com recurso a rodo mecânico do trator. A sua construção é de betão, com uma 

rampa de acesso para a entrada de máquinas sempre que necessário, proceder à remoção dos sólidos 

sedimentados. Para esta fossa são encaminhados, os efluentes sólidos misturados com líquidos 
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(chorumes) das instalações com “logettes”. Os estrumes provenientes dos estábulos com camas de 

palha, são diretamente recolhidos para a placa de estrume, mas sempre que seja necessário, os 

estrumes poderão ser depositados nesta lagoa. Em todo o perímetro da lagoa, existe uma guarda de 

proteção. 

Nesta lagoa é efetuada a separação dos efluentes líquidos dos sólidos, através de um processo de 

decantação. Os efluentes líquidos são encaminhados, através de uma conduta de ligação, para a lagoa 

de armazenamento de chorume. A componente sólida dos efluentes é retirada sempre que necessário 

com o auxílio de máquinas e são distribuídos no solo ou depositado na placa de estrume, de acordo com 

o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP). 

 

Quadro 23. Capacidade de armazenamento de efluente líquido da Exploração – Lagoa de transferência 2 

III. Capacidade da lagoa de transferência de chorume II; 

Características: 

Comprimento 26 m 

Largura  7,80 m 

Profundidade 2,60 m 

Nível de capacidade útil  2,30 m 

Inclinação dos taludes Vertical 

Capacidade útil  446 m³ 

Tipo  Nitreira de betão armado 

Capacidade máxima de armazenamento 26,00 m x 7,80 m x 2,60 m = 527,00 m³ 

Capacidade útil de armazenamento Volume entre o nível útil e o nível máximo 

26,00 m x 7,80 m x 0,30 m = 61,00 m³ 

527,00 m³ - 61,00 m³ = 466,00 m³ 

Capacidade útil da retenção de efluentes 

Pluviosidade média  325,5 mm (novembro – abril)  

26,00 m x 7,80 m x 0,30 m = 61,00 m³ 

Evaporação estimada em 180 dias 26,00 x 7,80 m x 0,20 = 41,00 m³ 

466,00 – 61,00 + 41,00 = 446,00 m³ 

Capacidade máxima de armazenamento da lagoa 

transferência de chorume II 

527,00 m³ 
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Capacidade útil de armazenamento da lagoa de 

transferência II  

446,00 m³ 

 
 

Esta construção situada a Sul do mais recente estábulo das vacas na parte mais a nascente das 

instalações, encontra-se estrategicamente localizada, de modo a permitir igualmente o 

encaminhamento direto dos efluentes dos animais, do estábulo para a lagoa, com recurso a rodo 

automatizado, ou em alternativa a rodo mecânico do trator. A sua construção é de betão, com uma 

rampa de acesso para a entrada de máquinas sempre que necessário, proceder à remoção dos 

sólidos sedimentados. Para esta fossa são encaminhados, os efluentes sólidos misturados com 

líquidos (chorumes) das instalações com “logettes”. Em todo o perímetro da lagoa, existe uma guarda 

de proteção. 

Quadro 24. Caracterização das fossas existentes na Herdade de Vale de Cardeiros 

IV. Capacidade da fossa sala de ordenha 

Características (fossa coberta): 

Comprimento à superfície 4,70 m 

Largura à superfície  2,20 m 

Profundidade  2,50 m 

Área da fossa  10,34 m² 

Tipo  Fossa de betão armado 

Capacidade máxima de armazenamento 26 m³ 

Capacidade útil de armazenamento 23 m³ 

Capacidade útil da retenção de efluentes  23 m³ 

V. Capacidade da fossa apoio à placa de estrume do viteleiro  

Características (fossa coberta): 

Comprimento  5,00 m 

Largura  4,00 m 

Profundidade  2,50 m 

Tipo Fossa de betão armado 

Capacidade máxima de armazenamento  50 m³ 

Capacidade útil de armazenamento  44 m³ 

Capacidade útil da retenção de efluentes  44 m³ 

VI. Capacidade da fossa de apoio aos silos de trincheira n.º 27 e 28 

Características (fossa coberta): 
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Profundidade 1,50 m 

Área  1,13 m2 

Tipo Fossa de manilhas de betão, com 

juntas impermeabilizadas 

Capacidade máxima de armazenamento  1,70 m³ 

Capacidade útil de armazenamento  1,50 m³ 

Capacidade útil da retenção de efluentes  1,50 m³ 

VII. Capacidade da fossa de apoio aos silos de trincheira n.º 29 e 30 

Características (fossa coberta): 

Profundidade 1,50 m 

Área  1,13 m2 

Tipo Fossa de manilhas de betão, com 

juntas impermeabilizadas 

Capacidade máxima de armazenamento  1,7 m³ 

Capacidade útil de armazenamento  1,5 m³ 

Capacidade útil da retenção de efluentes  1,5 m³ 

VIII. Capacidade da placa de armazenamento de estrume 

Características (placa de estrume descoberta): 

Comprimento 13,00 m 

Largura 9,50 m 

Área da placa 130,00 m2 

Altura da pilha 2,50 m 

Tipo Placa com pavimento e muros de 

betão 

Capacidade máxima de armazenamento  325 m³ 

Perda de armazenamento pela inclinação da pilha 25,00 m³ 

Capacidade útil de armazenamento  300,00 m³ 

IX. Capacidade da placa de transferência estrume de apoio ao viteleiro 

Características (placa de estrume coberta): 

Comprimento 16,45 m 

Largura 5,00 m 

Área da placa 80,00 m2 

Altura da pilha 2,50 m 



Relatório Síntese - Estudo de Impacte Ambiental │Exploração Pecuária da Herdade Vale de Cardeiros J THYMM, Lda 

79  

Tipo Placa com pavimento e muros de 

betão 

Capacidade máxima de armazenamento  200 m³ 

Perda de armazenamento pela inclinação da pilha 20,00 m³ 

Capacidade útil de armazenamento  180,00 m³ 

  

Em caso de necessidade, devido à eventual falta de capacidade de armazenamento do estrume produzido na 

Exploração, o mesmo será encaminhado para a lagoa de transferência de chorume I, ou em alternativa poderá 

ser armazenado em toda a área pavimentada e impermeabilizada que se encontra disponível e liberta, entre a 

lagoa de transferência de chorume I e o estábulo das vacas em produção, junto à placa de estrume referida no 

ponto anterior. 

 

3.2.3.2.1. Espalhamento e valorização agrícola dos efluentes pecuários 

 

O chorume (efluente líquido) produzido neste tipo de explorações agropecuárias apresenta um elevado 

teor em nutrientes para os solos. O efeito benéfico da fertilização dos solos por estes chorumes pode 

suplantar largamente os potenciais efeitos prejudiciais, caso se tomem as devidas medidas preventivas. 

Essas medidas passam pela correta avaliação da quantidade de efluentes a incorporar nos solos, 

seleção da época de espalhamento mais apropriada, uso de melhores técnicas disponíveis, respeito 

pelas caraterísticas físicas e químicas dos solos presentes, atenção às necessidades das culturas, entre 

outros.  

O chorume resultante desta atividade apresenta três macronutrientes principais: o azoto (N), o fósforo 

(P) e o potássio (K), apresentando, ainda, de forma secundária outros macronutrientes tais como o cálcio, 

o magnésio e o sódio. 

Destaca-se o facto de o espalhamento dos efluentes já ser efetuado na Exploração há vários anos, 

integrado nas atividades agrícolas da Exploração. 

 

3.2.3.2.2. Energia 

As perspetivas de consumo para o funcionamento das instalações pecuárias serão 49 kW de energia 

elétrica. Sendo o consumo mensal de energia de aproximadamente 18000 kW, traduzido em cerca de 

2800 euros mensais. 
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É utilizado ainda o combustível “gasóleo”, como fonte de energia para a máquinas que operam na 

Exploração, sendo o seu consumo mensal na ordem dos 3000 l, e anual 36000 l. 

Encontra-se instalado na Exploração, unidade de mini produção com potência de injeção na rede de 

20 kW constituído por 92 painéis solares de 235 kW e dois inversores de 10 kW cada. 

Nas instalações pecuárias, encontra-se assegurada a utilização racional da energia, quer seja por 

parte do pessoal operário, quer seja prevista dos diversos sistemas que elétricos da Exploração, pois 

só desta forma de poupar racionalmente a energia, se promovem contributos para o crescimento 

sustentável da Exploração. 

 

3.2.4. Abastecimento e utilização de água 

 

O abastecimento de água da Herdade de Vale de Cardeiros é garantido através de 8 furos artesianos e 

albufeiras, com caudais consumidos na ordem de 40000 l/dia para abebaramento e 2000 l/dia para 

lavagens. Sendo as instalações, implantadas em meio rural, sem disponibilidade à partida de 

abastecimento público por parte da Autarquia de Alter do Chão, prevê-se que o proprietário assegure a 

execução de infraestruturas para o abastecimento da Exploração. Para tal dentro dos vários furos 

existentes na Exploração, essencialmente são utilizados dois, que possibilitam o abastecimento completo 

de toda a Exploração. Os furos possuem ramais para o abastecimento das instalações, sendo a água a 

fornecer, deviamente analisada e tratada para o uso a que se destina, nos termos da legislação em vigor. 

 

3.2.5. Acessibilidades e veículos  

A maioria dos acessos e caminho internos para a exploração são de terra batida. Para o bom 

funcionamento das instalações, será necessário a utilização de máquinas e equipamentos pecuária, 

assegurando o cumprimento das normas em matéria de efluentes e de boas práticas agrícolas, sendo 

as principais: 

i. 4 Tratores; 1 com 50 Cv; 1 com 100 Cv; 1 com 80 Cv; 1 com 190 Cv; 

ii. 1 Unifeed automotriz; 

iii. 1 Cisterna de 8500 l de capacidade; 

iv. 1 Cisterna de 18500 l de capacidade, com enterrador; 

v. 3 Grades de discos; 
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vi. 1 distribuidor de adubo; 

vii. 1 rolo destorroador; 

viii. 1 vibrocultor; 

ix. 1 reboque distribuidor de estrume; 

x. 1 reboque distribuidor de areia para a cama dos animais; 

xi. 1 máquina de ordenha de 32 pontos de saída rápida; 

xii. 1 tanque de refrigeração de leite com capacidade de 16000 l; 

xiii. 1 tanque de refrigeração de leite com capacidade de 7000 l; 

xiv. 1 tanque de refrigeração de leite com capacidade de 6500 l; 

xv. 1 Rodo de borracha; 

xvi. 31 Ventiladores eletromecânicos; 

xvii. Diversos equipamentos de apoio para uso do pessoal de serviço. 

 

3.2.6. Recursos humanos, higiene, seguranças e saúde no trabalho  

 

Na Exploração empregam-se 9 colaboradores a tempo efetivo, existindo 3 turnos de 3 pessoas, que 

asseguram o funcionamento da Exploração durante 24 horas/dia. Em simultâneo, encontra-se ainda 

afeto à Exploração o veterinário, o nutricionista animal, a equipa na área de Higiene e Segurança no 

Trabalho, a contabilidade, e outras, que executam as atividades nas diversas vertentes, sempre que seja 

necessário e requerido pelo responsável da Exploração.  

A segurança, higiene e saúde no trabalho são fatores preponderantes em todas as atividades, e 

especificamente no caso da agropecuária, nomeadamente na exploração pecuária de bovinos de leite. 

Pretende-se identificar concretamente na exploração em causa, quais os riscos existentes nas diversas 

atividades desenvolvidas na exploração no âmbito da produção de leite.  

Esta é uma preocupação de qualquer gestor e também deverá incluir-se no conjunto das Boas Práticas 

a exercer na exploração pecuária. Todos os trabalhadores agrícolas têm direito à prestação de trabalho 

em condições de segurança, higiene e de proteção da saúde.   

Os princípios que visam promover a segurança, higiene e saúde no trabalho agropecuário centram-se, 

principalmente, na eliminação de potenciais fatores de risco. Com esse intuito devem ser adotadas 

normas e programas que se destinem à prevenção dos riscos, sendo para tal necessário caracterizar a 

atividade desenvolvida.   
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Só com uma correta avaliação destes riscos é que poderão criar-se as condições necessárias para 

determinar as medidas de prevenção indispensáveis para a saúde e uma maior segurança no trabalho 

agrícola. Na aplicação das medidas de prevenção, o empregador deve mobilizar os meios necessários, 

nomeadamente nos domínios da prevenção técnica, da formação e da informação e os serviços 

adequados, internos ou exteriores à empresa, bem como o equipamento de proteção que se torne 

necessário utilizar, tendo em conta, em qualquer caso, a evolução da técnica. Os princípios de 

segurança, higiene e saúde no trabalho estabelecidos para serem aplicados devem ser observados pelo 

próprio empregador. 

As medidas preventivas gerais que se podem aplicar dividem-se em três áreas: ação sobre o foco de 

contaminação, ação sobre o meio ambiente e ação sobre o recetor.  

Para manter uma vigilância adequada da saúde individual dos trabalhadores devem incluir-se os 

seguintes procedimentos:   

i. Registo da história clínica e profissional do trabalhador;   

ii. Avaliação do estado de saúde do trabalhador;   

iii. Vigilância biológica, sempre que necessária;   

iv. Rasteio de efeitos precoces e reversíveis.   

Em suma, tanto os trabalhadores como o empregador devem estar conscientes do eminente perigo dos 

Agentes Biológicos e procurar, em conformidade, trabalhar com o menor risco possível e em consciência 

de forma a evitar ou reduzir o seu contacto. No conjunto devem ainda vigiar o seu estado de saúde, de 

modo a detetar o mais precocemente possível, qualquer doença que posa surgir, fruto do contacto com 

animais infetados. 

 

3.3. Alternativas do Projeto 

No âmbito do EIA não foram consideradas alternativas ao projeto, pois a Exploração já se encontra em 

funcionamento incluindo as respetivas unidades de construção, não se prevendo possibilidade de 

relocalização das infraestruturas propostas nesta ampliação. As edificações e equipamentos existentes 

relacionam-se com ampliação propostos. As infraestruturas a construir terão de ocorrer nos locais 

propostos em planta de implantação por via da necessidade de otimização das unidades e redes já 

implantadas no terreno e/ou devido às condicionantes identificadas nos instrumentos de gestão territorial 

vigentes.  
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Refere-se ainda o facto de as áreas propostas terem sido projetadas de forma a otimizar as redes 

existentes, minimizando por isso custos e as intervenções a decorrer no terreno. 

 

3.4. Desativação do Projeto 

Num projeto desta natureza não é possível prever o tempo de vida útil da Exploração uma vez que este 

depende essencialmente de fatores de ordem económica e social. No entanto, independentemente do 

tempo de vida útil da Exploração é possível avaliar os potenciais impactes decorrentes das atividades de 

desativação do projeto, em especial no que se refere ao desmantelamento das infraestruturas existentes. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA  

4.1. Considerações gerais  

No presente capítulo apresenta-se a análise e caracterização do estado atual do ambiente, em sentido 

lato, na área de influência do projeto da Exploração pecuária da Herdade de Vale de Cardeiros da 

empresa J. THYMM, Lda. Esta análise visa definir as condições, do estado atual do meio ambiente, que 

poderão ser suscetíveis ao normal funcionamento desta Exploração. 

Esta caracterização fundamenta-se em informação obtida em bibliografia de referência para cada 

componente ambiental, informação esta foi depois aferida e complementada mediante trabalho de 

campo, seja por observação, inquirição e mesmo, recolha e validação de dados do terreno. A avaliação 

da situação atual irá consubstanciar a previsão e avaliação dos impactes gerados pela laboração da 

Exploração. 

Como área base de estudo (sobre a qual ocorrem e terão maior incidência as alterações associadas à 

Exploração agropecuária) considerou-se essencialmente como área de estudo a área da propriedade e 

a sua envolvente imediata. 

Refira-se ainda que o tipo de abordagem é ajustado a cada fator ambiental, tendo a especificidade de 

cada um implicado diferentes escalas de observação e metodologias de trabalho numa perspetiva 

hierárquica territorial bem como, uma descrição e análise temática sem perder a abordagem sistémica e 

holística. 

 

4.2. Clima  

4.2.1. Metodologia  

 

A análise do clima da região e local considerou parâmetros climáticos distintos (temperatura, 

precipitação, evapotranspiração, balanço hídrico e vento) para classificar o clima da área envolvente ao 

projeto. A informação utilizada na descrição climática foi disponibilizada pelo Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos, através do registo efetuado pela estação “Campo Experimental Crato 

(Chança)” situada no concelho de Alter do Chão. A análise das condições climatéricas locais da área em 

estudo decorre dos registos da estação udométrica de Alter do Chão e da estação meteorológica de 

Campo Experimental Crato (Chança) disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos (SNIRH). 
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De referir que esta componente apresenta um carácter de enquadramento da zona de implantação do 

projeto e área envolvente. A meteorologia e o clima influenciam o contexto e de forma indireta outros 

fatores como sejam a hidrologia, solos, ocupação e uso do solo, entre outros. Neste sentido, o clima não 

será depois considerado ao nível da avaliação de impactes por se considerar que o projeto não apresenta 

efeitos significativos sobre o mesmo. 

 

4.2.2. Enquadramento climático regional  

 

De acordo com a informação disponibilizada pelo Atlas do Ambiente, no período entre 1971 a 2000, a 

temperatura média do ar na região situou-se entre 15 e 16º C, e a precipitação média anual foi da ordem 

de 500 a 600 mm. Quanto à humidade do ar, para o mesmo período, esta variável apresentou valores 

médios entre 69 e 72%. A insolação variou entre 2800 e 2900 horas por ano. A evapotranspiração real 

média anual situa-se entre os 400 e 450 mm e o escoamento superficial entre 100 e 150 mm. 

 

4.2.3. Precipitação 

  

Para a apreciação da precipitação na área de estudo utilizaram-se os registos desta variável referentes 

à estação udométrica de Alter do Chão, com o código 18L/01UG.A variação da precipitação média 

mensal estimada para o período de registos, correspondente a 1910-2017 indica que é expectável que 

na região a precipitação média anual seja da ordem dos 600 mm, com os menores valores a observarem-

se no trimestre de Verão. Este valores neste período apresentam em média inferiores a 6 mm por mês. 

(Fig. 20)  
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Figura 20. Caracterização da precipitação média anual (mm) para a região em análise 

O trimestre de Inverno é aquele que apresenta ou regista os maiores valores de precipitação, sendo em 

janeiro o mês com maior valor mensal (Fig. 21). 

 

Figura 21.Precipitação média mensal. 
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4.2.4. Temperatura  

A estação meteorológica considerada na temperatura foi o Campo Experimental Crato (Chança), com o 

código 18K/01C. A temperatura média anual (Fig. 22) registada nesta estação, no período de 1971/72 – 

2017, é de 15,5ºC, com o mínimo médio mensal de 8,5ºC em janeiro e o máximo médio em agosto de 

23,5ºC (Figura 23). 

 

Figura 22. Caracterização da temperatura média anual (ºC) para a região em análise 
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Figura 23.Temperatura média mensal da estação meteorológica considerada (Campo Experimental Crato Chança no período 
de 1971/72 – 2017) 

A área de implantação da Exploração encontra-se marcada fortemente por regimes de seca. A nível 

regional a suscetibilidade à ocorrência de regimes de seca definem a disponibilidade hídrica associada 

à produção e disponibilidade de biomassa vegetal na Herdade em análise (Fig. 24). 

 

Figura 24. Caracterização da suscetibilidade à ocorrência de fenómenos de seca para a região em análise 

4.2.5. Vento 

De acordo com os registos do período de 2001 a 2017 da estação de Alter do Chão, a velocidade média 

diária do vento oscila entre 0,1 m/s e 4,7 m/s. Os valores mais elevados são normalmente registados no 
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período mais quente do ano, enquanto no Inverno se observam as menores velocidades médias (Fig. 

25). 

 

Figura 25.Velocidade média vento média mensal da estação climática de Alter do Chão 

Quanto à direção do vento, verifica-se que existe uma ligeira dominância dos ventos dos quadrantes 

Oeste, Este e Sudeste (Fig. 26). 

 

Figura 26.Velocidade média vento média mensal da estação climática de Alter do Chão 

4.2.6. Evapotranspiração potencial e balanço hídrico 

 

No estudo da evapotranspiração local optou-se por estimar a evapotranspiração potencial (ETP) para a 

estação climatológica de Campo Experimental Crato (Chança), utilizando o método de Thornthwaite. De 

acordo com os dados estimados por este método verifica-se que os valores máximos de ETP ocorrem 

no período de verão em que a radiação e as temperaturas são mais elevadas, e a precipitação reduzida. 
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Os valores de ETP variam entre 19,3 e 159,9 mm mensais. Os valores mínimos ocorrem em janeiro e, 

os máximos em julho (Fig. 27). 

 

 Figura 27. Evapotranspiração média mensal da estação climática de Alter do Chão 

 

4.2.7 Balanço Hídrico  

 

As variáveis acima apresentadas constituem os dados de entrada do balanço hídrico (Fig. 28) 

estabelecido para a região (Fig. 29). As séries utilizadas para as duas variáveis, precipitação e 

temperatura, correspondem ao período de 1971/72 a 2014/15, com ausência ou mesmo, insuficiência de 

dados entre o período de 1985/86 a 2000/01 e 2009/10 a 2014/15. 

Os outputs deste balanço foram a evapotranspiração real (ETR) e o excesso de água, disponível para 

infiltração (I) e escoamento (E) ( Thornthwaite) (Fig. 28). 
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Figura 28. Metodologia de cálculo para o estabelecimento do balanço hídrico. 

 

 

Figura 29. Balanço hídrico para a região. 

Da análise do balanço hídrico é possível identificar quatro períodos distintos (Fig. 30): 
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i. Período de deficit hídrico, entre junho e setembro, quando a reserva útil normalmente diminui e 

se esgota, a evapotranspiração potencial e a evaporação (ETP estimada) são maiores que a 

real (ETR); 

ii. Período de reposição da reserva, entre os meses de outubro e dezembro, quando a precipitação 

é superior à ETP estimada e o excedente se infiltra no solo até que seja saturada a sua reserva 

máxima, no final do mês de dezembro; 

iii. Período de infiltração e escoamento, entre janeiro e março em que neste período a precipitação 

útil produz infiltração em profundidade e escoamento superficial; 

iv. Período de seca ou gasto da reserva útil, durante os meses de abril e maio, quando a 

precipitação é inferior a ETP estimada, e a diferença é compensada com uma porção da reserva 

existente no solo, até esgotar-se e passar ao início do ciclo descrito. 

 

Figura 30. Variação da reserva, do deficit e do excesso de água na região em estudo. 

 

4.2.7. Classificação e caracterização climática  

A partir do balanço hídrico mensal efetuado estimaram-se os seguintes índices climáticos: 

i. Índice de humidade = 44,90%; 

ii. Índice de aridez = 225,07%; 

iii. Índice hídrico = 29,86%; 

iv. Concentração estival térmica = 49,09%. 

Segundo a classificação climática de Thornthwaite que relaciona os índices climáticos acima 
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mesotérmico temperada quente (B’3); com grande excesso de água no Inverno (S2); e reduzida 

eficiência térmica na estação quente (b’4)]. 

A aplicação da classificação climática de Köppen com base nas séries médias mensais de temperatura 

e precipitação, para o período 1971/72 a 2014/15, apresentam durante o ano três períodos: i) um período 

chuvoso e frio de outubro a abril; ii) um mês de maio seco e frio; iii) e um período seco e quente entre 

junho e setembro (Fig. 31). 

 

Figura 31. Climograma obtido pelo método de Köppen para a região. 

Em síntese, a distribuição anual das temperaturas e da precipitação revelam um clima temperado 

mediterrânico. No trimestre de inverno, acompanhado pelas temperaturas mais baixas, ocorre 35% da 

precipitação anual e, no trimestre de verão a precipitação é de cerca de 6% da precipitação anual. Neste 

período registam-se as temperaturas mais elevadas. 
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4.3. Qualidade do ar 

A caracterização da Qualidade do Ar considerou a base de dados da estação de monitorização mais 

próxima da área de intervenção, a consulta de bibliografia e as condições locais da inserção da 

Exploração, as possíveis emissões na relação com a exposição e a vulnerabilidade dos elementos 

expostos vizinhos. 

4.3.1. Enquadramento legal  

 

O Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro, estabelece o atual regime de avaliação e gestão da 

qualidade do ar ambiente, através do qual determina as medidas destinadas a: 

i. definir e fixar objetivos relativos à qualidade do ar, destinados a evitar, prevenir ou reduzir os 

efeitos nocivos para a saúde humana e para o meio ambiente; 

ii. avaliar, com base em métodos e critérios comuns, a qualidade do ar ambiente no território 

nacional; 

iii. obter informação relativa à qualidade do ar, a fim de contribuir para a redução da poluição 

atmosférica e dos seus efeitos e acompanhar as tendências a longo prazo, bem como as 

melhorias obtidas através das medidas implementadas; 

iv. garantir que a informação sobre a qualidade do ar seja disponibilizada ao público; 

v. preservar a qualidade do ar quando ela seja boa e melhorá-la nos outros casos; 

vi. promover a cooperação com os outros Estados membros de forma a reduzir a poluição 

atmosférica. 

Para as atividades de carácter agroindustrial  identificam-se as medidas especiais para minimização das 

emissões difusas, a saber: 

i. Captação e canalização para um sistema de exaustão das emissões difusas de poluentes 

atmosféricos, sempre que técnica e economicamente viável; 

ii. Confinar, por regra, a armazenagem de produtos de características pulverulentas ou voláteis; 

iii. Equipar com dispositivos de captação e exaustão, os equipamentos de manipulação, transfega, 

transporte e armazenagem, desde que técnica e economicamente viável; 

iv. Garantir, sempre que seja técnica e economicamente viável, meios de pulverização com água 

ou aditivos, caso se verifique a necessidade imperiosa de armazenamento ao ar livre; 
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v. Armazenar, na medida do possível, em espaços fechados os produtos a granel que possam 

conduzir a emissões de poluentes para a atmosfera; 

vi. Assegurar que o pavimento da área envolvente da instalação, incluindo vias de circulação e 

locais de parqueamento, possui revestimento adequado a evitar a contaminação de solos e 

aquíferos e é mantido em condições de higiene e limpeza. 

De acordo com o artigo 17º do Decreto-Lei nº 78/2004, a aplicação de Valores Limite de Emissão 

abrangidas por este diploma são fixadas na Portaria nº 675/2009, de 23 de junho que fixa os valores 

limite de emissão de aplicação geral (VLE gerais) aplicáveis às instalações abrangidas pelo Decreto-Lei 

nº 78/2004, de 3 de abril. 

 

4.3.2. Enquadramento das emissões do setor pecuário 

 

Com o objetivo de constituir um elemento de suporte para a “Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal”, 

e tendo em vista o cumprimento do estipulado do Decreto-Lei nº 193/2003, foram efetuadas campanhas 

de medição da concentração de vários poluentes atmosféricos para 2015 e 2017 ao longo do território 

nacional pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2019).   

  

i. Dióxido de Enxofre SO2 

 

As emissões de Dióxido de Enxofre SO2 totalizaram 52,56 kt em 2017 (mais 13% que em 2015) (Fig. 32). 

Para este aumento contribuíram as emissões dos sectores da Energia e da Indústria, responsáveis por 

84% do total das emissões a nível nacional em 2017. Para a restante subida contribuíram os fogos 

florestais (9%) e os setores dos transportes (4%), setor Urbano (2%). O sector agrícola não apresenta 

emissões relevantes para a contabilização do total nacional. 
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Figura 32. Emissões de dióxido de enxofre por concelho (APA, 2019) 

No total verifica-se que as concentrações de SO2 são baixas na região do Alentejo Interior, devendo-se 

essencialmente à ruralidade que marca esta região complementarmente com a ausência de um tecido e 

atividades industriais relevantes. 

ii. Dióxido de Azoto (NO2) 

 

As emissões de Dióxido de Azoto (NO2) contabilizaram um total de 171,52 kt (mais 5% que em 2015) 

(Figura 33). Os principais sectores responsáveis pela emissão deste poluente é o sector dos Transportes 

(responsável por 50% das emissões globais), da indústria (24%) e da Energia (13%). Os Fogos Florestais 

foram responsáveis por 7% das emissões, o sector Urbano (4%) e por último o sector Agrícola (2%). 
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Figura 33. Emissões de dióxido de azoto por concelho (APA, 2019). 

No global verifica-se que as concentrações de SO2 são baixas na região do Alentejo Interior, devendo-

se essencialmente à ruralidade que marca esta região. 

iii. Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM) 

As emissões de Compostos Orgânicos Voláteis Não Metânicos (COVNM) totalizam 219,11 kt em 2017 

(mais 35% que no ano 2015) (Figura 34). Os principais sectores responsáveis por estas emissões foram 

os Fogos Florestais e o sector Industrial, que perfazem 83% do total das emissões. O setor Agrícola foi 

responsável por 7% das emissões em 2017 sendo o restante das emissões atribuídas ao sector dos 

Transportes e ao sector dos Resíduos e Energia.  
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Figura 34. Emissões de Compostos Orgânicos Voláteis Não Metánicos por concelho (APA, 2019) 

Verifica-se que as concentrações de COVNM são baixas na região do Alentejo Interior, devendo-se 

essencialmente à ruralidade que marca esta região. 

iv. Amoníaco (NH3) 

O total de emissão de amoníaco (NH3) em 2017 é de 63,27 kt (mais 10% que em 2015) (Figura 35). As 

emissões de NH3 em Portugal resultam principalmente do sector Agrícola (74%). O setor da Indústria e 

dos Fogos Florestais foram responsáveis por 10% e 9% das emissões, respetivamente. 
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Figura 35. Emissões de Amoníaco por concelho (APA, 2019) 

Neste quadro verifica-se que as concentrações de NH3 são baixas na região do Alentejo Interior, 

devendo-se essencialmente à ruralidade que marca esta região complementarmente com a ausência um 

tecido industrial forte. 

v. Dióxido de Carbono (CO2) 

O total das emissões de Dióxido de Carbono (CO2) em 2017 é de 64 138,8 kt (mais 21% que em 2015) 

(Figura 36). Os principais sectores responsáveis por emissões de Dióxido de Carbono em Portugal é o 

sector da Energia e dos Transportes sendo responsáveis em conjunto por 80% das emissões. O sector 

Agrícola apresenta emissões inferiores a 1% do total nacional. 



Relatório Síntese - Estudo de Impacte Ambiental │Exploração Pecuária da Herdade Vale de Cardeiros J THYMM, Lda 

101  

 

Figura 36. Emissões de Dióxido de Carbono por concelho (APA, 2019) 

No global verifica-se que as concentrações de CO2 são baixas na região do Alentejo Interior. 

vi. Metano (CH4) 

O total das emissões de CH4 em 2017 é de 429,47 kt (mais 11,5% que em 2015) (Figura 37). As emissões 

de CH4 em Portugal resultaram, na sua maioria, do sector Agrícola (43%) e do sector Resíduos (41%). 

Estes dois sectores contribuíram com um total de 84% das emissões globais sendo as restantes 

emissões associadas ao sector dos Fogos Florestais, Urbano e Indústria. 
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Figura 37. Emissões de Metano por concelho (APA, 2019) 

No conjunto verifica-se que as concentrações de CH4 são médias na região do Alentejo Interior, devendo-

se essencialmente à ruralidade que marca esta região. 

vii. Óxido Nitroso (N2O) 

O total das emissões de Óxido Nitroso (N2O) é de 11,14 kt (mais 5% que em 2015) (Figura 38). O sector 

responsável pela maioria das emissões é o sector Agrícola, que perfaz 68% do total nacional. 
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Figura 38. Emissões de Óxido Nitroso por concelho (APA, 2019) 

Em simultâneo, verifica-se que as concentrações de N2O são baixas na região do Alentejo Interior, 

devendo-se essencialmente à ruralidade que marca esta região. 

4.3.3. Inventário de emissões poluentes no concelho de Alter do Chão 

O Inventário Nacional de Emissões de Poluentes Atmosféricos (APA, 2011), disponibiliza de forma clara 

e simples ao nível do concelho, sobre as emissões atmosféricas de gases acidificantes (GA), precursores 

de ozono, partículas em suspensão, metais pesados (MP) e gases com efeito de estufa (GEE). No 

Quadro 25 apresentam-se as emissões de poluentes atmosféricos no concelho de Alter do Chão. Na 

Quadro 26 apresentam-se os valores das emissões dos poluentes atmosféricos por sector.  

 

Quadro 25. Emissões de poluentes atmosféricos no ano 2009 no concelho de Alter do Chão (sem influencia natural), Fonte: 
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150 

SOx 
ton/km^2 

NOx 
ton/km^2 

NH3 
ton/km^2 

NMVOC 
ton/km^2 

PM10 
ton/km^2 

Pb 
ton/km^2 

Cd 
ton/km^2 

Hg 
ton/km^2 

CH4 
ton/km^2 

CO2 
ton/km^2 

N2O 
ton/km^2 

0,014 0,266 0,636 0,200 0,137 0,000 0,000 0,000 0,979 32 0,250 
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Quadro 26. Emissões de poluentes atmosféricos segundo o setor no ano 2009 no concelho de Alter do Chão 

Sector 
SOx 

t/km2 
NOx 

t/km2 
NH3 

t/km2 
NMVOC 

t/km2 
PM10 
t/km2 

Pb 
t/km2 

Cd 
t/km2 

Hg 
t/km2 

CH4 
t/km2 

CO2 
t/km2 

N2O 
t/km2 

A_PublicPower 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

B_IndustrialComb 0,004 0,013 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 1,541 0,000 

C_SmallComb 0,005 0,017 0,000 0,022 0,022 0,000 0,000 0,000 0,015 4,741 0,000 

D_IndProcess 0,000 0,000 0,000 0,040 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 0,000 

E_Fugitive 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,031 0,000 

F_Solvents 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,155 0,000 

G_RoadRail 0,001 0,147 0,002 0,013 0,007 0,000 0,000 0,000 0,001 21,898 0,001 

H_NationalShips 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

I_OffRoadMob 0,000 0,061 0,000 0,009 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 3,257 0,001 

J_CivilTOL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

L_OtherWasteDisp 0,000 0,000 0,002 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,261 0,000 0,000 

M_WasteWater 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,111 0,000 0,002 

N_WasteIncin 0,000 0,001 0,000 0,005 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 

O_AgriLivestock 0,000 0,000 0,181 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,152 0,000 0,049 

P_AgriOther 0,000 0,000 0,417 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,417 0,000 0,197 

Q_AgriWastes 0,004 0,026 0,033 0,053 0,050 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,001 

T_Natural 0,000 0,003 0,000 4,973 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

Fonte: http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&amp;subref=150
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4.3.4. Caracterização da qualidade do ar 

O índice de qualidade do ar traduz a avaliação de cinco poluentes: dióxido de azoto (NO2), dióxido 

de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), ozono (O3) e as partículas inaláveis ou finas, cujo 

diâmetro médio é inferior a 10 microns (PM10). O índice de qualidade do ar para a região Alentejo 

Interior para o ano de 2013 apresentou uma classificação de bom (Fig. 39). 

 

Figura 39. Índice de qualidade do Ar para a região Alentejo Interior. (http://qualar.apambiente.pt/) 

4.3.5. Dados de monitorização da qualidade do ar 

Na Zona do Alentejo Interior, encontra-se instalada uma estação fixa de medição em contínuo, 

situada em Terena (Quadro 27) onde são medidos os principais poluentes. Esta estação do tipo 

“rural de fundo”, quanto à sua localização/ambiente e objetivo/influência, dista 70 km da Herdade 

do Vale Cardeiros, mas com condições biofísica, incluindo climáticas e de ocupação e uso do solo, 

similares   

 

 

 

 

http://qualar.apambiente.pt/
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Quadro 27. Características da estação monitorização da qualidade do ar de Terena 

Código 4006 

Data de início 15-02-2005 

Tipo de Ambiente Rural Regional 

Tipo de influência Fundo 

Concelho Alandroal 

 

Coordenadas Gauss Militar (m) 

Latitude 183 510 

264 061 Longitude 

Altitude (m) 187 

Rede: Rede de Qualidade do Ar do Alentejo 

Instituições: CCDR Alentejo 

Fonte: http://qualar.apambiente.pt/ 

 

No Quadro 28 apresenta-se a evolução de PM2,5, PM10, O3, NO2 e SO2, entre 2005 a 2018, levando 

em consideração os Valores Limite (VL) diários. Em relação aos PM2,5 não são definidos VL, mas 

sim valores alvo, nunca tendo as concentrações ultrapassado os valores definidos como valores 

limite. Quanto aos valores de concentração de PM10, estes ultrapassaram em alguns dias os VL, 

no entanto o número de excedências permitidas, em dias, nunca foi excedido em nenhum dos 

anos de referência. Verifica-se que a concentração de O3 e NO2 nunca ultrapassou os valores 

limite estipulados pela legislação portuguesa. Relativamente ao SO2, como se pode observar a 

partir do quadro anterior, a sua concentração nunca ultrapassou os valores limite estipulados pela 

legislação portuguesa. 

Quadro 28. Evolução dos diversos parâmetros de qualidade do ar de 2005 a 2018 

Poluente Ano 
Valor 
Médio 
(µg/m3)  

Valor 
Máximo 
(µg/m3)  

Nº de 

Excedências 

(dias) 

Ano Valor 
Médio 
(µg/m3) 
 

Valor 
Máximo 
(µg/m3) 

Nº de 
Excedências 
(dias) 

PM2,5 

2005 10,5 86,9 -- 2012 8,2 39,1 -- 

2006 9,3 34,9 -- 2013 15,6 55,1 -- 

2007 13,6 36,3 -- 2014 10,3 94,3 -- 

2008 9,8 28,7 -- 2015 12,3 38,7 -- 

2009 9,6 26,5 -- 2016 13,0 32,6 -- 

2010 9,1 34,1 -- 2017 13,2 87,7 -- 

2011 9,3 22,6 -- 2018 6,7 30,6 -- 

PM10 

2005 26,2 153,6 24 2012 20,2 98,5 10 

2006 25,9 155,6 15 2013 19,1 71,8 1 

2007 24,8 98,8 4 2014 17,5 78,5 2 

2008 21,2 69,5 4 2015 19,6 64,5 4 

2009 23,4 70,7 4 2016 20,6 178,5 9 

2010 21,4 131,6 7 2017 23,8 117,7 16 

http://qualar.apambiente.pt/
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2011 22 69,1 22 2018 14,9 98,7 4 

O3 

2005 46,9 125 0 2012 46,4 126 0 

2006 45,5 149 0 2013 48,4 140 0 

2007 48,6 136 0 2014 42,4 130 0 

2008 46,3 136 0 2015 42,3 108,6 0 

2009 46,1 130 0 2016 38,4 100,5 0 

2010 48,4 147 0 2017 39,8 104,6 0 

2011 42,6 136 0 2018 47,6 114,8 0 

NO2 

2005 4,9 31 0 2012 4,4 48 0 

2006 4,3 23 0 2013 4,2 36 0 

2007 6,8 32 0 2014 4,6 24 0 

2008 6,3 43 0 2015 3,5 13,1 0 

2009 6,6 72 0 2016 -- -- -- 

2010 4,8 58 0 2017 -- -- -- 

2011 4,4 23 0 2018 3,0 13,1 0 

SO2 

2005 4,0 36 0 2012 - - 0 
2006 4,1 9 0 2013 2,0 5,2 0 

2007 2,8 15 0 2014 1,7 4 0 

2008 2,9 7 0 2015 2,7 10 0 

2009 3,4 9 0 2016 -- -- -- 

2010 1,7 3 0 2017 -- -- -- 

2011 2,2 6 0 2018 2,4 4 0 

 

 

 

4.3.6. Condições locais de dispersão de poluentes  

 

Ao nível local e em particular na exploração as principais fontes de emissão de poluentes 

atmosféricos ocorrem: 

i. nos pavilhões, com a emissão de poluentes gasosos para a atmosfera interior dos destas 

edificações e que se vão dispersando para o exterior através das aberturas existentes e 

dos sistemas de ventilação; 

ii. na lagoa, com a libertação para a atmosfera de gases provenientes da degradação 

anaeróbia da matéria orgânica. 

Na composição destas emissões podem-se encontrar, maioritariamente: 

i. Dióxido de carbono (CO2); 

ii. Óxidos de azoto (NOx); 

iii. Metano (CH4); 

iv. Amoníaco (NH3); 

v. Ácido sulfídrico (H2S). 
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O mau cheiro comum nas explorações deve-se à presença do NH3 (a principal fonte é a ureia dos 

animais) e H2S (cuja principal fonte é a decomposição anaeróbia dos efluentes pecuários). No 

conjunto é de referir que a atividade de espalhamento dos efluentes pecuários acarreta a produção 

de odores pelo arejamento a que fica exposto o efluente embora a preocupação de incorporação 

imediata ou oportuna dos elementos no solo.  

 

4.3.7. Identificação das principais fontes de poluição atmosférica na proximidade 

 

A área onde se localiza a Exploração apresenta características marcadamente rurais, pelo que 

não foram identificadas fontes de poluição industrial no local. No entanto, é de referir a existência 

de algumas pequenas explorações agropecuárias dispersas e de regime extensivo. No conjunto 

refere-se, ainda, na área em estudo, como as principais fontes de emissão pontual de gases com 

efeito de estufa (GEE), essencialmente CO2 (devido à combustão de hidrocarbonetos), a EN119 

e o IC 13. 

 

4.3.8. Recetores sensíveis na proximidade 

 

A Exploração encontra-se situada em espaço rural, sendo o ponto mais sensível na proximidade 

a urbanização de Seda, situada a 1,5 km da Exploração com 352 habitantes. A densidade 

populacional é de 3,1 hab./km². Na envolvente imediata, ou seja, num raio de 1 km não existem 

outras explorações pecuárias intensivas ou núcleos urbanos consolidados com habitação humana 

permanente. 
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4.4. Recursos hídricos  

4.4.1. Considerações gerais  

 

A metodologia adotada na caracterização da situação atual da água superficial inclui a 

identificação, com recurso a cartas militares e fotografia aérea, das (sub)bacias e linhas de água 

que drenam a área do projeto e, consequentemente, estudou-se além de aspetos hidrológicos e 

hidrográficos na relação com os fatores de pressão que contribuem para o estado das massas de 

água atendendo aos objetivos da Diretiva Quadro da Água. 

De um modo geral, a região em análise apresenta um índice de humidade topográfica do terreno 

relativamente reduzido associada à dimensão e formas das bacias e a sua relação com as 

principais linhas de água drenantes (Fig. 40). 

 

Figura 40. Caracterização do índice de humidade topográfica para a região em análise 

No âmbito desta caracterização procedeu-se ainda à identificação e à caracterização das 

potenciais fontes de contaminação das águas, à caracterização da qualidade da água superficial 

e subterrânea considerando para o efeito os dados das redes de monitorização da qualidade da 

água superficial e subterrânea sob gestão da ARHT (Administração da Região Hidrográfica do 

Tejo) e do INAG (Instituto da Água), bem como à caracterização dos usos da água. 
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4.4.2. Recursos hídricos superficiais   

A área do projeto insere-se bacia do Tejo e na sub-bacia do rio Sorraia, que drena uma área de 

7611 km2  (Fig. 41) (PGRH do Tejo),.  

 

Figura 41. Enquadramento da bacia hidrográfica do Tejo 

A precipitação média regional é de 608 mm nesta região e o escoamento médio anual foi estimado 

em 131,9 mm. Neste espaço verifica-se que as linhas de água principais apresentam carácter 

sazonal, com caudais mais significativos durante o trimestre de Inverno e caudais baixos durante 

a Primavera e Verão (Fig. 42). 
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Figura 42. Caracterização das linhas de água e bacias hidrográficas para a região em análise 

A Ribeira de Seda, presente na bacia hidrográfica do rio Sorraia, deriva da fusão de várias linhas 

de água que descem da Serra de S. Mamede e se juntam em Prada, depois atravessa a antiga 

Terra de Aviz, onde circunda a povoação de Seda. Desta povoação que lhe dá o nome desce a 

Benavila, onde a montante recebe a Ribeira de Sarrazola, à qual afluem águas do território de 

Alter do Chão, Alter Pedroso e Cabeço de Vide (Fig. 43 e 44).  

O rio Sorraia formado pela conjunção dum tão numeroso grupo de ribeiras, que pelos seus 

afluentes e subafluentes vindos da Serra de S. Mamede (a sua nascente a cerca de 600 metros 

de altitude), canaliza para o Tejo as águas da sua extensa bacia (5 150 Km2). A bacia ocupa a 

maior parte da província do Alto Alentejo praticamente desde a fronteira e compreende territórios 

dos concelhos de Nisa, Portalegre, Gavião, Crato, Alter do Chão, Fronteira, Monfone, Eivas, 

Borba, Estremoz, Sousel, Arraiolos, Avis, Ponte de Sor, Mora, Coruche, Salvaterra de Magos e 

Benavente. 

A Exploração encontra-se na bacia hidrográfica da Ribeira de Seda (Fig. 43 e 44). A Ribeira de 

Seda é designada como apta para a captação de água para consumo humano bem como, 

apresenta uma zona designada de proteção espécies aquáticas (espécies piscícolas) de interesse 

económico. Esta massa de água apresenta modificações embora com boa qualidade média não 
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incluindo zonas de proteção especial, zonas vulneráveis ou zona sensível de nutrientes ou mesmo 

para águas de recreio e de lazer (Fig. 44). 

   

 

Figura 43. Caracterização de Massa de Água Superficial 
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Figura 44. Identificação, designação e caraterização das massas de água da Ribeira da Seda  

4.4.3. Recursos hídricos subterrâneos 

 

Toda a área é bastante pobre em águas subterrâneas, pois unicamente em rochas carbonatadas 

e eruptivas básicas tem sido possível captar caudais para abastecimento de água aos 

aglomerados populacionais existentes. Nos gabros de Alter do Chão, foram abertos três furos no 
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limite nordeste da vila, no local designado por Estoril. Estes furos foram desenvolvidos até 

profundidades de 31 m, 30 m e 24 m, os dois primeiros foram aproveitados para captações depois 

de terem produzido 16 l/s cada um (caudais específicos de 2 l/sm e 1,1 l/sm) (Direção dos Serviços 

de Saneamento, CM Alter do Chão) 

Na área da exploração os terrenos de cobertura apresentam pouca expressão, as profundidades 

são pequenas, os solos são pouco evoluídos e correspondem maioritariamente a rocha alterada, 

refletindo a composição da rocha-mãe. As formações apresentam uma má aptidão hidráulica com 

permeabilidades muito baixas, pontualmente mais elevadas em resultado de um maior grau de 

alteração e intensidade da fracturação. A circulação de água em profundidade acontece 

essencialmente pelo sistema de fraturas. A recarga ocorre por infiltração indiretamente através 

dos terrenos de cobertura ou, diretamente através das fissuras das rochas. As fraturas, de 

orientação NE-SW, NNW/SSE e NW/SE e N-S, desempenham um papel essencial, embora em 

regra se encontrem preenchidas por argilas provenientes da caulinização dos feldspatos. De referir 

que as áreas de implantação da exploração não apresentam fraturas que promovam a infiltração. 

Do ponto de vista hidrogeo-químico, e de acordo com os anuários de recursos hídricos do Alentejo 

publicados pela CCDRA, a água do sector dos Granitos de Nisa, Portalegre e Santa Eulália, que 

integra a área em estudo, apresenta fácies bicarbonatada sódico-potássica. Em termos de 

vulnerabilidade dos sistemas hidrogeológicos à poluição, esta é baixa dado o reduzido fluxo 

subterrâneo conferido pela formação que aflora.  

Na área de estudo a água subterrânea, com recurso a furos artesianos, é a principal origem para 

satisfação das necessidades da Exploração, localmente, existe produção de efluentes pecuários. 

Estes efluentes líquidos são inicialmente encaminhados para um tanque de receção com a 

capacidade máxima de 13639 m³, em todo o perímetro da lagoa, existe uma guarda de proteção. 

Nesta lagoa é efetuada a separação dos efluentes líquidos dos sólidos, através de um processo 

de decantação. Os efluentes líquidos são encaminhados, através de uma conduta de ligação, para 

a lagoa de armazenamento de chorume. A componente sólida dos efluentes é retirada sempre 

que necessário com o auxílio de máquinas separador sólido-líquido e são distribuídos no solo ou 

depositado na placa de estrume, de acordo com o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários 

(PGEP). 

Para a contenção dos efluentes da Exploração existem lagoas de chorume e uma fossa coberta. 

Todos os resíduos, produzidos na Exploração, serão devidamente acondicionados, para posterior 

recolha da firma VALNOR, empresa líder de mercado e que gere os resíduos do norte alentejano. 
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Este sistema, destina-se a assegurar a recolha e a valorização de resíduos de embalagens vazias 

de medicamentos veterinários ou que se encontrem fora de uso e de produtos de uso veterinário. 

Existem locais apropriados de armazenagem intermédia, onde este tipo de resíduos poderá ser 

depositado, cabendo depois à VALNOR a respetiva recolha e tratamento. 

Na Exploração das instalações serão seguidos procedimentos para garantir os níveis de qualidade 

ambiental pretendidos. Para tal será posto em prática um sistema de gestão ambiental adequado 

ao tipo de Exploração. Esse programa inclui a manutenção preventiva dos sistemas de drenagem 

de águas residuais e águas designadamente: 

i. a inspeção e limpeza regulares da rede de drenagem de águas pluviais; 

ii. a verificação geral do funcionamento dos sistemas mecânicos e elétricos das fossas; 

iii. a inspeção visual de todos os órgãos e tubagens, para deteção de sinais de 

corrosão ou fugas; 

iv. as fossas e tanques de arejamento são anualmente controlados pelo aparecimento 

de eventuais fissuras;  

v. periodicamente, serão efetuadas inspeções de manutenção mais aprofundadas 

por pessoal especializado. 

Os riscos ambientais potenciais que se poderão verificar na geologia e hidrogeologia relacionam-

se com a contaminação das poucas águas subterrâneas devido às descargas das águas residuais 

e ao espalhamento dos efluentes líquidos. Estes efeitos são, no entanto, pouco significativos uma 

vez que se mantêm as boas práticas de manutenção e controlo dos sistemas de tratamento dos 

efluentes líquidos. 

 

4.4.4. Potenciais fontes de contaminação  

 

Localmente, a principal origem potencial de contaminação de águas e solos são os efluentes 

pecuários. O reconhecimento local da Herdade de Cardeiros permitiu verificar que todo o sistema 

de drenagem se encontra impermeabilizado. A lagoa de retenção encontra-se impermeabilizada 

com tela verificada através da monitorização do piezómetro localizado junto à lagoa. 

As águas residuais domésticas geradas na Pecuária são encaminhadas para uma fossa sética 

estanque bem como descargas de águas residuais urbanas das áreas sociais reduzidas. No 

conjunto não se identificam descargas de águas residuais com outras origens. Refira-se, no 
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entanto, que de acordo com o PGRH Tejo (2012) o índice de atendimento dos sistemas públicos 

são elevados nas áreas urbanas envolventes. 

 

4.4.5. Vulnerabilidade e risco de poluição  

 

Com o objetivo de se avaliar o risco de poluição acidental nas linhas de água presentes na área 

da Herdade, foram delimitadas as duas bacias de drenagem que integram todo o escoamento 

gerado na Herdade e aplicado o índice WRASTIC a estas bacias (Quadro 28). 

Os parâmetros constituintes do índice WRASTIC são: i)  

i) W: presença de águas residuais;  

ii) R: presença de atividades recreativas;  

iii) A: presença de atividades agrícolas;  

iv) D: dimensão da bacia hidrográfica;  

v) T: categoria das vias de transporte;  

vi) I: presença de atividades industriais;  

vii) C: cobertura vegetal do solo. 

 

O índice WRASTIC da bacia hidrográfica obtém-se através da expressão: 

WRASTIC = Σ (índice atribuído ao parâmetro × peso) 

O peso de cada parâmetro varia de 1 a 4, da seguinte forma (Quadro 29): 

Quadro 29. Avaliação do risco da poluição acidental das linhas de água segundo o índice WRASTIC 

Parâmetro W R A S T I C 

Peso 3 2 2 1 1 4 1 

 

Consideraram-se os seguintes critérios estabelecidos no PGRH do Tejo para a classificação da 

vulnerabilidade: WRASTIC ≥50 – vulnerabilidade elevada; 26 ≥ WRASTIC < 50 – 

vulnerabilidade moderada; WRASTIC < 26 – vulnerabilidade baixa. 
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Considerando os parâmetros constituintes do índice WRASTIC e os intervalos de classe 

constantes do PGRH do Tejo e do Drinking Water Bureau (2000) (Quadro 30: Calculou-se a 

vulnerabilidade à poluição das águas superficiais das bacias do ribeiro de Seda. 

Quadro 30. Caracterização da vulnerabilidade à poluição das águas superficiais 

Parâmetro 

Bacia ribeiro de Seda 

Índice Justificação 
Fator de 

ponderação 

W 4 Presença de efluentes provenientes da pecuária 3 

R 1 Inexistência de atividades recreativas 2 

A 
1 presença de atividade agrícola (< 82 há de área 

regada) 

2 

S 1 <39 km2 de área 1 

T 2 Estradas não pavimentadas 1 

I 1 Inexistência de indústrias na bacia hidrográfica 4 

C 5 > 50 % da área da bacia com coberto vegetal 1 

Índice 

WRASTIC 

28 -  

 

Assim sendo, sendo o índice WRASTIC (valor de 28, Quadro 30), a poluição das águas superficiais 

é classificada como vulnerabilidade baixa a ligeiramente moderada. Relativamente à 

vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas na área do projeto, a avaliação foi efetuada 

por aplicação do método EPPNA e do índice DRASTIC.O método EPPNA é um método simples e 

qualitativo que pressupõe a atribuição de uma classe de vulnerabilidade em função das 

características litológicas e hidrogeológicas das formações aquíferas. As classes de 

vulnerabilidade deste método apresentam-se no Quadro 31. 

Quadro 31. Classificação da vulnerabilidade em função das características das formações aquíferas 

Classes Vulnerabilidade 

V1 - Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alta 

V2 - Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Média a alta 

V3 - Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação hidráulica com a água 

superficial 

Alta 

V4 - Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação hidráulica com a água 

superficial 

Média 

V5 - Aquíferos em rochas carbonatadas Média a baixa 
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V6 - Aquíferos em rochas fissuradas Baixa a variável 

V7 - Aquíferos em sedimentos consolidados Baixa 

V8 - Inexistência de aquíferos Muito baixa 

 

Na área do Projeto tem-se formações não consolidadas e inexistências de aquíferos 

correspondentes às classes V7 e V8 aos quais se atribui uma vulnerabilidade baixa a muita baixa 

Considerando os parâmetros constituintes do índice de vulnerabilidade DRASTIC e os intervalos 

de classe de 1 a 10 para cada parâmetro, estima-se:  

i) D: Profundidade da zona não saturada do aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 

5; Prevê- se que o nível de água se situe a profundidades entre os 20 e os 30 metros;  

ii) R: Recarga sobre o aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 3. De acordo com o 

balanço hídrico a recarga no aquífero não deverá ser superior a 100 mm;  

iii) A: Material de constituição do aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 3, 

correspondente a granitos mais ou menos alterados, com fraturas preenchidas por argilas;  

iv) S: Tipo de solo – atribui-se a este parâmetro o índice 7. Os solos presentes são do tipo 

podzois e luvissolos aos quais se se associam baixos níveis de nutrientes e de humidade;  

v) T: Topografia – atribui-se a este parâmetro o índice 9. As inclinações médias do terreno 

são próximo de 6%;  

vi) I: Impacto da zona não saturada – atribui-se a este parâmetro o índice 4.;  

vii) C: Condutividade hidráulica do aquífero – atribui-se a este parâmetro o índice 2. Assume-

se que a condutividade das formações presentes não seja superior a 12,2 m/dia. 

O potencial de poluição DRASTIC obtém-se através da expressão: 

DRASTIC = Σ (índice atribuído ao parâmetro × peso) 

O peso de cada parâmetro varia de 1 a 5, da seguinte forma (Quadro 32): 

Quadro 32. Caracterização do potencial de poluição segundo o índice DRASTIC 

Parâmetro D R A S T I C 

Peso 5 4 3 2 1 5 3 

 

Desta forma, o valor mínimo do índice DRASTIC é 23 e o valor máximo 226. Transformando estes 

valores em potencial de vulnerabilidade ou percentagem de vulnerabilidade, ao índice 23 

corresponde 0% de vulnerabilidade e ao índice 226, 100% desta propriedade. Da aplicação do 
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método DRASTIC resulta assim um índice global de 80 ao qual corresponde uma vulnerabilidade 

de aproximadamente 20%, vulnerabilidade reduzida. 

 

4.4.6. Qualidade da água 

 

A aplicação da classificação da qualidade da água para usos múltiplos do INAG aos dados de 

qualidade registados nesta estação, e disponíveis no SNIRH (Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos), permite obter informação sobre os usos que potencialmente podem ser 

considerados na massa de água (Quadro 33). Da sua leitura conclui-se que a água na Ribeira de 

Seda apresenta em geral a tendência de uma melhoria da qualidade da Ribeira da Seda, seja pela 

diminuição da contaminação de origem agrícola e pecuária bem como, melhoria dos sistemas de 

saneamento urbanos. 

Quadro 33. Classificação da qualidade da água para a zona em análise 

Ano Classificação Parâmetro responsável 

1999 Muito má CBO5 e Fósforo total 

2000 Muito má CBO5, Fósforo total, OD, SST 

2001 Muito má Fósforo total 

2002 Muito má Fósforo total, Fosfatos, SST 

2003 Muito má Fósforo total, SST 

2003 Má pH 

2004 Muito má Fósforo total, Fosfatos 

2006 Razoável CQO, Coliformes fecais, Coliformes totais, Fenóis, Fósforo total, OD 

2007 Muito má Fósforo total e SST 

2008 Muito má Fósforo total 

2009 Muito má CB05 e Fósforo total 

2010 Má Fósforo total 

2011 Razoável CBO5, Fósforo total 

2012 Muito má Fósforo total 

2013 Má CBO5 

2014 Boa CBO5 

 

Em Alter do Chão existem estações de monitorização da qualidade da água subterrânea do 

sistema aquífero A3 – Monforte-Alter do Chão, contudo, por se tratar de um sistema independente 
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dos aquíferos existentes no local do Projeto, entende-se não se tratar de dados representativos 

da qualidade da água subterrânea na zona em estudo. 

 

4.4.7. Usos e utilizações  

Na área da Exploração a água utilizada resulta de furos artesianos licenciados recolhida e 

armazenada em reservatórios, no qual é adicionado hipoclorito de sódio para desinfeção quando 

para consumo humano. As águas de recolhidas nos furos e armazenados servem em simultâneo 

de apoio às atividades pecuárias. 

O principal uso da água superficial na região é a agricultura (Quadro 34). A satisfação das 

necessidades de água pela agricultura é conseguida através de diversas barragens existentes na 

subbacia do rio Sorraia, das quais as maiores são a barragem do Maranhão e a barragem de 

Montargil, que em conjunto com a barragem de Magos, integram o aproveitamento hidroagrícola 

do Vale do Sorraia.  

Quadro 34. As disponibilidades e necessidades de água na sub-bacia do rio Sorraia estimadas pelo PGRH Tejo 

 Ano seco Ano médio Ano húmido 

Disponibilidades 198 hm3 1033.135 hm3 1868 hm3 

 

 

 

 

Necessidades 

Setor urbano 13.772 hm3 

Indústria 9.743 hm3 

Setor pecuário 3.143 hm3  

Agricultura 971.862 hm3 297.489 hm3 - 

Golfe s.d 0.943 hm3 - 

Ambientais 9.924 hm3 51.657 hm3 - 

 

Importa referir que no contexto da RH5 a sub-bacia rio Sorraia se destaca devido às elevadas 

necessidades de água para agricultura, representando cerca de 34% das necessidades totais da 

região hidrográfica (PGRH Tejo, 2012). 

Quanto aos usos urbanos, a capitação estimada pelo PGRH Tejo (2012) para o concelho de Alter 

do Chão é de 124 l/hab/dia (este valor inclui população residente e população flutuante, o setor 

público e as atividades económicas inseridas na malha urbana e não considera as perdas no 

sistema). Na sub-bacia do rio Sorraia o índice de atendimento dos sistemas públicos de 

abastecimento era em 2009 de 95% (PGRH Tejo, 2012). 
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4.5. Geomorfologia e geologia  

4.5.1. Enquadramento geomorfológico 

 

A orografia do Concelho de Alter do Chão apresenta-se pouco ondulada, com baixa amplitude 

altimétrica entre o ponto mais baixo e o mais elevado, sendo a topografia suave, caracterizada por 

vales amplos e declives pouco acentuados (Fig. 45). As áreas com cotas mais baixas situam-se 

junto à povoação de Alter do Chão, Termas de Cabeço de Vide e no vale da Ribeira Grande junto 

a Monforte. 

 

Figura 45. Caracterização da altimetria da região e análise 

Na área da exploração os declives são médios a suaves (Fig. 46) com superfícies aplanadas em 

meias encostas e os relevos pouco pronunciados entrecortados, por linhas de água, são 

característicos neste concelho, que se inserem numa área relativamente homogénea, denominada 

por peneplanície alentejana. 
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Figura 46. Caracterização dos declives para a região em análise 

Ainda do ponto de vista geomorfológico, a região inclui-se da extensa superfície de erosão 

alentejana (Fig. 47). A área da exploração destaca-se pelos declives médios baixos em áreas 

aplanadas ou relativamente onduladas associadas a linhas de água temporárias ou afluências de 

nível secundário. 

 

Figura 47. Caracterização da suscetibilidade à ocorrência de movimentos de massa na região em análise 
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4.5.2. Enquadramento geológico  

 

O Maciço Hespérico ou Maciço Ibérico (MI) ocupa cerca da metade ocidental da Península Ibérica. 

Nele afloram diversos materiais de idade Paleozóica e, em menor extensão, do Proterozóico 

superior. O MI constitui-se como o fragmento mais contínuo do soco hercínico na Europa.  

A Norte, Oeste e Sudoeste, este Maciço é limitado por áreas oceânicas (póspaleozóicas, 

relacionadas com a abertura do Atlântico). Entre o MI propriamente dito e o domínio oceânico, 

interpõe-se uma orla de terrenos mesozóicos e cenozóicos que ocupam a plataforma continental 

e, por vezes, também algumas pequenas áreas emersas ao largo da costa.  

A Este do MI estende-se um amplo domínio triangular, constituído por materiais mesozóicos e 

cenozóicos, sob os quais existem os terrenos paleozóicos e precâmbricos que formam o Maciço. 

Os seus limites SE e NE constituem respetivamente a Cordilheira Bética e Pirenáica. Em ambas 

as cadeias, afloram materiais Pré-Mesozóicos nas chamadas zonas internas, zona Bética, e na 

zona axial dos Pirinéus. As estruturas orientam-se fundamentalmente na direção NE-SW (no 

interior do continente, principalmente nas proximidades da fronteira luso/espanhola), com 

encurvamento progressivo para N e NE próximo da costa Atlântica, correspondendo assim a um 

alargamento dos terrenos metamórficos e a uma maior expressão do magmatismo granítico.  

A circulação de águas subterrâneas em maciços de rochas cristalinas é extremamente 

influenciada, quer pelos aspetos litológicos, quer pelas estruturas geradas durante os episódios 

orogénicos que afetaram a região. Do ponto de vista litológico, verifica-se que a área se localiza 

na clara dependência quer dos calcários e dolomitos cristalinos, atribuídos ao Câmbrico.  

A Exploração situa-se numa região plana, com pendente geral para NW. As cotas na propriedade 

situam-se em redor da cota 60. As linhas de água que atravessam a propriedade apresentam uma 

orientação SE-NE ou S-N, sobre formação sedimentares e metamórficas e manchas residuais no 

limite de natureza coluvionar.  
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Figura 48. Caracterização geológica presente na região em análise 

A faixa compreendida entre Alter do Chão e Vaiamonte abrange, sobretudo, as rochas 

carbonatadas do Câmbrico de Elvas. Segundo a carta geológica de Portalegre, à escala de 1/50 

000, da folha NO32B, Alter do Chão, na área em estudo afloram: aluviões atuais, depósitos de 

vertente (depósitos aluviais cartografáveis nas ribeiras da Estação, de Seda, de Alter e de Midre) 

associadas à linha de água marginal da exploração, a Ribeira da Seda. O maciço de Alter do Chão 

foi inicialmente prospetado para Ni, Cu (S. F. M), os elementos principais são, o Fe, o Cr e 

encontram-se concentrações menores de Al, Si, Mg, Ti, Zn, Ca, Cu, Ni, Mn e Sn. 

A formação gnaisso-migmatítica de Campo Maior, aflora até ao Crato, onde é interrompida, pelo 

granito de Aldeia da Mata-Nisa-Castelo de Vide. As rochas magmáticas são predominantes. O 

afloramento granítico forma longa faixa com orientação NW-SE, sendo cortado, a NW, pelo granito 

de Aldeia da Mata-Nisa-Castelo de Vide e, a SE, pelo granito de Santa Eulália. O estudo do 

afloramento granítico de Barreiros revelou a existência de encraves graníticos melanocráticas 

alcalinas ou com tendência calco-alcalina. Esta série petrográfica constitui o maciço básico e 

ultrabásico de Alter do Chão (Canilho, 1973). No conjunto trata-se de um extenso afloramento, 

alongado segundo a direção NW-SE, intrusivo na série carbonatada do Câmbrico de Elvas, onde 

origina acentuada orla de metamorfismo.  
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4.5.3. Sismologia  

 

Portugal Continental localiza-se no interior da placa litosférica euroasiática, mas na proximidade 

do limite entre duas placas tectónicas: a Euro-Asiática e a Africana. De salientar a significativa 

atividade neotectónica e sísmica, relativamente fraca considerando na totalidade do território, mas 

moderada a forte nalgumas regiões particulares do território, como a área de Lisboa e em toda a 

faixa litoral do Alentejo e região a Sul (Algarve).  

Pela análise das cartas da intensidade sísmica (Figura 49) e da sismicidade histórica (Figura 50) 

observadas em Portugal Continental (Atlas do Ambiente), observou-se que na carta da intensidade 

sísmica, em que são apresentadas as zonas de intensidade máxima (relativo aos períodos de 

1901-1972) a área do projeto localiza-se na zona de intensidade sísmica 6 na escala de Wood-

Neuman (escala internacional) a qual é constituída por 12 graus de intensidade sísmica. Na carta 

da sismicidade histórica na qual se apresentam as isossistas de intensidades máximas na escala 

de Mercalli modificada (versão de 1956), constituída por 12 graus, relativa ao período 1755- 1996, 

a área de influência do projeto situa-se na zona de intensidade VIII. 

 

Figura 49. Carta de intensidade sísmica (Fonte: APA) 
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Figura 50. Carta de sismicidade histórica (Fonte: APA) 

Atendendo ao exposto resulta que na região onde se insere o Projeto o risco sísmico é médio. 

Relativamente à suscetibilidade sísmica, esta região encontra-se classificada como reduzida (Fig. 

51).  

 

Figura 51. Risco de suscetibilidade sísmica para a região em análise 
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Figura 52. Representação dos epicentros ocorridos na área em análise 

Em termos de ações sísmicas, a área do Plano localiza-se na zona B à qual corresponde um 

coeficiente de sismicidade (alfa) de 1,0 (Regulamento de Segurança e Ações em Estruturas de 

Edifícios e Pontes – RSAEEP, aprovado em anexo ao Decreto-Lei nº 235/83 de 31 de maio). 

Ainda pela análise das cartas de sismicidade (Figura 52), na área de influência do projeto, a 

aceleração máxima, para um período de retorno de 1000 anos, é próxima de 100 cm/s2, ou seja 

15% g. 

 

4.6. Solos e capacidade de uso do solo  

4.6.1. Considerações gerais 

  

Os solos desempenham diversas funções e serviços de ecossistemas ao nível do 

armazenamento, filtragem, efeito tampão, transformação e habitat. Em simultâneo acontecem 

várias ameaças e processos de degradação físico, químico e biológico sobre a qualidade do solo 

que se prendem com a erosão, diminuição da matéria orgânica, contaminação local e difusa, 

impermeabilização, compactação, diminuição da matéria orgânica e da sua biodiversidade bem 

como, da salinização do solo.  
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O estudo do solo é importante considerando a sua cartografia, ameaças e estado ao nível químico, 

físico e biológico afetando a sua qualidade e em todos os processos biogeoquímicos. Esta 

componente ambiental considera a definição dos recursos e funções do solo na sua relação (ex. 

capacidade produção) com os serviços de ecossistemas e a respetiva dinâmicas de usos atuais e 

potenciais.  

Assim procede-se à identificação e avaliação dos solos que ocorrem na área em estudo, que no 

presente fator ambiental inclui as áreas de valorização agrícola, com especial incidência na 

caracterização das unidades pedológicas presentes, respetiva capacidade de uso e ocupação 

atual. Para tal, realizou-se a recolha de dados bibliográficos e análise de base de dados 

geográficas e cartográficas existentes para a área de estudo nomeadamente a carta de solos, da 

capacidade de suso e carta de parâmetros edáficos disponibilizados pelo programa LUCAS e 

dados disponibilizados pelo INIAV. 

 

4.6.2. Carta de solos e capacidade de solos 

  

A carta de litologia indica que as áreas dominantes (Carta de Solos do Atlas do Ambiente 

disponibilizada pela APA) incluídas e nas áreas vizinhas referem-se a solos de origem xistosa e 

grauvaques com desagregação fácil dos mesmos e na área inferior reconhecem-se solo de aluvião 

e coluvião de maior profundidade, permeabilidade e fertilidade que acompanham as classes de 

ocupação de culturas temporárias.  

Para estes espaços em termos litológicos encontramos os (co)aluviossolos de pequena extensão 

associados a Ribeira de Seda. Para estes solos que apresentam menos défice hídrico no período 

estival, maiores níveis de matéria orgânica, de pH ácido a pouco ácido e maiores disponibilidade 

dos macronutrientes principais. As limitações à produção vegetação seja em espessura, 

pedregosidade, textura e estrutura definem a maior capacidade de uso com solos com 

classificação da Classe B.   

Nas restantes áreas da Herdade dominam os Luvissolos formado por materiais minerais e 

orgânicos com diferentes características modificado pela ação humana. Os Luvissolos dominantes 

apresentam acumulação subsuperficial de argila e profundidade médias de 30 a 120 cm. Ao longo 

das linhas de festo, mesmo ondulados podem apresentam ainda profundidade inferior associando-

se às maiores limitações à produção vegetal. Desta forma estes solos apresentam drenagem 

deficiente, elevada saturação por bases, alguma a baixa pedregosidade na superfície e caráter 
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sódico na subsuperfície, depois de um horizonte A delgado, quando existe. Estes solos presentes 

na parte superior da exploração apresentam estas características condicionados pela ação humana 

resultado da ação do coberto florestal de montado de azinho ou mesmo pela mobilização e 

incorporação sucessiva de matéria orgânica associada à atividade animal. 

Em média os solos são ácidos a pouco ácidos, permitem a agricultura, apresentam forte d´fice 

hídricos, encontram-se medianamente alterados pela ação humana em solos meteorizados, uma 

textura e profundidade variável e consequentemente com um valor ecológico (resultados das 

funções e serviços potenciais) médios a baixos.    

 

Figura 53. Caracterização da litologia presente na região em análise 
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Figura 54. Classificação dos solos da região em análise 

O valor agrológico dos solos existentes numa dada região apresenta um peso relativamente mais 

importante do que a sua estrutura física e tipologia. No que se refere à capacidade de uso do solo 

é atribuído a cada solo a respetiva potencialidade agrológica, por classes que pretendem 

classificar a sua aptidão, tendo sido consideradas aquelas que se apresentam no quadro seguinte, 

segundo o SROA-CNROA (IDRHa – Divisão de Solos). Assim a capacidade de uso pode ser 

classificada de: i) A – Poucas ou nenhumas limitações - Sem riscos de erosão ou com riscos 

ligeiros - Suscetível de utilização agrícola intensiva; ii) B - Limitações moderadas - Riscos de 

erosão no máximo moderados - Suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva; iii) C 

- Limitações acentuadas - Riscos de erosão no máximo elevados - Suscetível de utilização agrícola 

pouco intensiva; iv) D - Limitações severas - Riscos de erosão no máximo elevados a muito 

elevados - Não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais - Poucas ou 

moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal; v) E - 

Limitações muito severas - Riscos de erosão muito elevados - Não suscetível de utilização agrícola 

- Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal - Ou servindo 

apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de recuperação - Ou não suscetível de 

qualquer utilização (Fonte: IDRHa).  
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Os solos na parte inferior apresentam uma capacidade dominante de B e na parte mais elevada, 

nos Luvissolos de classe C e pequenas manchas, solos de classe D.  

 

Figura 55. Classificação dos solos da região quanto ao pH 
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Figura 56. Classificação dos solos quanto á textura 

 

Figura 57. Classificação dos solos quanto ao valor ecológico 
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4.6.3. Ocupação dos solos 

 

A caracterização dos usos e ocupação do solo desenvolveu-se de acordo com a Carta de 

Ocupação do Solo 2018 e datas anteriores da mesma série (Fig. 53). A ocupação e uso do solo 

integra e resume a distribuição das condições naturais na relação com a apropriação e a evolução 

das atividades humanas no espaço. De acordo com a Carta de Ocupação do Solo (COS, 2018), 

a ocupação predominante na área em análise está classificada como superfícies agroflorestais. 

De fato a ocupação dominante é o montado na sua dimensão de espaços e habitats com maior 

expressão territorial e elemento central no funcionamento das unidades locais. 

Em simultâneo ocorrem nos espaços elementos áreas classificadas como pastagens ou áreas 

forrageiras e territórios artificializados bem como, massa de água superficiais e áreas de 

pastagens (Fig. 54). Este espaço na Herdade tem vindo a ser gradualmente, aproveitando os 

espaços com maior aptidão para áreas de exploração para a produção animal, seja por pastagens 

melhoradas ou mesmo para a produção forrageira á base consociações que permitem adaptação 

às condições locais.  

O assento de lavoura no centro da Herdade define e área construída com espaços dedicada á 

atividade animal na sua relação com os espaços sociais anexos. Estes elementos construídos 

define a base de estrutura e funcionamento das unidades produtivas na sua relação com a rede 

de acessos principais exteriores á herdade e a rede interna de acessos ao mesmo. Assim define-

se um espaço com características marcadamente rurais com uma ocupação agrícola à base de 

produção animal com as respetivas infraestrutura e equipamentos (acesso e energia). A 

caracterização atual, a evolução recente e prospetiva indica para espaços com uma ocupação e 

funcionamento coerente com a unidade e identidade rural de produção extensiva em espaços 

agroflorestais que a caracteriza.  

As áreas artificializadas encontram-se nos pontos mais altos da exploração e correspondem às 

instalações pecuárias e áreas sociais. Nas áreas envolventes mantem-se uma ocupação do solo 

similar com predominância das áreas agrícolas, espaços agroflorestais e pastagens associadas a 

uma baixa densidade demográfica a núcleos habitacionais concentrados. 
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Figura 58. Classificação da ocupação do solo no ano de 2018 para a região em análise  

 

Figura 59. Classificação da ocupação do solo no ano de 2018 na Herdade Vale de Cardeiros 
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4.7. Planeamento e ordenamento do território  

4.7.1. Metodologia 

  

A análise à área de estudo considerou as os planos e figuras de ordenamento em vigor, entre as 

quais o domínio publico, em particular o domínio publico hídrico, as servidões e outras 

condicionantes, de acordo com o PDM de Alter do Chão, e outras figuras de planeamento e 

ordenamento aplicáveis à área. 

A análise dos instrumentos de gestão territorial efetuou-se com base na informação disponibilizada 

pela Direção Geral do Território, ou Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), através do Sistema Nacional de Informação Territorial e 

pela Câmara Municipal de Alter do Chão, relativamente ao PDM no que se refere: 

i. à compatibilização do projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial aplicáveis e 

projetos existentes ou previstos para a área de implantação do projeto e respetiva 

envolvente;  

ii. à afetação de áreas com restrições à utilização (verificar a existência de eventuais 

condicionantes). 

 

4.7.2. Caracterização da situação de referência  

 

O Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio, estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão 

territorial. Atendendo aos três âmbitos apresentados (nacional, regional e municipal), 

identificaram-se os seguintes planos de ordenamento com incidência na área em estudo: 

i. Âmbito regional: PGRH do Tejo;  

ii. Âmbito nacional; PROF-AA;  

iii. Âmbito municipal: PDM de Alter do Chão; 

O PGRH do Rio Tejo é um instrumento de natureza setorial de planeamento dos recursos hídricos 

que visa a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas na relação 

com o cumprimento à Diretiva-Quadro da Água, transposta para o direito nacional pela Lei da Água 

que visa responder aos objetivos estratégicos de: 
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i. Área Temática 1: Quadro institucional e normativo: promover a racionalização, 

otimização e harmonização da intervenção do quadro institucional em matéria de 

recursos hídricos. 

ii. Área Temática 2: Quantidade de água: garantir a gestão sustentável deste recurso, 

baseada na gestão racional dos recursos disponíveis e na otimização da eficiência da 

sua utilização, de modo a assegurar a disponibilidade de água para a satisfação das 

necessidades dos ecossistemas, das populações e das atividades económicas. 

iii. Área Temática 3: Gestão de riscos e valorização do Domínio Hídrico: assegurar uma 

gestão integrada do domínio hídrico, procedendo à prevenção e mitigação dos efeitos 

provocados por riscos naturais ou antropogénicos. 

iv. Área Temática 4: Qualidade da água: promover o bom estado das massas de água 

através da proteção, melhoria e recuperação da qualidade dos recursos hídricos da 

região mediante a prevenção dos processos de degradação e da redução gradual da 

poluição, visando assim garantir uma boa qualidade da água para os ecossistemas e 

diferentes usos. 

v. Área Temática 5: Monitorização, investigação e conhecimento: promover o aumento do 

conhecimento sobre os recursos hídricos da região, suportado pela monitorização do 

estado quantitativo e qualitativo das massas de água e na investigação aplicada às 

matérias relacionadas. 

vi. Área Temática 6: Comunicação e governança: promover a comunicação, sensibilização 

e envolvimento das populações, dos agentes económicos e de outros agentes com 

interesses diretos ou indiretos no sector da água, no processo de planeamento e gestão 

dos recursos hídricos da região. 

vii. Área Temática 7: Quadro económico e financeiro: promover a sustentabilidade 

económica e financeira das utilizações dos recursos hídricos, contribuindo 

simultaneamente para a utilização racional dos recursos e para a valorização social e 

económica dos mesmos. 

O PROF-AA é um instrumento enquadrado pelos princípios da política florestal consagrados na 

Lei de Bases da Política Florestal - Lei nº 33/96, de 17 de agosto. Este plano visa enquadrar e 

estabelecer normas específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e ordenamento dos espaços 

florestais, de forma a promover e a garantir a produção de bens e serviços, bem como o seu 

desenvolvimento sustentado. Organiza o espaço florestal e o respetivo zonamento ao nível de 

Sub-regiões Homogéneas (SRH), correspondentes a unidades territoriais com elevado grau de 
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homogeneidade relativamente ao perfil de funções dos espaços florestais e às suas 

características. De acordo com o mapa de síntese do PROF-AA, a Herdade Vale dos Cardeiros 

está inserida na SRH da Peneplanície do Alto Alentejo, não integrando qualquer zona afeta ao 

regime florestal ou zona sensível para a conservação. A zona sensível mais próxima corresponde 

ao corredor ecológico da Ribeira da Seda ou Raia, localizado no limite superior da área em estudo. 

Relativamente à suscetibilidade a incêndios florestais (Fig. 60), esta região, mais concretamente 

na área envolvente à Herdade Vale de Cardeiros, pode-se determinar que, num geral, a Herdade 

não se encontra em áreas com reduzida, nula e elevada nas áreas construídas.  

 

Figura 60. Carta de suscetibilidade à ocorrência de incêndios na área em análise 

4.7.3. Modelos de ordenamento e desenvolvimento do território – áreas sensíveis 

De acordo com a alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que 

estabelece o regime jurídico de avaliação de impacte ambiental, são consideradas áreas 

sensíveis, as seguintes: 

i. Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho; 

ii. Sítios da Rede Natura 2000 (zonas especiais de conservação e zonas de proteção 

especial), classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito 

das Diretivas 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à conservação das 
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aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação 

dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens; 

iii. Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas 

nos termos da Lei n.º 107/01, de 8 de setembro. 

Neste conjunto considera-se que as áreas designadas por sensíveis obedecem a objetivos de 

natureza biológica e paisagística, segundo critérios de raridade, valor estético, científico, cultural 

e/ou social. A área de estudo não se enquadra em nenhuma das referidas áreas. 

O PDM de Alter do Chão (PDMAC) considera que as intervenções edificativas previstas no projeto 

de ampliação da Exploração da Herdade de Vale de Cardeiros, ocorrerão na sua totalidade em 

território municipal de Alter do Chão com interseção das classes de espaço (Figura 61) referente 

ao extrato da Planta de Ordenamento. 

 

Figura 61 - Extrato da Planta de Ordenamento do PDMAC (http://www.cm-alter-chao.pt/pt/servicos-municipais/pdm) 

 

A Exploração insere-se maioritariamente em Espaços florestais multifuncionais tipo II. 

O artigo 19º do PDMAC designa como espaços com uso agrossilvopastoril dominante  a produção 

de cortiça, de materiais lenhosos e não lenhosos, a produção pecuária com pastoreio em sub-

coberto e a produção agrícola de arvenses e de forrageiras. 

http://www.cm-alter-chao.pt/pt/servicos-municipais/pdm
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Quanto a edificação, conforme a alínea d) do número 4 do artigo 20º do PDMAC, é permitida a 

construção de estabelecimentos industriais de fabrico, transformação e venda de produtos 

agrícolas, silvícolas e pecuários, desde que cumpridos os requisitos previstos no número 8 do 

Artigo 12º, quando admitidos estabelecimentos industriais e agroalimentares de fabrico, 

transformação e venda de produtos agrícolas, pecuários e florestais, na construção de novos 

edifícios com esta finalidade, ou na ampliação ou alteração dos existentes, são aplicados os 

parâmetros estabelecidos em cada categoria ou subcategoria de espaço e as seguintes 

disposições:  

a) tem de ser comprovado pela entidade competente que a sua localização deve estar na 

proximidade da matéria-prima ou que, pela sua natureza técnica e económica haja inconvenientes 

na sua instalação em zonas industriais; b) não podem ser gerados ruídos, fumos, cheiros ou 

resíduos que agravem as condições de salubridade ou dificultem a sua eliminação, nem podem 

ser criados efeitos prejudiciais à imagem e ao ambiente da zona em que se inserem. 

No Artigo 15º: Regime de edificabilidade considera-se que a construção nova, quando permitida 

de acordo com o artigo anterior e sem prejuízo da legislação aplicável, designadamente os limites 

e condições para a viabilização das utilizações não agrícolas em solos da RAN (Reserva Agrícola 

Nacional), fica sujeita aos parâmetros constantes no Quadro 35. 

Quadro 35. Regime de edificabilidade nos espaços agrícolas. Fonte: PDMAC 

Regime de edificabilidade nos Espaços Agrícolas 

Usos 

Dimensão 

mínima 

da 

parcela 

(m2) 

Altura máxima  

da fachada e nº 

máximo de 

pisos (1) 

Área máxima 

de 

construção(2) 

(m2) 

Área máxima de 

impermeabilização 

(m2) 

Índice 

máximo 

de 

ocupação 

(%) 

Habitação 40 000 6.5m e 2 pisos 500 

Área máxima de 

implantação 

acrescida de 20% 

- 

Instalações de apoio 

àsatividades agrícolas 

 

A 

existente 

4.5m e 1 piso 2 000 

Área máxima de 

implantação 

acrecida de 10% 

5 

Instalações pecuaris e 

detenção caseira de 

espécies pecuárias 

40 000 9m e 2 pisos 2 000 

Área máxima de 

implantação 

acrescida de 20% 

5 
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Estabelecimentos 

insdustriais e 

agroalimentares de 

fabrico, transformação 

e venda de produtos 

agrícolas, silvícolas e 

pecuários 

40 000 9m e 2 pisos 4 000 

Área máxima de 

implantação 

acrescida de 20% 

5 

Estabelecimentos 

hoteleiros e hotéis 

rurais 

40 000 7m e 2 pisos 6 000 - - 

Parques de campismo 

e de caravanismo 

A 

existente 
4.5m e 1 piso 1 000 

Área máxima de 

implantação 

acrescida de 20% 

5 

Equipamentos de 

utilização coletiva 

A 

existente 
12m e 3 pisos - 

Área máxima de 

implantação 

acrecida de 10% 

- 

(1) Excetuam-se silos, depósitos de água e instalações especiais tecnicamente justificáveis. 

(2) Incluindo edificios existentes e do mesmo uso, com funcionalidade comprovada. 

 

Artigo 21º: Regime de edificabilidade 

A construção nova, quando permitida de acordo com o artigo anterior e sem prejuízo da 

legislação aplicável, fica sujeita aos parâmetros constantes no Quadro 36. 

Quadro 36. Regime de edificabilidade nos Espaços Florestais Multifuncionais de tipo II. Fonte: Revisão do PDMAC 

Regime de edificabilidade nos Espaços Florestais Multifuncionais de tipo II 

Usos 

Dimensão 

mínima 

da 

parcela 

(m2) 

Altura 

máxima  da 

fachada e nº 

máximo de 

pisos (1) 

Área máxima 

de 

construção(2) 

(m2) 

Área máxima de 

impermeabilização 

(m2) 

Índice 

máximo de 

ocupação (%) 

Habitação 40 000 
6.5m e 2 

pisos 
500 

Área máxima de 

implantação 

acrescida de 20% 

- 

Instalações de apoio 

às atividades agrícolas 

A 

existente 
4.5m e 1 piso 2 000 

Área máxima de 

implantação 

acrecida de 10% 

5 
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A ampliação de edifícios existentes fica sujeita às disposições constantes no Quadro 3 exceto para 

a dimensão mínima da parcela, que é a existente para todos os usos, e quando o índice máximo 

de ocupação é omisso este não pode ultrapassar os 5%, incluindo edifícios existentes do mesmo 

uso, salvo para obras de ampliação que se destinem à dotação de condições básicas de 

habitabilidade e salubridade. 

Constituem exceção ao número anterior a ampliação de edifícios afetos às tipologias de 

empreendimentos turísticos permitidos nesta categoria de espaço, em que é permitido um 

acréscimo de 60% da área de implantação existente desde que a área de construção não exceda 

os 2 000 m2 e seja salvaguardada a cércea existente. 

Para as instalações de apoio às atividades agrícolas e florestais, instalações pecuárias e 

estabelecimentos industriais e agroalimentares de fabrico, transformação e venda de produtos 

agrícolas, silvícolas e pecuários, nas obras de construção nova e de ampliação de edifícios 

existentes admite-se que a área máxima de construção definida no Quadro 4 possa ser 

Instalações pecuaris e 

detenção caseira de 

espécies pecuárias 

10 000 9m e 2 pisos 2 000 

Área máxima de 

implantação 

acrescida de 20% 

5 

Estabelecimentos 

insdustriais e 

agroalimentares de 

fabrico, transformação 

e venda de produtos 

agrícolas, silvícolas e 

pecuários 

10 000 9m e 2 pisos 4 000(2) 

Área máxima de 

implantação 

acrescida de 20% 

5 

Estabelecimentos 

hoteleiros e hotéis 

rurais 

10 000 7m e 2 pisos 6 000 - - 

Parques de campismo 

e de caravanismo 

A 

existente 
4.5m e 1 piso 1 000 

Área máxima de 

implantação 

acrescida de 20% 

5 

Equipamentos de 

utilização coletiva 

A 

existente 
12m e 3 pisos -  - 

(1) Excetuam-se silos, depósitos de água e instalações especiais tecnicamente justificáveis. 

(2) Incluindo edificios existentes e do mesmo uso, com funcionalidade comprovada. 
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ultrapassada, desde que respeitados os restantes parâmetros e seja emitida uma declaração de 

interesse municipal pela Assembleia Municipal de Alter do Chão. 

Às áreas abrangidas pelas unidades operativas de planeamento e gestão U3 e U4 aplicam-se as 

disposições constantes nos Artigo 84º, Artigo 85º e Artigo 86º. 

Considerando o tipo de intervenção proposta nas intervenções, designadamente pela verificação 

de o não aumento de áreas impermeabilizadas e sobretudo pelo facto de a nova construção incidir 

na zona das construções existentes, entende-se não enquadrar a ação no regime da REN, dado 

que não existe ocupação de solos da REN, uma vez que a obra incide apenas nos limites das 

construções existentes, ou áreas já impermeabilizadas. 

Face à planta de condicionantes, constata-se que a ação insere-se em áreas envolventes da 

Reserva Ecológica Nacional e Reserva Ecológica Nacional.nomeadamente na categoria de áreas 

com risco de erosão. A área onde se inclui todo todo o projecto encontra-se excluida destas figuras 

de ordenamento embora o cuidado para a respetiva integração na unidade de paisagem e com o 

funcionamento ecológico nomeadamente ao nivel da conservação do solo e da água ( Figuras 62 

e 63). 
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Figura 62 - Planta de condicionantes REN PDMAC. Fonte: PDMAC 

 

Figura 63 - Planta de condicionantes de RAN PDMAC. Fonte: PDMAC 

Além dos elementos indicados considerando ainda: i) Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, com as alterações introduzidas 

pela Declaração de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro e pela Declaração de Retificação 

n.º 103-/2007, de 2 de novembro); ii) Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto); iii) Plano sectorial da Rede 

Natura 2000 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho); iv) Plano de 

Pormenor da Zona Sul/Poente de Alter do Chão (Declaração da DGOTDU de 18 de maio de 1998, 

com as alterações introduzidas pelo Aviso n.º 625/2009, de 23 de janeiro); v) Plano de Pormenor 

da Expansão da Zona Industrial da Tapada do Lago (Resolução de Conselhos de Ministros n.º 

170/2003, de 4 de novembro, com as alterações introduzidas pela Declaração nº 135/2005, de 6 

de junho), não se encontram qualquer condicionante ao desenvolvimento do projeto em análise. 

As bases descritivas e justificativas do projeto consideram ainda a adaptação às condições 

naturais, condicionantes e ordenamento previsto. 

Ao nível do Plano Municipal de Defesa de Floresta contra Incêndios esta área a área do estudo 

não se encontra abrangida por qualquer condicionante (Fig. 64). 
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Figura 64 - Planta de condicionantes Risco Incendio PDMAC. Fonte: PDMAC 

Pelo definido no PDMAC, a Exploração pecuária respeita o regime de edificabilidade de todos os 

parâmetros previstos anteriormente. As instalações pecuárias existentes, encontram-se 

devidamente licenciadas, tal como prova os alvarás de utilização n.º 28/2008 e 30/2008. 
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4.8. Ecologia  

4.8.1. Metodologia  

O capítulo em análise efetua a classificação dos sistemas ecológicos da área de intervenção, 

nomeadamente nas componentes de fauna, flora e vegetação.  

Para a caracterização da situação de referência, em termos ecológicos, foram consultadas 

diversas fontes bibliográficas para os diferentes grupos de vertebrados, designadamente anfíbios, 

répteis, mamíferos e aves, seguida de trabalho de campo para validação em dois períodos 

distintos. 

 

4.8.2. Caracterização Faunística  

 

A caracterização faunística incidiu sobre os grupos de vertebrados, designadamente herpetofauna 

(anfíbios e répteis), mamofauna (mamíferos) e avifauna (aves).  

Devido à mobilidade da maioria das espécies torna-se difícil definir as fronteiras onde estas se 

podem encontrar e se estão ou não presentes na área de estudo. Deste modo, as espécies devem 

ser avaliadas pela sua ocorrência potencial, tendo em conta o tipo de biótopo existente e as 

exigências ecológicas das mesmas. 

 

4.8.2.1. Grupo mamofauna 

 

A área em estudo apresenta uma grande diversidade de espécies, embora a ocorrência de 

espécies com valor conservacionista, à exceção da lontra e do morcego, seja pouco provável. No 

que concerne a espécies cinegéticas, para a região encontram-se referenciadas a lebre (Lepus 

granatensis), a raposa (Vulpes vulpes), o javali (Sus scrofa) e o coelho (Oryctolagus cuniculi). É 

importante salientar que o coelho apresenta um estatuto de conservação Quase Ameaçado, muito 

possivelmente devido à caça excessiva, à perda de habitat, entre outras ameaças e fatores de 

perturbação. 

Na área ocorrem ainda outras espécies com estatuto Não Ameaçado como a geneta (Genetta 

geneta), o texugo (Meles meles), o musaranho-comum (Crocidura russula) e o rato-do-campo 

(Apodemus sylvaticus).  
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4.8.2.2. Grupo avifauna 

De acordo com pesquisas bibliográficas efetuadas, considera-se potencial a presença das 

seguintes espécies, com valor conservacionista (Pereira dos Santos et al., 2007): açor (Accipiter 

gentilis) e tartaranhão-azulado (Circus cyaneus), com estatuto Vulnerável; águia-cobreira 

(Circaetus gallicus) e a águia-calçada (Hieraaetus pennatus), de estatuto Quase Ameaçado. Neste 

conjunto destaca-se ainda a possibilidade de ocorrência da petinha-dos campos (Anthus 

campestres), calhandrinha (Calandrella brachydactyla) e da felosa-do-mato (Sylvia undata), 

espécies com estatuto conservacionista Não Ameaçado.  

 

4.8.2.3. Grupo herpetofauna 

Na área de estudo poderá ser observada a presença de espécies de anfíbios, sendo de esperar 

encontrar a rã-verde (Rana perezi), uma espécie muito comum em Portugal.  

Entre as espécies de provável ocorrência destacam-se o tritão-de-ventrelaranja (Triturus boscai), 

uma espécie endémica, o tritão-marmorado (T. marmoratus), os sapos (Bufo-bufo e Bufo 

calamita). A nível de répteis estaca-se a potencial ocorrência da lagartixa (Psammodromus algirus; 

Podarcis spp), sendo ainda de considerar a presença de cobras (cobra-rateira, Malpolon 

monspessulanus, cobra-de-escada, Elaphe scalaris). 

 

4.8.3. Flora e Vegetação  

Neste capítulo é dada ênfase à caracterização da situação de referência, no que concerne à 

componente “flora e vegetação”. Deste modo é executado um enquadramento autofílico e 

fitogeográfico sucinto para maior pormenorização da zona em estudo. De acordo com a taxonomia 

de Carlos et al. (1998), a área de estudo enquadra-se no Reino Holártico, na Região: 

Mediterrânica, na Sub-região: Mediterrânica Ocidental, na Superprovíncia: Mediterrânica-

Iberoatlântica, na Província: Gaditano-Onubo-Algarviense, no Sector Ribatagano-sadense e 

no Superdistrito Ribatagano.  

Face ao exposto, verifica-se que a área em estudo se insere no Superdistrito Ribatagano, no 

entanto, uma vez que se encontra muito perto do limite de separação com o Superdistrito 

Estremenho, poderá conter algumas das suas características, nomeadamente no que diz respeito 

ao solo.  

O Superdistrito Ribatagano é caracterizado pelas Lezírias do Tejo e Sorraia, os solos são 

maioritariamente de aluvião (terraços aluvionares), no entanto podem conter também areias 
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podzodolizadas e arenitos. O Ulex airensis é uma das plantas que caracteriza o tipo de território 

em estudo, no entanto também se pode encontrar no Superdistrito Estremenho. Pode ser 

observado o Thymo villosae-Ulicetum airensis, que consiste numa comunidade endémica do 

território resultante da destruição dos sobreirais do Asparago aphylli-Quercetum suberis e o 

Asparago aphylli- Calicotometum villosae que também ocorre nesta unidade biogeográfica. Nas 

areias mal drenadas e muito húmidas, na bacia da ribeira de Sor, é possível encontrar um urzal 

higrófilo endémico desta área: o Drosero intermediae-Ericetum ciliaris que incluí a Erica ciliaris, 

Erica. erigena, Erica scoparia, Erica lusitanica, Ulex minor, Calluna vulgaris, Cheirolophus 

uliginosus, Drosophyllum lusitanicum, Anagallis tenella, Potentilla erecta, Drosera intermedia, 

Pinguicula lusitanica, entre outras.  

A geossérie ripícola lêntica da lezíria do Tejo, apesar de ocupar grandes extensões, é um elemento 

taxonómico da paisagem vegetal muito relevante para a caracterização deste Superdistrito. A 

sequência das comunidades potenciais, do leito até ao contacto com a vegetação terrestre é por 

norma, a seguinte: o salgueiral Polpulo nigrae- Salicetum neotrichae; o ulmal  Aro italici-Ulmetum 

minoris nos solos mais argilosos e o freixial Ficario-Fraxinetum angustifoliae. Das comunidades 

acima referidas, grande parte foi destruída e substituída por culturas horto-industriais e vinhas, 

podendo ainda ser possível observar em algumas zonas os silvados Lonicero hispanicae-Rubetum 

ulmifoliae - uma das etapas regressivas dos bosques ripícolas.  

 

O Superdistrito Estremenho é caracterizado por ser calcícola com algumas bolsas de arenitos. 

Neste superdistrito insere-se uma cadeia de serras calcárias de baixa altitude que não ultrapassam 

os 670 m, nomeadamente as Serras do Sicó, Rabaçal, Alvaiázere, Aire, Candeeiros e Montejunto. 

Possui séries de vegetação como o carvalho-cerquinho (Arisaro-Querceto broteroi S.), sobreiro 

(Asparago aphylli-Querceto suberis S.) e bosques de azinheiras instaladas em solos derivados de 

calcários cársicos (Lonicero implexae- Quercetum rotundifoliae — > Quercetum cocciferae-

airensis — > Teucrium capitatae- Thymetum sylvestris). Dos táxones que ocorrem, destacam-se 

Asplenium ruta-muraria, Biarum arundanum, Cleonia lusitanica, Micromeria juliana, Narcissus 

calcicola, Quercus rotundifolia e Scabiosa turolensis. No que diz respeito à vegetação rupícola 

calcícola pode ser encontrado Asplenietalia petrachae-Narciso calcicolae-Asplenietum ruta-

murariae. 
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4.8.4. Relevância florística  

 

De acordo com a Carta Ecológica de Pina Manique e Albuquerque (1982), a zona em estudo 

insere-se no andar basal Sub-Mediterrânea (SM), onde a vegetação potencial pertence a: 

sobreiros (Quercus suber), azinheiras (Quercus rotundifólia), carvalho-cerquinho (Arisaro-

Querceto broteroi S.), pinheiros (Pinus spp.) e eucaliptos (Eucalyptus globulus).  

A área em estudo apresenta uma ocupação florestal de caracter misto, salienta-se a presença de 

povoamentos florestais com predominância de manchas em campo aberto de (Quercus suber), 

por vezes misto com azinheira (Quercus ilex) e matos. No conjunto também é possível constatar-

se a presença de zonas menos densas, clareiras e vegetação ripícola nas margens da linha de 

água (silvais). 

 

Na área ocorrem espécies como o carrasco (Quercus coccifera), cictáceas (Cistus salvifolia e 

C.crispus), elementos da comunidade Pistacio lentisci – Ramnetalia alaterni, como a aroeira 

(Pistacia lentiscus), o lentisco.bastardo (Ramnus alaternos) e a urze-branca (Erica arbórea) e da 

Calluno-Ulicetea destaca-se o tojo (Ulex europaeus). 
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4.9. Paisagem  

4.9.1. Considerações gerais  

 

A paisagem pode ser encarada como a expressão espacial e visual do meio, resultando na 

manifestação observável dos elementos físicos e bióticos do sistema natural, sobre os quais o 

Homem exerce a sua ação. Assim, neste sentido, a paisagem pode se entendida como um recurso 

natural não renovável, constituindo um fator de qualificação do espaço.  

A paisagem da área de influência da Exploração não sofrerá alterações de maior nas suas 

características estruturantes. As áreas edificadas permanecerão durante o tempo útil da 

Exploração, podendo, porém, tornar-se menos visíveis em resultado do crescimento e 

densificação da vegetação arbórea existente na periferia dos pavilhões. É de referir ainda a 

presença do montado que, embora em menor densidade, contribui também a sua integração 

visual. 

4.9.2. Enquadramento regional  

 

Esta paisagem caracteriza-se pelo domínio da planície suavemente ondulada, horizontes amplos, 

com usos do solo relativamente extensivos, baseados em sistemas arvenses de sequeiro e 

pastagens, com árvores dispersas, em baixa densidade, normalmente montados de sobro ou 

azinho.  

Em algumas situações de solos mais pobres e pedregosos, surgem manchas de matos e 

pontualmente afloramentos graníticos, que conferem uma certa especificidade a esta paisagem. 

Encontram-se dispersos por toda a unidade herdades de grande dimensão, no geral conjuntos 

edificados concentrados, por vezes rodeados por pequenas áreas de olival, pomar e horta. 

Esta paisagem caracteriza-se pela influência de um clima do tipo mediterrânica e influência 

continental, com uma prolongada e marcada estação seca, Invernos moderados a frescos e 

Verões quentes a muito quentes, com fortes amplitudes térmicas diárias.  

Este facto leva a que os cursos de água apresentem um regime bastante irregular ao longo do 

ano, com caudais significativos no período de Outono/Inverno que chegam a desaparecer 

completamente no período seco. As galerias ripícolas são, no geral, bem constituídas por manchas 

florestais mistas de caducifólias, destacando-se nelas pequenas faixas de florestas mistas de 

caducifólias, mesmo em linhas de água de carácter torrencial.  
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Figura 65. Caracterização das principais unidades de paisagem da região 

4.9.3. Recursos paisagísticos locais  

 

Relativamente à área de intervenção, a ocupação do solo é dominada pelo uso florestal extensivo 

e áreas de pastos onde se verifica a presença de gado bovino. Toda a área da propriedade 

apresenta uma ocupação bastante homogénea, estendendo-se por um território ondulado, 

pendendo ligeiramente para as linhas de água que o recortam. Relativamente ao coberto vegetal, 

esta paisagem apresenta, uma ocupação florestal de regime predominantemente extensivo, onde 

sobressaem as culturas arvenses de sequeiro e as pastagens, com arvoredo disperso, com 

predominância do montado azinho. As áreas agrícolas existentes são de sequeiro e manchas com 

culturas de regadio, que são utilizadas para a produção vegetal e alimentação do gado. 

Na zona envolvente à área da propriedade, podem-se encontrar algumas pequenas habitações e 

outras infraestruturas anexas.   
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4.10. Ambiente sonoro  

4.10.1. Introdução  

 

A caracterização do ambiente sonoro foi desenvolvida com base na análise do uso do solo, no 

reconhecimento de campo dos recetores sensíveis e das fontes emissoras de ruído. 

Refira-se que o presente estudo não considera a realização de campanhas analíticas, uma vez 

que a fase de remodelação (que poderá resultar em níveis mais elevados de ruídos resultante da 

laboração e construção, bem como da movimentação de maquinaria e veículos pesados) ocorrerá 

num curto espaço de tempo. Caso se verifique a necessidade de alterar este pressuposto, a 

presente proposta deverá ser atualizada em função dessa decisão. Serão igualmente consultados 

relatórios de monitorização da licença da Exploração, caso aplicável.  

4.10.2. Enquadramento legal  

 

O Regulamento Geral do Ruido (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 

alterado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, 16 de março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, 

1 de agosto, decreta que são dois os tipos de zonas que deverão verificar requisitos relativamente 

à componente de ruido (Zonas Sensíveis e Zonas Mistas). Os valores limite de exposição de ruído 

ambiente estabelecidos por este Regulamento encontra-se descritos na Quadro 37. 

 

Quadro 37. Valores-limite de exposição de ruído ambiente exterior de acordo com o Decreto-lei nº 9/2007 

 

Zona 

Indicador de ruído 

L (índice den) L (índice n) 

Zona mista 65 dB(A) 55 dB(A) 

Zona sensível 55 dB(A) 45 dB(A) 

Zonas ainda não classificadas 63 dB(A) 53 dB(A) 

 

A alínea 4 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 9/2007 define como “atividade ruidosa permanente” a 

atividade desenvolvida com carácter permanente, ainda que sazonal, que produza ruído nocivo 

ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde acontecem os efeitos dessa 

fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços. 
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O número 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 9/2007 estabelece que os recetores sensíveis isolados 

não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora dos perímetros urbanos, são 

equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, 

para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo. 

O número 4 do artigo 11º deste diploma estabelece para efeitos de verificação de conformidade 

dos valores fixados, a avaliação deve ser efetuada junto do ou no recetor sensível, por uma das 

seguintes formas: 

i. Realização de medições acústicas; 

ii. Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de 

caracterização através dos valores neles representados. 

A alínea 1 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 9/2007 estabelece que o exercício de atividades ruidosas 

permanentes está sujeito ao cumprimento dos valores limite e ao cumprimento do critério de 

incomodidade. 

O critério de incomodidade não deve exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do 

entardecer e 3 dB(A) no período noturno. 

De forma a cumprir o estabelecido, o Decreto-Lei nº 9/2007 refere no artigo 13º, alínea 2, que as 

medidas a adotar para esse efeito deverão ser: 

i. 1º Medidas de redução na fonte de ruído; 

ii. 2º Medidas de redução no meio de propagação de ruído; e por último,  

iii. 3º Medidas de redução no recetor sensível. 

A considerar ainda neste ponto, a Declaração de Retificação nº 18/2007, de 16 de março, que 

retifica as inexatidões com que foi publicado o Decreto-Lei nº 9/2007, e o Decreto-Lei nº 278/2007, 

de 1 de agosto, que altera o Decreto-Lei nº 9/2007, designadamente, no sentido de prorrogar o 

prazo dos municípios disporem de mapas de ruído até 31 de dezembro. 

 

4.10.3. Caracterização do ambiente acústico local  

 

As principais fontes de ruído identificadas na envolvente da Herdade Vale Cardeiros são o tráfego 

que circula no IC13 e na EN119 e, ainda, as atividades agrícolas e pecuárias que são 

desenvolvidas na envolvente.  
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Não existem na envolvente mais próxima da Exploração da Herdade Vale Cardeiros preceptores 

sensíveis, a povoação mais próxima é Seda que dista cerca de 1,5 km. 

As principais fontes sonoras fixas que existem na Exploração são: 

i. Os ventiladores, que se encontram nos vários pavilhões onde estão os bovinos; 

ii. Os motores que movimentam as linhas de alimentação. 

Existem também fontes sonoras móveis como os veículos que circulam na Exploração 

designadamente a máquina de lavagem dos pavilhões. A grande maioria dos equipamentos 

apresentam uma utilização apenas no período diurno e, à exceção dos ventiladores, que 

trabalham em contínuo. Complementarmente destaca-se ainda como uma atividade ruidosa o 

período limitado de poucos dias de enchimento dos silos. 

A Herdade Vale de Cardeiros enquadra-se numa zona rural onde a atividade industrial não é 

percetível. Também não existem habitações próximas e, complementarmente, a envolvente da 

área em estudo não está classificada nos termos do Regulamento Geral do Ruído relativo à 

prevenção e controlo da poluição sonora. 

Face ao exposto, e atendendo ao enquadramento biofísico da envolvente da Exploração, e às 

atividades ruidosas da mesma, considerou-se não se justificar a realização de medições do ruído. 
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4.11. Resíduos e Efluentes 

4.11.1. Introdução  

 

A exploração apresenta uma elevada preocupação com a gestão dos resíduos da Exploração, 

quer se trate dos efluentes pecuários, quer de resíduos de fito fármacos e de medicamentos de 

uso veterinário, quer dos restantes resíduos.  

 

Todos os resíduos não orgânicos, produzidos na Exploração, serão devidamente acondicionados, 

para posterior recolha da firma VALNOR. Este sistema, destina-se a assegurar a recolha e a 

valorização de resíduos de embalagens vazias de medicamentos veterinários ou que se 

encontrem fora de uso e de produtos de uso veterinário. 

 

No conjunto existem locais apropriados de armazenagem intermédia, onde este tipo de resíduos 

poderá ser depositado, cabendo depois à VALNOR a sua recolha e tratamento. 

Em alguns casos, poderá ser o médico veterinário que, ao deslocar-se à Exploração e ao 

administrar o medicamento aos animais, ele próprio assegura o destino da embalagem vazia, para 

os contentores seletivos que se encontram instalados na Exploração. 

 

Em qualquer dos casos a Exploração pecuária realiza separação dos diferentes resíduos e a sua 

canalização, remetidas para as entidades responsáveis para a sua recolha e 

reciclagem/valorização de forma a respeitar todas as normas legais estas matérias. 

 

4.11.2. Enquadramento da Exploração em relação à produção de resíduos  

 

Na Herdade Vale de Cardeiros são produzidos os seguintes tipos de resíduos: 

i. Resíduos sólidos urbanos e equiparados: trata-se de resíduos que são produzidos nas 

instalações sociais, nas atividades administrativas e ainda nas atividades especificas da 

Exploração, que pela sua natureza e quantidade se enquadram nesta tipologia; 

ii. Resíduos hospitalares dos grupos III e IV: compreendem objetos cortantes e perfurantes 

(por exemplo seringas) e resíduos cujas recolhas e eliminação estão sujeitas a requisitos 

específicos tendo em vista a prevenção de infeções (por exemplo, cateteres de 

inseminação artificial). 
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Os resíduos sólidos urbanos e equiparados são encaminhados para os contentores municipais de 

recolha indiferenciada. Os resíduos hospitalares são encaminhados para a AMBIMED. 

A Exploração dispõe de uma lagoa de retenção para onde são encaminhados os efluentes 

pecuários e as águas de lavagem dos pavilhões. Os efluentes pecuários apresentam como destino 

a valorização agrícola em terrenos da Herdade e de terceiros, de acordo com as melhores técnicas 

disponíveis conforme o Plano de Gestão de Efluentes Pecuários. 
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4.12. Património   

4.12.1. Considerações gerais 

 

Ao longo do estudo realizou-se a identificação e classificação os eventuais sítios de interesse 

patrimonial, arquitetónico, arqueológico ou geológico caso se verifique que a Exploração se cruze 

com áreas de defeso de elementos patrimoniais classificados.  

A pesquisa realizada teve por base a identificação de achados isolados ou dispersos, que 

indiquem construções, monumentos, conjuntos, sítios e ainda indícios de natureza arqueológica, 

arquitetónica e etnográfica. Independentemente do seu estatuto de proteção e valor cultural as 

ocorrências foram repartidas pelos seguintes conjuntos: 

i. elementos abrangidos por figuras de proteção (ex. imóveis classificados, em vias de 

classificação ou abrangidos por instrumentos de planeamento); 

ii. elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico (ex. com valor científico, 

registado em inventários patrimoniais, ou indicado por investigadores); 

iii. elementos singulares da humanização do território (ex. ilustrativos de processos 

temporais de organização do espaço rural). 

4.12.2. Pesquisa documental  

A pesquisa documental realizada teve como intuito a identificação de eventuais vestígios de 

interesse arqueológico ou patrimonial, para a prevenir o impacte negativo sobre os mesmos, 

possibilitando a adequação/alteração do projeto em caso de necessidade.  

A elaboração da situação atual do descritor Património permitiu identificar no município de Alter 

do Chão vários locais de interesse arqueológico. Na freguesia da Chancelaria conhecem-se 4 

sítios de interesse arqueológico, a anta da Murtosa (CNS 19672), vestígios da vila romana de 

Fróia (CNS 11089) e sua necrópole (CNS 11090), e por último a ponte medieval dos Mendes (CNS 

33690).  

Em concreto na freguesia de Seda foram identificados dois sítios interesse arqueológico, o marco 

romano miliário no Monte da Coreia (CNS 5785) e a necrópole do largo da Igreja Matriz de Seda 

(CNS 37682).  
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4.12.3. Síntese da situação de referência  

 

No trabalho de campo, na Herdade e na zona envolvente, e em todos os elementos disponíveis 

(seja na bibliografia, informação junto de especialistas, técnicos locais e do município) não se 

identificaram ocorrências patrimoniais classificado ou relevante no decorrer dos trabalhos de 

levantamento patrimonial ou arqueológicos desenvolvidos neste EIA. 
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4.13. Saúde humana 

Neste ponto pretende-se avaliar os impactes sobre a população e saúde humana local residente 

na exploração ou espaços contíguos. De referir que relativamente à saúde humana foram 

estabelecidas metodologias de análise, tendo-se optado por analisar os impactes do projeto sobre 

os determinantes da saúde passíveis de ser diretamente afetados, nomeadamente os 

determinantes socioeconómicos e ambientais. 

Os principais impactes decorrerão do aumento de postos de trabalho, quer na fase de construção 

quer na fase de Exploração, bem como da afetação dos fatores ambientais passíveis de afetar a 

saúde humana como sejam a água, o ar ou o ambiente sonoro.   
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4.14. Socioeconomia  

4.14.1. Considerações prévias  

 

As características socioeconómicas da área do projeto basearam-se na análise, a nível local, 

concelho, regional e suprarregional, das informações estatísticas disponibilizadas pelas seguintes 

entidades:  

i. CCDRA – Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, 2011;  

ii. Instituto Nacional de Estatística (INE) – Censos, 2001, 2011, 2021;  

iii. INE – Estimativa da População Residente, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010;  

iv. INE - Recenseamento agrícola - análise dos principais resultados: 2009, 2011; 

Na análise do território de intervenção foram analisados elementos de demografia, estrutura 

socioeconómica, urbanização e povoamento, infraestruturas, espaços canais e meios de 

transporte. 

 

4.14.2. Enquadramento regional e local  

 

Na questão administrativa, a Exploração encontra-se na freguesia de Seda, concelho de Alter do 

Chão, distrito de Portalegre. Este concelho insere-se na NUT II – Alentejo e na NUT III – Alto 

Alentejo. O concelho de Alter do Chão, subdivide-se em 4 freguesias: Alter do Chão, Chancelaria, 

Cunheira e Seda, ocupando uma área total de 361,63 km². Este concelho é limitado pelos 

municípios: Portalegre (a Nordeste), Crato (a Norte), Monforte (a Sudeste), Fronteira (a Sul), a 

Avis (a Sudoeste) e Ponte de Sôr (a Oeste). O acesso à área em estudo é feito a partir da estrada 

municipal EN370 que liga Avis a Seda. 

 

i. Estrutura e dinâmica demográfica 

 

A partir dos dados dos censos 2011 e 2021 é possível confirmar que a população residente em 

Portugal continental continua a aumentar, em especial na zona geográfica de Lisboa, porém não 

se observa a mesma dinâmica regional para o caso da região do Alentejo que regista uma 

diminuição crescente para 2011 e 2021 face a 2001 (Quadro 38). 
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Quadro 38. População residente e taxa de variação no continente e NUT II 2001, 2011e 2021. (Fonte: INE – Censos) 

Zona 

geográfica 

População residente Variação (%) 

2001 2011 2021 2001-2011 2011-2021 

Continente 9 869 343 10 047 083 10.344.802 1,8 2,9 

Norte 3 687 293 3 689 609 3.587.074 0,1 -2,7 

Centro 2 348 397 2 327 580 2.227.567 - 0,9 -4,2 

Lisboa 2 661 850 2 821 699 2.870.770 6,0 1,7 

Alentejo 776 585 757 190 704.707 - 2,5 -6,9 

Algarve 395 218 451 005 467.475 14,1 3,6 

 

A sub-região do Alto Alentejo (NUT III) registou uma maior perda populacional, 6,8% comparando 

com os dados relativos ao ano de 2001 (Quadro 39). 

Quadro 39. População residente e taxa de variação na região Alentejo e NUT III 2001, 2011, 2021. (Fonte: INE – 
Censos) 

 

Zona geográfica 

População residente Variação (%) 

2001 2011 2021 2001-2011 2011-2021 

Alentejo 776 585 757 190 704.707 - 2,5 -6.9 

Alentejo Litoral 99 976 97 895 96.485 - 2,1 -1.4 

Alto Alentejo 127 026 118 352 104.930 - 6,8 -11,3 

Alentejo Central 173 646 166 802 152.511 - 3,9 -8.5 

Baixo Alentejo 135 105 126 692 114.889 - 6,2 -9.3 

Lezíria do Tejo 240 832 247 449 235.892 2,7 -4.6 

 

Concelho de Alter do Chão registou perdas populacionais na ordem dos 9,5% (2011) e 14,5 (2021). 

Das quatro freguesias, Chancelaria foi a que evidenciou um maior decréscimo populacional com 

16,4% (Quadro 40). Dados estatísticos ao nível da freguesia para 2021 não se encontram 

disponíveis a data do presente relatório.  

 

Quadro 40. População residente e taxa de variação no concelho e freguesias de Alter do Chão 2001, 2011 e 2021. 
(Fonte: INE – Censos) 

Zona geográfica 
População residente Variação (%) 

2001 2011 2021 2001-2011 2011-2021 

Concelho 3938 3562 3044 - 9,5 -14,5 

Freguesia 

Alter do 

Chão 
2556 2373 --- - 7,2 --- 

Chancelaria 536 448 --- - 16,4 --- 
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Seda 389 352 --- - 9,5 --- 

Cunheira 457 389 --- - 14,9 --- 

 

Segundo o Diagnóstico Social de Alter do Chão (CMA, 2007), o decréscimo populacional (Quadro 

41) relaciona-se em grande parte com o panorama económico local, o qual tem sido fortemente 

marcado pela falta de ofertas de emprego ou por ofertas de trabalho temporário, e por uma fraca 

estrutura industrial e comercial. Este quadro conduz, por isso, à migração da população e à 

desertificação humana. 

Quadro 41. Densidade populacional na região Alentejo e NUT III 2001, 2011 e 2021. ( Fonte: INE – Censos) 

Zona 

geográfica 

Densidade populacional (Nº/km2) Variação (%) 

2001 2011 2021 2001-2011 2011-2021 

Alentejo 24,6 24,0 22,3 - 2,4 -7,0 

Alentejo Litoral 18,9 18,4 18,2 - 2,6 -1.0 

Alto Alentejo 20,3 18,9 17,2 - 6,9 -8.9 

Alentejo Central 24,0 23,1 20,6 - 3,8 -15,2 

Baixo Alentejo 15,8 14,8 13,4 - 6,3 -9,4 

Lezíria do Tejo 56,4 57,9 55,2 2,7 -4,6 

 

A densidade populacional do concelho de Alter do Chão seguiu esta tendência, tendo sofrido um 

decréscimo de 10,1% (2011) e 14,2% (2021) (Quadro 42).  Ao nível das freguesias verifica-se que 

todas registaram perdas. Dados estatísticos ao nível da freguesia para 2021 não se encontram 

disponíveis a data do presente relatório. 

Quadro 42. Densidade populacional no concelho e freguesias de Alter do Chão 2001, 2011, 2021. (Fonte: INE – 
Censos) 

Zona geográfica 
Densidade populacional (Nº/km2) Variação (%) 

2001 2011 2021 2001-2011 2011-2021 

Concelho 10,9 9,8 8,4 - 10,1 -14,2 

F
re

gu
es

ia
 

Alter do 

Chão 
18,2 16,9 --- - 7,1 --- 

Chancelaria 7,5 6,3 --- - 16,0 --- 

Seda 3,5 3,1 --- - 11,4 --- 

Cunheira 12,5 10,5 --- - 16,0 --- 

 

O concelho de Alter do Chão sofreu um decréscimo generalizado da população jovem e ativa 

(Quadro 43). Entre 2001 e 2011, a representatividade da população jovem (0-14 anos de idade) 

diminuiu 1,3%, enquanto a população idosa (superior a 65 anos de idade) aumentou 0,6%. 
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Considerando estes dados verifica-se que o concelho continua bastante afetado pelo duplo 

envelhecimento da população. 

Quadro 43. Representatividade dos grupos erários no concelho e freguesias de Alter do Chão 2011 e 2021 (Fonte: 
INE – Censos) 

 

 

Zona geográfica 

Representatividade dos grupos etários (%) 

2011 2021 

Grupos etários Grupos etários 

0-14 15-24 25-64 65 ou > 0-14 15-24 25-64 65 ou > 

Concelho 10,8 8,9 46,7 33,6 9 11,6 44,6 33,1 

F
re

gu
es

ia
 Alter do Chão 12,2 9,6 49,0 29,2 --- --- --- --- 

Chancelaria 7,8 7,8 42,4 42,0 --- --- --- --- 

Seda 7,7 4,8 42,9 44,6 --- --- --- --- 

Cunheira 8,2 9,3 41,4 41,1 --- --- --- --- 

 

Considerado o índice de envelhecimento verifica-se que a região Alentejo continua a ser uma das 

que apresenta maior população idosa, sendo o Alto Alentejo aquela com maior índice de 

envelhecimento (Quadro 44). 

Quadro 44. Índice de envelhecimento por NUT II e NUT III 2001, 2011, 2021 (Fonte: INE – Censos, 2011) 

Zona geográfica 2001 2011 2021 

NUT II 

Norte 79,8 113,9 184,1 

Centro 129,6 164,3 228,6 

Lisboa 103,5 118,3 150,9 

Alentejo 162,7 178,9 218,6 

Algarve 127,5 132,0 176,7 

NUT III da  

Região do 

Alentejo 

Alentejo Litoral 165,0 190,0 223,5 

Alto Alentejo 195,8 216 253,6 

Alentejo Central 160,5 184 224,1 

Baixo Alentejo 175,9 190 217,9 

Lezíria do Tejo 139,8 151 199,6 

 

O índice de envelhecimento para o concelho de Alter do Chão aumentou face a 2001, atingindo o 

valor de 311,7 em 2011 e 323,8 em 2021 (Quadro 45), aumentou também em todas as freguesias 

com exceção de Seda, embora o índice de envelhecimento seja o mais elevado, registou-se uma 

diminuição relativamente a 2001. Dados estatísticos ao nível da freguesia para 2021 não se 

encontram disponíveis a data do presente relatório. 
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Quadro 45. Índice de envelhecimento no concelho e freguesias de Alter do Chão 2001, 2011, 2021. (Fonte: INE – 
Censos, 2011) 

Zona geográfica 2001 2011 2021 

Concelho 273,8 311,7 323,8 

F
re

gu
es

ia
 

Alter do Chão 222,7 238,6 --- 

Chancelaria 337,0 537,1 --- 

Seda 641,6 581,5 --- 

Cunheira 352,7 500,0 --- 

 

Analisados os índices de dependência de jovens e idosos (Quadro 46), verifica-se das quatro 

freguesias, Alter do Chão é a que evidencia uma situação menos preocupante, com o mais baixo 

índice de dependência de idosos e o mais alto índice de dependência de jovens. 

Quadro 46. Índices de dependência de idosos e jovens no concelho e freguesias de Alter do Chão 2001 e 2011. 
(Fonte: INE – Censos) 

Zona geográfica 
Índice de dependência de idosos (Nº) Índice de dependência de jovens (Nº) 

2001 2011 2001 2011 

Concelho 60,1 60,4 21,9 19,4 

F
re

gu
es

ia
 Alter do Chão 50,3 49,8 22,5 20,9 

Chancelaria 78,8 83,6 23,3 15,6 

Seda 72,9 93,5 11,3 16,1 

Cunheira 93,2 81,2 26,4 16,2 

 

ii. Nível educacional da população da área em estudo 

Relativamente a 2001 a nível educacional, assistiu-se ao recuo da população com níveis mais 

reduzidos, nomeadamente até ao ensino básico de 2º ciclo e, ao aumento dos níveis de 

qualificação superiores. (Quadro 47). Em termos globais, o ensino básico de 1º ciclo continua a 

corresponder ao nível de instrução mais elevado e concluído pela população do concelho, embora 

o número de indivíduos com ensino superior completado venha a subir de forma consistente desde 

2001. 
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Quadro 47. Nível de instrução da população no concelho de Alter do Chão 2001, 2011, 2021. (Fonte: INE – Censos) 

Nível de Ensino 
População residente (Nº) Variação (%) 

2001 2011 2021 2001-2011 2011-2021 

Básico 

1º ciclo 1 586 1 090 879 - 31,3 -19,3 

2º ciclo 433 412 350 - 4,8 -15 

3º ciclo 341 490 463 43,7 -5,5 

Secundário 426 385 545 - 9,6 41,5 

Pós-secundário 25 23 --- - 8,0 --- 

Superior 225 235 276 4,4 17,4 

 

Analisando os dados por freguesia (Quadro 48) observa-se que Alter do Chão concentra o maior 

número de população com qualificações. Esta freguesia concentra também o maior número de 

licenciados. Em oposição surgem as freguesias de Seda e da Cunheira, com o menor nível de 

qualificações. 

Quadro 48. Nível de instrução da população nas freguesias do concelho de Alter do Chão (2011). Fonte: INE – Censos, 
2011 

Freguesias 

População residente 

Nível de ensino 

Básico 
Secundário Pós- secundário Superior 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Alter do Chão 668 268 358 304 18 196 

Chancelaria 173 48 49 32 3 23 

Seda 126 38 45 21 2 13 

Cunheira 123 58 38 28 0 3 

 

iii. Setores de atividade  

 

A respeito dos setores de atividade, segundo dados do Anuário Estatístico de 2010 (INE, 2011), 

em 2009 no concelho de Alter do Chão, o setor terciário concentrou o maior número de 

trabalhadores por conta de outrem com 241 indivíduos (54,6%), seguido do setor primário com 

123 indivíduos (27,9%) e do setor secundário com 77 indivíduos (17,5%). Por setor de atividade 

económica verifica-se um decréscimo generalizado das empresas sedeadas na região (59,2%) 

(Quadro 49). As atividades ligadas ao setor terciário concentram o maior número de empresas 

(Quadro 50), relacionando-se com a prestação de serviços e com um comércio pouco 

desenvolvido que serve essencialmente as necessidades locais. 
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Quadro 49. Empresas com sede no concelho em 2000. Fonte: INE 

CAE Empresas (Nº) 

A - Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 
93 B – Pesca 

C - Indústrias extractivas --- 

D - Indústrias transformadoras 36 

E - Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água --- 

F – Construção 48 

G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis, 

motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico 128 

H - Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 43 

I - Transportes, armazenagem e comunicações 9 

J - Atividades financeiras 12 

K - Atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 26 

L - Administração pública, defesa e segurança social obrigatória 

13 

M – Educação 

N - Saúde e acção social 

O - Outras atividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 

P - Famílias com empregados domésticos 

Q - Organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais 

Atividades mal definidas 9 

TOTAL 417 
 
 

Quadro 50. Empresas com sede no concelho em 2009. Fonte: INE 

CAE Empresas (Nº) 

A - Agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca: 03 - Pesca e aquicultura 0 

B - Indústrias extractivas 0 

C - Indústrias transformadoras 17 

D - Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 0 

E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e 

despoluição 
1 

F – Construção 23 

G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 80 

H - Transportes e armazenamento  6 

I - Alojamento, restauração e similares 35 

J - Atividades de informação e de comunicação 0 

K - Atividades financeiras e de seguros --- 

L - Atividades imobiliárias 1 

M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 18 

N - Atividades administrativas e dos serviços de apoio 9 

O - Administração Pública e Defesa; Segurança Social obrigatória --- 

P – Educação 19 

Q - Atividades de saúde humana e apoio social 6 
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R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 8 

S - Outras atividades de serviços 24 

T - Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de 

Produção 
--- 

U - Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extra-territoriais --- 

TOTAL 247 

 

A indústria encontra-se também pouco desenvolvida, assentando sobretudo nas atividades 

transformadoras (Quadro 51). Em 2009 assistiu-se a uma diminuição no número de empresas 

transformadoras face a 2001, na ordem dos 47%. 

Quadro 51. Empresas transformadoras com sede no concelho (2001 e 2009). Fonte: INE 

 

Atividade 

Empresas (Nº) 

CAE CAE 

2001 2009 

Indústrias alimentares (incluí bebidas e tabaco para CAE ver. 2) 18 6 

Indústria têxtil (vestuário para CAE ver. 3) 4 1 

Indústria do couro e dos produtos de couro 2 1 

Indústria da madeira e da cortiça e suas obras (inclui fabricação de obras de 

cestaria e de espartaria para CAE ver. 3) 1 2 

Indústria de pasta, de papel e cartão e seus artigos; edição e impressão 

(Impressão e reprodução de suportes gravados para CAE ver. 3) 1 1 

Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos 9 4 

Indústria transformadoras, N. E. 1 --- 

Fabrico de mobiliário e de colchões --- 1 

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos --- 1 

TOTAL 36 17 

Fonte: INE. 

Embora o setor terciário pareça ter sofrido uma estagnação na realidade assistiu-se, nos últimos 

dois anos, (Quadro 52) a um aumento do número de empresas constituídas nos três setores de 

atividade. 

Quadro 52. Constituição de empresas no concelho de Alter do Chão (2010 e 2011). Fonte: INE 

Atividades 
Constituições (Nº) 

2010 2011 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 1 4 

Indústrias extractivas 0 0 

Indústrias transformadoras 0 1 

Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 0 0 

Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e 0 0 
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despoluição 

Construção 0 0 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 1 1 

Transportes e armazenagem 0 0 

Alojamento, restauração e similares 1 0 

Atividades de informação e de comunicação 1 0 

Atividades financeiras e de seguros 0 0 

Atividades imobiliárias 0 0 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 0 1 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 0 0 

Educação 1 0 

Atividades de saúde humana e apoio social 0 0 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 0 0 

Outras atividades de serviços 0 0 

TOTAL 5 7 

A atividade agrícola, segundo dados obtidos por recenseamentos agrícolas de 1999,2009 e 2019, 

em Alter do Chão, sofreu um decréscimo no número de explorações, que correspondeu a cerca 

de 13,4% (Quadro 53). A forma de Exploração dominante continua a ser a modalidade por conta 

própria.  

Quadro 53. Explorações agrícolas no concelho e freguesias de Alter do Chão (1999 e 2009). Fonte: INE 

 

Zona geográfica 

Explorações (Nº) – Por total da SAU 

1999 2009 

Total 
Conta 

própria 
Arrendamento 

Outras 

formas 
Total 

Conta 

própria 
Arrendamento 

Outras 

formas 

Concelho 337 273 100 20 292 214 106 27 

F
re

gu
es

ia
 

Alter do Chão 165 125 67 6 148 101 69 7 

Chancelaria 72 59 13 8 59 43 18 8 

Seda 62 54 15 3 65 52 16 10 

Cunheira 38 35 5 3 20 18 3 2 
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Quadro 54. Explorações agrícolas no concelho e freguesias de Alter do Chão (1999 e 2009) – Continuação. Fonte 
INE 

 

Zona geográfica 

Variação (%) 

1999-2009 

Total Conta própria Arrendamento Outras formas 

Concelho - 13,4 - 21,6 6,0 35,0 

F
re

gu
es

ia
 

Alter do Chão - 10,3 -19,20 3,0 16,7 

Chancelaria - 18,1 -27,1 38,5 0,0 

Seda 4,8 -3,7 6,7 233,3 

Cunheira - 47,4 -48,6 -40,0 - 33,3 

 

Entre 1999 e 2009 registou também um decréscimo no número de explorações agrícolas com 

atividade pecuária, embora este não tenha sido significativo (1,0%) – Quadro 55.  

As explorações dedicadas à produção ovina e bovina (raças Alentejana e Charolez) continuam a 

dominar no concelho, embora tenha registado perdas de 15,9% e 2,6%, respetivamente. No 

período considerado verificou-se perdas na atividade pecuária nas explorações agrícolas com 

exceção ao crescimento da produção de aves e de uma forma mais ligeira da produção de coelhos. 

 

Quadro 55. Explorações agrícolas com atividade pecuária no concelho de Alter do Chão (1999 e 2009). Fonte: INE - 
Recenseamento Agrícola de 1999 e 2009. 

Tipo de animais para produção Explorações (Nº) Variação (%) 

1999 2009 1999-2009 

Bovinos 77 75 - 2,6 

Equídeos 31 15 -51,6 

Aves 23 66 187,0 

Coelhos 3 5 66,7 

Suínos 14 10 - 28,6 

Caprinos 21 18 - 14,3 

Ovinos 145 122 - 15,9 



Relatório Síntese - Estudo de Impacte Ambiental │Exploração Pecuária da Herdade Vale de Cardeiros J THYMM, Lda 

169  

TOTAL 314 311 - 1,0 

iv. Atividade turística 

 

Em 2010, o concelho de Alter do Chão registou um total de 4.203 hóspedes correspondendo a 

0,6% na região Alentejo e a 3,3% na sub-região do Alto Alentejo. Registou também 6.705 dormidas 

em estabelecimentos hoteleiros correspondendo a 0.6 na região Alentejo e 3,7 na sub-região do 

Alto Alentejo. (Quadro 56) Face ao ano anterior traduziu um decréscimo de 2%. 

 

Quadro 56. Hóspedes e dormidas (2010). Fonte: INE - Anuário Estatístico da Região Alentejo 2010, 2011, 2012 e 
2013. H: Hóspedes; D: Dormidas 

 

Unidade 

territorial 

Procura dos estabelecimentos hoteleiros (Nº) 

2010 2011 2012 2013 

H D H D H D H D 

Região Alentejo 

(NUT II) 
697 477 1 172 558 718 370 1 243 652 651 072 1 142 145 792 525 1 416 693 

Sub-região Alto 

Alentejo (NUT III) 
125 729 183 086 132 505 189 742 104 459 150 747 125 714 203 007 

Concelho de 

Alter do Chão 
4 203 6 705 … … … … 4 765 7 743 

No que respeita ao alojamento, a atividade turística no concelho de alter do Chão é suportada 

pelas unidades hoteleiras incluídas na Quadro 57. 
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Quadro 57. Alojamentos turísticos no concelho de Alter do Chão. Fonte: www.igogo.pt; Câmara Municipal de Alter do 
Chão 

Designação do alojamento Local Capacidade 
Distância ao local 

do Projeto (km) 

Hotel Convento D’ Alter Alter do Chão 30 Quartos / 60 22 

Hotel Estalagem Varandas de Alter Alter do Chão 11 Quartos / 22 21,5 

Hotel Rural da Lameira Cunheira 30 Quartos / 60 13,5 

Hotel Casa Arlindo Correia Alter do Chão 4 Quartos / 6 Camas 25,5 

Hotel Casa de Campo da Coudelaria 

de 
Alter do Chão 6 Quatros / 5 Camas 26 

Hotel Casa de Hóspedes Ferreira Alter do Chão (Não disponível) 22 

Hotel Casa de Hóspedes Forno dos Alter do Chão (Não disponível) 22,5 

Hotel Cavalariça de Chancelaria Chancelaria 4 Quartos 5 

Herdade do Monte Redondo Alter do Chão (Não disponível) 15,5 

Hotel Páteo Real Alter do Chão 4 Quartos / 6 Camas 22 

 

A maior parte dos alojamentos estão localizados em Alter do Chão, sendo que o mais próximo do 

local do Projeto é o Hotel Cavalariça de Chancelaria na freguesia de Chancelaria. 

v. Acessos viários 
 

O Plano Rodoviário Nacional (PRN2000), publicado em 2000, define a Rede Rodoviária Nacional 

como sendo constituída pela Rede Fundamental, que por sua vez é constituída por Itinerários 

Principais (IP's), e pela Rede Complementar, por sua vez, constituída por Itinerários 

Complementares (IC's), e que podem ter troços de diferentes tipologias: autoestrada, via rápida 

ou estrada. Na rede complementar, além dos IC's, foram ainda incluídas as Estradas Nacionais 

(EN's). O PRN2000 cria um novo tipo de estradas, as Estradas Regionais (ER's) a partir da 

transformação de parte das antigas EN's. 
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5. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO 

 

A propriedade da instalação encontra-se atualmente intervencionada e em Exploração. O objeto 

de análise no presente EIA corresponde à ampliação das instalações fundamentais para a 

viabilidade da Exploração. 

Na ausência da Exploração não seriam esperadas alterações na generalidade dos aspetos 

ambientais identificados. No essencial, seria previsível a manutenção das características 

ambientais anteriores à Exploração, nomeadamente ao nível de: clima e alterações climáticas, 

geologia e geomorfologia, solos, ecologia, uso do solo, resíduos, qualidade do ar e ambiente 

sonoro, mesmo do ordenamento do território, da paisagem, e dos recursos hídricos.  

Relativamente ao ordenamento do território, as construções previstas não expandem de forma 

significativa as áreas atuais de construção e não colidem com o previsto no ordenamento e 

regulamento do PDM de Alter do Chão. 

Ao nível da paisagem, as construções e as intervenções previstas não alteram a morfologia, 

cromatografia e volumetria das instalações existentes. Na ausência das intervenções previstas no 

projeto, a paisagem local manteria estrutural e funcionalmente as mesmas características. 

Em termos socioeconómicos, em cenário de não intervenção sobre a exploração, a situação 

tenderia a evoluir negativamente. Na ausência da Exploração seria extinta uma das fontes de 

rendimento dos proprietários, mas acima de tudo dos colaboradores, maioritariamente residentes 

populações locais, nomeadamente pela extinção de postos de trabalho diretos e indiretos, 

relacionados com as atividades desempenhadas na Exploração. 

Por último, ao nível dos recursos hídricos, num cenário de ausência do projeto, não se verificam 

alterações à continuidade, volume e regime de caudas das linhas de água naturais que atravessam 

a Herdade. O aumento do número de animais na exploração é baixo, considerando a capacidade 

anterior da exploração (na situação de referencia) e como o projeto apresenta um elevado cuidado 

ao nível da gestão de recursos hídricos e água utilizada, na gestão dos resíduos e efluentes, 

mesmo do controlo ambiental das explorações, da higiene e segurança no trabalho bem como, no 

bem estar animal, espera-se uma manutenção e mesmo melhoria do impacte ambiental sobre as 

condições, recursos e funções naturais e ecológicas presentes. 
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6. PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA: IDENTIFICAÇÃO DE 

IMPACTES  

6.1. Introdução  

O objetivo do presente Estudo de Impacte Ambiental é identificar e avaliar os efeitos ambientais 

resultantes do aumento da dimensão e laboração da Exploração de bovinos de leite da Herdade 

de Vale de Cardeiros considerando-se como impacte todas as modificações significativas, em 

relação à previsível evolução da situação atual, que decorram direta ou indiretamente da 

Exploração. 

A Exploração já se encontra instalada e em pleno funcionamento, pelo que não existe fase de 

construção, mas sim de remodelação/adequação e ampliação para suportar aumento do efetivo. 

Assim no presente capítulo apenas serão avaliados os impactes para as fases de exploração e 

desativação. 

Num projeto desta natureza não é possível prever o tempo de vida útil da Exploração uma vez que 

este depende essencialmente de fatores de ordem económica e social. No entanto, 

independentemente do tempo de vida útil da Exploração é possível avaliar os potenciais impactes 

decorrentes das atividades de desativação do projeto, em especial no que se refere ao 

desmantelamento das infraestruturas existentes. 

A probabilidade de ocorrência ou o grau de certeza de impactes é determinado com base no 

conhecimento das características de cada uma das ações e de cada descritor ambiental, 

permitindo a identificação de impactes certos, prováveis ou improváveis. 

Quanto à duração, os impactes são considerados temporários no caso de se verificarem apenas 

durante um determinado período, sendo permanentes em casos contrários.  

Os impactes poderão ter impactes de carácter reversível ou irreversível, de acordo com os 

correspondentes efeitos no espaço e no tempo, isto é, consoante a permanência dos seus efeitos 

e a sua anulação a curto, médio ou longo prazo.  

Os impactes são considerados imediatos quando se verificam durante ou imediatamente apos a 

fase de construção do Projeto. 

Finalmente, importa referir que apos a previsão e identificação dos potenciais impactes ambientais 

determinados pelo projeto, procedeu-se à proposta de medidas de minimização de impactes 
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negativos, tendentes a reduzir a respetiva magnitude e/ou significância e, se justificável, à 

identificação dos programas de monitorização ajustados.      

 

6.2. Clima  

Em função do tipo e da dimensão do projeto não se prevê que a Exploração venha a gerar impactes 

diretos negativos significativos mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas. 

No que respeita aos aspetos globais do clima, nomeadamente da depleção da camada de ozono 

estratosférico e as alterações climáticas, a sua abordagem e quantificação em termos de impacte 

ambiental é diversa. As substâncias que promovem a destruição do ozono não se incluem nos 

processos normais das atividades em estudo. 

Ao nível das alterações climáticas, o impacte resultante das emissões de gases com efeito de 

estufa resultará, maioritariamente, dos processos de fermentação entérica (tratados no descritor 

qualidade do Ar) e dos consumos de combustíveis o que é manifestamente reduzido considerando 

a dimensão média e da densidade demográfica da zona envolvente. 

  

6.3. Qualidade do ar  

Com vista à identificação e avaliação dos impactes do projeto de ampliação de atividade pecuária 

em análise, foi realizada uma avaliação, essencialmente qualitativa, para os impactes na qualidade 

do ar decorrentes da implementação do projeto, nas fases de construção e de Exploração. Estes 

aspetos relacionam-se, fundamentalmente, com a natureza das emissões geradas, das condições 

de dispersão e com o posicionamento dos recetores sensíveis na área de intervenção e na sua 

envolvente próxima. 

No projeto em análise a fase de construção/remodelação reporta-se apenas a trabalhos de 

remodelação interna das edificações existentes de modo a introduzir algumas melhorias técnicas 

e de bem-estar animal. Os impactes ao nível da qualidade do ar poderão ocorrer nesta fase devido 

à movimentação de terras e à circulação de viaturas pesadas. Na fase de Exploração, os 

impactes encontram-se relacionados com a geração de poluentes atmosféricos a partir das 

instalações onde se encontram os animais, das lagoas do sistema de retenção das águas residuais 

e do acesso à Exploração. Durante a fase de desativação os impactes negativos poderão ocorrer 
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no decurso de pequenas atividades de demolição dos edifícios e do tráfego de viaturas.  

 

Em suma, os impactes previstos para este descritor estão na sua maioria relacionados com a 

emissão de gases e poeiras, relacionados por um lado com a fase de construção e por outro da 

fase de Exploração, sendo estes impactes negativos, maioritariamente pouco significativos, 

temporários e reversíveis/mitigáveis. 

 

6.4. Recursos Hídricos  

Relativamente aos recursos hídricos, estimam-se potenciais impactes negativos na fase de 

Exploração devido à potencial contaminação de águas e solos, decorrentes da produção e 

armazenamento de efluentes, da valorização agrícola de efluentes e de eventuais derrames de 

hidrocarbonetos. Consideram-se impactes negativos, mas na sua maioria de baixa a média 

relevância e reversíveis. 

6.4.1. Recursos hídricos superficiais  

 

Tal como já referido, existem na Herdade Vale de Cardeiros lagoas de armazenamento de grande 

capacidade e de transferência dos efluentes. 

Os efluentes produzidos, quer pelos animais quer pelas lavagens das camas e outras áreas 

anexas, são canalizados para as áreas de armazenamento previstas e adequadas quer na sua 

constituição e dimensão. Os estrumes em pequena dimensão são acondicionados em espaços 

impermeabilizado e o chorume armazenados nas nitreiras, d eelevada dimensão, que devido á 

sua construção evitam a drenagem e a contaminação das linhas de água adjacentes à Exploração. 

Desta forma considera-se que este impacte não é significativo.  

Na fase de Exploração, poderá ocorrer a degradação da qualidade das águas superficiais, caso 

a aplicação dos fertilizantes orgânicos (estrume) aplicados nos solos sejam em quantidade 

desadequada às parcelas e culturas existentes, em alturas de elevada precipitação que possam 

provocar a lixiviação do fertilizante, deste para as linhas de água mais próximas, levando à 

contaminação com fósforo e azoto.  Estes aspetos são considerados ao nível das soluções 

previstas no PGEP e de toda a legislação associada. Reforça-se que estas ações restringem-se 

apenas a duas alturas do ano, de menor precipitação e com os cuidados de incorporação com 
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técnicas adequadas ao solo e uma sincronização com a sementeira, necessidade e exportações 

das culturas. A ocorrer, considera-se um impacte negativo, podendo atingir um significado 

moderado, provável, local indireto e temporário.  

Desta forma, considera-se que não existem impactes negativos significativos ao nível dos recursos 

hídricos superficiais.       

6.4.2. Recursos hídricos subterrâneos  

Não se verificaram impactes decorrentes da construção das infraestruturas que compõem a 

Exploração em estudo.  

Na fase de Exploração, poderá ocorrer a degradação da qualidade das águas subterrâneas , 

caso a aplicação dos fertilizantes orgânicos aplicados nos solos sejam em quantidade 

desadequada às parcelas, em alturas de elevada precipitação que possam provocar a lixiviação 

do fertilizante. De sublinhar que as características dos solos indicam a baixa disponibilidade de 

recursos subterrâneos e que os cuidados na aplicação diminuem estes riscos. A ocorrer, 

considera-se um impacte negativo, podendo atingir um significado moderado, provável, local 

indireto e temporário. 

A impermeabilização do solo na área das instalações existentes, não determina um impacte 

negativo com significado na recarga do sistema aquífero, uma vez que corresponde apenas à área 

limitada dos edifícios existentes, considerando a extensão da Herdade e sendo a restante área da 

propriedade permeável.  

Considera-se que, a área impermeabilizada correspondente às instalações de aparcamento do 

gado não contribui globalmente para a redução da recarga do sistema aquífero, pelo que se 

considera não haverá afetação. 

Uma eventual rutura nas condutas dos efluentes produzidos na Herdade Vale de Cardeiros, 

poderá provocar a contaminação das águas subterrâneas. Considera-se esta ocorrência como um 

impacte negativo, pouco provável, dependendo da magnitude da quantidade de efluente 

envolvidas, minimizável e de âmbito local.   

Tendo em conta os procedimentos de utilização de água na Exploração em causa, que consistem 

na promoção de alteração de hábitos dos utilizadores e dispositivos de lavagem de pavimentos e 

equipamentos com água, de acordo com as Melhores Técnicas Disponíveis (MTD) em uso nas 
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instalações, considera-se que o uso deste recurso na instalação tem sido muito reduzido, não se 

prevendo afetação da sua qualidade. 

6.5. Geomorfologia e geologia  

Quanto ao descritor geomorfologia e geologia, não são esperados impactes, uma vez que se pode 

considerar que na ausência do projeto não se verificariam alterações relativamente à situação 

atual. Em relação à geomorfologia, e uma vez que a Exploração agropecuária já se encontra 

implantada e em funcionamento nos últimos 20 anos, os impactes gerados ao nível da morfologia 

do terreno já se encontram instalados. Estes impactes poderão considerar-se diretos e 

permanentes, mas com incidência local e de baixa significância. 

Os riscos ambientais que se poderão verificar na geologia e hidrogeologia relacionam-se com 

a contaminação das águas subterrâneas devido às descargas das águas residuais e ao 

espalhamento dos efluentes líquidos. Estes efeitos são, no entanto, pouco significativos uma 

vez que se mantêm as boas práticas de manutenção e controlo dos sistemas de tratamento dos 

efluentes líquidos. 

Considera-se que os materiais a utilizar nas áreas de espalhamento não serão suficientes para 

gerar alterações significativas na morfologia do terreno. Para além disso, esses materiais serão 

espalhados exclusivamente sobre solos agrícolas, não atingindo as formações geológicas. 

Deste modo, também não serão induzidos impactes nestes descritores como resultado das 

atividades a desenvolver nas zonas de espalhamento. 

 

6.6. Solos e capacidade de Usos do Solo 

6.6.1. Considerações iniciais  

O solo é um recurso natural, não renovável à escala humana, cuja utilização inadequada leva à 

sua perda irreparável, sendo o seu valor económico e ambiental dificilmente calculável. No 

entanto, a qualidade do solo e a sua capacidade de uso enquanto recurso, variam 

substancialmente no território, e é com base nesses parâmetros, que conjuga um conjunto de 

fatores físico-químicos e estruturais, que se deverá optar qual a melhor utilização possível do solo, 

numa perspetiva de desenvolvimento sustentável. 

No âmbito do presente EIA, a identificação e avaliação dos impactes ambientais da implementação 

do projeto sobre os recursos pedológicos, a respetiva capacidade produtiva e as eventuais 
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alterações ao uso atual dos solos considerou as ações previstas e as respetivas potenciais 

consequências sobre o recurso solo. 

6.6.2. Fase de Exploração  

No que diz respeito à fase de Exploração desta Exploração de bovinos os impactes expectáveis 

podem ser divididos em dois grandes grupos que em seguida se discriminam:  

i. Atividades associadas à produção animal  

A atividade normal da Exploração de bovinos obriga à gestão e armazenamento de uma série de 

substâncias e produtos químicos nas proximidades da área de produção. Entre estas substâncias 

encontram-se produtos com um diminuto potencial poluente, tais como as rações, e outros 

produtos que podem gerar impactes (o caso dos medicamentos ou aditivos alimentares). Junto 

aos locais de armazenamento e manuseamento destes materiais pode ocorrer a contaminação 

dos solos. Este tipo de situação, a ocorrer, será acidental, por derrames ou quedas dos 

contentores de armazenamento, fugas dos materiais nos locais de armazenamento ou descarga, 

entre outras situações. O impacte sobre as propriedades do solo dependerá, em larga escala, do 

tipo de substância e do quantitativo incorporado nos solos. Ainda assim, considera-se que este 

tipo de impacte, a ocorrer, deverá ser negativo, mas pouco significativo, dada a muito reduzida 

probabilidade de ocorrência, associada ás quantidade e a gestão de substâncias com potencial 

contaminante a manusear na Exploração de bovinos de leite.  

ii. Gestão de efluentes  

O efluente produzido em explorações de bovinos apresenta um elevado teor em nutrientes para 

os solos. O efeito benéfico da fertilização dos solos por estes efluentes pode exceder largamente 

os potenciais efeitos perniciosos, caso se tomem as devidas medidas preventivas e cautelares. 

Estas medidas passam pela correta avaliação da quantidade de efluentes a incorporar nos solos, 

seleção da época de espalhamento mais apropriada, uso das técnicas adequadas, atenção às 

necessidades das culturas, entre outras.  

 

O efluente animal apresenta aliás três macronutrientes principais: o azoto (N), o fósforo (P) e o 

potássio (K), apresentando, ainda, de forma secundária, outros macronutrientes tais como o cálcio, 

o magnésio e o sódio. Este tipo de efluente bruto apresenta, ainda, uma grande quantidade de 

microrganismos, valores elevados de matéria orgânica e de sólidos suspensos, e quantidades 

apreciáveis de micronutrientes. No conjunto salienta-se ainda que do azoto total presente nos 
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chorumes a percentagem de Azoto amoniacal é bastante mais elevada do que a de Azoto nítrico, 

o que leva a que possam existir perdas elevadas por volatilização do amoníaco e desnitrificação.  

 

De facto, a Exploração da Herdade de Vale de Cardeiros possui um sistema de retenção com 

lagoas, estando previsto que os efluentes a espalhar nas propriedades em causa terão, 

previamente, passado por todos os órgãos do sistema. Ainda que o objetivo deste sistema seja 

apenas a retenção dos efluentes, ocorrerá ainda assim, a atividade biológica que conduzirá à 

redução dos teores de vários elementos, nomeadamente o azoto.  

 

A incorporação dos resíduos, mas acima de tudo dos efluentes, para além de completar o seu 

tratamento e valorização local, permite:  

a. garantir o fornecimento de nutrientes às plantas, permitindo reduzir a adição de adubos 

químicos/minerais;  

b. aumentar o teor em matéria orgânica no solo, com consequentes melhorias na estrutura do 

solo e na sua fertilidade; 

c. dar um final adequado a um produto que, se for incorretamente manuseado, pode conduzir 

à contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 

 

No que respeita aos potenciais impactes negativos decorrentes da aplicação de efluentes nos 

solos, podem causar alterações de natureza física, pela degradação da sua estrutura, promoção 

da erosão (frequência do cultivo), colmatação ou alagamento, na sua composição química, por 

imputar desequilíbrios nutritivos, por salinização ou por acumulação de elementos orgânicos 

poluentes, ou em termos bióticos, pelo favorecimento da proliferação de pragas e doenças ou, 

pelo contrário, pela esterilização do solo. 

 

No conjunto destaca-se incorporação dos efluentes ser efetuado na Exploração há vários anos, 

integrado nas atividades agrícolas da Exploração, sem que se tenha verificado qualquer impacte 

negativo e identificando situações onde a fertilidade dos solos foi largamente beneficiada. Por 

outro lado, a aplicação dos efluentes em solos agrícolas permite reduzir e em alguns casos eliminar 

a aplicação de adubos químicos, com enormes vantagens económicas e ambientais num quadro 

de bioeconomia circular. Desta forma pode concluir-se que, caso sejam tomadas as devidas 

precauções no espalhamento do efluente (medidas de minimização e plano de monitorização), e 

o uso de meios e técnicas adequadas, os impactes negativos sobre os solos serão negligenciáveis, 
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sendo largamente ultrapassados pelos benefícios que resultam da fertilização das culturas 

existentes. O impacte positivo esperado será, essencialmente a nível da redução de utilização de 

adubos minerais, e o aumento do nível de matéria orgânica a médio/longo prazo, sendo expectável 

à melhoria da fertilidade do solo, assim como a sua capacidade produtiva devido ao aumento do 

efeito tampão e capacidade de retenção da água e dos nutrientes no solo. 

 

6.6.3. Fase de desativação  

No decurso da fase de desativação da Exploração de bovinos prevê-se que ocorra a demolição 

de todos edifícios e o desmantelamento das infraestruturas implantadas no terreno, seguido do 

enchimento e modelação topográfica das lagoas do sistema de retenção. Após o encaminhamento 

de todos os resíduos para destino final apropriado, efetuar-se-á a recuperação paisagística de 

todas as áreas afetas à Exploração. Esta recuperação deverá integrar a descompactação dos 

solos, seguida do espalhamento de uma camada de terra viva sobre todos os locais a renaturalizar 

e, posteriormente, de plantações/sementeiras de vegetação apropriada. 

  

6.7. Ordenamento do Território  

 

O ordenamento do território surge como um elemento fundamental para a análise de determinado 

projeto ou atividade sobre a sua tradução espacial e territorial. O projeto considera e integra o 

desenvolvimento do território previsto e equilibrado ao local. Neste quadro prevê-se o respeito 

pelas condições, processos, planeamento e ordenamento previsto a nível municipal. Ao longo do 

projeto esteve sempre presente a sensibilidade e o potencial de utilização dos recursos naturais e 

a dinâmica introduzida pelas políticas de desenvolvimento e pelas opções de desenvolvimento 

económico-social, no médio e longo prazo. Eventualmente na fase de desativação pode ser 

necessário o desmantelamento das instalações com a potencial eliminação da área 

impermeabilizada do solo e a reposição das condições iniciais do mesmo. 

 

6.8. Ecologia  

No que respeita à fauna os impactes identificados resultam, essencialmente, de perturbações 

originadas pela criação de animais em regime extensivo. Entende-se que existirão impactes 
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cumulativos maioritariamente ao nível dos solos, da flora local, do uso do solo e dos recursos 

hídricos, os quais, apesar de negativos, não serão significativos.  

Do ponto de vista da Ecologia, ao nível da flora, não existem impactes significativos a registar, 

uma vez que a Exploração já existe há alguns anos e que os impactes decorrentes da sua 

instalação já ocorreram. Salienta-se, porém, que o pastoreio dos animais em regime extensivo 

condiciona a vegetação existente e leva à exposição do solo, embora estes impactes sejam 

passíveis de minimização dado que o pastoreio é rotacional, ou seja, desenvolvido por vários 

parques ao ar livre existentes na Herdade, precisamente para assegurar o restabelecimento da 

vegetação. 

No que respeita à evolução da fauna local, não são esperadas alterações à situação atual. O 

montado continuará a funcionar como local de interesse e atracão para a fauna terrestre e para a 

avifauna. Embora não se tenham identificado perturbações visíveis sobre a fauna devido à 

circulação dos veículos pesados de transporte de animais e de abastecimento de matérias-primas 

à Exploração, admite-se que as mesmas ocorram e se venham a manter. 

De realçar ainda, a proximidade a áreas classificadas como Rede Natura 2000. 

Para minimizar estes efeitos, na fase de desativação da Exploração irão recuperar-se os locais 

exteriores usados pelos animais, através da rotatividade destas áreas, a fim de minimizar 

eventuais interferências. 

6.9. Paisagem  

6.9.1. Considerações gerais 

O impacte visual associado à atividade agropecuária, é avaliado considerando a caracterização 

da situação de referência em termos paisagísticos, e as características visuais mais relevantes da 

Exploração em causa. Tendo em consideração as características do projeto, pode-se considerar 

que os elementos e infraestruturas de apoio à Exploração não serão muito significativos do ponto 

de vista da afetação da paisagem, uma vez que a dimensão da área afetada e volumetria bem 

como da cor das construções, é muito reduzida comparativamente com a área total da 

propriedade, não apresentando expressão significativa.  
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6.9.2. Fase de construção/remodelação  

 

Na fase de construção/remodelação, verificar-se-ão efeitos negativos na perceção sensorial da 

estética e carácter do local, relacionados com a atividade das zonas onde decorre a obra, 

movimento de veículos e materiais e homens. Destaca-se, no entanto, que os trabalhos a 

desenvolver nesta fase decorrerão num período curto. Considera-se que os impactes gerados 

serão de natureza negativa, pelo ligeiro aumento do número de elementos espaciais que provocam 

impactes pouco significativos tendo em conta a restrita área onde se encontram e as soluções 

apresentadas. 

6.9.3. Fase de Exploração  

Toda a área de intervenção do projeto se enquadra em zonas de elevada qualidade paisagística 

(ou seja, sistemas agroflorestais e pastagens). Dadas as características de ocupação do solo 

presentes na área, que conferem a toda esta zona um forte carácter rural, próprio da paisagem 

dos montados do Alentejo, e as condições de visibilidade do local, considerou-se que a área em 

estudo apresenta uma sensibilidade paisagística e visual média a elevada.  

Assim, durante a fase de Exploração, prevê-se que os impactes visuais sejam elevados, no 

entanto pouco significativos tendo em conta que os edifícios e infraestruturas de apoio ao 

funcionamento da Exploração apresentam uma estrutura e volumetria reduzidas, prevendo-se que 

a sua atividade não afete a estrutura e funcionamento da paisagem local. 

6.9.4. Fase de desativação  

Durante esta fase a Exploração prevê-se que se proceda à demolição de todos edifícios e 

desmantelamento das infraestruturas implantadas, deverá efetuar-se a recuperação paisagística 

de toda a área afetada, através do espalhamento de uma camada de terra vegetal e posterior 

implantação de vegetação herbácea, arbustiva e arbórea apropriada à situação. Estas medidas 

constituirão um impacte moderadamente benéfico sobre os recursos paisagísticos existentes na 

envolvente. 

6.10. Ambiente Sonoro 

A afetação do ambiente sonoro pelo projeto em estudo, pode ocorrer nas fases 

Construção/remodelação, de Exploração e Desativação. Na fase de 

construção/remodelação as atividades de remodelação interna dos edifícios e o tráfego de 

viaturas, em especial de pesados serão geradoras de ruído. Considera-se por isso, que esta fase 
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poderá gerar impactes negativos ao nível do ruído ambiente embora pouco significativos, 

temporários e reversíveis.  

Na fase de Exploração os impactes ao nível do ruído ficarão a dever-se, essencialmente, à 

circulação de viaturas pesadas para transporte de alimentos, produtos da exploração e de animais. 

Uma vez que não se prevê o aumento de tráfego de viaturas, pode afirmar-se com segurança, que 

não ocorrem impactes significativos sobre o ambiente sonoro da envolvente. Na fase de 

descativação o ruído será gerado pelas atividades de desmantelamento dos equipamentos e de 

demolição dos edifícios. Por isso, considera-se, que esta fase poderá gerar impactes negativos ao 

nível do ruído ambiente embora pouco significativos, temporários e reversíveis. 

6.11. Resíduos e Efluentes 

6.11.1. Considerações gerais 

A Exploração “Herdade Vale de Cardeiros” será responsável pela geração de resíduos nas fases 

de construção, Exploração e desativação, no entanto a tipologia de resíduos a gerar nas diferentes 

fases será bastante distinta. 

A pecuária, terá uma preocupação com a gestão dos resíduos da Exploração, quer se trate dos 

efluentes pecuários, quer de resíduos de fito fármacos e de medicamentos de uso veterinário, quer 

dos restantes resíduos. 

Existem locais apropriados de armazenagem intermédia, onde este tipo de resíduos poderá ser 

depositado, cabendo depois à firma “VALNOR” a sua recolha e tratamento. 

6.11.2. Fase de construção/remodelação  

Todos os resíduos, produzidos na Exploração, são devidamente acondicionados, para posterior 

recolha da empresa VALNOR, empresa líder de mercado e que gere os resíduos do Norte 

Alentejano. Este sistema, destina-se a assegurar a recolha e a valorização de resíduos de 

embalagens vazias de medicamentos veterinários ou que se encontrem fora de uso e de 

produtos de uso veterinário. 

Em alguns casos, poderá ser o médico veterinário que, ao deslocar-se à Exploração e ao 

administrar o medicamento aos animais, ele próprio assegura o destino da embalagem vazia, 

para os contentores seletivos que se encontram instalados na Exploração. 

Em qualquer dos casos atrás referidos, será sempre uma boa prática na Exploração pecuária 

a separação dos diferentes resíduos e, sempre que possível, a sua canalização para a entidade 
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responsável pela sua recolha e reciclagem/valorização, pelo que se consideram respeitadas 

todas as normas legais, sobre esta matéria. 

6.11.3. Fase de Exploração  

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

embalagens de papel e cartão, embalagens de plástico, embalagens de metal, pneus e telas de 

impermeabilização dos silos e outros resíduos a serem recolhidos pelas entidades competentes e 

legais com quem se mantém contrato de recolha dos resíduos. 

 

6.11.4. Fase de desativação  

Na fase de descativação os resíduos gerados pelas atividades de desmantelamento dos 

equipamentos e de demolição dos edifícios serão triados e encaminhados devidamente para os 

diferentes e apropriados destinos finais. No final, considera-se por isso, que esta fase poderá gerar 

impactes negativos ao nível do volume de resíduos produzidos embora pouco significativos, 

temporários e reversíveis. 

 

6.12. Património  

6.12.1. Considerações prévias  

A caracterização dos impactes do Projeto da Exploração em análise, no descritor Património, 

apresenta como parâmetro de análise o grau ou relação de proximidade entre as componentes do 

Projeto e as ocorrências de interesse cultural identificadas e descritas na Situação de Referência. 

Embora os trabalhos no terreno e a inquirição de especialistas indiquem o contrário, mas tendo 

em conta as ocasionais condições gerais de visibilidade do terreno, quando combinadas na 

deteção de vestígios históricos, determinadas pela vegetação, e embora o cuidado de observação, 

pode-se excluir a possibilidade de existirem vestígios arqueológicos ocultos no solo. 

6.12.2. Fase de construção/remodelação  

Tendo em consideração que os trabalhos associados à fase de construção/remodelação se 

reportam apenas à remodelação dos edificados existentes não se identificam impactes negativos, 

nesta fase. 
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6.12.3. Fase de Exploração  

O normal funcionamento da Exploração pecuária e agrícola (circulação, lavoura, melhoramento de 

acessos) poderá ter efeitos de degradação, embora não se preveja a ocorrência de impactes 

negativos dada a tipologia de intervenção prevista no presente projeto.  

6.12.4. Fase de desativação  

Os resultados obtidos nas fases de construção/remodelação e de Exploração do projeto poderão 

orientar a caracterização dos impactes expectáveis, resultantes da desativação do Projeto. 

6.13. Saúde humana  

6.13.1. Fase de construção/remodelação  

Na fase de ampliação da Herdade, com a execução das obras serão proporcionados alguns postos 

de trabalho. No entanto esta fase poderá acarretar alguns impactes negativos temporários para a 

qualidade do ar, qualidade dos recursos hídricos (lavagens das infraestruturas, por exemplo) e 

ambiente sonoro sem impactes significativos sobre a saúde humana. 

6.13.2. Fase de Exploração 

Durante a fase de Exploração a Herdade proporciona diversos postos de trabalho. No conjunto 

considera-se que nesta fase, o Projeto terá impactes positivos que se consideram significativos 

sobre os determinantes socioeconómicos da saúde humana por contribuir diretamente para a 

melhoria das condições de vida.  

Ao nível dos determinantes ambientais da saúde, a Exploração poderá afetar em parte a qualidade 

do ar, a qualidade dos recursos hídricos ou afetar o recurso solo, resultado do tráfego e atividades 

agropecuárias que venham a ser desenvolvidas no local. A paisagem local também sofrerá 

afetações, resultado da alteração da ocupação do solo com a ampliação das infraestruturas.  

Pelas análises dos fatores qualidade do ar, recursos hídricos e paisagem, considera-se que o 

impacte global sobre os determinantes ambientais, apesar de negativo, será pouco significativo. A 

significância destes impactes é atenuada principalmente pela distância aos aglomerados urbanos 

mais próximos. 

6.13.3. Fase de desativação  

Tal como acontece na fase de ampliação, esta fase proporciona postos de trabalho para todo o 

processo de desmantelamento. No entanto esta fase poderá acarretar alguns impactes negativos 

associados à perda dos postos de trabalho daqueles que sempre acompanharam a evolução da 
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Herdade e fizeram parte da sua história. A demolição das infraestruturas irá causar impactes ao 

nível das emissões de gases libertados pelos veículos, poeiras e odores. Além disso, irá promover 

a acumulação temporária de resíduos de obra em massa, degradação e compactação dos solos 

e afetação do ambiente sonoro.    

6.14. Socioeconomia  

6.14.1. Considerações prévias  

 

A Exploração agropecuária em análise constitui, indiscutivelmente, um fator de dinamismo social 

e económico à escala local, dada a sua contribuição positiva para a região e para a manutenção 

e aplicação de postos de trabalho. Por outro lado, a empresa que gere a Exploração mantém 

contactos comerciais com outras empresas da região, para onde é escoada a produção da 

Exploração. Neste sentido, pode dizer-se que a contribuição direta e indireta desta Exploração 

para a economia e para o emprego regional, embora dificilmente quantificável, ultrapassa 

claramente a contribuição direta já acima referida.  

Pelas razões apontadas, pode concluir-se que os impactes da atividade desta Exploração agrícola 

para o sistema económico e social da região em que se insere são, globalmente, de carácter 

positivo e tendencialmente duradouros.  

Os eventuais impactes negativos estarão relacionados, sobretudo, com problemas de carácter 

ambiental, tratados com maior profundidade nos fatores correspondentes. A ocorrência desses 

impactes, no entanto, pode também interferir negativamente nos sistemas socioeconómicos 

locais, ainda que indiretamente. 

 

6.14.2. Fase de construção/remodelação  

O reduzido volume de intervenções previstas nesta fase e a distância aos aglomerados urbanos 

mais próximos, permite antecipar que os impactes negativos resultantes venham a ter expressão 

pouco significativa. Poderão, inclusivamente, identificar-se alguns efeitos positivos deste 

processo, ao nível socioeconómico, pelo impacte que poderá ter na dinamização de pessoal 

técnico de apoio às intervenções previstas, tanto ao nível da conceção como da execução.  

Nesta fase poderão ainda ocorrer reflexos ao nível da circulação rodoviária nas vias de acesso 

direto à Exploração (decorrentes do afluxo de pessoas e bens de equipamento envolvidas na 
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implementação dos processos de adaptação). Contudo, quer pelo reduzido volume de tráfego 

previsto, quer pelo perfil e intensidade de tráfego que estas vias apresentam atualmente, estima-

se que estes impactes negativos, a existirem, serão certamente pouco significativos e limitados no 

tempo. 

6.14.3. Fase de Exploração  

Esperam-se impactes positivos mais significativos, associados à manutenção dos postos de 

trabalho diretos na Exploração em causa, e também no emprego indireto, associado às empresas 

que com ela mantêm relações comerciais ao nível dos factos de produção e produtos finais. O 

licenciamento da Exploração irá contribuir para o reforço de uma atividade que apresenta um papel 

de relevo na economia do concelho, quer pelos postos de trabalho estabelecidos, assim como do 

pagamento de impostos ao Estado e taxas municipais, assim como da dinamização da economia 

através das relações económicas com diversos agentes de prestação de bens e serviços. 

Com efeito, o Projeto em análise contribuirá para o reforço do sector da produção animal a nível 

local e regional, impacte importante em termos da estrutura produtiva local, onde a agropecuária 

detém um papel de destaque. 

6.14.4. Fase de desativação  

Nesta fase, os principais impactes socioeconómicos estarão associados ao incremento de postos 

de trabalho decorrentes das ações de desmantelamento de equipamentos e tubagens, demolição 

de edifícios e transporte de materiais e escombros. Tem, assim, impactes similares aos da fase 

de adaptação. Os impactes mencionados assumirão um carácter positivo, direto, local, temporário 

e reduzida magnitude e significância, tendo em conta as atividades a realizar. 
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6.15. Síntese dos Impactes identificados  

O quadro que se segue apresenta uma síntese da identificação e avaliação dos impactes ambientais previstos com a implementação do projeto de ampliação da 

Herdade Vale de Cardeiros, organizados por fator ambiental e fase de implementação do projeto, devendo considerar-se a seguinte legenda: 

Legenda: C: Fase de Construção; E: Fase de Exploração; D: Fase de Desativação    Efeito Positivo;  Efeito Negativo 

 Impacte Negativo Significativo  Impacte Negativo Pouco Significativo 
 Impacte Positivo Significativo  Impacte Positivo Pouco Significativo 

 

Quadro 58. Síntese da identificação e avaliação dos impactes ambientais previstos com a implementação do projeto de ampliação da Herdade Vale de Cardeiros 

Descritor ambiental Fase Impacte ambiental  Efeito Natureza  Duração  Reversibilidade  Extensão  Nível de significância  

Clima e Alterações 
climáticas  

 

C/D 
Emissão de GEE como resultado da circulação de máquinas, movimentação 
de terras e operações de carga e descarga.  

Direta Temporário Reversível 
Regional / 

Local 
Pouco 

Significativo 

E 
Emissão de GEE como resultado da circulação de máquinas e equipamentos 
e veículos pesados associados ao normal funcionamento da Exploração.  

Direta Permanente Reversível 
Regional / 

Local 
Pouco 

Significativo  

Qualidade do Ar 

 

C 
Emissão de poeiras resultantes da circulação de máquinas, movimentação de 
terras e operações de remodelação.  

Direta Temporário Reversível Local  Significativo 

C Emissão de gases de combustão de veículos e equipamentos motorizados. 
 

Direta Temporário Reversível Local Significativo 

E 
Geração de poluentes atmosféricos a partir das instalações onde se encontram 
os animais, das lagoas do sistema de retenção das águas residuais e do acesso 
à Exploração. 

 
Direta Temporário Reversível Local Significativo 

D 
Emissão de poeiras resultantes das atividades de demolição dos edifícios e do 
tráfego de viaturas.  

Direta Temporário Reversível 
Regional / 

Local 
Significativo 

Recursos Hídricos 

 
C/D 

Consumo de água no processo construtivo, nas operações gerais do estaleiro 
e obras, preparação e aplicação de betão, lavagem de equipamentos, entre 
outros. 

 
Direta Temporário Reversível Local  Pouco Significativo 
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Descritor ambiental Fase Impacte ambiental  Efeito Natureza  Duração  Reversibilidade  Extensão  Nível de significância  

E 
Degradação da qualidade das águas superficiais em alturas de elevada 
precipitação que possam provocar a lixiviação do fertilizante, deste para as 
linhas de água próximas originando à contaminação com fósforo e azoto. 

 
Indireta Temporário Reversível Local Significativo 

E 
Eventual rutura nas condutas dos efluentes produzidos na Herdade poderá 
provocar a contaminação das águas subterrâneas.  

Direta Temporário Reversível Local Significativo  

E Cargas poluentes de origem difusa (azoto e fósforo). 
 

Direta Permanente Mitigável Local Significativo 

E/D 
Consumo de água pelas atividades e processos produtivos a implementar em 
cada lote, bem como pelas ações de lavagem dos arruamentos e rega de 
espaço verdes. 

 
Direta Permanente Mitigável Local Pouco Significativo 

E 
Eventual rejeição acidental de águas residuais não sujeitas pré-tratamento 
adequado (se aplicável por lei).  

Direta Temporário Mitigável Local Significativo 

E 
Rejeição de águas residuais urbanas das instalações sanitárias e sociais dos 
lotes, encaminhadas para tratamento em ETAR e libertadas no meio recetor.  

Direta Temporário Mitigável Local Significativo 

Geomorfologia e 
Geologia  

 

C/E 
Poderão se verificar na geologia e hidrogeologia a contaminação das águas 
subterrâneas devido às descargas das águas residuais e ao espalhamento 
dos efluentes líquidos. 

 
Direta  Temporário Mitigável Local Pouco Significativo 

C/E 
Alteração permanente da topografia e morfologia resultante da preparação de 
loteamento, cuja intervenção compreende as operações de terraplanagem, 
pavimentação e sinalização rodoviária horizontal. 

 
Direta  Temporário Reversível Local Pouco Significativo 

Solos e Capacidade 
de Usos do Solo 

 

C Movimentação de terras nas escavações e aterros com uma destruição do 
perfil natural do solo.  

Direta  Temporário Reversível Local Pouco Significativo 

C 
Desmatação / desarborização e eventuais problemas de erosão em caso de 
ocorrência de precipitação intensa.  

Direta  Temporário Reversível Local Pouc Significativo 

C Condicionamento de uso de solo por um curto período de tempo.  
Direto / 
Indireto 

Temporário Reversível Local Pouco Significativo 

C 
Circulação de máquinas, causando a compactação do solo e potencial 
contaminação dos solos pela descarga acidental de óleos, combustíveis e/ou 
lubrificantes. 

 
Direto / 
Indireto 

Temporário Reversível Local Pouco Significativo 

C Produção de resíduos e águas residuais. 
 

Direta Temporário Mitigável Local Pouco Significativo 
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Descritor ambiental Fase Impacte ambiental  Efeito Natureza  Duração  Reversibilidade  Extensão  Nível de significância  

E 
Possibilidade de ocorrer contaminação de solos pelo derrame associados à 
presença de veículos e máquinas que levam à adição no solo de compostos 
que podem modificar as suas características naturais. 

 
Direto / 
Indireto 

Temporário / 
Permanente 

Mitigável Local Pouco Significativo 

E 
Poderá ocorrer derrames ou quedas dos contentores de armazenamento, fugas 
dos materiais nos locais de armazenamento ou descarga, entre outras 
situações.  

 
Direto / 
Indireto 

Temporário / 
Permanente 

Mitigável Local Pouco Significativo 

E 
Efeito benéfico da fertilização dos solos por efluentes com um elevado teor de 
nutrientes para os solos.  

Direta 
Temporário / 
Permanente 

Reversível Local Pouco Significativo 

E 
Espalhamento de efluente animal, efluente bruto, com uma grande quantidade 
de microrganismos, valores elevados de matéria orgânica e de sólidos 
suspensos e quantidades apreciáveis de micronutrientes. 

 
Direta 

Temporário / 
Permanente 

Reversível Local Pouco Significativo 

E Existência de um sistema de retenção com lagoas.   
 

Direta Permanente Reversível Local Significativo 

E 
Existência de sistemas de retenção dos efluentes e, inevitavelmente, ocorrência 
de atividade biológica que conduzirá à redução dos teores de vários elementos, 
nomeadamente o azoto. 

 
Direta 

Temporário / 
Permanente 

Reversível Local Significativo 

E 
Espalhamento do efluente para garantir o fornecimento de nutrientes às plantas, 
permitindo reduzir a adição de adubos químicos/minerais.  

Direta 
Temporário / 
Permanente 

Reversível Local Significativo 

E Espalhamento do efluente como valorização de um subproduto. 
 

Direta 
Temporário / 
Permanente 

Reversível Local Significativo 

E 

A aplicação de efluentes pode causar alterações de natureza física, pela 
degradação da sua estrutura, promoção da erosão (frequência do cultivo), 
colmatação ou alagamento, na sua composição química, por imputar 
desequilíbrios nutritivos, por salinização ou por acumulação de elementos 
orgânicos poluentes, ou em termos bióticos, pelo favorecimento da proliferação 
de pragas e doenças ou, pelo contrário, pela esterilização do solo. 

 
Direto / 
Indireto 

Temporário / 
Permanente 

Reversível Local Significativo 

D 
Demolição de todos edifícios e o desmantelamento das infraestruturas 
implantadas no terreno.  

Direta Temporário Reversível Local Significativo 

Ordenamento do 
Território 

 

C/E 
Compatibilização do projeto com os instrumentos de gestão territorial aplicáveis 
e com as estratégias de desenvolvimento do território, valorizando uma zona 
de interesse municipal e regional. 

 
Direto / 
Indireto 

Temporário Irreversível 
Regional / 

Local 
Pouco Significativo 

D 
Eliminação da área impermeabilizada do solo e reposição das condições iniciais 
do mesmo.  

Direto / 
Indireto 

Temporário Irreversível Local Pouco Significativo 
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Descritor ambiental Fase Impacte ambiental  Efeito Natureza  Duração  Reversibilidade  Extensão  Nível de significância  

Ecologia 

 

C/D 
Remoção do coberto vegetal na área de intervenção, e consequente destruição 
de flora existente.  

Direta Temporário Mitigável  
Regional / 

Local 
Pouco Significativo 

C/D 

Emissão de poeiras e perturbação das comunidades de fauna existentes como 
resultado da circulação de máquinas, movimentação de terras e operações de 
carga e descarga, emissão de gases de combustão de veículos e equipamentos 
motorizados. 

 
Direta Temporário Mitigável Local Pouco Significativo 

C/E 
Produção e armazenamento de resíduos nas instalações de apoio ao estaleiro 
e de águas residuais associadas à Exploração.  

Direta Temporário Mitigável Local Pouco Significativo 

D 
Recuperação dos locais exteriores usados pelos animais e respetivas 
instalações.   

Direta Temporário Reversível Local Significativo 

Paisagem 

 

C 

Impacte visual da obra, com introdução temporária de elementos dissonantes 
na paisagem (nomeadamente o estaleiro de obras, os efeitos da movimentação 
de terras e a movimentação de veículos pesados e maquinaria pesada 
associada à obra). 

 
Direto / 
Indireto 

Permanente  Reversível Local Pouco Significativo 

E Enquadramento da Exploração em zonas de qualidade paisagística média. 
 

Direto / 
Indireto 

Permanente  Reversível Local Significativo 

D 
Recuperação paisagística de toda a área afetada, através do espalhamento de 
uma camada de terra vegetal e posterior implantação de vegetação apropriada 
à situação 

 
Direto / 
Indireto 

Permanente  Reversível Local Significativo 

Ambiente Sonoro 

 

C 
Emissão de ruído e vibrações decorrentes da circulação de veículos e 
maquinaria pesada, corte de vegetação, movimentação de terras, e outras 
obras de infraestruturação ou operações gerais. 

 
Direta Temporário Irreversível Local Pouco Significativo 

E 
Emissão de ruído e vibrações decorrentes da circulação de veículos pesados e 
ligeiros, e das atividades produtivas e/ou transporte de rações e de animais.  

Direta Temporário Irreversível Local Pouco Significativo 

D 
Atividades de desmantelamento dos equipamentos e de demolição dos 
edifícios.  

Direta Temporário Reversível Local Pouco Significativo 

Resíduos  

 

C 
Produção de resíduos provenientes das atividades/obras de aumento da 
Exploração.  

Direta Temporário Mitigável Local Pouco Significativo 

E 
Produção de efluentes pecuários, quer de resíduos de fito fármacos e de 
medicamentos de uso veterinário, quer dos restantes resíduos.  

Direta Temporário Mitigável Local Pouco Significativo 
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Descritor ambiental Fase Impacte ambiental  Efeito Natureza  Duração  Reversibilidade  Extensão  Nível de significância  

E/D 
Produção de diversos resíduos, destacando-se: os resíduos hospitalares, as 
embalagens de papel e cartão, embalagens de plástico, embalagens de metal, 
pneus e telas de impermeabilização dos silos e outros resíduos 

 
Direta Temporário Mitigável Local Significativo 

D Desmantelamento em massa dos equipamentos e de demolição dos edifícios. 
 

Direta Temporário Mitigável Local Pouco Significativo 

Património 

 

C/D 
Afetação de eventuais valores patrimoniais não detetados na prospeção 
arqueológica durante as ações de corte de vegetação, movimentação de terras, 
infraestruturação da área e execução das redes de drenagem pluvial. 

 
Direta Permanente Mitigável 

Regional / 
Local 

Pouco Significativo 

E 
O funcionamento normal da Exploração pecuária e agrícola (circulação, 
lavoura, melhoramento de acessos).  

Direta Permanente Mitigável Local Pouco Significativo 

Saúde Humana 

 

C Potenciais descargas acidentais de poluentes para o meio hídrico ou para os 
solos – doenças relacionadas com serviços ambientais e poluição acidental.  

Direta Permanente Reversível Local Significativo 

C Acidentes e ferimentos.  
Direta Temporário Reversível Local Significativo 

C Criação de mais oportunidades de emprego e de rendimento económico. 
 

Direta Temporário  Reversível 
Regional / 

Local 
Significativo 

C/E Alteração nos padrões de uso do solo e disponibilidade de terra para a 
agricultura.  

Direta Permanente Reversível 
Regional / 

Local 
Pouco Significativo 

C/E Destruição ou alteração das condições dos espaços naturais. 
 

Direta Permanente Reversível 
Regional / 

Local 
Pouco Significativo 

E Criação de mais oportunidades de emprego e de rendimento económico.  
Direto / 
Indireto 

Temporário / 
Permanente 

Reversível 
Regional / 

Local 
Significativo 

Socioeconomia 

 

C Influência das atividades construtivas no emprego e na economia local.  
 

Direto / 
Indireto 

Temporário / 
Permanente 

Reversível 
Regional / 

Local 
Significativo 

C Afetações ao nível das áreas urbanas, habitacionais e infraestruturas. 
 

Direto / 
Indireto 

Temporário / 
Permanente 

Reversível 
Regional / 

Local 
Significativo 

C/D 
Reflexos ao nível da circulação rodoviária nas vias de acesso direto à 
Exploração.  

Direto / 
Indireto 

Temporário / 
Permanente 

Reversível 
Regional / 

Local 
Pouco Significativo 
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Descritor ambiental Fase Impacte ambiental  Efeito Natureza  Duração  Reversibilidade  Extensão  Nível de significância  

E 
Contributo para o reforço do sector da produção animal a nível local e 
regional.  

Direto / 
Indireto 

Temporário / 
Permanente 

Reversível 
Regional / 

Local 
Significativo 

E 
Manutenção dos postos de trabalho diretos na Exploração em causa, e 
também no emprego indireto, associado às empresas que com ela mantêm 
relações comerciais. 

 
Direto / 
Indireto 

Temporário / 
Permanente 

Reversível Local Significativo 

E 
Dinamização da economia através das relações económicas com diversos 
agentes de prestação de bens e serviços.  

Direto / 
Indireto 

Temporário / 
Permanente 

Reversível 
Regional / 

Local 
Significativo 

D 
Incremento de postos de trabalho decorrentes das ações de desmantelamento 
de equipamentos e tubagens, demolição de edifícios e transporte de materiais 
e escombros 

 
Direto / 
Indireto 

Temporário  Reversível 
Regional / 

Local 
Significativo 
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7. MEDIDAS MITIGADORAS 

7.1. Introdução  

A identificação dos principais impactes da Exploração da Herdade de Vale de Cardeiros 

precede a definição de medidas corretivas e minimizadoras para o adequado equilíbrio do 

ambiente na área de intervenção e na sua envolvente. Neste capítulo são apresentadas as 

medidas e ações a adotar, com vista à minimização das perturbações previstas. Estas medidas 

referem-se às soluções técnicas e ambientalmente mais adequadas, no quadro das melhores 

técnicas disponíveis de forma a garantir que o Projeto constitua uma referência no domínio da 

integração e proteção ambiental. 

Para a numeração/codificação das medidas foi adotada a seguinte nomenclatura (Quadro 59). 

Quadro 59. Codificação por descritores 

Código Significado 

GG Geomorfologia e Geologia 

RH Recursos Hídricos 

SO Solos e Capacidade de Uso do Solo 

OT Ordenamento do Território 

EC Ecologia 

PA Paisagem 

QA Qualidade do Ar 

AS Ambiente Sonoro 

RS Resíduos 

PT Património 

SE Socioeconomia 
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7.2. Qualidade do Ar 

Com o objetivo de minimizar os potenciais impactes neste descritor na fase de 

construção/remodelação devem ser consideradas as seguintes medidas: 

QA.01. A zona da obra deverá ser vedada de modo criar uma barreira física à dispersão de 

poluentes, nomeadamente poeiras; 

QA.02. Dever ser garantida a limpeza e humedecimento regular dos acessos e áreas afetas à 

obra, em especial durante períodos secos; 

QA.03. A execução de escavações deverá ser efetuada de forma a evitar os períodos mais 

secos e ventosos, e consequentemente diminuir o efeito da suspensão de partículas para o ar 

ambiente e a sua dispersão por ação do vento. 

 

Na fase de Exploração, as ações geradoras de impactes devem-se essencialmente à 

circulação de viaturas pesadas no acesso à Exploração (não asfaltado) – partículas em 

suspensão -, ao processo de produção e à retenção e espalhamento de efluentes - odores.  

As medidas minimizadoras destes impactes a adotar serão as seguintes: 

QA.04. O caminho não asfaltado deverá ser regado e regularizado com tout-venant nas zonas 

mais problemáticas;  

QA.05. Os pavilhões deverão ser devidamente ventilados de forma a reduzir os níveis de 

amoníaco e H2S, evitando a formação de odores. 

QA.06. Os pavilhões deverão ser devidamente ventilados de forma a reduzir os níveis de 

poluentes atmosféricos, evitando a formação de odores. 

QA.07. Os sistemas de ventilação devem ser submetidos a um programa de manutenção 

periódica adequado, de modo a minimizaras emissões de partículas (PM10). 

QA.08. Deverá ser garantido o tratamento adequado dos resíduos e efluentes residuais 

gerados, de modo a minimizar as emissões de H2S de e outros poluentes. 

QA.09. De modo a minimizar a libertação de odores deverão ser adotadas as boas praticas 

agrícolas, nomeadamente no que diz respeito ao manuseamento e utilização de chorumes, em 

particular quanto ao seu espalhamento no solo. 

QA.10. O transporte de subprodutos (chorumes) deverá ser efetuado utilizando coberturas 

adequadas de forma a controlar a libertação de odores e daí advirem incómodo para as 

populações.  
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QA.11. Adicionalmente deverá ser considerada a possibilidade de plantação de uma cortina 

arbórea e arbustiva densa e a vários níveis à volta das instalações do perímetro da Exploração, 

com vista a minimizar a propagação dos maus odores. 

Na fase de desativação deverão ser adotadas medidas no sentido de minimizar a geração de 

poluentes, em especial de partículas. Nesta fase, deverá ser reforçada a rega dos caminhos. 
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7.3. Recursos Hídricos  

De forma a minimizar os impactes previstos para os Recursos Hídricos deverão ser adotadas as 

seguintes medidas de minimização para a fase de construção/remodelação: 

RH.01. Recomenda-se a reflorestação das áreas livres de forma a promover a infiltração e 

recarga; 

RH.02. Recomenda-se a criação de depressões no terreno, nos locais intervencionados e onde 

tal seja possível sem por em causa a segurança e a operacionalidade exigida ao local, de forma 

a promover a infiltração e recarga; 

RH.03. Recomenda-se a limpeza de toda a área afetada pela obra e devido encaminhamento 

dos resíduos produzidos durante esta fase. 

Durante a fase de Exploração devem seguir-se as seguintes medidas: 

RH.04. Recomenda-se a manutenção preventiva de todos os equipamentos eletromecânicos 

e viaturas afetas ao sistema de gestão de efluentes, de forma a garantir a sua operacionalidade; 

RH.05. Recomenda-se o armazenamento e encaminhamento dos resíduos produzidos na 

Exploração para os destinos adequados, a fim de serem evitadas situações de produção de 

efluentes contaminados; 

RH.06. Recomenda-se a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos em 

instalações para tal destinadas, devidamente apropriadas com as infraestruturas de drenagem, 

recolha e tratamento em caso de derrame; 

RH.07. Recomenda-se a promoção do uso eficiente da água, procurando adotar sempre que 

possível, sistemas de limpeza com produções mínimas de efluentes e baixos consumos de 

água; 

RH.08. Recomenda-se que utilizem meios que possibilitam um menor consumo e a redução de 

desperdícios; 

RH.09. Nos bebedouros dos animais, deverão ser instaladas boias de nível constante que 

permitem a abertura e fecho automático da água, sem que existam a possibilidade de 

desperdícios; 
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RH.10. Nas lavagens das instalações, deverão ser adotados equipamentos que possibilitem obter 

maior pressão na saída do jato de água, para que a limpeza e lavagem sejam mais eficazes com 

menor consumo; 

RH.11. Os autoclismos das instalações sanitárias deverão possuir a possibilidade de meia 

descarga; 

Na fase de desativação as medidas devem ser as que são referidas acima. 
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7.4. Geomorfologia e geologia  

Na Situação de Referência e na Avaliação de Impactes não foram identificados impactes negativos 

neste descritor.  Mesmo assim, recomenda-se a adoção de medidas na fase de 

construção/remodelação, nomeadamente:  

GG.01. Limitar a circulação de maquinaria fora dos acessos e áreas impermeabilizadas existentes 

no local, a fim de evitar a desnecessária compactação dos solos;  

GG.02. Recomenda-se a realização da obra durante o tempo seco; 

GG.03. Recomenda-se que seja garantida a estabilidade dos depósitos de terras temporários; 

GG.04. Recomenda-se que seja garantida a estabilidade dos taludes das valas abrir; 

GG.05. Recomenda-se a abertura e fecho de valas no menor tempo possível. 

Na fase de Exploração não se constataram impactes negativos considerados significativos que 

exijam a aplicação de medidas de minimização.  

 

Na fase de desativação deverá: 

GG.06. Ser garantido o efetivo desmantelamento, limpeza e recuperação paisagística de todas as 

áreas construídas afetas à Exploração de Vale de Cardeiros, incluindo as necessárias operações 

de descompactação dos solos. 

GG.07. Recomenda-se a restrição das movimentações de veículos e máquinas existentes na fase 

de desativação, aos caminhos existentes e aos locais nos quais seja necessário à sua presença; 

GG.08. Recomenda-se a limpeza de toda a área afetada pelas intervenções e devido 

encaminhamento dos resíduos produzidos durante esta fase; 

GG.09. Recomenda-se a reflorestação das áreas livres de forma a promover a infiltração e a 

recarga do solo. 
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7.5. Solos e Capacidade de Usos do Solo 

 

Na Situação de Referência e na Avaliação de Impactes não são expectáveis impactes sobre os 

solos no decurso da fase de construção/remodelação embora possam ser adotadas algumas 

medidas, nomeadamente:  

SO.01. Limitar a circulação de maquinaria fora os acessos e áreas impermeabilizadas existentes 

no local;  

SO.02. Todos os materiais poluentes (combustíveis, lubrificantes) deverão ser instalados e 

manuseados em local impermeável, a fim de prevenir a eventual contaminação dos solos.  

Relativamente à fase de exploração, para a proteção e melhoria dos solos recomenda-se a 

seguinte medida cautelar:  

SO.03. Os fertilizantes aplicados nos solos para o seu melhoramento, devem ser quantificados e 

utilizados de forma cuidadosa, visto que deve ser feita uma avaliação à composição a nível físico-

químico e microbiológico, pois a identificação das percentagens dos seus constituintes é um 

aspeto importante para que a sua aplicação seja realizada com critério adequado à satisfação das 

necessidades das culturas;  

SO.04. Garantir a efetiva rotatividade das parcelas a beneficiar com o efluente, a fim de assegurar 

que não se efetuam dotações em excesso e, deste modo, evitar a degradação física, química ou 

biológica dos solos;  

SO.05. Distribuir uniformemente o efluente na parcela a beneficiar. 

Na fase de desativação deverá ser garantido o efetivo desmantelamento, limpeza e recuperação 

paisagística de todas as áreas construídas afetas à Exploração de bovinos, incluindo as 

necessárias operações de descompactação dos solos, a fim de reconstituir, na medida do 

possível, a sua estrutura e equilíbrio. 
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7.6. Ordenamento do Território  

Não são preconizadas medidas tendentes a minimizar quaisquer impactes na fase de 

construção/remodelação. Quaisquer medidas de minimização relacionadas com os 

atravessamentos de linhas de cursos de água consideram-se contempladas nas medidas de 

minimização gerais e específicas no descritor de recursos hídricos. 

Na fase de Exploração não são preconizadas medidas de minimização de quaisquer impactes. 

Para a fase de desativação deverão de ser aplicadas as medidas preconizadas na fase de 

construção/remodelação.   
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7.7. Ecologia  

As linhas de água constituem um tipo de habitats de importância fulcral para os ecossistemas. A 

da Herdade de Vale de Cardeiros é contígua com a Ribeira de Seda, cujo lado oposto desta linha 

de água esta classificada como Rede Natura 2000.    

No interior da área de estudo, ocorrem também pontos de água, que representam habitats 

importantes, sobretudo para a fauna. Os montados constituem habitats naturais de enorme 

importância nacional, nomeadamente os montados de azinho que são os principais ecossistemas 

presentes e com um papel central na desertificação. Assim, sobre estes habitats recairão algumas 

medidas de minimização e compensação para evitar a degradação destes habitats e promovendo 

o seu melhoramento e expansão. 

Posto isto, recomenda-se na fase de Exploração as seguintes medidas de minimização:  

EC.01. A prevenção do derramamento não planeado de efluentes para os solos e para as linhas 

de drenagem, bem como das águas de lavagem da Herdade de Vale de Cordeiros;  

EC.02. A promoção da regeneração natural;  

EC.03. Deve ser feita uma escolha criteriosa dos pesticidas utilizados; 

EC.04. A renovação das árvores do montado através da plantação (com proteção adequada) ou 

sementeira de azinheiras, nomeadamente nas zonas de árvores mais velhas, todos os anos e 

durante um mínimo de 4 anos, num total que permita pelo menos substituir as árvores que vão 

desaparecendo e manter a densidade pré-existente;  

EC0.5. Preservação e conservação da vegetação ripícola, através da plantação de salgueiros, 

choupos (Populus nigra) ou freixos (Fraxinus angustifolia) e a manutenção de vedação que 

impeçam a passagem do gado. 

Na fase de desativação, a demolição dos edifícios e a remoção das infraestruturas de apoio 

deverá ser realizada de modo a afetar a menor área possível, reduzindo assim o impacte sobre a 

flora envolvente. As ações de desativação deverão ocorrer fora do período da Primavera, uma vez 

que, quer para a flora, quer para a fauna este é o período mais sensível (principal período de 

floração para a flora e reprodução para a fauna). 
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7.8. Paisagem  

Na fase de Exploração referem-se algumas medidas que permitem reduzir a maioria dos 

impactes paisagísticos negativos já descritos:  

PA.01. Minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade de forma a reduzir a 

erosão hídrica e o transporte de sólidos; 

PA.02. Garantir que não são afetas as áreas mais sensíveis do ponto de vista paisagístico, 

nomeadamente: terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água; zonas 

ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, outras áreas com espécies protegidas por lei, 

nomeadamente as azinheiras. 

Para a fase de desativação são de referir as seguintes medidas:  

PA.03. Desmontar todos os estábulos e pavilhões de apoio à produção leiteira, bem como prever 

a correta remoção de todos os equipamentos, infraestruturas e maquinaria de apoio agrícola; 

PA.04. Proceder ao restabelecimento e à recuperação paisagística de toda a área afetada pela 

Exploração de Vale de Cardeiros, mediante descompactação e arejamento dos solos e 

restabelecimento das condições naturais de infiltração;  

PA.05. Proceder à reposição topográfica original e posterior recuperação paisagística de todos os 

locais afetos à Exploração. 
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7.9. Ambiente sonoro  

Na análise efetuada no capítulo de avaliação de impactes não se prevê a ocorrência de quaisquer 

situações de violação dos limites impostos pela legislação em vigor. Esta situação resulta da 

reduzida importância das fontes ruidosas associadas ao Projeto. Assim, considera-se que não 

existe necessidade de adotar medidas de minimização específicas para este descritor. 
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7.10. Resíduos 

Como foi mencionado anteriormente, na atividade em causa, são gerados subprodutos de animais. 

Estes subprodutos podem constituir em algumas circunstâncias um veículo de difusão de perigo 

para a saúde de outros animais e até mesmo do Homem. Esses agentes perigosos constituem 

riscos de gravidade variável, justificando-se a adoção de medidas que visem neutralizar o perigo 

ou reduzir a exposição e o risco.   

Neste quadro, recomendam-se as seguintes medidas: 

RS.01. Deverá ser efetuada a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou 

substâncias perigosas (lagoa de retenção dos efluentes, resíduos hospitalares), garantindo o seu 

adequado encaminhamento para destino final de acordo com o especificado pela 

entidade/autoridade competente de gestão dos resíduos;  

RS.02. Na fase de desativação deverá ser efetuado o desmantelamento e remoção das 

instalações e equipamentos, procedendo às necessárias diligências de forma a garantir que, 

sempre que possível, este seja reutilizado ou reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para 

destino final adequado;  

RS.03. Deverá ser garantido que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à 

Exploração são devidamente recuperadas de forma que exista, no mais curto espaço de tempo, 

uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente. 
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7.11. Património  

Não foram identificados impactes sobre as ocorrências de cariz cultural e o terreno correspondente 

à atual instalação da Exploração não apresenta interesse arqueológico e, como tal não são 

apontadas quaisquer medidas de minimização.  
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7.12. Socioeconomia 

Conforme foi dito anteriormente no ponto relativo aos impactes sócio económicos, é precisamente 

a este nível que se esperam os principais efeitos positivos gerados pela Exploração de Vale de 

Cordeira. 

Para potenciar estes efeitos positivos, designadamente ao nível do emprego, economia local e 

bem-estar, deverá recomendar-se: 

SE.01. Que na gestão da atividade regular da empresa seja sempre dada preferência à população 

local e respetiva qualificação dos colaboradores na oferta de futuros postos de trabalho; 

SE.02. Seleção das empresas fornecedoras de bens e serviços ou de escoamento de produtos, 

preferencialmente, sediadas no concelho; 

SE.03. Assegurar o correto cumprimento das normas de seguranças na via pública, tendo em 

consideração a segurança e a minimização das perturbações nas atividades das populações e na 

circulação rodoviária;  

SE.04. O transporte dos excedentes de estrume pelas vias públicas deverá ser efetuado com a 

carga coberta minimizando assim eventuais derrames e espalhamento nas vias de comunicação.  
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7.13. Avaliação da eficácia das medidas propostas  

De uma forma geral a implementação do conjunto de medidas propostas, permitirão prevenir e 

minimizar um elevado número de impactes expectáveis ao longo da Remodelação do Projeto, 

considerando igualmente a fase de Exploração e de Desativação do mesmo. 

Face à significância dos impactes associados a esta Herdade, que na sua maioria são 

classificados como pouco significativos, as medidas propostas são essencialmente de boa prática 

ambiental de acordo com as melhores técnicas dosponíveis. Essas medidas não eliminam a 

totalidade dos impactes, uma vez que quando existem ações de ampliação ocorrem sempre 

alterações ao estado atual do ambiente (como emissões atmosféricas, emissões sonoras ou 

alteração na paisagem, por exemplo). Não obstante, a implementação destas medidas é 

importante como forma de otimizar o desempenho ambiental dos processos construtivos e prevenir 

ou minimizar a significância e/ou o alcance dos impactes não evitáveis. 

Por ouro lado, é também apresentado um conjunto de medidas para a fase de Exploração, 

dirigidas sobretudo à prevenção e gestão de riscos e à maximização de oportunidades de melhoria 

de diversos procedimentos. 

Neste contexto, apresenta-se uma avaliação global da eficácia das medidas de mitigação 

propostas sobre os impactes previstos mencionados previamente (Quadro 60). 

 Impacte Negativo Significativo  Impacte Negativo Pouco Significativo 
 Impacte Positivo Significativo  Impacte Positivo Pouco Significativo 

 

Quadro 60. Avaliação global da eficácia das medidas de mitigação propostas sobre os impactes previstos 

Descritor ambiental Medidas 
Nível de Significância com 
as medidas de mitigação 

(impactes residuais) 

Fase de construção/remodelação  

Qualidade do Ar 

 

A zona da obra deverá ser vedada de modo criar uma barreira física à 
dispersão de poluentes, nomeadamente poeiras. 
 

Pouco Significativo 

Dever ser garantida a limpeza e humedecimento regular dos acessos 
e áreas afetas à obra, em especial durante períodos seco. 
 

Pouco Significativo 

A execução de escavações deverá ser efetuada de forma a evitar os 
períodos mais secos e ventosos, e consequentemente diminuir o efeito 
da suspensão de partículas para o ar ambiente e a sua dispersão por 
ação do vento. 
 

Pouco Significativo 

Recursos Hídricos 

 

Recomenda-se a reflorestação das áreas livres de forma a promover a 
infiltração e recarga. 
 

Significativo 
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Recomenda-se a criação de depressões no terreno, nos locais 
intervencionados e onde tal seja possível sem pôr em causa a 
segurança e a operacionalidade exigida ao local, de forma a promover 
a infiltração e recarga. 
 

Pouco Significativo 

Recomenda-se a limpeza de toda a área afetada pela obra e devido 
encaminhamento dos resíduos produzidos durante esta fase. 
 

Pouco Significativo 

Geomorfologia e 
Geologia 

 

Limitar a circulação de maquinaria fora dos acessos e áreas 
impermeabilizadas existentes no local, a fim de evitar a desnecessária 
compactação dos solos. 
 

Pouco Significativo 

Recomenda-se a realização da obra durante o tempo seco. 
 

Pouco Significativo 

Recomenda-se que seja garantida a estabilidade dos depósitos de 
terras temporários. 
 

Pouco Significativo 

Recomenda-se que seja garantida a estabilidade dos taludes das 
valas abrir. 
 

Pouco Significativo 

Recomenda-se a abertura e fecho de valas no menor tempo possível. 
 

Pouco Significativo 

Solo e Uso do Solo 

 

Limitar a circulação de maquinaria fora os acessos e áreas 
impermeabilizadas existentes no local. 
 

Pouco Significativo 

Todos os materiais poluentes (combustíveis, lubrificantes) deverão ser 
instalados e manuseados em local impermeável, a fim de prevenir a 
eventual contaminação dos solos. 
 

Pouco Significativo 

Resíduos  

 

Deverá ser efetuada a remoção e limpeza de todos os depósitos de 
resíduos ou substâncias perigosas garantindo o seu adequado 
encaminhamento para destino final. 
 

Significativo 

Socioeconomia 

 

Influência das atividades construtivas no emprego e na economia local  Significativo 

Descritor ambiental Medidas 
Nível de Significância com 
as medidas de mitigação 

(impactes residuais) 

Fase de Exploração   

Qualidade do Ar 

 

O caminho não asfaltado deverá ser regado e regularizado com tout-
venant nas zonas mais problemáticas. 
 

Pouco Significativo 

Os pavilhões deverão ser devidamente ventilados de forma a reduzir 
os níveis de amoníaco e H2S, evitando a formação de odores. 
 

Pouco Significativo 

Os pavilhões deverão ser devidamente ventilados de forma a reduzir 
os níveis de poluentes atmosféricos, evitando a formação de odores. 
 

Pouco Significativo 

Os sistemas de ventilação devem ser submetidos a um programa de 
manutenção periódica adequado, de modo a minimizaras emissões de 
partículas (PM10). 
 

Pouco Significativo 

Deverá ser garantido o tratamento adequado dos resíduos e efluentes 
residuais gerados, de modo a minimizar as emissões de H2S de e 
outros poluentes. 
 

Pouco Significativo 
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De modo a minimizar a libertação de odores deverão ser adotadas as 
boas praticas agrícolas, nomeadamente no que diz respeito ao 
manuseamento e utilização de chorumes, em particular quanto ao seu 
espalhamento no solo. 
 

Pouco Significativo 

O transporte de subprodutos (chorumes) deverá ser efetuado 
utilizando coberturas adequadas de forma a controlar a libertação de 
odores e daí advirem incómodo para as populações. 
 

Pouco Significativo 

Adicionalmente deverá ser considerada a possibilidade de plantação 
de uma cortina arbórea e arbustiva densa e a vários níveis à volta das 
instalações do perímetro da Exploração, com vista a minimizar a 
propagação dos maus odores. 
 

Pouco Significativo 

Recursos Hídricos 

 

Recomenda-se a manutenção preventiva de todos os equipamentos 
eletromecânicos e viaturas afetas ao sistema de gestão de efluentes, 
de forma a garantir a sua operacionalidade. 
 

Pouco Significativo 

Recomenda-se o armazenamento e encaminhamento dos resíduos 
produzidos na Exploração para os destinos adequados, a fim de 
serem evitadas situações de produção de efluentes contaminados. 
 

Pouco Significativo 

Recomenda-se a manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos em instalações para tal destinadas, devidamente 
apropriadas com as infraestruturas de drenagem, recolha e tratamento 
em caso de derrame. 
 

Pouco Significativo 

Recomenda-se a promoção do uso eficiente da água, procurando 
adotar sempre que possível, sistemas de limpeza com produções 
mínimas de efluentes e baixos consumos de água. 
 

Pouco Significativo 

Recomenda-se que utilizem meios que possibilitam um menor 
consumo e a redução de desperdícios. 
 

Pouco Significativo 

Nos bebedouros dos animais, deverão ser instaladas boias de nível 
constante que permitem a abertura e fecho automático da água, sem 
que existam a possibilidade de desperdícios. 
 

Pouco Significativo 

Nas lavagens das instalações, deverão ser adotados equipamentos 
que possibilitem obter maior pressão na saída do jato de água, para 
que a limpeza e lavagem sejam mais eficazes com menor consumo. 
 

Pouco Significativo 

Os autoclismos das instalações sanitárias deverão possuir a 
possibilidade de meia descarga.  
 

Pouco Significativo 

Solo e Uso do Solo 

 

Os fertilizantes aplicados nos solos para o seu melhoramento, devem 
ser quantificados e utilizados de forma cuidadosa, visto que deve ser 
feita uma avaliação à composição a nível físico-químico e 
microbiológico, pois a identificação das percentagens dos seus 
constituintes é um aspeto importante para que a sua aplicação seja 
realizada com critério adequado à satisfação das necessidades das 
culturas. 
 

Pouco Significativo 

Garantir a efetiva rotatividade das parcelas a beneficiar com o 
efluente, a fim de assegurar que não se efetuam dotações em excesso 
e, deste modo, evitar a degradação física, química ou biológica dos 
solos. 
 

Pouco Significativo 

Distribuir uniformemente o efluente na parcela a beneficiar. 

 
Pouco Significativo 
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Ecologia 

 

A prevenção do derramamento de efluentes para os solos e para as 
linhas de drenagem, bem como das águas de lavagem da Exploração 
de Vale de Cordeiros. 
 

Pouco Significativo 

A promoção da regeneração natural. 
 

Pouco Significativo 

Deve ser feita uma escolha criteriosa dos pesticidas utilizados. 
 

Pouco Significativo 

A renovação das árvores do montado através da plantação (com 
proteção adequada) ou sementeira de azinheiras, nomeadamente nas 
zonas de árvores mais velhas, todos os anos e durante um mínimo de 
4 anos, num total que permita pelo menos substituir as árvores que 
vão desaparecendo e manter a densidade pré-existente. 
 

Pouco Significativo 

Preservação e conservação da vegetação ripícola, através da 
plantação de salgueiros, choupos (Populus nigra) ou freixos (Fraxinus 
angustifolia) e a manutenção de vedação que impeçam a passagem 
do gado. 
 

Pouco Significativo 

Paisagem 

 

Minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade 
de forma a reduzir a erosão hídrica e o transporte de sólidos. 
 

Pouco Significativo 

Garantir que não são afetas as áreas mais sensíveis do ponto de vista 
paisagístico, nomeadamente: terrenos situados em linhas de água, 
leitos e margens de massas de água; zonas ameaçadas por cheias, 
zonas de infiltração elevada, outras áreas com espécies protegidas 
por lei, nomeadamente as azinheiras. 
 

Pouco Significativo 

Resíduos  

 

Deverá ser efetuada a remoção e limpeza de todos os depósitos de 
resíduos ou substâncias perigosas (lagoa de retenção dos efluentes, 
resíduos hospitalares), garantindo o seu adequado encaminhamento 
para destino final de acordo com o especificado pelo Instituto dos 
Resíduos. 
 

Pouco Significativo 

Socioeconomia 

 

Influência das atividades construtivas no emprego e na economia 
local. 
 

Significativo 

Seleção das empresas fornecedoras de bens e serviços ou de 
escoamento de produtos, preferencialmente, sediadas no concelho. 
 

Significativo 

Assegurar o correto cumprimento das normas de seguranças na via 
pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das 
perturbações nas atividades das populações e na circulação 
rodoviária. 
 

Pouco Significativo 

O transporte dos excedentes de estrume pelas vias públicas deverá 
ser efetuado com a carga coberta minimizando assim eventuais 
derrames e espalhamento nas vias de comunicação. 
 

Pouco Significativo 

Descritor ambiental Medidas 
Nível de Significância com 
as medidas de mitigação 

(impactes residuais) 

Fase de desativação  

Qualidade do Ar 

 

O caminho não asfaltado deverá ser regado frequentemente para 
evitar a emissão de partículas durante o processo de desativação. 
 

Pouco Significativo 

Recursos Hídricos 

 

Recomenda-se o armazenamento e encaminhamento dos resíduos 
produzidos nesta fase de desativação para os destinos adequados, a 
fim de serem evitadas situações de produção de efluentes 
contaminados. 
 

Pouco Significativo 
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Recomenda-se que utilizem meios que possibilitam um menor 
consumo e a redução de desperdícios. 
 

Pouco Significativo 

Geomorfologia e 
Geologia 

 

Ser garantido o efetivo desmantelamento, limpeza e recuperação 
paisagística de todas as áreas construídas afetas à Exploração de 
Vale de Cardeiros, incluindo as necessárias operações de 
descompactação dos solos. 
 

Pouco Significativo 

Recomenda-se a restrição das movimentações de veículos e 
máquinas existentes na fase de desativação, aos caminhos existentes 
e aos locais nos quais seja necessário à sua presença. 
 

Pouco Significativo 

Recomenda-se a limpeza de toda a área afetada pelas intervenções e 
devido encaminhamento dos resíduos produzidos durante esta fase. 
 

Pouco Significativo 

Recomenda-se a reflorestação das áreas livres de forma a promover a 
infiltração e recarga. 
 

Significativo 

Solo e Uso do Solo 

 

Deverá ser garantido o efetivo desmantelamento, limpeza e 
recuperação paisagística de todas as áreas construídas afetas à 
Exploração de bovinos, incluindo as necessárias operações de 
descompactação dos solos, a fim de reconstituir, na medida do 
possível, a sua estrutura e equilíbrio. 
 

Significativo 

Ecologia 

 

Remoção das infraestruturas de apoio deverá ser realizada de modo a 
afetar a menor área possível, reduzindo assim o impacte sobre a flora 
envolvente. 
 

Pouco Significativo 

As ações de desativação deverão ocorrer fora do período da 
Primavera, uma vez que, quer para a flora, quer para a fauna este é o 
período mais sensível. 
 

Pouco Significativo 

Paisagem 

 

Desmontar todos os estábulos e pavilhões de apoio à produção 
leiteira, bem como prever a correta remoção de todos os 
equipamentos, infraestruturas e maquinaria de apoio agrícola. 
 

Significativo  

Proceder ao restabelecimento e à recuperação paisagística de toda a 
área afetada pela Exploração de Vale de Cardeiros, mediante 
descompactação e arejamento dos solos e restabelecimento das 
condições naturais de infiltração. 
 

Significativo 

Proceder à reposição topográfica original e posterior recuperação 
paisagística de todos os locais afetos à Exploração. 
 

Significativo 

Resíduos  

 

Deverá ser efetuado o desmantelamento e remoção das instalações e 
equipamentos, procedendo às necessárias diligências de forma a 
garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou reciclado 
ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado. 
 

Significativo 

Deverá ser garantido que todas as áreas afetadas pelas atividades 
associadas à Exploração são devidamente recuperadas de forma que 
exista, no mais curto espaço de tempo, uma ligação formal entre a 
área intervencionada e a paisagem envolvente. 
 

Significativo 
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8. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO 

 

De uma forma geral verifica-se insuficiência de dados disponíveis e facilmente acessíveis sobre 

os diversos parâmetros/descritores considerados. Alguns desses dados de responsabilidade 

pública existem, mas não se encontram sistematizados, catalogados e disponíveis. A recolha 

bibliográfica e o trabalho de campo associada à experiência da equipa permitiu superar estas 

dificuldades.  

Nas lacunas de conhecimento importa referir a ausência de estações de monotorização da 

qualidade do ar e do ruído nas imediações do projeto. Sobre a componente Património ressalta-

se o trabalho de investigação por consulta de especialistas e bibliografia e o percurso em toda a 

extensão da Herdade. O assento de lavoura, áreas das construções e sede da exploração, assim 

como outras pequenas intervenções paralelas ao longo do tempo na área de exploração, como 

seja o nivelamento de caminhos internos e vicinais, nunca identificaram património relevante já 

identificado ou a estudar.  
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9. MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL  

 

A monitorização é o melhor indicador mensurável para se aferir em que condição está a 

decorrer o desenvolvimento de uma determinada atividade ao nível do impacte sobre o meio 

ambiente. 

Assim, este EIA inclui um plano de monitorização onde se definem os procedimentos para o 

controlo da evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis, na sequência da 

previsão de impactes, e que inclui os seguintes fatores ambientais. 

9.1. Solos  

A monitorização da qualidade do solo visa apurar quais as suas principais necessidades em 

nutrientes, isto é, a sua fertilidade e a possibilidade de aplicação de efluentes pecuários de modo 

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

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

contaminação. 

Portanto, deve efetuar-se, anualmente análise sumárias e de quatro em quatro anos, análises ao 

solo onde se avalie a disponibilidade de nutrientes, o sódio extraível, condutividade elétrica, teor 

de metais pesados, matéria orgânica, permeabilidade e teor de pH.   

9.2. Recursos hídricos  

O facto de na Exploração Vale de Cardeiros existirem várias captações de água subterrâneas e 

do aquífero apresentar uma reduzida produtividade, atribui uma enorme relevância a todos os 

trabalhos que visam a monitorização destes recursos hídricos. Por isso, é crucial determinar a 

evolução do nível freáticos ao longo do ano hidrológico e detetar eventuais anomalias, por exemplo 

de sobre-exploração.  

No conjunto devem ser alvo de monitorização os recursos hídricos, uma vez que a ampliação vai 

ter impactes tanto nas águas superficiais como nas subterrâneas é sempre aconselhável verificar 

se a construção não terá um impacto maior do que foi previsto para o meio ambiente. 

Estas medições dos níveis hidrostáticos deverão ser realizadas semestralmente, em abril e 

setembro, nas fases de exploração e desativação.  
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Deverá, igualmente, ser feita uma monitorização à qualidade das águas subterrâneas subjacentes 

à área da Exploração em causa. Nesta avaliação devem considerar-se os seguintes parâmetros: 

condutividade elétrica, pH, nitratos, fosforo total, CBO5 e CQO. Esta monitorização deve ser 

executada ao longo da fase de Exploração com avaliações/colheitas semestrais.   

9.3. Resíduos 

O plano de monitorização pretende estabelecer a gestão dos resíduos produzidos na exploração 

e ao mesmo tempo controlar os seus locais de armazenamento, de modo a proceder 

preventivamente em situações acidentais de derrames que provoquem contaminação de solos e 

dos recursos hídricos.  

Os parâmetros a monitorizar passam pelo registo mensal de todos os tipos de resíduo e em 

conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER) associado da produção de resíduos 

(incluindo a produção de chorume), pelo envio de resíduos para operadores licenciados e pela 

emissão da guia de acompanhamento de resíduos. 

Como medidas de gestão ambiental a seguir, com a adoção do plano de monitorização, enquadra-

se a entrega de resíduos a entidades devidamente licenciadas. 

Os relatórios de monitorização devem ser executados anualmente de modo a proceder a uma 

análise comparativa dos resultados entre a produção dos diferentes tipos de resíduos. Devem 

também conter as quantidades anuais de resíduos do ano em estudo, bem como a validade das 

licenças para cada operador de resíduos.   
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

O presente EIA foi desenvolvido em conformidade com a legislação atual em vigor relativa ao 

procedimento de AIA, nomeadamente o 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 dezembro, bem como tendo em 

consideração as disposições previstas pela Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.  

Ao nível do impacte ambiental e no decurso do desenvolvimento do EIA, foram analisados os 

vários fatores ambientais (geologia e geomorfologia, recursos hídricos, qualidade do ar e de 

ordenamento do território), à escala local e regional, de modo a serem identificados os cenários 

de referência (situação atual) e eventuais situações mais significativas em termos de 

ocorrências impactantes para o ambiente. 

A metodologia utilizada permitiu definir e avaliar os impactes ambientais decorrentes da 

ampliação da Exploração de Vale de Cardeiros, bem como propor medidas de minimização de 

impactes adequadas para as diversas fases do projeto. 

Em síntese, podem evidenciar-se um conjunto de aspetos: 

De acordo com a avaliação técnica efetuada neste EIA, a Exploração pecuária “Herdade Vale 

de Cardeiros” encontra-se em Exploração num período superior a 20 anos e o projeto apresenta 

mais medidas de adequação da dimensão de ampliação do efetivo como tal não irá induzir 

impactes ambientais significativamente negativos que possam inviabilizar o seu licenciamento; 

De facto, os principais impactes negativos identificados sobre os sistemas biofísico, ecológico, 

cultural e socioeconómico terão, quase exclusivamente, incidência local e carácter temporário 

uma vez que só se farão sentir durante a fase de Exploração. Ao invés, os impactes positivos 

associados à Exploração de Vale de Cardeiros relacionam-se sobretudo com a componente 

socioeconómica, sendo significativos à escala local, regional e sectorial, pela criação de 

emprego direto e indireto. 

Relativamente à qualidade das águas, o estudo realizado, permitiu verificar que os impactes 

possíveis se ocorrerem relacionam-se diretamente com o destino a dar aos efluentes 

produzidos na Exploração e, na interação entre os mesmos e o meio hídrico subjacente e 

envolvente. A não necessidade de efetuar descargas diretas de efluente líquido para as linhas 

de água, torna expectável a inexistência de impactes significativos. 
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Atendendo às medidas de minimização de impactes ambientais previstas, será garantido um 

bom desempenho ambiental da Exploração. Pormos referir ainda que a Exploração pecuária 

de bovinos de leite “Herdade Vale de Cardeiros” é compatível com os interesses regionais e 

nacionais, respeitando os valores ambientais e contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável local. De facto, uma vez que a Exploração já se encontra em laboração, considera-

se que os impactes já se encontram instalados e que, relativamente à situação atual, os 

impactes são residuais. 
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