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1 INTRODUÇÃO
1.1

APRESENTAÇÃO

O presente documento consiste no Relatório Ambiental da Avaliação Ambiental Estratégica do
Plano Director Municipal de Santiago do Cacém, consoante o disposto no Decreto – Lei nº
232/2007, de 15 de Junho.
De acordo com este diploma legal, o processo de preparação e elaboração do Plano Director
Municipal (PDM) de Santiago do Cacém inclui a elaboração de uma Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE) para identificar, descrever e avaliar os eventuais efeitos significativos no
ambiente que decorrem da efectivação do Plano.
A entidade promotora da AAE é a Câmara Municipal de Santiago do Cacém (CMSC), tendo o
Relatório Ambiental (RA) sido elaborado, em assessoria externa e sem produção de qualquer
cartografia temática, pela equipa do Centro de Recursos Naturais e Ambiente (CERENA,
Instituto Superior Técnico) enquanto parte integrante da equipa responsável pela elaboração
do PDM de Santiago do Cacém, coordenada pelo Centro de Sistemas Urbanos e Regionais
(CESUR, Instituto Superior Técnico). O RA foi elaborado entre julho e dezembro de 2011 e
atualizado em março de 2015.

1.2

ENQUADRAMENTO LEGAL

A elaboração da AAE do PDM de Santiago do Cacém decorre do previsto nas alíneas a), b) e
c) do artigo 3º, do Decreto – Lei nº 232/2007, de 15 de Junho.
Segundo este diploma, estão sujeitos a avaliação ambiental os planos com as seguintes
características:
- “Os planos para os sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria, transportes,
gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano e rural
ou utilização dos solos e que constituam enquadramento para a futura aprovação de projectos
mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual
redacção”;
Avaliação Ambiental Estratégica
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- “Os planos que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista nacional de sítios,
num sítio de interesse comunitário, numa zona especial de conservação ou numa zona de
protecção especial, devam ser sujeitos a uma avaliação de incidências ambientais nos termos
do artigo 10º do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, na redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro;
- “Os planos que ... constituam enquadramento para a futura aprovação de projectos e que
sejam qualificados como susceptíveis de ter efeitos significativos no ambiente”.
Os conteúdos e a metodologia seguidos para a elaboração do Relatório Ambiental tiveram em
consideração o predisposto no Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho, que “estabelece o
regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos no ambiente,
os

transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas n 2001/42/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26
de Maio”.
Segundo o mesmo Decreto-Lei, “juntamente com o plano sujeito a avaliação ambiental, a
entidade responsável elabora um relatório ambiental no qual identifica, descreve e avalia os
eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do plano, as suas
alternativas razoáveis que tenham em conta os objectivos e o âmbito de aplicação territorial
respectivos...”
Numa fase anterior à elaboração do RA, foi submetida à aprovação da CMSC e da Comissão
de Acompanhamento do PDM de Santiago do Cacém, o Relatório da Definição de Âmbito da
AAE. Da apreciação deste documento, resultaram vários pareceres, dos quais se destaca o
emitido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA)
(uma vez que o conteúdo deste parecer poderia condicionar uma apreciação favorável da
AAE).
Do parecer da CCDRA destaca-se o seguinte:
- A CCDRA avaliou a Proposta de Definição de Âmbito achando-a incompleta quanto à escolha
dos Factores de Decisão a incluir na AAE, considerando que deveriam ser incluídos outros
relativos à componente socioeconómica, património cultural e riscos;
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Em resposta a este parecer, a equipa da AAE integrou os seguintes aspectos:
- No que respeita aos riscos, dado que foi elaborada uma Carta de Riscos Naturais e
Tecnológicos para o concelho, estes foram incluídos num Factor de Decisão denominado de
Riscos Naturais e Tecnológicos, à frente descrito (sugestão também incluída pela Autoridade
Nacional de Protecção Civil);
- Em relação aos restantes, componente socioeconómica e património cultural (sugestão
também incluída pelo IGESPAR, IP), foi emitida uma análise a este parecer pela equipa
responsável pela AAE, que refere que a abordagem seguida para a definição do âmbito
assentou na escolha de factores de decisão cuja afectação possa vir a condicionar a qualidade
de vida das populações, o equilíbrio do ecossistema ou mesmo a integridade do património
cultural. Além disso, é referido tanto na Proposta de Definição de Âmbito como na análise ao
parecer que as questões a considerar segundo a alínea e) do Artigo 6º do Decreto-Lei nº
232/2007, de 15 de Junho, devem sempre ser visualizadas em função de potenciais impactes
na sua relação com o ambiente, nomeadamente do ponto de vista da sua interacção com o
ambiente e não na perspectiva de um problema geral. Refere-se também que a equipa do PDM
entende que a metodologia mais correcta é aquela que selecciona em primeiro lugar os
factores críticos ambientais (ar, água, solos, recursos naturais, etc…) e, posteriormente, analisa
quais as decisões do plano que vão interferir em maior e menor grau nesses factores
ambientais. E são essas decisões que podem transformar-se eventualmente em factores
críticos de decisão. Contudo, a equipa da AAE prontificou-se a alterar os factores de decisão,
caso no decorrer do trabalho surgisse evidência e dados suficientes que consubstanciassem
uma alteração e integração destes factores.
Para além deste, o presente Relatório Ambiental integrou também as sugestões contidas nos
restantes pareceres emitidos pela Comissão de Acompanhamento, nesta e nas subsequentes
fases do processo, nomeadamente os seguintes:
- Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Alentejo;
- Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC);
- Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, IP (ICNB) (actual Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF));
- Autoridade Florestal Nacional (AFN) (actual Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF));
- Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR);
- Direcção Geral do Território (dgT);
- Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU);
Avaliação Ambiental Estratégica
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- Instituto Geográfico Português (IGP);
- Estradas de Portugal (EP);
- Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, IP (INIR);
- Rede Ferroviária Nacional (REFER);
- Rede Eléctrica Nacional , SA (REN)
- Câmara Municipal de Sines;
- Câmara Municipal de Ourique;
- Câmara Municipal de Odemira;
- Direcção Regional de Educação do Alentejo;
- Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo;
- Direcção Regional de Economia do Alentejo;
- Direcção Regional de Cultura do Alentejo;
- Unidade de saúde Pública do Alentejo Litoral;
- Turismo do Alentejo Litoral.
O RA cumpriu ainda o pretendido pelo Artigo 6º do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de Junho,
nomeadamente no que respeita às alíneas a seguir apresentadas.
a)

“Uma descrição geral do conteúdo, dos principais objectivos do plano e das suas

relações com outros planos e programas pertinentes”;
As linhas estratégicas que definem o processo de revisão do PDM são o objecto de estudo
sobre o qual recai a análise ambiental. Partindo de um conjunto inicial de ideias (cenários), que
se constituem ou como alternativas a problemas identificados para o território ou como
melhorias de medidas e/ou projectos existentes, pretende-se identificar quais os potenciais
impactes no ambiente e sugerir alternativas e/ou medidas que minimizem o impacte negativo
da execução de um dado cenário cuja execução resulta como imprescindível no decorrer do
processo de decisão.
Para além das propostas do PDM de Santiago do Cacém é necessário identificar outras
estratégias de âmbito regional e/ou nacional que possam influenciar as opções a tomar do
ponto de vista ambiental. Para o contexto específico do concelho de Santiago do Cacém, os
instrumentos de planeamento de carácter territorial e sectorial que poderão contribuir para a
elaboração da AAE são os apresentados de seguida:
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Planos e Programas Nacionais de Ordenamento do Território
- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)
Planos Regionais de Ordenamento do Território
- Plano Regional do Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA)
- Plano Regional de Ordenamento do Território do Litoral Alentejano (PROTALI)
- Programa Territorial de Desenvolvimento do Litoral Alentejano 2008 – 2013
- Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROFAL)
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Planos Sectoriais
- Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sado –
Sines (POOC Sado – Sines)
- Plano de Ordenamento da Reserva Natural das
Lagoas de Santo André e Sancha
(PORNLSAS)
- Plano de Ordenamento da Albufeira de
Campilhas (POAC)
- Plano de Ordenamento da Albufeira de Fonte
Serne (POAFS)
- Plano da Bacia Hidrográfica do Sado (PBH do
Sado)
- Plano da Bacia Hidrográfica do Mira (PBH do
Mira)
- Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado
e Mira (PGRH Sado e Mira)
- Plano Sectorial da Rede Natura 2000
(PSRN2000)
- Plano de Pormenor da Costa de Santo André
- Plano de Pormenor da Barragem de Campilhas
- Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios de Santiago do Cacém
- Plano Municipal de Emergência (PME)
- Plano Inter-Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios de Sines e Santiago do Cacém
(PIDFCI)

Orientações Estratégicas
- Sexto Programa Comunitário de Acção em
Matéria de Ambiente 2002-2012
- Estratégia Nacional de Desenvolvimento
Sustentável
- Estratégia Nacional de Conservação da Natureza
e da Biodiversidade
- Plano Nacional da Água (PNA)
- Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água
- Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos II
- Plano Nacional de Prevenção de Resíduos
Hospitalares
- Programa Nacional para as Alterações Climáticas
- Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações
Climáticas
- Plano Estratégico Nacional para o
Desenvolvimento Rural
- Estratégia Nacional para a Energia
- Plano Nacional para a Eficiência Energética 2015
- Estratégia Nacional para os Efluentes AgroPecuários e Agro-Industriais (ENEAPAI)
- Plano Estratégico de Abastecimento de Água e
Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR
2007-2013)
- Planos e Programas de Melhoria da Qualidade do
Ar e Respectivos Planos de Execução
- Plano Estratégico de Resíduos Industriais
(PESGRI)
- Plano Nacional de Acção Ambiente e Saúde
- Estratégia Nacional para o Mar (ENM)
- Plano Rodoviário Nacional (PRN2000)
- Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT)
- Domínio Público Hídrico
- Reserva Ecológica Nacional (REN)
- Reserva Agrícola Nacional (RAN)
- Sítios de Ramsar
- Rede Nacional de Áreas Protegidas

b) “As características ambientais das zonas susceptíveis de serem significativamente
afectadas, os aspectos pertinentes do estado actual do ambiente e a sua provável
evolução se não for aplicado o plano”;
c) “Os problemas ambientais pertinentes para o plano, incluindo, em particular, os
relacionados com todas as zonas de especial importância ambiental, designadamente as
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abrangidas pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, na redacção conferida pelo
Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro”;
A área de estudo definida para a AAE é o concelho de Santiago do Cacém, ou seja o âmbito
territorial de intervenção do PDM. Assim, a caracterização do estado actual do ambiente e a
identificação de problemas ambientais relevantes foram baseadas na recolha e processamento
de informação existente relativa à qualidade do ambiente (ar, águas e solo), à caracterização
das áreas protegidas e com estatuto de conservação, e relativa a questões de gestão territorial,
como sejam, a gestão de áreas industriais e logísticas, a caracterização do sistema de
mobilidade, a distribuição espacial dos diferentes usos do solo, entre outros.
Pretendeu-se com este esforço de caracterização obter uma “imagem” dos problemas
ambientais actuais, da qualidade de vida da população e dos valores naturais existentes que
importam salvaguardar. A análise ambiental realizada para os cenários de planeamento
estratégico concebidos para o PDM assentou nesta caracterização do estado actual e na sua
evolução na ausência das situações previstas.
d) “Os objectivos de protecção ambiental estabelecidos a nível internacional,
comunitário ou nacional que sejam pertinentes para o plano e a forma como estes
objectivos e todas as outras considerações ambientais foram tomadas em consideração
durante a sua preparação”;
O cumprimento do estabelecido por esta alínea está em consonância com o âmbito do trabalho
já delineado na alínea a). As medidas de protecção ambiental previstas por outros planos e/ou
programas que englobam a área de estudo fazem necessariamente parte quer do processo de
identificação de situações críticas quer do âmbito da definição e quantificação dos impactes
ambientais. Refira-se a título de exemplo, as questões de qualidade do ambiente (ar, águas e
solo) para as quais foram analisados os objectivos nacionais e comunitários em termos das
metas a atingir no médio e longo prazo.
e) “Os eventuais efeitos significativos no ambiente decorrentes da aplicação do plano,
incluindo os efeitos secundários, cumulativos, sinergéticos, de curto, médio e longo
prazos, permanentes e temporários, positivos e negativos, considerando questões como
a biodiversidade, a população, a saúde humana, a fauna, a flora, o solo, a água, a
atmosfera, os factores climáticos, os bens materiais, o património cultural, incluindo o
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património arquitectónico e arqueológico, a paisagem e a inter-relação entre os factores
supracitados”;
Para a concretização desta alínea é necessário identificar os indicadores de qualidade
ambiental que serão determinantes na análise dos impactes (positivos e negativos) decorrentes
da realização dos cenários propostos pelo PDM. Para tal, será decisivo todo o trabalho já
desenvolvido em resposta às alíneas anteriores.
Importa referir dois pressupostos metodológicos de base que no entendimento da equipa da
AAE são fundamentais para a compreensão deste trabalho:
i) A equipa da AAE considera que as questões mencionadas na alínea e) (biodiversidade,
população, saúde humana, ...) devem sempre ser visualizadas em função de potenciais
impactes na sua relação com o ambiente. Por exemplo, no que respeita à saúde, esta deve ser
analisada do ponto de vista da sua interacção com o ambiente e não na perspectiva de um
problema de saúde geral do concelho. O mesmo se aplica à biodiversidade ou à qualidade de
vida da população. Ou seja, todas estas questões devem ser analisadas como resultado de um
impacte ambiental ou de efeitos secundários, cumulativos e sinergéticos de uma dada
estratégia do PDM.
ii) Um outro ponto importante refere-se à escala do plano que se está a tratar, neste caso a de
um PDM. Normalmente, à escala de um PDM, uma dada decisão do plano raramente interfere
(no sentido de ter impactes) com mais do que um ou dois factores críticos ambientais. É
entendimento da equipa do PDM que para a dimensão do plano, a metodologia mais correcta é
aquela que selecciona em primeiro lugar os factores críticos ambientais (ar, água, solos,
recursos naturais, etc…) e, posteriormente, analisa quais as decisões do plano que vão
interferir em maior e menor grau nesses factores ambientais. E são essas decisões que podem
transformar-se eventualmente em factores críticos de decisão. Esta abordagem “inversa” tem a
vantagem de ser parcimoniosa, numa análise custo - benefício, e focada evitando
generalizações inúteis à escala de municípios.
Da análise da informação disponível e estudada, a equipa da AAE identificou os seguintes
indicadores ambientais, doravante designados por Factores de Decisão, a considerar na
análise dos impactes decorrentes da realização do PDM:
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- Águas (Superficiais, Subterrâneas e Costeiras)
- Ar
- Solo e Uso do Solo
- Espaços Naturais e Estrutura Ecológica
- Riscos Naturais e Tecnológicos
Foi em função destes Factores de Decisão que foram identificadas as vantagens e
desvantagens, oportunidades e ameaças, associadas aos cenários estratégicos propostos,
numa análise que consistiu na ferramenta de decisão representada pela AAE.
Para cada um destes Factores de Decisão foram analisados os impactes ambientais no âmbito
das seguintes perspectivas globais:
Águas – contaminação dos aquíferos, águas superficiais e águas costeiras devido à exploração
de suiniculturas, à actividade agrícola e à deposição não controlada de resíduos; ineficiência
das estações de tratamento de águas residuais; compatibilidade entre disponibilidade hídrica e
usos da água.
Ar – exploração de suiniculturas; desenvolvimento de acessos, extensão e/ou alargamento de
vias; criação de novas ligações ferroviárias.
Águas e Solo e Uso do Solo – identificação de áreas críticas (susceptibilidade à seca;
exploração de suiniculturas; espalhamento de lamas); desenvolvimento do turismo no
concelho; “desenho” de espaços preferenciais; integração com outras áreas para garantir a
manutenção da qualidade ambiental; integração de empreendimentos turísticos com o meio na
perspectiva da utilização de recursos.
Solo e Uso do Solo e Espaços Naturais e Estrutura Ecológica - integração da prática agrícola;
“desenho” das estruturas verdes e benefícios espectáveis (integrando as linhas de água);
identificação de áreas críticas (susceptibilidade à seca, exploração de suiniculturas,
espalhamento de lamas); identificação de novas áreas a afectar para uso agrícola e
recuperação das existentes; necessidades de protecção; integração com Áreas Protegidas
existentes com o objectivo de protecção; enquadramento das áreas de Reserva Agrícola
Nacional e Reserva Ecológica Nacional.
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Áreas Protegidas e Espaços Naturais e Estrutura Ecológica - conteúdos dos planos de
ordenamento existentes; definição de limites no horizonte do PDM; mecanismos de protecção
do uso do solo nas áreas da envolvente directa e/ou nas bacias hidrográficas drenantes.
f) “As medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar
quaisquer efeitos adversos significativos no ambiente resultantes da aplicação do
plano”;
h) “Uma descrição das medidas de controlo previstas em conformidade com o disposto
no artigo 11º”;
A ferramenta de decisão que decorre da concretização da alínea e) obriga à definição de
medidas concretas de prevenção, remediação e monitorização adequadas ao tipo e
significância dos impactes do cenário de planeamento a adoptar para o PDM de Santiago do
Cacém.
Em termos práticos, procurou-se providenciar um conjunto de medidas aplicáveis à realidade
do concelho e as quais possam ser verificadas pela entidade responsável pelo cumprimento da
AAE. Pela sua importância ao nível da garantia da qualidade ambiental de Santiago do Cacém,
algumas destas medidas foram mesmo integradas no Regulamento que acompanha o PDM.
g)”Um resumo das razões que justificam as alternativas escolhidas e uma descrição do
modo como se procedeu à avaliação, incluindo todas as dificuldades encontradas na
recolha das informações necessárias”;
De acordo com as propostas do PDM, foram sintetizados seis cenários globais, cada um
subdividido em dois cenários específicos relativos à evolução do estado actual do concelho
sem a implementação do PDM, e à evolução expectável caso o PDM entre em vigor. A análise
de impactes ambientais realizada para cada cenário pôde evidenciar as mais valias e ameaças
de cada proposta que, assim, sustentaram o resultado desta AAE.
i) “Um resumo não técnico das informações referidas nas alíneas anteriores”;
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Por último, importa referir que a avaliação ambiental das propostas do PDM foi parte integrante
do seu processo de elaboração sendo o presente RA uma evidência do empenho da equipa do
PDM e da AAE em incluir, desde o início do processo, a questão ambiental.
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2 PRINCIPAIS

ELEMENTOS

DE

CARACTERIZAÇÃO

DO

CONCELHO DE SANTIAGO DO CACÉM
2.1

APRESENTAÇÃO

No âmbito deste capítulo apresentam-se os elementos considerados relevantes para a
caracterização do concelho de Santiago do Cacém no que respeita à sua caracterização
biofísica, infra-estruturas principais e principais actividades económicas. Esta última
caracterização centrou-se na exploração de suiniculturas, a actividade mais impactante, em
termos ambientais, em Santiago do Cacém.
Os elementos aqui apresentados resultaram da compilação da informação disponível nos
estudos de caracterização do PDM e noutras fontes bibliográficas, sempre que se considerou
necessário completar essa informação.

2.2

LOCALIZAÇÃO

GEOGRÁFICA

E

ENQUADRAMENTO

REGIONAL/CONCELHIO
O concelho de Santiago do Cacém pertence ao distrito de Setúbal, e insere-se na Região do
Alentejo, NUT II, e sub-região do Alentejo Litoral, NUT III. O concelho, com cerca de 1 060 km

2

de superfície total, é um dos maiores do país, e está situado na plataforma costeira portuguesa
à latitude de cerca de 37º Norte. Santiago do Cacém enquadra-se numa faixa que fica a Oeste
e Este da Serra de Grândola que se prolonga pela Serra do Cercal, ambas com sentido NorteSul, permitindo “dividir” o território em duas zonas distintas, uma de litoral e outra de interior.
Em termos do seu enquadramento concelhio, Santiago do Cacém é limitado a Norte pelo
concelho de Grândola, a Nordeste pelo concelho de Ferreira do Alentejo e a Este pelo
concelho de Aljustrel, ambos do distrito de Beja, a Sul pelos concelhos de Ourique e Odemira,
também ambos do distrito de Beja, e a Oeste pelo concelho de Sines e pelo Oceano Atlântico.
Do concelho fazem parte 11 freguesias: Abela, Alvalade, Cercal do Alentejo, Ermidas-Sado,
Santa Cruz, Santiago do Cacém, São Bartolomeu da Serra, São Domingos, São Francisco da
Serra, Vale de Água e Santo André (perfazendo uma população de cerca de 31 mil habitantes)
(figura 2.1).
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A orla costeira do concelho desenvolve-se ao longo de aproximadamente 8 km do Litoral
Alentejano, numa faixa entre os concelhos de Grândola e Sines. Esta zona tem um elevado
valor ecológico e desenvolve-se num sistema praia-arriba, sendo interrompido pelo sistema
praia-cordão-litoral-laguna da praia da Costa de Santo André. Na parte terrestre do litoral
encontra-se uma longa faixa de areal e sistema dunar que percorre a Península de Tróia. O
transporte de sedimentos nesta frente costeira é essencialmente influenciado pelo clima de
agitação marítima, sendo as características das ondas junto ao litoral responsáveis pela
evolução do sistema de barreira da costa de Santo André. Na faixa costeira do litoral de TróiaSines, a maré é semi-diurna, com uma amplitude que pode variar entre 1,5 e 3 m. Na costa de
Santiago do Cacém localiza-se uma área de elevado valor ecológico, a Reserva Natural das
Lagoas de Santo André e da Sancha.

Figura 2.1 – Enquadramento do concelho de Santiago do Cacém com os concelhos limítrofes (à
esquerda) e freguesias do concelho (à direita)
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Figura 2.2 – Lagoa de Santo André, à esquerda e Serra de Grândola, à direita [Fonte: Terras de Santiago
de Cacém e Naturlink, respectivamente]

2.3

CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA

2.3.1 CLIMA
O clima de Santiago do Cacém é tipicamente mediterrânico, com duas estações distintas, uma
estação quente e seca (Verão) e uma estação fria e húmida (Inverno). Este tipo de clima
caracteriza-se pela ocorrência de maior pluviosidade nos meses de Inverno, sendo os meses
de Verão, principalmente Julho e Agosto extremamente secos e com temperaturas elevadas. O
regime de ventos caracteriza-se como sendo fraco a moderado.
No que respeita ao volume de precipitação anual, os valores são superiores a 800 mm na zona
montanhosa, localizada entre Santiago do Cacém e Grândola, e inferiores a 600 mm na
extremidade SE, distribuída por cerca de 20 dias anuais de chuva com intensidade superior a
10 mm. A evapotranspiração real e o escoamento global, têm a mesma distribuição espacial
que a precipitação, com valores entre os 500/450 mm e os 300/100 mm, respectivamente.

2.3.2 OROGRAFIA
A morfologia geral do território do concelho define-se por três grandes unidades estruturais: a
plataforma costeira; as Serras de Grândola e do Cercal; e o Vale do Sado. A plataforma
costeira corresponde a uma vasta zona aplanada bem definida e de orientação Norte-Sul, com
grandes e importantes áreas lagunares, apenas interrompida a Este pelos sistemas
montanhosos constituídos pelas Serra da Grândola e Serra do Cercal. As duas serras são
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relevos maciços marginais que fazem a separação entre o Alentejo Litoral e o Alentejo Interior,
constituindo barreiras para a influência marítima, com microclimas próprios. A Este das serras,
a morfologia do terreno é constituída por zonas aplanadas e de relevo ondulado, onde são
drenados afluentes do Sado para um corredor com sentido Noroeste-Sudoeste, designado
como Vale do Sado.

Serra de Grândola
Vale do Sado

Serra do Cercal

Figura 2.3 – Carta Hipsométrica

2.3.3 HIDROGRAFIA
O concelho de Santiago do Cacém insere-se na Região Hidrográfica nº 6 relativa ao Sado e
Mira, de acordo com o Decreto-Lei nº 347/2007, de 19 de Outubro e com o Artigo 6º da Lei da
Água (Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro). A rede hidrográfica do concelho é evidenciada pela
sua densidade, sendo marcada de forma significativa pela presença do rio Sado a Este (Bacia
Hidrográfica do Sado) e por alguns dos seus afluentes principais. A Oeste do concelho e das
linhas de cumeada da Serra de Grândola, destacam-se as ribeiras da Cascalheira, da Ponte,
do Azinhal, do Badoca, de Carriscas e do Forneco, e os Barrancos do Gilbardino e Monte do
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Concelho, que estão inseridos na Bacia Hidrográfica da Lagoa de Santo André. A Sul do
concelho está ainda presente, mas com pouca expressão, a Bacia Hidrográfica do rio Mira.

Figura 2.4 – Rede Hidrográfica

2.3.4 GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS
Do ponto de vista geológico, em Santiago do Cacém predominam as rochas sedimentares. O
concelho é atravessado por algumas falhas importantes, tais como a Falha de Santo André, a
Falha de Santa Cruz e a Falha de Grândola. A tectónica do concelho é afectada por
movimentos da idade varisca e por movimentos da idade meso-cenozóica.
Existem no concelho diversos recursos geológicos minerais, metálicos e não metálicos. Dos
recursos minerais metálicos, fazem essencialmente parte mineralizações de ferro e manganês
(Minas do Lousal, a Nordeste, e Cercal, a Sudoeste), mas também cobre (em pequenas
explorações a 2 km para Sul de Santiago do Cacém), no entanto algumas das explorações
mineiras encontram-se desactivadas e abandonadas. Por sua vez, dos recursos minerais não
metálicos fazem parte grauvaques, calcários, dolomitos, areias e cascalheiras. Santiago do
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Cacém é bastante rico em calcários e dolomitos, que se destinam à produção de britas, e
também em areias e cascalheiras, que são utilizadas nas indústrias de construção civil e obras
públicas, e como material de enchimento nas construções rodoviárias. Actualmente,
encontram-se em funcionamento 5 pedreiras de calcário (todas localizadas em Vila Nova de
Santo André), dois areeiros (em Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo André) e uma
saibreira em Santiago do Cacém.

2.3.5 ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS E SUA DISTRIBUIÇÃO
Em Santiago do Cacém os espaços arborizados com espécies florestais ocupam mais de
metade do seu território, aspecto este que difere substancialmente dos restantes concelhos. A
actividade agrícola do concelho é igualmente importante, visto que para além dos terrenos de
terra arável e limpa e com culturas agrícolas e pastagens permanentes, há ainda que
considerar cerca de 35 000 hectares de floresta com culturas agrícolas e pastagens em sobcoberto (principalmente sob o montado de sobro e azinho, ocupando aproximadamente ¾ da
sua superfície total florestal). Mais ainda, a área de incultos, constituída por matos e pastagens
em regeneração espontânea, apresenta uma expressão reduzida em comparação com os
valores nacionais, o que demonstra a boa capacidade para produção vegetal e a iniciativa dos
agentes locais no aproveitamento dos recursos silvestres do concelho.
Em relação às espécies florestais presentes, verifica-se um domínio do montado de sobro na
parte serrana do concelho, extensas manchas de pinheiro-bravo nas areias do litoral da
freguesia de Santo André, campos cerealíferos nas freguesias de Ermidas-Sado, Alvalade e
Cercal do Alentejo, e em menor escala, povoamentos de eucalipto com uma extensão razoável
em São Domingos em redor da albufeira de Fonte Serne.
Os espaços silvestres compostos por zonas florestadas, incultos, terrenos improdutivos e
águas interiores, ocupam aproximadamente 67% da superfície do concelho de Santiago do
Cacém, área ligeiramente superior ao total de ocupação silvestre em Portugal continental,
cerca de 64%.
Sobreiro e Montado de Sobro
O montado de sobro de Santiago do Cacém é considerado um dos mais valiosos do País.
Actualmente, o concelho possui a quarta maior mancha florestal de sobreiro (Quercus suber L.)
de Portugal, e a maior do distrito de Setúbal, ou seja, cerca de 42 900 ha (Direcção Geral das
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Florestas, 2001) de montado de sobro e sobreirais, que correspondem a mais de 70% da área
florestal do concelho e se estendem sobretudo pela zona Norte e Central.
As florestas dominadas pelo sobreiro são mais densas em Santiago do Cacém do que na
generalidade do restante território nacional, podendo assim acentuar-se o risco de incêndio. No
concelho, 63,9% das áreas dominadas pelo sobreiro (27 426 ha) são ocupadas por floresta
densa (densidade de coberto acima de 50%), 27,3% (11 706 ha) são ocupadas por floresta
pouco densa (densidade de coberto entre 30 e 50%) e 8,8% (3 765 ha) são ocupadas por
floresta aberta (densidade de coberto entre 10 e 30%).
A produção de glande (lande ou bolota) de sobreiro ronda as cerca de 25 mil toneladas,
provenientes maioritariamente de povoamentos puros. Estes frutos do sobreiro são utilizados
fundamentalmente para alimentação do gado, embora sejam menos apreciados do que os da
azinheira, cujas bolotas são mais ricas em açúcares e óleos vegetais.
Grande parte das áreas de sobreiro do concelho é explorada em regime de montado, numa
perspectiva de uso múltiplo. Esta modalidade mediterrânea de exploração florestal é importante
por duas razões: por um lado, pela importância socioeconómica e biofísica, a riqueza faunística
e florística, e a tradição dos sistemas agro-silvo-pastoris na região mediterrânea e
concretamente em Santiago do Cacém; por outro lado, pelo declínio generalizado destes
sistemas florestais em algumas regiões do país nas últimas décadas, aliado à depreciação
actual de alguns produtos que contribuíram para a sua sustentabilidade económica.
Os montados e sobreirais estão listados na Directiva Habitats (Directiva n.º 92/43/CEE, do
Conselho, de 21 de Maio) como “habitat de interesse comunitário”, sendo considerado como de
elevado valor para a conservação da diversidade biológica.
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Figura 2.5 – Montado de sobro

Produção de cortiça
A produção de cortiça, a partir de cortiça de reprodução (cortiça proveniente de partes de
árvores descortiçadas pela segunda vez) do concelho é estimada em cerca de 7 400
toneladas/ano, em peso seco, das quais 6 700 provêm de povoamentos puros e as restantes
de povoamentos mistos. A essa produção corresponde actualmente, tendo em conta o 3º
trimestre de 2002, um valor de cerca de 21,7 milhões de euros, tendo como custo de extracção
associado 1,6 milhões de euros.
Eucalipto
Santiago do Cacém apresenta, segundo dados do último Inventário Florestal Nacional, cerca
de 5 600 ha de eucaliptal. O eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) é assim a segunda espécie
florestal mais abundante no concelho, seguida de muito perto pelo pinheiro-bravo, localizandose predominantemente nas freguesias de São Domingos e Cercal do Alentejo. Esta espécie
tem como principal utilidade a produção de madeira, sendo a espécie com este fim que mais
rapidamente cresce no Sul do território continental.
Pinheiro-bravo
No Alentejo, os povoamentos de pinheiro-bravo (Pinus pinaster Ait.) têm um papel pouco
relevante, localizando-se fundamentalmente nas zonas litorais de Alcácer do Sal, Grândola,
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Santiago do Cacém e Sines, mas especialmente nos dois primeiros concelhos. No caso de
Santiago do Cacém os povoamentos desta espécie ocupam uma área total de mais de 5 000
ha, encontrando-se os maiores maciços na freguesia de Santo André.
As vantagens da presença desta espécie no concelho são baseadas essencialmente em dois
aspectos: fixação das dunas móveis do litoral (função de protecção) e aproveitamento da
madeira e da resina (função de produção). A madeira e a resina são os principais produtos de
exploração desta espécie, tendo no entanto a resina uma importância relativa reduzida. Esta
espécie apresenta ainda interesse como espécie pioneira, em áreas a reconverter
posteriormente para outras espécies mais exigentes, como as quercíneas (sobreiro, carvalhocerquinho, entre outras).
O nemátodo da madeira do pinheiro é neste momento a maior ameaça à perenidade do pinhal
bravo e um dos factores que mais desincentiva o fomento da espécie no distrito de Setúbal. A
expansão desta praga, entre 2003 e 2009, tem sido devastadora na região, pondo em perigo a
viabilidade do pinhal enquanto activo económico viável.

Pinheiro-manso
Em Santiago do Cacém existem quase 1 000 ha de pinhal manso (DGF, 2001a), localizados
sobretudo na zona mais litoral, nomeadamente nas freguesias de Santo André, Santa Cruz e
Santiago do Cacém, o que é coerente com as exigências ecológicas do pinheiro-manso (Pinus
pinea L.). Esta é uma espécie que exige luz, é muito resistente à secura, desenvolve-se bem
na proximidade do mar e prefere solos arenosos (embora se adapte bem a outros tipos de
solos, excepto os mal drenados ou muito compactos).

2.3.6 INCÊNDIOS FLORESTAIS
Na região do Alentejo, o número de incêndios florestais e as áreas ardidas são reduzidas face
ao contexto do restante território nacional. De facto, no Alentejo, e particularmente em Santiago
do Cacém, a floresta é predominantemente do tipo montado, o qual é caracterizado por
formações de baixa densidade relativa e sob as quais se desenvolvem culturas cerealíferas ou
pastagens com pouco combustível disponível e em descontinuidade vertical e horizontal. No
caso das áreas com presença do sobreiro, apesar de esta espécie ser bastante combustível,
possuindo inflamabilidade alta e poder calorífico médio, não se verifica grande número de
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incêndios. Este facto advém fundamentalmente de uma maior atenção em termos de cuidados
de gestão, que tradicionalmente é dada aos sistemas agro-silvo-pastoris.
Com base nos dados fornecidos pela Autoridade Florestal Nacional constatou-se que a
situação do regime de incêndios do concelho não é ainda preocupante, embora em termos de
área ardida e de número de ocorrências, seja um pouco superior à das regiões limítrofes (Alto
Alentejo, Alentejo Central e Baixo Alentejo). Até Setembro de 2002, a freguesia do concelho
que registou valores mais elevados, relativamente ao número de ocorrências de incêndios
florestais (incêndios com área igual ou superior a 1 ha), foi Santo André, na qual o número de
incêndios, 21, foi bastante superior a qualquer uma das outras freguesias. Estes valores
poderão ser justificados, por esta ser a freguesia com o número de população residente mais
elevado, em comparação com as restantes freguesias do concelho, e em que a ocupação do
solo predominante é o pinhal-bravo, constituindo povoamentos densos, ao contrário das áreas
de montado que caracterizam as outras freguesias.
Por outro lado, em termos das áreas ardidas, as freguesias mais afectadas foram o Cercal do
Alentejo, São Bartolomeu da Serra e Vale de Água, com 80, 49 e 31 ha de área total ardida,
respectivamente.

2.4

REDE RODOVIÁRIA

Na figura 2.6 encontra-se uma representação da estrutura e hierarquia da estrutura rodoviária
principal de Santiago do Cacém.
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Figura 2.6 - Rede Nacional de Estradas do Concelho de Santiago do Cacém

A Rede de Nível Hierárquico Primário serve apenas:
- O Noroeste do concelho, através do IC33 e do IP8, com destaque para a cidade de Santiago
do Cacém, o pólo urbano de Santo André, o Hospital do Litoral Alentejano, e a zona litoral
associada ao turismo e lazer (turismo ecológico, zonas balneares, sistemas lagunares, parques
temáticos, etc);
- a Zona Este, através do IC1 e do IP1, tem um carácter essencialmente rural, junto aos pólos
urbanos de pequena e média dimensão relativamente afastados entre si, de acordo com o
povoamento típico da peneplanície alentejana.
Esta rede representa apenas 10% da extensão de vias da rede rodoviária, sob jurisdição da
Administração Central.

Avaliação Ambiental Estratégica
Relatório Ambiental – Versão Final

31

Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém

R E L ATÓ R IO AM B IE N T AL - ju nh o 2 01 5
A Rede de Nível Hierárquico Secundário é composta por um conjunto de estradas Regionais
e Nacionais que realizam essencialmente funções de interligação entre a sede do concelho e a
rede de pólos urbanos que correspondem praticamente às sedes de freguesia:
- a ER261, que interliga a Oeste a sede de concelho com o pólo urbano de Santo André e o
Hospital do Litoral Alentejano, e a Este os aglomerados urbanos de São Domingos e Alvalade.
Importa referir que o hospital distrital se encontra bastante carenciado em termos de acessos,
prejudicando as suas valências regionais, ocasionando o subaproveitamento deste importante
equipamento de saúde e consequentemente sobrecarga de unidades hospitalares já
sobrelotadas mas que beneficiam de melhores acessibilidades, nomeadamente as de Setúbal
e de Almada;
- a EN261-5, que assegura a ligação Santo André – Sines;
- a EN261 – 3, que liga a sede do concelho ao IP8 e a Sines;
- a EN121, que liga a sede do concelho aos aglomerados de São Bartolomeu, Abela e Ermidas,
permite a ligação à EN262 / IC1 e através desta à A2 / IP1, e que se prolonga para Canhestros,
Ferreira do Alentejo e outros aglomerados já do Distrito de Beja;
- a EN120, que liga a sede de concelho a Norte, ao IC33 e a Grândola, e a Sul ao Cercal, e que
se prolonga depois em direcção a Odemira, e também com ligação a Lagos;
- a EN120-1, que assegura as ligações Cercal – Sines, e indirectamente a Porto Covo;
- a EN390, que liga o Cercal a Vale de Água e São Domingos, para Norte, e a Odemira, Aljezur
e Vila Nova de Milfontes, para Sul;
- a EN262 que, através da EN390 assegura a ligação Cercal – Alvalade.
O Cercal do Alentejo é o aglomerado que se assume como o mais importante do pólo sul do
concelho, encontrando-se este demasiadamente sobrecarregado.
A Rede de Nível Hierárquico Terciário é composta por um conjunto de 17 estradas e 24
caminhos municipais, que asseguram as ligações entre pólos urbanos de menor dimensão, o
Avaliação Ambiental Estratégica
Relatório Ambiental – Versão Final

32

Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém

R E L ATÓ R IO AM B IE N T AL - ju nh o 2 01 5
escoamento de produtos agrícolas e, em alguns casos, colmatam carências de nível
hierárquico superior, como é o caso da ligação Santo André – Hospital do Litoral Alentejano, já
acima referenciada, ou a ligação Santiago do Cacém – Santa Cruz.
A extensão da rede viária do concelho sob a jurisdição Nacional representa 55%, com 289 km
de via, e a rede Municipal representa cerca de 45%, com cerca de 240 km de via.
A Rede Fundamental (IP e IC) representa 21% das estradas sob jurisdição da Administração
Central. Esta estatística revela um dos problemas da rede rodoviária do concelho, o de não
estarem asseguradas ligações rápidas entre a sede do concelho e as sedes dos concelhos
vizinhos, sobretudo a Este e a Sul de Santiago do Cacém. A entrada em funcionamento do IP8
na ligação Sines – Santiago do Cacém – Beja, poderá colmatar em parte esta falta de ligações.
No entanto, continua por resolver uma adequada ligação aos concelhos a Sul.
O Plano Rodoviário Nacional (PRN) 2000 prevê para Santiago do Cacém dois grandes eixos
da Rede Fundamental:
- O IP8, Eixo Litoral / Interior, que se encontra em fase final de projecto de execução / início de
obra, para a ligação Sines - Santiago do Cacém - Beja, que potencia as ligações a Beja e a
Espanha. No entanto, devido ao traçado adoptado (por Norte da cidade de Santiago do Cacém
aproveitando o eixo do actual IC33) este só terá vantagens significativas a nível regional,
prejudicando Ermidas e a desejável coordenação dos traçados ferro e rodoviários, de ligação
entre Sines e o Baixo Alentejo para expansão da ZIL de Sines;
- O IC4, Eixo Norte / Sul, que liga Alcácer do Sal, Comporta, Sines – Santiago do Cacém,
Lagos, e que se encontra em fase de Avaliação Ambiental Estratégica. Esta ligação, segundo o
PRN 2000 deveria iniciar-se em Sines mas, para cumprir a função de interligação de pólos
urbanos e turísticos do Litoral Alentejano, deverá passar a iniciar-se em Alcácer do Sal,
passando pela Comporta.
Na figura 2.7 encontra-se representada a rede nacional de estradas do distrito de Setúbal,
conforme o PRN 2000.
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Figura 2.7 - Rede Nacional de Estradas do Distrito de Setúbal, conforme PRN 2000

Há um considerável atraso na concretização dos objectivos traçados para o concelho, em
particular para a sub-região em que se insere, no domínio das grandes infra-estruturas viárias.
Tal atraso é contraditório com as estratégias que foram definidas nas últimas décadas, quer a
nível Nacional pela Administração Central, quer a nível Europeu pela Comissão Europeia, para
a Sub-Região onde o concelho de Santiago do Cacém se insere. Este atraso deve-se em
grande parte à crise económica que o país atravessa.

2.5

REDE FERROVIÁRIA

A linha de caminho de ferro que serve Santiago do Cacém é a Linha de Sines, também
designada de Ramal de Sines, tendo esta, entrado em exploração em 1936, após a conclusão
do troço Santiago do Cacém – Sines. A sua ligação à rede ferroviária nacional faz-se através
da concordância de Ermidas-Sado. A ligação a Lisboa, ao Norte e a Espanha é assegurada
através das Linha do Sul, Linha de Vendas Novas e com a concordância do Setil. A ligação do
concelho ao Sul do país é também feita através da Linha do Sul.
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A rede ferroviária de transporte de passageiros cinge-se actualmente à Linha do Sul que liga
Porto – Lisboa – Faro. Este transporte é realizado por três tipos de comboios: Alfa-pendular,
Intercidades e Regional. No entanto, apenas os comboios Regionais param em Santiago do
Cacém, mais propriamente em Ermidas-Sado, sendo esta a única ligação directa, por este
meio de transporte colectivo. Para além desse, o Intercidades também faz paragem em
Grândola, o que permite ainda uma hipótese para quem queira chegar ao concelho por este
meio, no entanto será necessário utilizar outro meio de transporte para atingir Santiago do
Cacém.
A zona Este do concelho de Santiago do Cacém continua a ser servida pela Linha do Sul,
estações de Ermidas-Sado e Alvalade, enquanto o ramal ferroviário Ermidas / Sines, que servia
tradicionalmente Santiago do Cacém, foi abandonado no que respeita a transporte de
passageiros.
No que respeita à rede ferroviária de transporte de mercadorias, o Ramal de Sines, garante a
ligação à Linha do Norte através de Ermidas-Sado. No entanto, as características deste ramal
(Sines – Santiago do Cacém – Ermidas-Sado) para o transporte de mercadorias estão bastante
desactualizadas face às exigências de um transporte ferroviário moderno, impondo-se a
criação da ligação de mercadorias Sines – Poceirão e a criação do eixo ferroviário de
mercadorias Sines – Algeciras – Madrid – Paris. Este último projecto, está aliás definido como
Projecto Prioritário 1 pela Comissão Europeia.
Este projecto é de grande importância não só para o concelho de Sines, mas também para
toda a sub-região, incluindo Santiago do Cacém, e até para o país. Este prevê o
desenvolvimento de um eixo ferroviário de mercadorias, ligando os portos de Sines e de
Algeciras (em Espanha), com o centro da Europa, estando a ser desenvolvido em articulação
com a ligação de Alta Velocidade até Madrid e com as Plataformas Logísticas, Portuária de
Sines e Transfronteiriça de Elvas – Caia. Na figura 2.8, apresenta-se representado o Eixo
Ferroviário Sines - Santiago do Cacém – Elvas / Caia e a ligação com a Plataforma Logística
do Poceirão.
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Figura 2.8 - Eixo Ferroviário Sines - Santiago do Cacém-Elvas/Caia e ligação com a Plataforma Logística
do Poceirão

Os impactes que um projecto com esta dimensão tem, interferem além do domínio das infraestruturas ferroviárias, interligando-se com as infra-estruturas portuárias - uma vez que a
plataforma logística portuária de Sines passará a ter de responder a médio prazo, a desafios à
escala europeia – mas, também com as restantes componentes estratégicas do Plano, dadas
as alterações que uma actividade desta dimensão trazem à economia municipal, à ocupação
espacial do território e às restantes infra-estruturas.

2.6

REDES E INFRA-ESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO

2.6.1 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Santiago do Cacém possui actualmente 30 sistemas de abastecimento de água independentes,
dos quais 29 são da responsabilidade da autarquia, e um, o de Vila Nova de Santo André, da
responsabilidade da empresa Águas de Santo André. Dos 29 sistemas de responsabilidade
municipal, cinco deles fornecem 77% do total de água entrada nos sistemas, sendo o
remanescente responsável pelos restantes sistemas. Estes sistemas servem cerca de 96% da
população, sendo os restantes 4% abastecidos através de furos e poços próprios.
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Este elevado número de sistemas de abastecimento de água ao município, é servido por cerca
de 90 captações, algumas delas já desactivadas, das quais apenas 20% têm uma
produtividade superior a 5 L/s, o que leva à existência de sistemas de pequena expressão.
Dada a multiplicidade de sistemas e o elevado número de captações, algumas delas com
problemas de produtividade e/ou de qualidade, quer o município através de um sistema
intermunicipal, quer a empresa Águas de Portugal, através de um sistema plurimunicipal, estão
a estudar a construção do sistema regional, que prevê abandonar 30% das captações. O
sistema plurimunicipal de abastecimento de água em alta ao concelho irá ser realizado pelo
Sistema Alentejo Litoral, juntamente com os concelhos de Alcácer do Sal e Grândola, no
âmbito da formação do Sistema Público de Parceria Integrado de Abastecimento de Água do
Alentejo, gerido pelas Águas Públicas do Alentejo, SA. A gestão dos sistemas de
abastecimento em baixa irá manter-se da responsabilidade da Câmara Municipal.
Outro dos aspectos relevantes do abastecimento de água é relativo à percentagem de perdas e
a fraca qualidade da água de algumas origens (fundamentalmente as da Bacia de Alvalade que
apresentam características de qualidade que requerem linhas de tratamento com alguma
complexidade (Águas Públicas do Alentejo, 2010)). Embora em 2007, conforme o Relatório de
Desempenho da Divisão de Ambiente e Saneamento Básico da Câmara Municipal de Santiago
do Cacém, tenha havido uma melhoria, as perdas são da ordem de um terço, tratando-se de
um elevado volume de água captado desnecessariamente, assim como por um custo em
energia e reagentes que onera o custo global dos sistemas de abastecimento de água. Este
elevado volume de perdas é motivado por condutas em más condições, muitas delas ainda em
fibrocimento, e também pela extensão de longas condutas em terrenos agrícolas que dificultam
a sua detecção. Para além disso, a inexistência de uma equipa de manutenção e controlo,
especializada nesta área é outra das razões para a detecção tardia destas fugas.

2.6.2 SISTEMAS DE ÁGUAS RESIDUAIS
As redes de drenagem do concelho que conduzem as águas residuais para as instalações de
tratamento (ETAR), são muitas delas obsoletas, com um funcionamento precário derivado de
não serem objecto de operação e manutenção eficazes. Algumas das ETAR existentes não
têm as suas descargas licenciadas. Das treze ETAR para as quais foram fornecidos valores
limite de emissão (VLE), apenas uma cumpria os limites estabelecidos.

Avaliação Ambiental Estratégica
Relatório Ambiental – Versão Final

37

Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém

R E L ATÓ R IO AM B IE N T AL - ju nh o 2 01 5
O município de Santiago do Cacém decidiu aderir a um projecto que surgiu recentemente, o
Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do Alentejo, em conjunto com outros
municípios e a empresa pública Águas de Portugal (AdP). Com este sistema, parte das ETAR
existentes passarão a ser responsabilidade da AdP, nomeadamente, as correspondentes às
sedes de freguesia e as que servem mais de 300 habitantes. A maior parte das estações de
águas residuais domésticas que continuarão a ser geridas pelo município são sistemas de
lagunagem constituídos por uma lagoa anaeróbia e uma facultativa. No entanto, para além dos
sistemas de lagunagem, existem ainda no concelho, fossas sépticas e estações compactas de
arejamento prolongado.
No concelho de Santiago do Cacém, existem um número significativo de explorações
suinícolas. Em termos espaciais as explorações encontram-se dispersas um pouco por todo o
concelho, embora com maior densidade nas imediações de Santiago do Cacém e Abela. Esta
disposição espacial dispersa dificulta o tratamento apropriado dos efluentes, conduzindo à sua
ineficácia, ou mesmo inexistência, o que propicia a contaminação das águas subterrâneas e
superficiais, a contaminação dos solos, e a disseminação de maus cheiros e emissão de
contaminantes atmosféricos. Para além disso, os efluentes provenientes desta actividade
possuem elevadas concentrações de CQO (Carência Química de Oxigénio), CBO5 (Carência
Bioquímica de Oxigénio de 5 dias) e nutrientes, muito superiores às das águas residuais
domésticas, motivando assim o mau funcionamento das ETAR, uma vez que as concentrações
afluentes são superiores às dimensionadas em projecto.
Verifica-se também uma falta de operação e manutenção das ETAR, apresentando estas um
estado de grande abandono, sem controlo periódico de funcionamento e sem as necessárias
acções de operação e manutenção.

2.7

SUINICULTURAS

2.7.1 INTRODUÇÃO GERAL SOBRE AS SUINICULTURAS
Em Portugal, as suiniculturas são uma actividade com impactes negativos e muito significativos
para o ambiente. Os efluentes de suinicultura são muito poluentes pois contêm concentrações
significativas de matéria orgânica e macronutrientes (azoto (N) e fósforo (P)), comprometendo a
qualidade da água, do solo e do ar (Amaro, 2010, Santos, et al. 2002).
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Os efectivos das explorações suinícolas em Portugal atingiam, em 2005, 1 834 mil cabeças,
das quais 44% sediadas nas regiões do Ribatejo e do Oeste, onde se localizam também as
explorações de maior dimensão (INE, 2006).
A pequena dimensão da grande maioria das explorações, “o clima quente e seco, a natureza
dos solos, a grande aglomeração de explorações em determinadas regiões, aliadas à falta de
informação dos produtores e dos projectistas, bem como, os sistemas de produção adoptados,
intensivos e sem tratamento, constituem de forma inequívoca, os principais factores
condicionantes dos graves problemas de poluição das águas, que em algumas zonas do país
atingem níveis alarmantes, principalmente nos distritos de Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal”
(Santos, et al. 2002).
As explorações suinícolas em Portugal são geralmente operadas em três tipos de unidades
diferentes (Amaro, 2010):
- ciclo fechado – unidade onde os suínos são criados desde o nascimento até à fase adulta,
estando dividida nas secções de reprodução, gestação, aleitamento e engorda;
- recria e acabamento – unidade que recebe os leitões com cerca de três meses e onde são
criados, através de processos de engorda, até à fase adulta;
- produção de leitões e reprodução – unidade que possui apenas porcas reprodutoras e leitões
até aos três meses de idade.
As porcas reprodutoras em relação aos restantes porcos noutras fases de desenvolvimento,
têm maiores necessidades energéticas. Na fase de gestação, mais de metade dos gastos
energéticos são para manutenção. O grande aumento de peso nesta fase está associado ao
desenvolvimento de líquidos uterinos (durante o 1º mês), fetos (sobretudo no último terço do
período de gestação) e de tecidos maternais (por exemplo pela reconstituição das reservas de
gordura). Por outro lado, na fase de lactação, cerca de 75% da energia é despendida na
produção de leite. Devido aos maiores gastos energéticos das porcas reprodutoras, estas
emitem também mais poluentes, como pode ser comprovado pelo quadro 2.1 dos factores de
emissão compostos médios para o chorume a tratar (ADISA, 2006, Lizardo, 2011).
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Quadro 2.1 – Factores de emissão compostos médios, para o chorume a tratar (kg / animal.dia) [Fonte:
ADISA, 2006]
Tipo de animal

Contributos
específicos

N total

P total

COT

Cu

Zn

Porcas
1
reprodutoras

Lactação +
Gestação

5,83E-02

1,34E-02

2,51E-01

6,64E-05

3,21E-04

Leitões +
2
Engorda

3,70E-02

6,01E-03

1,46E-01

1,65E-04

2,71E-04

3,03E-02

4,34E-03

1,15E-01

8,72E-05

1,01E-04

Porcos de
engorda

Engorda

3

(1) Estão incluídas as porcas em lactação e os leitões com p.v. < 7 kg e ainda as porcas, em todos
os estados de gestação, ainda não cobertas, aguardando nova cobrição e destinadas ao abate.
(2) Ciclo fechado: Estão incluídos todos os animais p.v. 7 - 105 kg, animais p.v. > 105 kg e
varrascos. Valores expressos num animal com p.v. 30 - 105 kg.
(3) Recria e acabamento: Estão incluídos todos os animais p.v. 30 - 105 kg.

A ineficácia, ou inexistência de sistemas de tratamento de efluentes adequados para este tipo
de actividade, propicia a contaminação das águas subterrâneas e superficiais, a contaminação
dos solos, e a disseminação de maus cheiros e emissão de contaminantes atmosféricos
(Amaro, 2010, APA, 2007).
No que respeita à poluição das águas, a presença excessiva de nutrientes, nomeadamente
azoto e fósforo, pode levar ao enriquecimento das águas subterrâneas e superficiais,
originando assim condições óptimas para a ocorrência de eutrofização (Pires, 2009, Santos, et
al., 2002).
Em relação à contaminação dos solos e aos impactes ambientais associados à aplicação de
efluentes de suinicultura nos solos, estes podem ser de natureza física (degradação da
estrutura do solo, colmatação e alagamento do mesmo), química (salinização, acumulação de
matéria orgânica e de compostos orgânicos poluentes) e biológica (introdução no solo de
microrganismos, designadamente patogénicos) (Amaro, 2010).
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Por fim, dos contaminantes atmosféricos libertados pela actividade agro-pecuária, podem
enumerar-se a Amónia (NH3), o Sulfureto de Hidrogénio (H2S), os Compostos Orgânicos
Voláteis (COV), as partículas com dimensão inferior a 10 µm (PM10), o Óxido Nitroso (N2O) e o
Metano (CH4), destacando-se destes pela sua relevância a Amónia e o Metano. O NH3, o H2S e
os COV são responsáveis pelos maus cheiros. Para além disso, o NH3 é essencialmente
responsável pelo aumento da eutrofização, da acidificação do solo, e pelas alterações na
vegetação, mas também tem um impacte negativo directo na saúde humana, por exemplo ao
nível da alteração da capacidade respiratória. As PM10, enquanto poluente atmosférico, são
responsáveis por infecções respiratórias graves. Por sua vez, o N2O e o CH4 são gases com
efeito de estufa, que contribuem para o aquecimento global. A emissão deste tipo de poluentes
está, assim, associada à afectação local da qualidade do ar, em particular, nas áreas
envolventes às explorações suinícolas (ADISA, 2006).
Os efluentes provenientes das suiniculturas contêm três macronutrientes principais, o azoto
(N), o fósforo (P) e o potássio (K), macronutrientes secundários, podendo apresentar também
alguns micronutrientes, neste caso metais pesados, o cobre (Cu) e o Zinco (Zn).
O azoto é o nutriente que mais condiciona a produção vegetal, e quando absorvido em excesso
torna as plantas mais sensíveis a pragas, doenças e infestantes (Pires, 2009). Entre 45 a 98%
do azoto total no solo encontra-se na forma orgânica, e em condições aeróbias este sofre
transformações passando à forma amoniacal e desta à forma nítrica.
Se a forma de azoto nítrico existir em quantidades superiores à da capacidade de assimilação
dos seres vivos cria-se um desequilíbrio, podendo originar a lixiviação dos nitratos para as
águas subterrâneas. Este fenómeno ocorre uma vez que os nitratos não sofrem facilmente
retenção física ou química, e a retenção biológica (incorporação do azoto pelos
microrganismos) é temporária em zonas menos superficiais. Pelo contrário, o fósforo e os
metais pesados, são elementos pouco móveis, que não apresentam geralmente grandes
problemas em termos de contaminação das águas. No entanto, esta pode verificar-se quando
os solos são ácidos ou sujeitos a processos de acidificação, podendo a movimentação dos
metais contidos nos efluentes ser agravada, aumentando o risco de poluição se o nível freático
se localizar a baixa profundidade.
A contaminação das águas subterrâneas por nitratos representa assim o maior risco provocado
pelos efluentes deste tipo. Este risco de contaminação é maior quando a aplicação dos
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efluentes é feita em quantidade e épocas desapropriadas, isto é, em épocas não
correspondendo às necessidades nutricionais das culturas. Este risco é aumentado quando a
aplicação é feita nos períodos em que a precipitação excede a evapotranspiração, ou em áreas
não cultivadas.
A valorização agrícola tem sido identificada no panorama nacional como o destino preferencial
para as lamas de depuração das águas residuais, nomeadamente as lamas provenientes das
explorações agrícolas, desde que essa prática não implique nenhuma ameaça para o
ambiente, nem à saúde humana e animal.
A utilização agrícola dos efluentes gerados pela pecuária pode contribuir, tendo em conta
algumas restrições específicas, para a melhoria da fertilidade do solo e para a resolução do
problema do destino final dos efluentes. No entanto, esta solução coloca alguns problemas
técnicos, económicos e ambientais que impedem a aceitação do seu uso generalizado, quer a
nível local, quer a nível regional (Amaro, 2010).
Esta prática poderá ser de grande utilidade em Portugal, por várias razões (Amaro, 2010):
- devido à reduzida fertilidade da maioria dos solos (pobres em matéria orgânica) utilizados na
agricultura, desde que a mesma seja implementada em moldes ambientalmente sustentáveis;
- os efluentes de suinicultura podem contribuir para aumentar a resistência do solo à
degradação por erosão (em especial nos casos em que a espessura efectiva do solo e a sua
capacidade de retenção da água são reduzidas, e o teor em matéria orgânica é baixo).
Desta forma, verifica-se uma necessidade de encontrar soluções adequadas à protecção
ambiental que sejam fiáveis e economicamente viáveis, que vão desde o espalhamento dos
efluentes no solo, até ao desenvolvimento de técnicas de tratamento do chorume, individuais
ou colectivas que se apliquem quando o espalhamento não for possível ou desejável (Santos,
et al.,2002).
Assim, sendo a actividade suinícola uma actividade com impactes negativos e muito
significativos para o ambiente, esta encontra-se abrangida internacionalmente pelo Registo
Europeu de Emissões Poluentes (EPER), que engloba todas as actividades fontes de emissão
significativa de poluentes. Existe ainda, um instrumento de âmbito nacional, a Estratégia
Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais (ENEAPAI), que envolve várias
associações responsáveis pelo tratamento de águas residuais provenientes de actividades
impactantes, como as suiniculturas. Estes dois instrumentos estão explicados em seguida.
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2.7.2 REGISTO EUROPEU DE EMISSÕES POLUENTES (EPER)
A Decisão da Comissão 2000/479/CE, de 17 de Julho (Decisão EPER), relativa à criação de
um Registo Europeu de Emissões Poluentes (European Pollutant Emission Register – EPER),
foi criada nos termos do disposto no Artigo 15º da Directiva 96/61/CE do Conselho, de 24 de
Setembro (revogada pela Directiva nº 2008/1/CE, de 15 de Janeiro), relativa à Prevenção e
Controlo Integrados da Poluição (Directiva IPPC), no âmbito do licenciamento ambiental (APA,
Naturlink).
O Artigo 15º da Directiva IPPC refere que “a Comissão publica de três em três anos um
inventário das principais emissões e fontes responsáveis, com base nos elementos
transmitidos pelos Estados-membros. Compete à Comissão fixar o formato e os dados
característicos necessários ao envio dessas informações, nos termos do procedimento previsto
no artigo 19°” (Instituto do Ambiente, 2005).
A Directiva IPPC, depois ter sido adoptada em 1996, e iniciada em 1999 a sua aplicação,
Portugal em 2000, elaborou o Decreto-Lei nº 194/2000, de 21 de Agosto (revogado pelo
Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto) (Diploma PCIP), que transpôs para o direito interno
a Directiva IPPC, atribuindo ao antigo Instituto do Ambiente, actual Agência Portuguesa do
Ambiente, a qualidade de Autoridade Competente para o licenciamento ambiental, sendo esta
a entidade responsável pelo envio à Comissão, dos inventários anuais das principais emissões
de poluentes para o ar e para a água, e fontes responsáveis, relativamente a todas as
instalações portuguesas, novas e existentes, abrangidas pelo regime jurídico relativo à
Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP). 2007 foi considerado o ano limite de
adaptação das instalações existentes, a esta nova Directiva (APA, Instituto do Ambiente, 2004).
A Decisão EPER, obriga então os Estados-Membros a enviar à Comissão um relatório das
emissões para o ar e para a água, de cada uma das instalações que exercem uma ou mais
actividades do Anexo I da Directiva IPPC, das quais fazem parte a actividade suinícola
(Naturlink) (Quadro 2.2).
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Quadro 2.2 – Actividades incluídas no Anexo I da Directiva IPPC, respeitantes ao sector suinícola [Fonte:
Instituto do Ambiente, 2005]
PCIP

Actividade da Anexo I

6

Outras actividades

6.6

Instalações para a criação
intensiva de aves de
capoeira ou de suínos, com
espaço para mais de:

6.6 b

6.6 c

2000 porcos de produção
(com mais de 30 kg)

750 porcas reprodutoras

NOSE-P

110.05.03

110.05.04

Processo NOSE-P

Gestão de estrume:
porcos de engorda

Gestão de estrume:
porcas

CAE

Descrição CAE

01230

Suinicultura

01300

Produção agrícola e
animal associadas

01230

Suinicultura

01300

Produção agrícola e
animal associadas

Os poluentes EPER a analisar neste âmbito são (Instituto do Ambiente, 2005):
- ar: CH4, N2O, NH3, PM10;
- água: Azoto Total, Fósforo Total, Cobre e seus compostos, Zinco e seus compostos, Carbono
Orgânico Total.
Foi elaborado um protocolo entre o Instituto do Ambiente e a Associação para o
Desenvolvimento do Instituto Superior de Agronomia, com o objectivo de dar apoio técnico e
científico à Agência Portuguesa do Ambiente no âmbito das suas competências sobre a
Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), nomeadamente para o enquadramento
do Registo Europeu de Emissões Poluentes (EPER), e elaboração de um guia metodológico
para a determinação das emissões (para o ar, água e solo) no sector da pecuária intensiva e a
sua aplicação no contexto nacional (Instituto do Ambiente, 2005).

2.7.3 ESTRATÉGIA NACIONAL PARA OS EFLUENTES AGRO-PECUÁRIOS E
AGRO-INDUSTRIAIS (ENEAPAI)
A agro-pecuária e a agro-indústria são actividades com grande valor económico em Portugal,
constituindo o principal sector de actividade em algumas regiões do nosso país, sendo um
contributo decisivo para a fixação de população activa e uma forma de contrariar processos de
despovoamento que tendem a ocorrer em algumas áreas rurais. Por outro lado, a poluição
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gerada por estas actividades é muitas vezes superior à poluição produzida pela população e
pelas restantes actividades económicas da região em que se inserem.
Assim, a Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais (ENEAPAI)
aprovada por Despacho Conjunto nº 1098/2005, de 28 de Dezembro, dos Ministros do
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas constitui um documento de índole estratégica para uma
utilização articulada e optimizada dos Fundos Comunitários postos à disposição do país no
período de 2007 a 2013. Nesta estratégia foram envolvidas associações de produtores,
municípios

e

entidades

gestoras

de

sistemas

municipais

e

multimunicipais

com

responsabilidade no tratamento de águas residuais, de forma a tornar possíveis soluções
integradas e sustentáveis para os problemas ambientais causados por estas actividades.
A estratégia para implementação de um novo modelo institucional, de gestão e técnico, que
seja uma alternativa sustentável para o tratamento de efluentes produzidos por estas
actividades tem em conta as seguintes orientações:
- adoptar um modelo institucional para a concepção, construção, gestão e exploração das
soluções de valorização e tratamento de efluentes, através de entidades com reconhecida
capacidade técnica e de gestão, que garanta o bom funcionamento das instalações e o
controlo das descargas;
- adoptar soluções colectivas para a valorização e o tratamento dos efluentes, quando tal se
revelar a solução técnica, económica e ambientalmente mais adequada;
- aplicar uma tarifa que garanta a aplicação do princípio utilizador-pagador e que seja
sustentável pelos sectores, através da escolha da melhor solução técnica, económica e
ambiental e de um modelo de gestão e exploração optimizado;
- garantir a responsabilidade e o envolvimento dos sectores económicos.
A ENEAPAI surge como um instrumento da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento
Sustentável, do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e do Plano
Nacional da Água.
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Os sectores abrangidos pelo ENEAPAI em Portugal Continental são a bovinicultura, a
suinicultura, a avicultura, os lagares, as adegas, a indústria dos lacticínios e os matadouros.
Para aplicação dos objectivos estratégicos do ENEAPAI são identificadas as zonas de maior
pressão e definidos os Núcleos de Acção Prioritária (NAP) de acordo com os seguintes
critérios:
- número de efectivo animal ou quantidade de produto laborado;
- número de unidades a laborar por concelho;
- dimensões e características das unidades;
- proximidade física das várias unidades consideradas dos concelhos abrangidos;
- pressão exercida no solo e nos recursos hídricos.
Os vários NAP existentes em Portugal Continental estão representadas na figura 2.9. Santiago
do Cacém pertence à NAP 12 (ENEAPAI, 2007, ENEAPAI, 2008).

Figura 2.9 – Núcleos de Acção Prioritária da ENEAPAI [Fonte: ENEAPAI, 2008]

Para cada NAP terão de ser elaborados Planos Regionais de Gestão Integrada (PRGI) com
propostas de intervenção para as áreas correspondentes. O Instituto da Água, I.P. elaborou
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uma proposta de desenvolvimento e elaboração do PRGI para o Núcleo de Acção Prioritária 12
do Alentejo Litoral, através de uma definição de âmbito, visando obter aprovação da Estrutura
de Coordenação e Acompanhamento (ECA).
O desenvolvimento deste PGRI contribuirá para a melhoria da qualidade da água de duas
importantes Reservas Naturais: Reserva Natural do Estuário do Sado; Reserva Natural das
Lagoas de Santo André e da Sancha.
A área geográfica abrangida pelo NAP 12, conforme definida pela ECA encontra-se no quadro
2.3 (Instituto da Água, I.P., 2009).

Quadro 2.3 - Área geográfica abrangida pelo NAP 12 – Alentejo Litoral [Fonte: Instituto da Água, I.P.,
2009]
Concelhos abrangidos

Região Hidrográfica

NUT II

Alcácer do Sal
Grândola

Alentejo
Litoral

RH6-Sado/Mira

Santiago do Cacém
Montemor-o-Novo

RH6-Sado/Mira
RH5-Tejo

Ferreira do Alentejo

RH6-Sado/Mira

NUT III

Alentejo

Alentejo
Central
Baixo
Alentejo

Nos quadros 2.4 e 2.5 encontram-se os efectivos pecuários, o número de lagares, adegas e
indústria dos lacticínios dos concelhos englobados no NAP12, com base nos estudos
desenvolvidos para a elaboração da ENEAPAI.
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Quadro 2.4 – Efectivo pecuário dos concelhos englobados no NAP 12, com base nos estudos
desenvolvidos para a elaboração da ENEAPAI [Fonte: Instituto da Água, I.P., 2009]
Suinicultura
Concelhos

Nº
explorações

Efectivo

NAP Suinic.

30

27 800

NAP A

7

15 600

86

30 900

93

Alcácer do
Sal
Ferreira do
Alentejo
Grândola
Montemoro-Novo
Santiago do
Cacém
Total
% universo
nacional

Bovinicultura (regime intensivo,
produção de leite)
Nº
NAP Efectivo
explorações
Bovinic.

Avicultura
Efectivo
(LPG)

5

830

5 000

4

1 680

35 000

NAP A

3

640

10 000

98 700

NAP A

13

5 170

128

69 300

NAP A

-

-

522 000

344

242 300

25

8 320

653 000

3,2%

9,9%

0,4%

2,4%

2,8%

NAP E

NAP
Avic.

NAP G

81 000
NAP G

Quadro 2.5 – Número de lagares, adegas e indústria dos lacticínios dos concelhos englobados no NAP
12, com base nos estudos desenvolvidos para a elaboração da ENEAPAI [Fonte: Instituto da Água, I.P.,
2009]
Lagares
Concelhos
Alcácer do
Sal
Ferreira do
Alentejo
Grândola
Montemoro-Novo
Santiago do
Cacém
Total
% universo
nacional

Indústria dos lacticínios pequenas queijarias

Adegas

Nº Lagares

Azeite produzido
(Kg)

Nº Adegas

Produção (hl)

Nº unidades produtivas

2

204 200

1

5 160

1

1

119 000

1

2 220

1

-

-

-

-

-

2

166 500

2

8 030

1

2

160 000

1

5 490

1

7

649 700

5

20 900

4

1,2%

1,4%

1,0%

0,4%

-

2.7.4 SUINICULTURAS EM SANTIAGO DO CACÉM
A actividade agro-pecuária é a actividade socioeconómica predominante no concelho de
Santiago do Cacém, sendo de extrema importância para a economia local. As actividades agropecuárias existentes são a pecuária (ovinicultura e suinicultura) e a agricultura (montado de
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sobro, arroz e tomate, nas áreas irrigadas, e cereais, nas zonas de sequeiro), com especial
destaque para as culturas de carácter intensivo (Amaro, 2010).
No concelho existem um número significativo de explorações suinícolas. Em termos espaciais,
as explorações encontram-se dispersas um pouco por todo o concelho, embora com maior
densidade nas imediações de Santiago do Cacém e Abela. Esta disposição espacial dispersa
dificulta o tratamento apropriado dos efluentes, conduzindo à sua ineficácia, ou mesmo
inexistência, o que propicia a contaminação das águas subterrâneas e superficiais, a
contaminação dos solos, e a disseminação de maus cheiros e emissão de contaminantes
atmosféricos.
Segundo o diagnóstico apresentado pela ENEAPAI, a actividade suinícola apresenta pressão
muito elevada com maior incidência nos concelhos do litoral, nomeadamente Santiago do
Cacém, Grândola e Alcácer do Sal (INAG e ARH Alentejo, 2007). Segundo a Associação de
Suinicultores dos Concelhos de Santiago do Cacém, Sines e Grândola (SAGRAN), em 2006, o
concelho contava com um efectivo de mais de 65 000 animais. Uma exploração média em
Santiago do Cacém possui 130 a 150 porcas reprodutoras. Na figura 2.10 encontram-se
representados os efectivos pecuários referentes à suinicultura na Região Hidrográfica do Sado
e Mira, na qual é possível distinguir o concelho de Santiago do Cacém pelo elevado número de
efectivos.

Figura 2.10 – Efectivo pecuário referente à suinicultura na Região Hidrográfica do Sado e Mira [Fonte:
INAG e ARH Alentejo, 2007]

No quadro 2.6 apresentam-se os dados relativos à actividade suinícola do concelho, e no
quadro 8.1, em anexo, encontram-se descriminadas as explorações existentes, as respectivas

Avaliação Ambiental Estratégica
Relatório Ambiental – Versão Final

49

Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém

R E L ATÓ R IO AM B IE N T AL - ju nh o 2 01 5
freguesias e efectivos. Na figura 2.11, estão representadas as localizações das suiniculturas
em Santiago do Cacém.
Quadro 2.6 - Dados relativos à actividade suinícola em Santiago do Cacém [Fonte: SAGRAN, 2005]
1996

2003

2005

Nº explorações

58

56

-

Nº reprodutoras

8 992

7 951

9 321

Efectivo total
*
56 369
70 000
* é referido que este valor é superior em 17% ao verificado em 2003

Figura 2.11 - Localização das suiniculturas no concelho de Santiago do Cacém

A maioria das explorações do concelho de Santiago do Cacém, 55%, opera em regime de ciclo
fechado, 35% em regime de produção de leitões e 10% fazem recria e acabamento (Amaro,
2010). O concelho concentra cada vez mais um número maior de porcas reprodutoras, 62% do
total do Alentejo Litoral, face aos 24%, 8% e 6%, em Grândola, Odemira e Alcácer do Sal,
respectivamente (Gestão Mais, 2005).

2.7.5 PCIP EM SANTIAGO DO CACÉM
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De acordo com a definição de âmbito proposta para a elaboração do Plano Regional de Gestão
Integrada para o Núcleo de Acção Prioritária 12 do Alentejo Litoral, as Instalações PCIP
existentes encontram-se no quadro 2.7 (Instituto da Água, I.P., 2009).
Santiago do Cacém possui 7 instalações PCIP. Porém, apenas uma exploração suinícola, das
várias existentes no concelho tinha licença ambiental emitida de acordo com o diploma PCIP
(nº 20/2005), a INTERGADOS, Comercialização, Integração e Produção de Animais, S.A., para
a instalação Conceição, Gomes & Pereira – Pecuária e Agricultura, S.A., com licença ambiental
emitida a 8 de Agosto de 2005, e válida até 8 de Agosto de 2012. No entanto, segundo
informações da SAGRAN, esta exploração encontra-se actualmente com actividade cessada.
Existem ainda outras três instalações suinícolas consideradas de PCIP, sem licença ambiental
ou com o processo de licenciamento a decorrer.
Quadro 2.7 – Instalações PCIP existentes no NAP 12 [Fonte: Instituto da Água, I.P., 2009]
Nome da instalação

Concelho

Licença
Ambiental

Suinicultura da Herdade da Barrosinha – INTERGADOS, S.A.

Alcácer do Sal

A decorrer

Suinicultura do Monte da Torre – RAÇALTO – Empreendimentos Agric., Ind. e Pec.,
S.A.

Ferreira do Alentejo

A decorrer

Ferreira do Alentejo

S/ procedimento
PCIP

Suinicultura – EXTRINVEST – Prod. Comer. Prod. Agroalimentares, Lda.

Montemor-o-Novo

Nº 10/2007

Suinicultura – SONOBRE - Sociedade Agrícola Vale Nobre, Lda

Montemor-o-Novo

Suspenso

Montemor-o-Novo

A decorrer

Montemor-o-Novo

A decorrer

Montemor-o-Novo

A decorrer

Avicultura – FREIXAGRO – Empresa Agrícola do Freixo, S.A

Suinicultura da Herdade das Figueiras – INTERGADOS, S.A. (Ex Agro-Pec. do
Cangulo)
Suinicultura do Monte Novo do Reguengo – Casa Agrícola JOÃO FILIPE BREJO,
Herdeiros
Suinicultura do Monte das Badanelas – INTERGADOS – Comerc. Integr. Prod. de
Animais, S.A.
Suinicultura da Herdade dos Tanquinhos – Manuel Guarda & Filhos, Lda

Montemor-o-Novo

A decorrer

Suinicultura da Herdade da Adua – SUINIMOR – Agropecuária de Montemor, Lda

Montemor-o-Novo

A decorrer

Suinicultura – SUINIMOR – Agropecuária de Montemor, Lda (Coelheiras de Baixo)

Montemor-o-Novo

A decorrer

Suinicultura da Herdade da Rosenta – PECUÁRIA DA ROSENTA, S.A.

Montemor-o-Novo

A decorrer

Suinicultura “Vale de Alvéolos” – Sociedade Rito & Filho, Lda

Santiago do Cacém

A decorrer

Suinicultura – Cercal do Alentejo - INTERGADOS, S.A.

Santiago do Cacém

Nº 20/2005

Suinicultura da Quinta da Rocha – JOSÉ Pereira Vilhena da Costa

Santiago do Cacém

Avicultura – Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria, S.A.

Santiago do Cacém
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3 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS FACTORES DE DECISÃO
3.1

INTRODUÇÃO GERAL

Tendo em consideração as acções previstas pelo PDM para a operacionalização da visão
estratégica e de planeamento, considerou-se necessário estudar os seguintes Factores de
Decisão:
- Águas (Superficiais, Subterrâneas e Costeiras);
- Ar;
- Solo e Uso do Solo;
- Espaços Naturais e Estrutura Ecológica;
- Riscos Naturais e Tecnológicos.
Os Factores de Decisão consistem nos indicadores de qualidade ambiental em função dos
quais é realizada a análise dos impactes (positivos e negativos) decorrentes da realização dos
cenários propostos pelo PDM. Para tal, inclui-se neste capítulo a informação necessária para a
caracterização do estado actual de cada um destes factores assim como uma análise da
evolução expectável desta situação de referência face a tendências globais ao nível ambiental
e económico.

3.2

CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ACTUAL

3.2.1 FACTOR DE DECISÃO - ÁGUAS (SUPERFICIAIS, SUBTERRÂNEAS E
COSTEIRAS)
3.2.1.1 Introdução
A escolha do Factor de Decisão Águas, englobando três componentes distintas em termos da
sua caracterização ambiental (Superficiais, Subterrâneas e Costeiras) resultou da identificação
de três problemas cujo significado e importância se considera relevante:
- O tratamento deficitário ou inexistente de grande parte dos efluentes de origem suinícola
constitui actualmente um foco de contaminação de cursos de água e da camada superficial dos
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dois aquíferos que abastecem o concelho (existindo um potencial de contaminação da camada
profunda desses aquíferos);
- A inexistência de uma rede de monitorização efectiva que permita de uma forma contínua e
sistematizada, controlar a qualidade das águas superficiais, subterrâneas e costeiras;
- A diminuição da recarga dos cursos de água superficiais e dos aquíferos como consequência
da maior variabilidade da precipitação (ocorrência de precipitações extremas) devido ao
fenómeno das alterações climáticas.
Importa aqui realçar ainda que o recurso Água se encontra sob influência da Directiva Quadro
da Água ((DQA) Directiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de
Outubro), transposta para o direito nacional através da Lei da Água (Decreto-Lei n.º 58/2005 de
29 de Dezembro). Estes documentos têm como objectivo “estabelecer um enquadramento para
a protecção das águas superficiais interiores, das águas de transição, das águas costeiras e
das águas subterrâneas que (INAG e ARH Alentejo, 2007):
- evite a degradação e proteja e melhore o estado dos ecossistemas aquáticos e dos
ecossistemas terrestres e zonas húmidas directamente associados;
- promova um consumo de água sustentável;
- reforce e melhore o ambiente aquático através da redução gradual ou a cessação de
descargas, emissões e perdas de substâncias prioritárias;
- assegure a redução gradual e evite o agravamento da poluição das águas subterrâneas;
- contribua para mitigar os efeitos das inundações e secas.
Os objectivos devem ser atingidos até 2015, através da execução de Planos de Gestão de
Região Hidrográfica (INAG e ARH Alentejo, 2007). A ARH Alentejo é a entidade responsável
pela elaboração do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do Sado e Mira, onde se insere
o concelho de Santiago do Cacém, determinada através do Despacho nº 18429/2009,
publicado no Diário da República, 2º serie, nº 153, de 10 de Agosto de 2009. Este plano
encontra-se em fase de consulta pública (ARH Alentejo).
Os objectivos da DQA e da Lei da Água para as massas de água superficiais são a “prevenção
da deterioração do estado das águas e a sua protecção, melhoria e recuperação com o
objectivo de alcançar pelo menos o “bom estado”, que integra o “bom estado ecológico” e o
“bom estado químico””.
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A determinação do “bom estado ecológico” é baseada em critérios, e “é expressa em rácios
de qualidade ecológica (Ecological Quality Ratio, EQR’s), que representam a relação entre os
parâmetros biológicos observados numa determinada massa de água e os valores desses
parâmetros nas condições de referência aplicáveis a essa massa de água”.
Por outro lado, o “bom estado químico” corresponde ao cumprimento de todas as normas de
qualidade ambiental estabelecidas a nível nacional ou comunitário.
No caso das águas subterrâneas, os objectivos da DQA “são no sentido de evitar ou limitar as
descargas de poluentes nas massas de água, inverter qualquer tendência significativa
persistente para aumentar a concentração de poluentes, evitar a deterioração do estado de
todas as massas de água, manter e alcançar o bom estado das águas garantindo o equilíbrio
entre captações e recargas. O bom estado das águas, integra o “bom estado quantitativo” e
o “bom estado químico” (INAG e ARH Alentejo, 2007).
O “bom estado quantitativo” de uma massa de água subterrânea ocorre quando são
reunidas as seguintes condições:
- “O regime de níveis freáticos se mantém em valores tais que os recursos hídricos
subterrâneos disponíveis não são excedidos pela taxa média de captação de longo prazo”;
- “O regime de níveis freáticos não impede que sejam alcançados os objectivos ambientais
especificados para as águas superficiais que lhe estão associadas e não provoca danos
significativos nos ecossistemas terrestres dele directamente dependentes”;
- “As alterações na direcção do escoamento das águas subterrâneas, resultantes de variações
de nível, ocorrem temporariamente, ou de uma forma contínua em áreas bem delimitadas, e
não conduzem a intrusões salinas, ou outras, nem são indicativas de uma tendência
persistente e claramente identificada como susceptível de conduzir a tais intrusões”.
Por outro lado no “bom estado químico”, as concentrações de poluentes devem ser tais que:
- “Não evidenciam os efeitos de intrusões salinas ou outras (o parâmetro condutividade é
também utilizado para comprovar estes efeitos)”;
- “Não excedem as normas de qualidade da legislação comunitária relevante aplicável”;
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- “Não impedem que sejam alcançados os objectivos ambientais especificados para as águas
superficiais associadas, nem reduzem significativamente a qualidade química ou ecológica dos
ecossistemas terrestres directamente dependentes desse meio hídrico subterrâneo”.
Neste contexto, as propostas do PDM de Santiago do Cacém, nomeadamente as relacionadas
com:
- o ordenamento da actividade agro-pecuária;
- a actividade turística;
- e os sistemas de abastecimento e tratamento de águas,
foram as analisadas no âmbito deste enquadramento legal tendo em vista a avaliação
estratégica dos impactes ambientais.
De seguida, apresenta-se a caracterização do estado actual das Águas Superficiais, Águas
Subterrâneas e Águas Costeiras.
3.2.1.2 Águas Superficiais
3.2.1.2.1

Caracterização da Rede Hidrológica Superficial

O concelho de Santiago do Cacém está totalmente englobado na Região Hidrográfica nº 6
relativa ao Sado e Mira. A rede hidrográfica do concelho é evidenciada pela sua densidade,
sendo marcada de forma significativa pela presença do rio Sado, a Este (Bacia Hidrográfica do
Sado) e por alguns dos seus afluentes principais. A Oeste do concelho e das linhas de
cumeada da Serra da Grândola, destacam-se as ribeiras da Cascalheira, da Ponte, do Azinhal,
do Badoca, de Carriscas e do Forneco, e os Barrancos do Gilbardino e Monte do Concelho,
que estão inseridos na Bacia Hidrográfica da Lagoa de Santo André, ecossistema de elevado
valor ecológico, motivo para a sua classificação como zona protegida. A Sul do concelho está
ainda presente, mas com pouca expressão, a Bacia Hidrográfica do rio Mira.
Na figura 3.1 encontram-se representadas as Bacias e Sub-Bacias Hidrográficas do concelho
de Santiago do Cacém, e na figura 3.2 encontra-se a respectiva legenda.
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Figura 3.1 – Bacias e Sub-Bacias Hidrográficas do concelho de Santiago do Cacém
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Figura 3.2 – Legenda respectiva às Bacias e Sub-Bacias Hidrográficas do concelho de Santiago do
Cacém (figura 3.1)
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3.2.1.2.2

Fontes de contaminação

Para o concelho de Santiago do Cacém foram identificadas as seguintes fontes potenciais de
contaminação das águas superficiais, relacionadas com os usos do solo e as actividades
existentes nas suas bacias de drenagem:
- explorações agro-pecuárias, em particular suiniculturas, onde é recorrente a descarga de
águas residuais com elevados teores de matéria orgânica e de outras substâncias poluentes;
- deposição não controlada de lamas resultantes do tratamento de águas residuais ou da
actividade suinícola;
- explorações agrícolas com utilização de substâncias químicas na fertilização do solo;
- descarga de águas residuais não tratadas com origem em várias actividades (por exemplo,
exploração de lagares de azeite) e estações de tratamento com deficiências na linha de
tratamento. Os efluentes provenientes da produção de azeite são caracterizados por pH baixo
e elevada carga orgânica. Segundo dados do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, em 2006 estavam registados 2 lagares de azeite no concelho de Santiago
do Cacém;
- o escoamento superficial sobre áreas impermeáveis, áreas em fase de construção, depósitos
de resíduos e outros.
As condições biofísicas do território, tais como declives superiores a 15% e solos sem coberto
vegetal, podem propiciar a lixiviação de substâncias poluentes com origem nas fontes acima
identificadas, e assim condicionarem a qualidade da água nos cursos de água superficiais e
albufeiras existentes no concelho.
No sector suinícola, os principais poluentes associados a esta actividade são o Azoto Total, o
Fósforo Total, o Carbono Orgânico Total, o Cobre e o Zinco (APA, 2007). A actividade agrícola
é outra fonte potencial de contaminação, nomeadamente em casos de utilização de pesticidas
e adubos, como é o caso da agricultura de regadio. A este tipo de actividade associa-se
geralmente, a contaminação por nitratos no meio hídrico.
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Na figura 3.3, encontra-se o mapa do concelho com a localização das captações de água,
ETAR e suiniculturas existentes. Da análise da figura, verifica-se que estas se encontram
concentradas nas zonas Norte e Oeste do concelho, nomeadamente nas freguesias de
Santiago do Cacém, Santa Cruz, São Bartolomeu da Serra, São Francisco da Serra e Abela,
que se encontram inseridas na Bacia Hidrográfica do Sado, e Sub-Bacias Hidrográficas de
Santo André, São Domingos e Serra de Grândola (figuras 3.1 e 3.2). A presença de
suiniculturas e de ETAR nas zonas de captação de água para abastecimento e de recarga dos
aquíferos, neste caso do aquífero de Sines, potenciam a contaminação das águas, tanto
superficiais como subterrâneas.

Figura 3.3 – Mapa do concelho com a localização das captações de água, ETAR e suiniculturas
existentes
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Figura 3.4 – Legenda respectiva à localização das captações de água, ETAR e suiniculturas existentes no
concelho
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3.2.1.2.3

Enquadramento legal

A regulamentação da União Europeia relativa à qualidade das águas é ditada pela Directiva
76/160/CEE que estabelece os critérios mínimos de qualidade para as águas, nomeadamente
os seguintes:
- Parâmetros físico-químicos e microbiológicos;
- Valores-limite obrigatórios e valores indicativos para esses parâmetros;
- Frequência mínima das amostragens;
- Métodos de análise para a inspecção das águas.
Esta directiva será revogada pela Directiva 2006/7/CE, de 15 de Fevereiro, a partir de 31 de
Dezembro de 2014, que estabelece dois parâmetros de análise adicionais: enterococos
intestinais e Escherichia coli, parâmetros que actualmente não são ainda objecto de análise
obrigatória. Da transposição da legislação europeia vigente relativa à qualidade da água,
resultou o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que “estabelece normas, critérios e
objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade
das águas em função dos seus principais usos”.
O Anexo X do mesmo Decreto-Lei impõe diferentes valores limite de Qualidade das Águas
Doces para fins Aquícolas — Águas Piscícolas. E o Anexo XVI, os parâmetros a considerar e
respectivos limites legais de Qualidade das Águas destinadas à Rega.
3.2.1.2.4

Qualidade das Águas Superficiais

A caracterização da Qualidade das Águas Superficiais foi realizada com base nos dados
existentes no SNIRH (http://snirh.pt/) e nos Anuários de Recursos Hídricos do Alentejo,
elaborados pela CCDR Alentejo, entre os anos hidrológicos 1999/2000 e 2006/2007. Os pontos
de amostragem utilizados foram Alvalade-Campilhas, Alvalade-Sado, Albufeira de Fonte Serne,
Nabos e Albufeira de Campilhas.
A localização dos pontos amostrais é apresentada na Figura 3.5.
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Figura 3.5 - Localização dos pontos de amostragem de Qualidade da Água Superficial em Santiago do
Cacém

Tal como referido anteriormente, de acordo com o Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, os
limites dos valores paramétricos variam de acordo com o uso predominante de cada curso de
água. Segundo o Aviso nº 12677/2000, DR 194 (2ª série), de 23 de Agosto, a Ribeira de
Campilhas, a Ribeira do Roxo e o Rio Sado são classificados como cursos de águas com fins
piscícolas (de ciprinídeos). Por outro lado, de acordo com os Anuários de Recursos Hídricos do
Alentejo as albufeiras de Fonte Serne e Campilhas são classificadas como tendo a rega como
uso principal.
Desta forma, os pontos amostrais utilizados para a caracterização da qualidade das águas
superficiais do concelho, têm como usos principais os seguintes:
- Nabos – piscícola
- Alvalade-Campilhas – piscícola
- Alvalade-Sado – piscícola
- Albufeira de Campilhas - rega
- Albufeira de Fonte Serne - rega
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A caracterização da Qualidade da Água Superficial para uso piscícola, com base nos dados
do SNIRH, permite concluir o seguinte:

•

Dos parâmetros indicadores de contaminação com origem suinícola (Azoto Total,

Fósforo total, Carbono Orgânico Total, Cobre e Zinco – APA, 2007) verifica-se que:
- no que respeita ao Azoto Total, que é obtido pela soma do Azoto Kjeldahl (que inclui a
Amónia) com o azoto presente na forma de Nitratos e Nitritos, o Azoto de Kjeldahl não foi
analisado, contudo constata-se que a Amónia excede o VMR e o VMA em 23,1% e 2,5% das
situações, respectivamente. Os Nitritos são o parâmetro que mais excede o VMR, com
incumprimento em 45,3% dos casos;
- o Zinco excede o VMA em 7,9% dos casos;
- o Cobre tem 8,4% dos valores acima do estipulado. Este parâmetro só é excedido no ponto
de amostragem Nabos;

•

Em relação a outros parâmetros indicadores de contaminação orgânica, no caso dos

SST, existem 29,1% do total de análises não conformes e no que respeita ao CBO5, 5,9% de
amostras na mesma situação, para os pontos de amostragem Alvalade-Campilhas e AlvaladeSado;

•

No caso do pH, verificam-se excedências em apenas 0,4% do total de análises

efectuadas.
Nas figuras 3.6 e 3.7 apresentam-se gráficos de síntese das conclusões obtidas.

Figura 3.6 - Cumprimento do Valor Máximo Recomendado (VMR) por parâmetro para os dados do SNIRH
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Figura 3.7 - Cumprimento do Valor Máximo Admissível (VMA) por parâmetro para os dados do SNIRH

A caracterização da Qualidade da Água Superficial para uso piscícola, com base nos dados
dos Anuários de Recursos Hídricos do Alentejo, foi realizada para o período entre os anos
hidrológicos 1999/2000 e 2006/2007, e permite concluir o seguinte:

•

Dos parâmetros indicadores de contaminação com origem suinícola (Azoto Total,

Fósforo total, Carbono Orgânico Total, Cobre e Zinco – APA, 2007) verifica-se que:
- no que respeita ao Azoto Total, que é obtido pela soma do Azoto Kjeldahl (que inclui a
Amónia) com o azoto presente na forma de Nitratos e Nitritos, o Azoto de Kjeldahl não foi
analisado, contudo constata-se que a Amónia (NH4) não é cumprida em 2 situações e o
Amoníaco (NH3) em 5. O parâmetro que apresenta mais análises que ultrapassam os limites
legais são os Nitritos, com 12 excedências;
- o Fósforo apresenta valores não conformes em 11 situações;
- o Zinco excede os limites legais em quatro situações;
- o Cobre apresenta 5 situações em incumprimento;

•

Em relação a outros parâmetros indicadores de contaminação orgânica, no caso dos

SST, 6 análises tiveram resultados superiores ao permitido, à semelhança do que aconteceu
com o CBO5. Por sua vez, o Oxigénio Dissolvido teve 8 resultados não conformes;

•

A temperatura ao contrário de todos os outros parâmetros analisados é o único

parâmetro que apresenta resultados sempre conforme a legislação;

•

Nos casos dos Nitritos, Oxigénio Dissolvido e pH, a maioria das excedências ocorreram

na última metade do período analisado;
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Nenhum dos anos hidrológicos analisados teve resultados 100% conforme a legislação.

•

No quadro 3.1 apresenta-se uma síntese das conclusões obtidas.
Quadro 3.1 - Verificação da conformidade das águas piscícolas de acordo com os Anuários de Recursos
Hídricos do Alentejo (a laranja, valores que não cumprem a legislação em vigor) [Fonte: CCDR Alentejo]
Ano hidrológico

Parâmetro

1999/2000

2000/2001

T

C

C

-

C

C

2001/2002
-

C

-

2002/2003
C

C

2003/2004

C

C

C

C

2004/2005

2005/2006

C

C

C

C

2006/2007

C

C

C

C

C

C
NC

pH

C

NC

-

C

C

-

C

-

C

C

C

C

C

C

C

NC

NC

NC

C

C

C

C

C

SST

C

C

-

C

NC

-

C

-

NC

NC

NC

NC

C

C

C

C

C

C

NC

C

C

C

C

C

CBO5

C

C

-

NC

NC

-

NC

-

C

NC

C

C

NC

C

C

C

NC

C

C

C

C

C

C

C

Cu

C

NC

-

C

C

-

C

-

C

NC

NC

C

C

C

C

C

C

C

C

C

NC

C

C

NC

Zn

C

NC

-

C

C

-

C

-

C

C

C

NC

C

C

C

C

C

C

C

C

NC

C

C

NC

PO4

NC

NC

-

C

C

-

NC

-

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

C

C

C

C

NC

C

C

C

OD

C

C

-

NC

NC

-

C

-

C

C

C

C

C

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

C

C

C

NH4

C

C

-

C

C

-

C

-

C

C

C

NC

C

C

C

C

C

C

C

NC

NC

C

C

C

NH3

C

C

-

C

C

-

C

-

NC

C

C

NC

C

C

NC

C

NC

NC

NC

C

C

C

C

C

NO2

C

C

-

C

C

-

C

-

NC

C

C

NC

C

C

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

-

NC

NC

-

NC

-

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

AC

AS

N

AC

-

N

AC

AS

N

AC

AS

N

AC

AS

N

AC

AS

N

AC

AS

N

AC

AS

N

Avaliação
final

Ponto de amostragem
NC - Não conforme

C - Conforme

AC - Alvalade - Campilhas

AS - Alvalade - Sado

N- Nabos

A caracterização da Qualidade da Água Superficial para uso de rega, com base nos dados
dos Anuários de Recursos Hídricos do Alentejo, foi realizada para o período entre os anos
hidrológicos 1999/2000 e 2006/2007, e permite concluir o seguinte:

•

Os Cloretos excedem o VMR em todas as análises, na Albufeira de Campilhas;

•

O pH excede o VMA por uma vez em cada das albufeiras;

•

O Manganês excede o VMR numa análise, na Albufeira de Campilhas;

•

Os Coliformes Fecais indicadores de contaminação orgânica possuem um valor

extremamente elevado na Albufeira de Fonte de Serne, no ano de 2002;
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•

O número de análises efectuadas é muito reduzido, contudo os parâmetros analisados

revelam resultados conformes na sua quase totalidade, exceptuando os casos supracitados.
Nos quadros 3.2 e 3.3 apresenta-se uma síntese das conclusões obtidas.
Quadro 3.2 - Verificação da conformidade para os dados da Albufeira de Campilhas de uso principal rega
(a vermelho, os valores que ultrapassam o VMA; a laranja, os valores que ultrapassam o VMR) [Fonte:
CCDR Alentejo]
Data

pH

Manganês total (mg/L)

Cloretos (mg/L)

03-04-2001 08:50

7,6

0,4

73

07-05-2002 09:05

7

0,02

184

06-05-2003 08:50

-

0,01

113

24-05-2004 15:20

-

0,01

180

02-05-2005 10:40

9,92

-

136

04-06-2006 21:00

-

0,03

114

29-05-2007 10:50

7,6

(<) 0,002

84

Quadro 3.3 - Verificação da conformidade para os dados da Albufeira de Fonte Serne de uso rega (a
vermelho, os valores que ultrapassam o VMA; a amarelo, os valores que ultrapassam o VMR) [Fonte:
CCDR Alentejo]
Data

pH

Coliformes Fecais (MPN/100 mL)

03-04-2001 09:35

7,4

2

12-05-2002 16:30

7,9

31 000

06-05-2003 09:20

-

16

24-05-2004 14:35

7,3

-

02-05-2005 11:30

9,73

26

04-06-2006 20:30

7,8

-

20-05-2007 17:30

6,9

-

3.2.1.3 Águas Subterrâneas
3.2.1.3.1

Caracterização Hidrogeológica

No concelho de Santiago do Cacém existem dois importantes sistemas aquíferos, o da bacia
de Alvalade que abrange a planície Oriental do concelho, e o de Sines situado na planície
Litoral Ocidental e que abastece a maioria da população do concelho. A localização dos dois
aquíferos encontra-se representada na figura 3.8.
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Figura 3.8 - Localização no concelho de Santiago do Cacém dos aquíferos de Sines e Bacia de Alvalade
2

O Sistema Aquífero de Sines tem aproximadamente 250 km , e está localizado no Alentejo
abrangendo parcialmente os concelhos de Grândola, Santiago do Cacém e Sines (Chambel e
Monteiro, 2007). Este sistema é composto por dois reservatórios separados em grande parte
da sua extensão, um aquífero superficial (em formações do Miocénico e Pliocénio) e outro mais
profundo e de maior importância (que tem como suporte litológico formações carbonatadas
cársicas do Jurássico). O aquífero superior é localmente constituído pelas formações porosas
Terciárias do Mio-pliocénico, do tipo multicamada, com comportamento livre a confinado e de
produtividade reduzida, com caudal de exploração médio de 5 L/s, podendo pontualmente
atingir no máximo os 10 L/s no Miocénico, funcionando em regime livre com recarga directa da
precipitação atmosférica. Por outro lado, o aquífero profundo do Jurássico apresenta valores
máximos de produtividade da ordem dos 125 L/s e os valores mais frequentes de
2

transmissividade destas formações situam-se entre 44 e 118 m /s. A natureza cársica deste
aquífero, expressa pela amplitude de variação dos valores de transmissividade confere-lhe um
carácter heterogéneo. A recarga do aquífero é directa, onde as formações jurássicas afloram e
por drenância dos sistemas aquíferos sobrejacentes. Devido a este carácter heterogéneo do
sistema aquífero, não é possível definir com rigor uma superfície piezométrica apresentando
nalguns casos níveis aquíferos com artesianismo positivo e outros que se encontram por vezes
abaixo do nível do mar. No entanto, é previsível que o sentido geral do fluxo subterrâneo ocorra
tendencialmente na direcção da linha de costa (Este – Oeste), tendo em conta a superfície
topográfica e o próprio substrato a pender para Sudoeste, e a localização das recargas das
formações jurássicas, que se processa em parte nas zonas dos afloramentos situados a Este
(Almeida, 2000).
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De acordo com o estudo do LNEC (LNEC, 2010), Diamantino, 2001 refere que a possibilidade
de um aumento da exploração do aquífero profundo poderá aumentar a depressão dos níveis
piezométricos, ao ponto de se dar uma inversão geral do fluxo e ocorrer a salinização das
captações.
No que respeita ao balanço hídrico do Aquífero de Sines, o estudo do LNEC (LNEC, 2010)
refere os resultados obtidos pelos autores, Lobo Ferreira et al.,2000 e Almeida et al.,2000.
3

Lobo Ferreira et al.,2000 assumiu valores de recarga de 44 hm /ano e de extracções totais de
3

3

2,86 hm /ano, tendo obtido um balanço hídrico da ordem dos 41 hm /ano. Este autor
3

considerou ainda um volume extraível subterrâneo de 31 hm /ano (70% da recarga) Por outro
3

lado, Almeida et al.,2000 assumiu valores de recarga de 31,5 hm /ano e de extracções totais
3

3

de 6,6 hm /ano, tendo obtido um balanço hídrico da ordem dos 25 hm /ano. Esta diferença
significativa dos valores encontrados poderá ser explicada pelas distintas metodologias
utilizadas. Porém, Almeida et al.,2000 admite que os resultados obtidos por este possam estar
sobreavaliados. À parte disso, de acordo com qualquer um dos autores o sistema aquífero é
largamente excedentário.
No entanto, localmente poderão ocorrer situações de sobreexploração, por exemplo,
possivelmente

a

S

e

SE

da

Lagoa

de

Santo

André,

onde

alguns

pares

de

captação/piezómetros apresentam níveis piezométricos abaixo do nível médio do mar. De
acordo com a mesma autora, citada no estudo do LNEC, Diamantino, 2001, “na zona de Santo
3

André, para volumes de extracção superiores a 11 578 m /dia, são produzidos rebaixamentos
importantes e a interface água doce/água salgada tende a avançar para o interior”. Existem
também na zona da Ribeira dos Moinhos três casos de salinização em captações (LNEC,
2010).
As águas dos dois aquíferos do Sistema Aquífero de Sines apresentam fáceis hidroquímica
diferentes, apresentando o aquífero mais profundo, fáceis bicarbonatada cálcica, e o aquífero
superficial, fáceis mista ou cloretada.
As características hidrológicas do Sistema Aquífero de Sines conferem-lhe elevada
susceptibilidade à contaminação, devido ao facto de o aquífero superficial livre ser constituído
por formações porosas e ter recarga directa das águas pluviais, sendo este que recarga por
drenância o aquífero mais profundo (que também pode ser alimentado por recarga directa em
zonas em que aflora). Deste modo, em caso de contaminação por descarga de poluentes,
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águas lixiviantes ou excedentes de lavagens, o solo de características muito permeáveis,
permite que estes se infiltrem e afectem o aquífero superficial livre e eventualmente, o mais
profundo. O aquífero livre, superficial, tem uma grande vulnerabilidade dado que o solo é
predominantemente de areia. Por outro lado, o aquífero mais profundo pode ter também uma
grande vulnerabilidade de origem antropogénica.
Mais ainda, segundo o estudo do LNEC (LNEC, 2010), o autor Monteiro et al. 2008, considera
que o balanço hídrico das lagoas depende das conexões hidráulicas entre o aquífero superficial
e a rede hidrográfica, sendo que as propriedades hidráulicas do aquífero superior controlam os
volumes de transferências de água deste aquífero para as linhas de água. Segundo o autor
Inverno et al. 1993 existe também descarga para os rios, nalguns pontos do sistema aquífero
jurássico (profundo), através de acidentes tectónicos. Ainda, segundo o estudo do LNEC
(LNEC, 2010) existe também “uma ligação hidráulica com o mar e, consequentemente, uma
elevada sensibilidade à carga poluente do rio e a fenómenos de intrusão salina”.
O Sistema Aquífero da Bacia de Alvalade é multiaquífero, complexo, apresentando nalguns
locais aquíferos multicamada, visto que se observam diversas intercalações de formações
menos permeáveis. Os aquíferos deste sistema podem ser confinados, semi-confinados ou
livres. Os ambientes hidrogeológicos são heterogéneos, dada a grande variação de fáceis
presentes e controlam as relações hidráulicas.
Há numa pequena extensão a formação de aquitardos e aquicludos, que provoca um grande
insucesso nas captações de água subterrânea, nomeadamente nas formações do Miocénico e
nos bordos da bacia, devido ao teor argiloso dos materiais como consequência das variações
de ambiente na deposição.
Em certas zonas, o sistema é constituído por aquíferos multicamada, com ocorrência ou
ausência de conexão hidráulica entre camadas, e noutras zonas, existem pequenos aquíferos
descontínuos, livres ou confinados. São conhecidos casos de artesianismos repuxante quando
são construídas algumas captações, como sucede a Sul de Ermidas.
A recarga do aquífero ocorre por infiltração da precipitação, bem como possivelmente por
intermédio da rede hidrográfica. Para além disso, os depósitos mais recentes devem recarregar
as formações mais profundas, que são o suporte dos diversos aquíferos (Almeida et al., 2000).
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No quadro 3.4 apresenta-se uma síntese da caracterização dos Sistemas Aquíferos presentes
em Santiago do Cacém.

Quadro 3.4 - Caracterização dos Sistemas Aquíferos de Santiago do Cacém [Fonte: Plano de Bacia
Hidrográfica do Sado]
Sistema
Aquífero

Concelhos

Área (km )

Bacias
Hidrográficas

Tipo de
Aquífero

Meio de
escoamento

Bacia de
Alvalade

Aljustrel, Ferreira
do Alentejo,
Odemira, Ourique
e Santiago do
Cacém

708,5

Sado

Livre a
confinado,
Multicamada

Poroso

Sines

Grândola, Sines e
Santiago do
Cacém

250,4

Sado

Livre a
confinado,
Multicamada

Poroso e
Cársico

3.2.1.3.2

2

Fontes de contaminação

Para o concelho de Santiago do Cacém foram identificadas as seguintes fontes potenciais de
contaminação das águas subterrâneas, relacionadas com os usos do solo e as actividades
existentes nas áreas de recarga dos aquíferos de Sines e da Bacia de Alvalade:
- explorações agro-pecuárias, em particular suiniculturas, onde é recorrente a descarga de
águas residuais com elevados teores de matéria orgânica e de outras substâncias poluentes;
- deposição não controlada de lamas resultantes do tratamento de águas residuais ou da
actividade suinícola;
- explorações agrícolas com utilização de substâncias químicas na fertilização do solo;
- descarga de águas residuais não tratadas com origem em várias actividades (por exemplo,
exploração de lagares de azeite) e estações de tratamento com deficiências na linha de
tratamento.
Outras origens de contaminação incluem:
- captações de água subterrânea não licenciadas e indevidamente protegidas que potenciem a
entrada directa de substâncias poluentes no aquífero;
- intrusão salina.
3.2.1.3.3

Enquadramento legal
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Relativamente aos diplomas legais de interesse no que respeita à avaliação da qualidade da
água subterrânea, destacam-se os seguintes:
- Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro, estabelece as normas e os critérios para a
delimitação de perímetros de protecção de captações de águas subterrâneas destinadas ao
abastecimento público com a finalidade de proteger a qualidade das águas dessas captações;
- Decreto-Lei nº 133/2005 de 16 de Agosto de 2005, aprova o regime de licenciamento da
actividade das entidades que operam no sector da pesquisa, captação e montagem de
equipamentos de extracção de água subterrânea;
- Decreto-Lei n.º 236/98, de 31 de Agosto, que estabelece normas, critérios e objectivos de
qualidade do meio aquático, protegendo e melhorando a qualidade em função dos principais
usos;
- Decreto-Lei n. 208/2008, de 28 de Outubro, que estabelece o regime de protecção das águas
subterrâneas contra a poluição e deterioração;
3.2.1.3.4

Qualidade das Águas Subterrâneas

A caracterização da Qualidade das Águas Subterrâneas foi realizada com base nos dados
existentes no SNIRH (http://snirh.pt/), nos dados de qualidade cedidos pelo Laboratório de
Análises de Águas da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, de 2001 a 2008 e num estudo
do CERENA sobre a contaminação das águas subterrâneas com nitratos.
Os furos de captação activos do concelho, no ano de 2009, são visíveis na figura 3.9.
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Figura 3.9 -Localização das captações activas de água subterrânea no concelho de Santiago do Cacém,
em 2009

A caracterização da Qualidade da Água Subterrânea, com base nos dados do SNIRH, permite
concluir o seguinte:

•

Dos parâmetros indicadores de contaminação com origem suinícola (Azoto Total,

Fósforo Total, Carbono Orgânico Total, Cobre e Zinco – APA, 2007), verifica-se que:
- no que respeita ao Azoto Total, que é obtido pela soma do Azoto Kjeldahl (que inclui a
Amónia) com o azoto presente na forma de Nitratos e Nitritos, o Azoto de Kjeldahl não foi
analisado, contudo verifica-se que a Amónia apresenta 13,5% dos resultados acima do VMR,
tal como para os Nitratos em 2% do total de análises;
- o Ortofosfato não apresenta valores acima dos limites legislados;
- o Cobre excede o VMR em 3,4% das amostras;
- o Zinco excede o VMR em 11,1% das amostras, cumprindo sempre o VMA;

•

Em relação a parâmetros microbiológicos, os Coliformes Fecais e Totais não

apresentam valores acima dos limites legais, tal como para os Estreptococos Fecais;
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•

O parâmetro que tem maior incumprimento do VMR é o Ferro Dissolvido, em 46,2%,

ultrapassando também o VMA em 7,7% dos dados analisados;
•

Os Cloretos apresentam 25% de incumprimento do VMR, sucedendo o mesmo com a

Condutividade em 36,2% do total de amostras;

•

A temperatura excede o VMR em um terço das situações, ultrapassando também o

VMA em 23,8% dos dados.
Nas figuras 3.10 e 3.11 apresentam-se gráficos de síntese das conclusões obtidas.

Figura 3.10 - Cumprimento do VMR por parâmetro para o conjunto de dados disponibilizados no SNIRH,
de qualidade de água na captação subterrânea
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Figura 3.11 - Cumprimento do VMA por parâmetro para o conjunto de dados disponibilizados no SNIRH,
de qualidade de água na captação subterrânea

A caracterização da Qualidade da Água Subterrânea, com base nos dados cedidos pelo
Laboratório de Análises de Água da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, permite
concluir o seguinte:

•

Dos parâmetros indicadores de contaminação com origem suinícola (Azoto Total,

Fósforo Total, Carbono Orgânico Total, Cobre e Zinco – APA, 2007), verifica-se que:
- no que respeita ao Azoto Total, que é obtido pela soma do Azoto Kjeldahl (que inclui a
Amónia) com o azoto presente na forma de Nitratos e Nitritos, o Azoto de Kjeldahl não foi
analisado, contudo verifica-se que a Amónia apresenta 2,4% dos resultados acima do VMR,
cumprindo sempre o VMA. Os Nitratos apresentam 10,5% de valores superiores ao VMR do
total de análises e 0,5% superiores ao VMA;
- os Fosfatos apresentam 29,2% de ocorrências superiores ao VMR;
- o Zinco e o Cobre não foram analisados;

•

Em relação a parâmetros microbiológicos, os Coliformes Fecais e Totais excedem o

VMR em 2,5% e 9,2% das amostras, respectivamente, enquanto os Estreptococos Fecais, são
excedidos em 1,1% dos dados;
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•

Para os SST e Oxigénio Dissolvido, também parâmetros indicadores de contaminação

orgânica, os valores de VMR não são cumpridos em 1,2% e 31,1% das amostras,
respectivamente;
•

Os Fluoretos excedem o VMR na quase totalidade das amostras, 99,6%, ultrapassando

o VMA em 17,2% das análises;

•

Os parâmetros, Ferro dissolvido e Manganês excedem o VMR em 59.6% e 74.5% das

análises, respectivamente, sendo que o primeiro excede ainda o VMA em 50.7% dos registos;

•

A Temperatura excede o VMR e o VMA em 9.4% e 0.8% das amostras,

respectivamente.
Nas figuras 3.12 e 3.13 apresentam-se gráficos de síntese das conclusões obtidas.

Figura 3.12 - Cumprimento do VMR por parâmetro para o conjunto de dados de qualidade de água na
captação subterrânea, cedidos pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém
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Figura 3.13 - Cumprimento do VMA por parâmetro para o conjunto de dados de qualidade de água na
captação subterrânea, cedidos pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém

Para

além

destas

análises,

foram

identificadas

recentemente

contaminações

por

hidrocarbonetos em captações de água para abastecimento humano a Norte da cidade de
Sines, e de contaminações por nitratos nas captações das Águas de Santo André (AdSA), junto
à Lagoa de Santo André. Também nas captações da AdSA foram detectados valores residuais
de hidrocarbonetos, que poderão ter origem natural, isto é provenientes da própria geologia,
uma vez que não foram detectados hidrocarbonetos processados, ou seja, compostos
produzidos nas indústrias.
Em relação à contaminação por hidrocarbonetos, que afecta exclusivamente o sistema aquífero
de Sines, entre 2008 e 2009, foram detectados na ZILS solos contaminados por
hidrocarbonetos na envolvente do complexo petroquímico, tendo havido inclusivamente, registo
de contaminação por hidrocarbonetos nas captações de água para abastecimento público mais
próximas. Para além disso, estão a ser actualmente elaborados pela ARH, estudos
hidrogeológicos e de monitorização que permitirão quantificar o passivo ambiental existente e
perspectivar a evolução da situação actual no que toca à disponibilidade de água em
quantidade e qualidade para abastecimento público.
No que respeita à contaminação das águas subterrâneas com nitratos, esta verifica-se por um
pouco por todo o concelho, tendo como origem mais provável as suiniculturas existentes.
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Segundo um estudo elaborado pelo CERENA a este respeito, que permitiu tirar algumas
conclusões quanto a este tipo de contaminação, a partir de dados de qualidade da água bruta
na rede de captações da CMSC, entre 2003 e 2008, foi possível identificar manchas de
contaminação por este composto (figura 3.14). Como conclusões principais, é possível verificar
a presença de uma mancha de contaminação relativamente estável ao longo do período
analisado, situada a Norte do concelho, e também uma mancha menor a Sul, com uma
evolução significativa entre 2003 e 2007.

Figura 3.14 - Concentração de Nitratos nas toalhas freáticas do concelho de Santiago do Cacém

Tendo sido 2007, o ano em que se registaram concentrações de nitratos mais elevadas, na
figura 3.15 apresentam-se as concentrações deste poluente e para este ano, em função dos
limites legais (de acordo com o Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto), assim como a
localização das captações de água e das suiniculturas do concelho. Da análise do mapa, pode
observar-se uma mancha extensa a Norte, nas freguesias de Santa Cruz e Santiago do
Cacém, onde a concentração de nitratos registada é superior ao Valor Máximo Recomendável
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(VMR) e uma pequena mancha a Sul, próxima de Sonega, onde se registam concentrações
superiores ao Valor Máximo Admitido (VMA).

Figura 3.15 - Concentrações de Nitratos no concelho de Santiago do Cacém em 2007, em função dos
limites legais

Em relação ao aquífero da Bacia de Alvalade, apesar da falta de estudos de caracterização da
sua qualidade, segundo as Águas Públicas do Alentejo, algumas das captações aqui
localizadas apresentam fraca qualidade requerendo linhas de tratamento com alguma
complexidade. Mais ainda, de acordo com o documento “Questões Significativas da Gestão da
Água na Região Hidrográfica do Sado e Mira” do INAG e da ARH Alentejo, o sistema aquífero
da Bacia de Alvalade, apresenta níveis de cloretos e condutividade eléctrica elevados, apesar
de este problema estar associado à natureza das formações geológicas e a contaminação
agrícola, e não ser extensível a toda a massa de água (Águas Públicas do Alentejo, 2010,
INAG e ARH Alentejo, 2007, LNEC, 1999).
3.2.1.4 Águas Costeiras
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3.2.1.4.1

Caracterização da zona costeira

A orla costeira de Santiago do Cacém desenvolve-se ao longo de aproximadamente 8 km do
Litoral Alentejano, numa faixa entre os concelhos de Grândola e Sines.
A maior parte da orla costeira de Santiago do Cacém sm e encontra-se integrada numa Área
Marinha Protegida, porque pertence à RNLSAS. Esta faixa marinha tem cerca de 1,5km de
largura e estende-se ao longo de toda a faixa da área terrestre classificada como Reserva
Natural;.

Esta zona tem um elevado valor ecológico e desenvolve-se num sistema praia-arriba, sendo
interrompido pelo sistema praia-cordão-litoral-laguna da praia da Costa de Santo André. Na
parte terrestre do litoral encontra-se uma longa faixa de areal e sistema dunar que percorre a
Península de Tróia. O transporte de sedimentos nesta frente costeira é essencialmente
influenciado pelo clima de agitação marítima, sendo as características das ondas junto ao litoral
responsáveis pela evolução do sistema de barreira da costa de Santo André. Na faixa costeira
Tróia-Sines, a maré é semi-diurna, com uma amplitude que pode variar entre 1,5 e 3 m.
No âmbito da análise estratégica das propostas do PDM para o Factor de Decisão “Águas”,
considerou-se relevante integrar nesta caracterização informação relativa à Zona Económica
Exclusiva (atendendo à sua importância para a gestão da área costeira de Santiago do
Cacém).
Todos os estados costeiros possuem sobre os espaços marítimos contíguos aos seus
territórios diferentes direitos e deveres consagrados na Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar (1982) – CNUDM, também conhecida como Convenção de Montenego Bay.
Segundo esta convenção é instituído um Mar Territorial de 12 milhas contadas a partir da linha
de base, uma Zona Contígua extensa no máximo até às 24 milhas, e uma Zona Económica
Exclusiva (ZEE) até às 200 milhas. A delimitação da ZEE de Portugal de 200 milhas, bem
como do Mar Territorial de 12 milhas encontra-se estabelecida pela Lei nº 33/77, de 28 de
Maio, no entanto, a Zona Contígua não se encontra delimitada.
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2

Portugal conta desde 1977, com uma área total de ZEE de 1 714 800 km , repartida por: 319
2

2

500km em Portugal Continental; 984 300km na Região Autónoma dos Açores e 411 000km

2

na Região Autónoma da Madeira.
As diferentes áreas delimitadas, Mar Territorial, Zona Contígua e Zona Económica Exclusiva,
não representam figuras com o mesmo grau de interesse para os estados costeiros. O Mar
Territorial é soberania absoluta do estado costeiro, tal como se tratasse do seu território
continental ou insular, excepto o direito de passagem inofensiva de embarcações de outros
estados. A Zona Contígua é utilizada essencialmente como uma zona tampão na qual o estado
pode exercer acções de fiscalização. Por fim, na ZEE o estado costeiro possui “direitos de
soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos
naturais, vivos ou não vivos das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu
subsolo, e no que se refere a outras actividades com vista à exploração e aproveitamento da
zona para fins económicos, como a produção de energia a partir da água, das correntes e dos
ventos” (CNUDM, Art.º 56, 1a). Além disso, o estado costeiro possui jurisdição no que se refere
a “colocação e utilização de ilhas artificiais, instalações e estruturas”, “investigação científica
marinha” e “protecção e preservação do meio marinho” (id., 1b).
A CNUDM refere ainda que um estado costeiro pode reclamar áreas do leito e subsolo do
oceano além do limite das 200 milhas, quando o bordo exterior da margem continental se situe
para além desse limite. Este aumento de área é sujeito a uma delimitação científica precisa,
pelo que Portugal criou em 1998 uma Comissão Interministerial para a Delimitação da
Plataforma Continental que deverá ter apresentado uma proposta de extensão da Plataforma
Continental até ao ano de 2009 (Atlas de Portugal, 2011).
Na figura 3.16 encontram-se representadas as áreas da ZEE portuguesa e as suas possíveis
extensões.
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Figura 3.16 – Zona Económica Exclusiva Portuguesa [Fonte: Atlas de Portugal, 2011]

3.2.1.4.2

Fontes de contaminação

As principais fontes de contaminação estão relacionadas com os usos do solo e as actividades
existentes nas bacias de drenagem para as zonas costeiras, por exemplo a Bacia de Santo
André, nomeadamente:
- descargas não controladas de águas residuais domésticas e industriais (através, por exemplo
da rede hidrológica superficial);
- descargas provenientes da actividade pecuária, nomeadamente na Lagoa de Santo André e
cursos de água afluentes;
- utilização de fertilizantes e pesticidas nas actividades agrícolas.
A rede monitorização das águas costeiras incide essencialmente no controlo das águas
balneares, assegurado pelo Instituto da Água e disponibilizado no SNIRH.
3.2.1.4.3

Enquadramento legal

As águas balneares são classificadas de acordo com a Directiva 76/60/CEE, do Conselho, de 8
de Dezembro, cujos valores imperativos e guia estão fixados na legislação portuguesa através
do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
O Anexo XV do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de estabelece os VMR (Valores Máximos
Recomendados) e VMA (Valores Máximos Admissíveis) para cada parâmetro relativo à
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qualidade das águas balneares. A classificação das zonas balneares assenta em 5 grupos que
são:
- Boa - se 80% das análises efectuadas são inferiores aos valores máximos recomendados
(VMR) da legislação;
- Aceitável - se 95% das análises efectuadas são inferiores aos valores máximos admissíveis
(VMA) da legislação;
- Má - se mais de 5% das análise efectuadas excedem os VMA da legislação;
- Freq. - se a frequência mínima de amostragem não é cumprida;
- NS - se não é recolhida nenhuma amostra no decorrer da época balnear.
A Directiva 76/60/CEE, será revogada com efeitos para a nova Directiva 2006/7/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Fevereiro, a partir de 31 de Dezembro de 2014,
tendo sido transposta para o direito interno através do Decreto-Lei nº 135/2009, de 3 de Junho.
Ambas as directivas apresentam metodologias distintas de classificação, podendo por isso a
aplicação de cada uma das directivas resultar em classificações de qualidade de qualidade
diferentes. Apesar de “a passagem da aplicação da anterior Directiva para a actualmente em
vigor não ser linear e que a conformidade com a antiga Directiva não ser necessariamente
garante da conformidade com a Directiva 2006/7/CE,” esta estabelece dois parâmetros de
análise adicionais: Enterococos intestinais e Escherichia coli. Segundo o INAG, 2011, a nova
Directiva tem mais garantias na prevenção dos riscos para a saúde, sobretudo os
microbiológicos, associados à utilização das águas balneares (INAG, 2011).
3.2.1.4.4

Qualidade das Águas Costeiras

Os pontos de amostragem utilizados, situados nos limites dos concelhos, tiveram como base a
consulta dos dados do SNIRH, e foram:
- Fonte do Cortiço;
- Lagoa de Santo André;
- Costa de Santo André.
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No entanto, em 2009 a praia da Lagoa de Santo André foi retirada das águas balneares (INAG,
2010). A localização destes pontos de amostragem encontra-se representada na figura 3.17.

Figura 3.17 - Localização dos pontos de amostragem de Qualidade da Água Superficial em Santiago do
Cacém

Os dados analisados são datados a partir de 2001, para a praia Lagoa de Santo André, e a
partir de 2002 para a Fonte do Cortiço e Costa de Santo André. Os parâmetros analisados
foram:
- Coliformes fecais (MPN/100mL);
- Coliformes totais (MPN/100mL);
- Compostos fenólicos (µg/L);
- Estreptococos fecais (MPN/100mL);
- Óleos e gorduras (mg/L);
- pH;
- Substâncias tensioactivas (mg/L);
- Turvação (NTU).

Avaliação Ambiental Estratégica
Relatório Ambiental – Versão Final

83

Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém

R E L ATÓ R IO AM B IE N T AL - ju nh o 2 01 5
A caracterização da Qualidade da Água Balnear, com base nos dados do SNIRH, permite
concluir o seguinte:
- Os valores registados nas praias Fonte do Cortiço e Costa de Santo André apresentam
valores abaixo dos limites estipulados;
- Foi possível verificar a existência de valores substancialmente mais elevados na praia Lagoa
de Santo André;
- Em relação aos parâmetros microbiológicos, indicadores de contaminação orgânica,
verificam-se valores superiores ao VMR nos Coliformes Fecais e Totais e Estreptococos
Fecais;
- Nas análises feitas ao parâmetro Escherichia coli na praia Lagoa de Santo André durante o
ano de 2008, verifica-se a presença desta bactéria na quase totalidade das análises
efectuadas, exceptuando na primeira;
- Contudo, alguns parâmetros excedentes na praia Lagoa de Santo André apresentam uma
evolução favorável ao longo do tempo, com decréscimo dos Coliformes Fecais e Totais. No
entanto, o parâmetro Estreptococos Fecais apresenta valores superiores ao VMR nas últimas 5
análises e não foi analisado em 2008;
- Nos valores verificados em 2008, a classificação “Boa” foi registada na quase totalidade das
análises, exceptuando uma classificação “Aceitável” (no período entre 28 de Julho a 3 de
Agosto de 2008) para a praia Lagoa de Santo André, devido ao parâmetro Escherichia coli.
De acordo com o Relatório Anual de Avaliação das Águas Balneares de 2010 do Instituto da
Água, segundo a nova Directiva (Directiva 2006/7/CE), as praias Fonte do Cortiço e Costa de
Santo André, apresentaram qualidade excelente (INAG, 2011).
Os dados existentes para a caracterização da qualidade das águas costeiras apenas dizem
respeito aos meses de Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro, respeitantes à caracterização
das águas balneares e com objectivos associados à candidatura ao galardão da Bandeira Azul.
Desta forma, os dados disponíveis apenas permitem caracterizar a água balnear, sendo
insuficientes para uma caracterização genérica das águas costeiras para todo o ano.
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3.2.2 FACTOR DE DECISÃO - AR
3.2.2.1 Introdução
A escolha do Factor de Decisão Ar resultou da identificação de problemas que possam de
alguma forma afectar a qualidade do ar no concelho e que se consideraram ser relevantes para
inclusão na AAE, nomeadamente os seguintes:
- a proximidade do concelho à maior Zona Industrial e Logística do país, em Sines;
- o tratamento deficitário ou inexistente de grande parte dos efluentes de origem suinícola, e a
sua aplicação em campos agrícolas, que tem como consequência a emissão de contaminantes
atmosféricos;
- o tráfego intenso de veículos pesados no aglomerado do Cercal do Alentejo;
- a inexistência de uma rede de monitorização eficiente.
De seguida, apresenta-se a caracterização do estado actual da qualidade do ar no concelho.
3.2.2.2 Caracterização geral
A caracterização da qualidade do ar ao nível local deverá idealmente recorrer à análise das
concentrações dos principais poluentes atmosféricos, registados em contínuo em estações de
monitorização. No entanto, à escala concelhia esta análise local é quase sempre limitada pelo
escasso número de estações disponíveis. Com vista à colmatação da falta de dados reais,
procuram-se elementos adicionais de caracterização à escala regional e/ou nacional para além
de se proceder à identificação das principais fontes de poluição atmosférica que, pela
dimensão, tipo e quantidade de poluentes emitidos, possam contribuir para a afectação da
qualidade do ar no concelho.
De acordo com o anteriormente referido, foi este o procedimento adoptado para a
caracterização da qualidade do ar no concelho de Santiago do Cacém, com o objectivo de
fornecer os elementos necessários à identificação de potenciais situações críticas e cuja
resolução ou minimização possa ser incorporada no âmbito do PDM ou da AAE.
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No concelho de Santiago do Cacém, a rede de monitorização da qualidade do ar é gerida pela
CCDR Alentejo. Esta rede de monitorização dispôs até 2004 de 3 estações automáticas: Monte
Velho, Santiago do Cacém e Sonega, no entanto a partir de 2005, a estação de Santiago do
Cacém foi desactivada. Para além desta rede, a qualidade do ar foi também monitorizada na
última década através de campanhas de bio-monitorização e bio-indicação liquénica e de
campanhas de tubos difusores (realizadas pela CCDR Alentejo e pelo CERENA no âmbito dos
projectos

SINESBIOAR

(http://www.ccdra.gov.pt/sinesbioar/)

e

GISA

(http://www.gisaproject.org/)).
3.2.2.3 Fontes de contaminação
No concelho de Santiago do Cacém, a principal fonte de poluição atmosférica provém da
actividade agro-pecuária, de extrema importância para a economia local, estando em
exploração no concelho um número significativo de suiniculturas. Em termos espaciais, as
explorações de suiniculturas encontram-se dispersas um pouco por todo o concelho, embora
com maior densidade nas imediações de Santiago do Cacém e Abela. Esta disposição espacial
dispersa dificulta o tratamento apropriado dos efluentes, conduzindo à sua ineficácia, ou
mesmo inexistência, o que propicia a disseminação de maus cheiros e emissão de
contaminantes atmosféricos, de que são exemplos o metano, o óxido nitroso, o amoníaco e as
partículas com diâmetro inferior a 10 µm (APA, 2007).
Em relação às fontes de poluição com origem industrial, o concelho dispõe de cinco Zonas
Industriais Ligeiras (ZIL): Santiago do Cacém; Ermidas-Sado; Alvalade; Vila Nova de Santo
André; e Cercal do Alentejo, e três Zonas de Actividades Mistas (ZAM): Santiago do Cacém;
Vila Nova de Santo André; e Vale de Água. No entanto, nestes locais destinados à indústria,
não se verificam processos industriais com emissões gasosas poluentes. As eventuais
contaminações, com origem em indústrias situadas fora dos limites concelhios, carecem de um
estudo mais aprofundado dos focos de contaminação e da influência do regime de ventos no
transporte dos poluentes.
3.2.2.4 Enquadramento legal
A caracterização da qualidade do ar no concelho de Santiago do Cacém está sob influência
das seguintes normas legais em vigor:
- Decreto-Lei n.º 233/2004, de 14 de Dezembro: estabelece o regime de comércio de licenças
de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade Europeia, transpondo para a ordem
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interna a Directiva n.º 2003/87/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 243-A/04 de 31 de Dezembro que altera o regime do comércio de
licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade Europeia, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 233/2004, de 14 de Dezembro;
- Decreto-Lei nº 242/2001, de 31 e Agosto: tem como objectivo a redução dos efeitos directos e
indirectos das emissões de Compostos Orgânicos Voláteis para o ambiente;
- Portaria nº 276/1999, de 23 de Julho: transpõe para ordem jurídica nacional a Directiva
96/62/CE, relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente;
- Decreto-Lei nº 352/1990, de 9 de Novembro: estabelece o regime de protecção e controlo da
qualidade do ar;
- Decreto-Lei nº 111/2002, de 16 de Abril: que estabelece os valores limite das concentrações
no ar ambiente do dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas em
suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de carbono, bem como as regras de gestão da
qualidade do ar aplicáveis a esses poluentes;
- Decreto-Lei nº 320/2003, de 20 de Dezembro: que estabelece os objectivos a longo prazo,
valores alvo, um limiar de alerta e um limiar de informação ao público para as concentrações
do ozono no ar ambiente, bem como as regras de gestão da qualidade do ar aplicáveis a esse
poluente.
3.2.2.5 Qualidade do Ar
3.2.2.5.1

Fontes de informação utilizadas

A caracterização do estado de referência da qualidade do ar no concelho de Santiago do
Cacém foi realizada tendo por base a seguinte informação:
- Os dados e conclusões do Projecto Life Ambiente SINESBIOAR - “Implementação de um
sistema multidisciplinar para avaliação e gestão da qualidade do ar e dos seus impactes sociais
na Região de Sines” (cuja área de estudo inclui igualmente o concelho de Santiago do Cacém);
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- Os dados de qualidade do ar disponibilizados pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), registados nas estações de monitorização da
rede de nacional de qualidade do ar - Monte Velho, Santiago do Cacém e Sonega - para o
período entre 2003 e 2007;
- Os dados da Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar Ambiente, de 2001-2002,
disponibilizados pela APA;
- Os dados do Inventário Nacional de Emissões por Fontes e Remoções por Sumidouros de
Poluentes Atmosféricos – INERPA, elaborados pela APA em 2003 e 2005;
- Os dados preliminares do projecto GISA.
3.2.2.5.2

Projecto SINESBIOAR

A rede de monitorização da qualidade do ar no concelho de Santiago do Cacém e no Alentejo
Litoral destaca-se positivamente no contexto regional. A criação do complexo portuárioindustrial de Sines deu origem a um estudo de biomonitorização da qualidade do ar
(SINESBIOAR), com vista a recolher dados que permitam um estudo dos impactes da indústria
e da biodiversidade e no ambiente.
O SINESBIOAR foi um projecto LIFE financiado por entidades públicas e privadas, para além
da comparticipação da Comunidade Europeia, e teve por objectivos: “compatibilizar o ambiente
natural e o social com o desenvolvimento industrial, através da implementação de um
Programa de Gestão, como resultado de um estudo multidisciplinar, baseado em diferentes
tipos de dados, como emissões, qualidade do ar, bioindicadores, biomonitores, uso do solo e
dados sociológicos, e em modelos e metodologias de processamento desta informação”.
A CCDR Alentejo foi a principal beneficiária deste projecto e a entidade responsável pela
coordenação do SINESBIOAR. Os objectivos do projecto eram:
- a validação do uso de biomonitores e de bioindicadores na avaliação da qualidade do ar;
- a modelação espacio-temporal de poluentes através de métodos geoestatísticos;
- a definição de uma rede de monitorização da qualidade do ar para medir os principais
poluentes, composta por biomonitores (líquenes) e monitores físicos.
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O projecto SINESBIOAR foi distinguido pelo Comité do Programa LIFE Ambiente, com o
prémio “Best of the Best”, tendo sido considerado como um dos 21 melhores projectos cofinanciados através daquele programa comunitário, e concluídos no período de 2005-2006.
Os resultados do SINESBIOAR são baseados em dados obtidos até 2002 e estão
direccionados para a avaliação da qualidade do ar na região de Sines. No entanto considerouse pertinente a sua inclusão, pelo facto dos cenários de qualidade do ar produzidos se
considerarem fiáveis e representativos do que poderá ser a situação actual da qualidade do ar
em Santiago do Cacém, dado a sua integração na área de estudo do projecto. Para além disso,
a análise da qualidade do ar tendo em consideração as emissões com origem na indústria
presente no concelho de Sines, é importante para avaliar os potenciais efeitos na qualidade do
ar em Santiago do Cacém, dada a sua proximidade a este pólo industrial.
Os principais resultados do projecto SINESBIOAR são apresentados em Anexo 8.2.
3.2.2.5.3

Análise dos dados da Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar Ambiente

A Directiva 1996/62/CE, também denominada de Directiva-Quadro da Qualidade do Ar,
estabelece no seu Artigo 5º, a necessidade de avaliar a qualidade do ar ambiente nas zonas
onde esta informação é inexistente ou escassa, sendo este processo designado por avaliação
preliminar. A metodologia seguida nesta avaliação esteve de acordo com o Guia da Agência
Europeia para a Avaliação Preliminar (Guidance Report on Preliminary Assessment under EC
Air Quality Directives) de Janeiro de 1998.
As medições efectuadas tiveram apenas como objectivo o de fornecer informação sobre a
qualidade do ar em áreas com pouca ou nenhuma informação neste âmbito, especialmente no
caso de Santiago do Cacém para os parâmetros NO2, SO2 e o O3. Na metodologia adoptada
para a medição da qualidade do ar, foram utilizados tubos de difusão para amostragem dos
poluentes gasosos e posterior análise em laboratório acreditado. As amostragens foram
realizadas em três campanhas distintas:
- 1º campanha (Continente e Regiões Autónomas) recorrendo a uma malha sistemática de 20
por 20 km, realizada de 17 a 31 de Julho de 2000;
- 2ª campanha (Continente e Regiões Autónomas) recorrendo a uma malha sistemática de 20
por 20Km, realizada de 7 a 21 de Maio de 2001;
- 3ª campanha, apenas para o O3, e que não incluiu a região de Santiago do Cacém.
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Da análise dos resultados obtidos verifica-se que:
Para o SO2 (figura 3.18):
- Os valores são, em geral, mais elevados na região litoral e sul de Portugal Continental;
- Os valores mais elevados situam-se na península de Setúbal e na região a Este de Sines,
incluindo o concelho de Santiago do Cacém.

Figura 3.18 – Distribuição das concentrações de SO2 (máximo das 2 campanhas nacionais)

Para o NO2 (figura 3.19):
- Existe uma concentração de valores mais elevados, na região Litoral Norte e Centro do País;
- Verifica-se que, a Norte e Oeste do concelho de Santiago do Cacém, os valores de
concentração de NO2 são mais elevados do que na restante região mais a litoral deste.
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Figura 3.19 - Distribuição das concentrações de NO2 (máximo das 2 campanhas nacionais)

Para o O3 (figura 3.20, figura 3.21 e figura 3.22):
- Os valores mais elevados situam-se na região do Interior Norte e no Sul do País;
- A região de Santiago do Cacém apresenta valores de concentração superiores na 2ª
campanha, relativamente à 1ª. Na análise aos valores máximos registados (figura 3.22),
verifica-se uma maior concentração em Sines e na região litoral a Sul do concelho.
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Figura 3.20 - Distribuição das concentrações de O3 (1ª campanha de amostragem)

Figura 3.21 - Distribuição das concentrações de O3 (2ª campanha de amostragem)
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Figura 3.22 - Distribuição das concentrações de O3 (máximo das 2 campanhas)

3.2.2.5.4

Análise dos dados do Inventário de Emissões por Fontes e Remoções por

Sumidouros de Poluentes Atmosféricos
O Inventário de Emissões por Fontes e Remoções por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos
(INERPA), elaborado pela APA, tem como objectivos a identificação e quantificação das fontes
e sumidouros de poluentes atmosféricos, bem como das emissões e remoções associadas.
Este inventário serve de base para ferramentas de planeamento e controlo da qualidade do ar,
e é através deste que é feita a verificação do cumprimento dos acordos comunitários e
internacionais que Portugal assumiu nos últimos anos. O INERPA fornece informações
relativas às emissões atmosféricas de gases acidificantes, precursores de ozono, partículas em
suspensão e metais pesados, nomeadamente: SOx, NOx, NH3, COVNM, CO, PM10, Pb, Cd, Hg,
CH4, CO2 e N2O.
Foi feita uma análise comparativa dos dados do INERPA para Santiago do Cacém e
respectivos concelhos limítrofes, respeitantes aos anos de 2003 e 2005 e para os parâmetros
acima mencionados (nos casos do CH4, CO2 e N2O, apenas existem dados relativos a 2005).
Esta análise comparativa permitiu concluir o seguinte:
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•

O concelho de Santiago do Cacém é o que tem maiores emissões de NH3, nos dois

anos de estudo;

•

Em 2003, nos restantes parâmetros, os valores para o concelho de Santiago do Cacém

são superados:
- Apenas pelos de Sines nos casos do Cd e Hg;
- Pelos de Sines e Aljustrel, no respeitante ao SOx, NMVOC e Pb;
- Pelos de Sines, Aljustrel e Ferreira do Alentejo, nos valores de PM10;
- Pelos de Sines, Aljustrel, Ferreira do Alentejo e Grândola, no caso do CO e do NOx;

•

Em 2005, exceptuando novamente o NH3, os valores são superados:

- Apenas pelos verificados em Sines, no que concerne ao SOx, CH4, NMVOC e Hg;
- Pelos de Sines e Aljustrel, nas concentrações de PM10, Pb e N2O;
- Pelos de Sines, Aljustrel e Grândola, no que respeita ao NOx e CO2;
- Pelos de Sines, Aljustrel, Grândola e Ferreira do Alentejo, no caso do CO;

•

Dos principais gases provenientes da actividade suinícola - NH3, PM10, N2O e CH4

(APA, 2008), registou-se um aumento do NH3 e do PM10, de 2003 para 2005, no concelho de
Santiago do Cacém. Os restantes dois parâmetros foram apenas avaliados em 2005, não
sendo possível efectuar esta comparação;

•

Nos restantes concelhos, existe um decréscimo de concentração de NH3 nesse

período, exceptuando no caso de Sines, onde também existe um aumento. No caso do PM10, a
concentração aumenta neste período em Ferreira do Alentejo, Odemira, Ourique e Grândola,
diminuindo nos concelhos de Aljustrel e Sines;

•

Dos restantes parâmetros, os valores aumentam nos casos do SOx, NOx, NMVOC e

CO, não existindo nenhum parâmetro com decréscimo de concentração entre 2003 e 2005.
Nos casos do Pb, Cd e Hg, os valores são nulos nos dois anos.
3.2.2.5.5

Projecto GISA

O projecto SINESBIOAR tem actualmente continuação e desenvolvimento através do projecto
GISA. No entanto, este projecto não possui ainda dados suficientes que permitam concluir com
Avaliação Ambiental Estratégica
Relatório Ambiental – Versão Final

94

Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém

R E L ATÓ R IO AM B IE N T AL - ju nh o 2 01 5
um grau de confiança suficiente, a susceptibilidade à ocorrência de picos de poluição
atmosférica grave.
O método utilizado na biomonitorização da qualidade do ar pelo GISA, consiste no uso de
líquenes, que devido à sua fisiologia simples e à sua falta de mecanismos de protecção, fazem
destes organismos excelentes modelos para medir o impacte da poluição atmosférica nos
organismos biológicos. Estes bioindicadores servem ainda para avaliar o impacte da poluição
atmosférica na saúde humana, na medida em que, como organismos vivos que são,
interceptam e integram passivamente toda a mistura de poluentes presente na atmosfera,
podendo reagir fisiologicamente ao ambiente de forma semelhante à dos seres humanos.
O índice de qualidade do ar, Lichen Diversity Value Index (LDV), construído segundo o
protocolo estabelecido por Asla, é um dos (bio)indicadores disponíveis para a caracterização
da qualidade do ar e baseia-se na determinação da frequência de diferentes espécies
liquénicas encontradas na casca de tronco de uma árvore. Segundo este índice, quanto maior
a diversidade e frequência, maior o valor de LDV e melhor a qualidade do ar.
A localização dos pontos de amostragem é seleccionada de acordo com os seguintes critérios:
- área coberta por sobreiros (Quercus Suber);
- cinco árvores por ponto de amostragem;
- mesmo tipo de paisagem, nomeadamente montados com exploração de baixa intensidade;
- áreas afastadas de estradas, explorações agrícolas e pequenas indústrias.
Todas estas condições reunidas são adequadas para medir os principais padrões espaciais de
poluição atmosférica, e pretendem detectar alterações da biodiversidade local devido a fontes
de perturbação, embora estas medidas possam resultar numa subestimação da variabilidade
da qualidade do ar, à escala local.
Os líquenes utilizados para a obtenção do LDV foram objecto de uma campanha cujos dados
foram colhidos e analisados, no período entre 2008 e 2010. Os resultados preliminares deste
projecto reforçam os resultados descritos anteriormente para o projecto SINESBIOAR. Os
primeiros dados deste índice reforçam a susceptibilidade à poluição atmosférica nas áreas de
maior altitude, designadamente nas freguesias de Santiago do Cacém, São Bartolomeu, Abela
e Cercal do Alentejo, tal como representado no mapa (figura 3.23). Para além disso, no mapa
as freguesias de Alvalade e Ermidas do Sado surgem também com baixo índice de qualidade
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do ar, que poderá estar associado a outras fontes que não a ZILS, mas sim o intenso tráfego
rodoviário ao longo do IC1.

Figura 3.23 - Lichen Diversity Value Index (LDV) para o concelho de Santiago do Cacém (locais com
elevadas concentrações de poluentes representados a vermelho, locais com baixas concentrações de
poluentes, representados a azul) [Fonte: Dados preliminares do projecto GISA]

3.2.3 FACTOR DE DECISÃO - SOLO E USO DO SOLO
3.2.3.1 Introdução
A escolha do Factor de Decisão Solo e Uso do Solo resultou da identificação de problemas que
possam de alguma forma afectar a qualidade dos solos e condicionar a sua utilização, e que se
consideraram ser relevantes para inclusão na AAE, nomeadamente os seguintes:
- a existência de um número significativo de suiniculturas no concelho, e algumas delas em
zona de recarga de aquíferos;
- o tratamento deficitário ou inexistente de grande parte dos efluentes de origem suinícola, e a
sua aplicação em campos agrícolas, que tem como consequência a contaminação dos solos e
também das águas superficiais e subterrâneas, dependendo das características do solo e no
caso de haver migração destes poluentes;
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- más práticas agrícolas (nomeadamente na escolha do tipo de culturas) e de rega que não têm
em conta as necessidades dos solos;
- agravamento dos fenómenos de precipitações extremas (cheias e secas) que condicionam os
usos do solo;
- inexistência de uma rede de monitorização que permita conhecer o estado de qualidade dos
solos.
De seguida, apresenta-se a caracterização do estado actual dos solos e das suas utilizações
no concelho.
3.2.3.2 Caracterização geral
O solo é um recurso vital não renovável, sendo normalmente definido como a camada superior
da crosta terrestre. O solo serve de base às actividades humanas e ao equilíbrio dos
ecossistemas, desempenhando um papel fundamental na protecção das águas e na troca de
gases com a atmosfera. Para assegurar as suas múltiplas funções, é necessário que o solo
seja mantido em boas condições (Amaro 2010; Horta, 2010).
No entanto, as pressões ambientais que ocorrem à escala global, como as alterações
climáticas, o crescimento populacional, o desenvolvimento económico não controlado e
políticas inadequadas de uso do solo, estão a afectar cada vez mais a sustentabilidade do
recurso solo e a sua capacidade para suportar sistemas vivos. A degradação do solo tem
impactes a longo prazo, pondo em risco a protecção das águas, a saúde humana, a segurança
alimentar e a conservação da natureza e da biodiversidade (Horta, 2010).
As principais ameaças para o solo identificadas pelo “Towards a Thematic Strategy for Soil
Protection” são:
- erosão do solo ;
- perda de matéria orgânica;
- contaminação do solo;
- impermeabilização do solo;
- compactação do solo;
- perda de biodiversidade;
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- salinização;
- deslizamentos de terras.
A desertificação pode ser também considerada como uma ameaça para o solo, na medida em
que esta afecta a capacidade do solo para suportar as funções ecológicas e agrícolas.
Quanto maior for a permeabilidade do solo, mais reduzida a sua capacidade de retenção para
a água. Por outro lado, quanto menor a espessura efectiva da sua zona vadosa (zona não
saturada), mais perto da superfície se encontra o nível freático e mais elevado o teor do solo
em materiais orgânicos de fácil decomposição, e consequentemente mais elevado será o risco
de poluição das águas subterrâneas, por exemplo com nitratos (Amaro, 2010).
Do empobrecimento dos solos em matéria orgânica resulta a utilização de maiores quantidades
de adubos químicos, cuja aplicação em excesso (em particular dos adubos azotados) fragiliza
as plantas e os animais e aumenta a incidência de doenças provocadas por agentes
patogénicos e parasitas (Amaro, 2010).
Os tipos de solos presentes em Santiago do Cacém são maioritariamente: Solos Incipientes
que ocupam cerca de 33% da área total do concelho, referentes a 34 909,24 ha; Solos
Argiluviados Pouco Insaturados, cerca de 28% (29 416,74 ha); Solos Litólicos, cerca de 18%
(19 334,43 ha); e Solos Podzolizados ocupando aproximadamente cerca de 15% (16 215,00
ha). Existem ainda outros tipos ou agrupamentos de solos com menor expressividade, como
Solos Hidromórficos, Solos Calcários, Barros, Solos Orgânicos, Solos Halomórficos e
Afloramentos Rochosos.
Segundo a classificação utilizada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica, o
concelho apresenta uma clara dominância de solos da classe D, com uma ocupação de cerca
de 40% (41 845,99 ha) e de solos da classe E, presentes em cerca de 38% (39 824 ha). Estas
duas classes de uso do solo caracterizam-se por não possibilitarem uma utilização agrícola
viável, possuindo grandes limitações para esta utilização. Por outro lado, os solos do tipo A, B
e C, que possuem maiores capacidades de uso agrícola têm representatividades reduzidas,
com ocupações de cerca de 3,4%, 5,5% e 12,7%, respectivamente. A freguesia de Cercal do
Alentejo destaca-se por ser uma freguesia com aptidão agrícola elevada, onde os solos da
classe B ocupam 20% da sua superfície. Pelo contrário, as freguesias com menores ou
praticamente nulas aptidões agrícolas são, Abela, São Bartolomeu da Serra, São Francisco da
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Serra e Santiago do Cacém, onde os solos das classes D e E perfazem mais de 85% das suas
superfícies.

Figura 3.24 – Carta de Capacidade de Uso dos Solos para o Concelho de Santiago do Cacém

A actividade agro-pecuária é a actividade socioeconómica predominante no concelho de
Santiago do Cacém, sendo de extrema importância para a economia local. Das actividades
agro-pecuárias existentes a pecuária é representada pela ovinicultura e pela suinicultura e a
agricultura é representada pelo montado de sobro, arroz e tomate, nas áreas irrigadas, e
cereais, nas zonas de sequeiro, com especial destaque para as culturas de carácter intensivo
(Amaro, 2010).
A utilização agrícola do território de Santiago do Cacém sofreu alterações agrícolas sensíveis
durante a década de 90. A Superfície Agrícola Utilizada (SAU) manteve-se praticamente nos
mesmos valores, no entanto a distribuição do solo pelas diferentes categorias de utilização
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modificou-se. Através da análise dos valores obtidos pelos recenseamentos agrícolas de 1989
e de 1999 (INE, 2001), resultantes de inquéritos às explorações agrícolas, podem salientar-se:
- uma importante diminuição da superfície total de terra arável limpa, quer com culturas
temporárias, quer com pousios. As culturas temporárias que maior diminuição sofreram foram o
trigo mole e a aveia, enquanto se observaram aumentos substanciais no trigo duro, triticale e
milho híbrido;
- um sensível aumento das hortas familiares, com notável expressão no eixo Santiago do
Cacém / Costa de Santo André, embora ainda com valores modestos (100 ha no total);
- uma forte diminuição das culturas sob-coberto de matas e florestas;
- uma diminuição importante das culturas permanentes, resultante essencialmente da redução
das culturas de vinha e citrinos;
- um aumento significativo das áreas com pastagens permanentes, quer em terra limpa, quer
sob-coberto de matas e florestas;
Estas alterações parecem indicar um claro abandono das culturas cerealíferas realizadas sob
montado, em resultado da desvalorização dos preços dos cereais e da percepção de que este
tipo de cultura acentua a degradação do solo e do arvoredo, afectando a produção de cortiça,
produto este que sofreu uma valorização acentuada.
Em síntese, as culturas agrícolas foram

substituídas por pastagens permanentes,

proporcionando um aumento dos efectivos pecuários, nomeadamente de bovinos. Em algumas
freguesias registou-se também um aumento da exploração de porcos em regime livre,
designadamente da raça alentejana. Esta alteração de sistema agrário constitui uma evolução
positiva para a preservação do montado de sobro e da produção suberícola. Salienta-se
também a expansão de matos e florestas sem culturas sob-coberto (pinhal, eucaliptal e
sobreiral).
3.2.3.3 Fontes de contaminação
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As principais fontes de contaminação dos solos do concelho provêm das actividades agrícola e
pecuária, bem como de eventuais contaminações com origem na indústria ligeira sediada no
concelho. Para além disso, há que referir também as zonas urbanas com transporte de
eventuais contaminantes por acção do vento ou da precipitação, até locais de deposição. Um
outro foco de potencial contaminação é o aterro industrial existente para a deposição de lamas
oleosas, provenientes da actividade industrial da ZILS, em Sines, e cuja exploração é da
responsabilidade da Águas de Santo André.
3.2.3.4 Enquadramento legal
No caso da contaminação dos solos, não houve uma evolução positiva em termos de
legislação aplicável, ao contrário do que se verificou para a qualidade do ar ou para a
qualidade da água.
Actualmente não se encontra em vigor legislação nacional específica em matéria de
contaminação de solos, nomeadamente no que se refere à obrigação de proceder à
descontaminação de um determinado local como consequência da sua ocupação e
consequente poluição dos solos. Adicionalmente, não se encontram regulamentados valores
limite que permitam quantificar o grau de contaminação dos solos, decorrente da presença e do
teor de uma determinada substância poluente. Esta situação decorre essencialmente do facto
de, ao nível da União Europeia, não terem ainda sido elaboradas directivas especificamente
direccionadas para esta matéria, embora recentemente tenham sido iniciados os trabalhos para
a elaboração de uma Lei-Quadro dos Solos. No entanto, a proibição de poluir o solo consta de
alguns diplomas legais, tais como, a Lei de Bases do Ambiente (Lei nº 11/87, de 7 de Abril) e o
Código Penal Português nº 400/82, de 23 de Setembro.
Contudo, como critério para a avaliação da contaminação dos solos, a Agência Portuguesa do
Ambiente, que agora integra o Instituto dos Resíduos, aconselha a utilização das normas
constantes do "Guideline for Use at Contaminated Sites in Ontario" (http://www.ene.gov.on.ca/).
No que respeita à deposição final dos solos contaminados, os locais a propor são dependentes
do grau de contaminação dos solos que determinam a sua caracterização como resíduo.
Consoante a equiparação dos solos contaminados ao tipo de resíduo (perigoso ou não
perigoso), assim são definidos os locais autorizados para a sua deposição.
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3.2.3.5 Qualidade dos Solos
A escassa informação disponível ao nível da monitorização da qualidade do solo não permite
quantificar o grau de contaminação existente no concelho de Santiago do Cacém, visto que
não se encontra disponível a nível nacional, regional ou local, uma rede de monitorização da
qualidade dos solos.

3.2.4 FACTOR

DE

DECISÃO

-

ESPAÇOS

NATURAIS

E

ESTRUTURA

ECOLÓGICA
3.2.4.1 Introdução
A escolha do Factor de Decisão Espaços Naturais e Estrutura Ecológica resultou da
identificação de problemas que possam de alguma forma afectar a qualidade e a viabilidade
dos espaços naturais e áreas protegidas, e que se consideraram ser relevantes para inclusão
na AAE, nomeadamente os seguintes:
- ocorrência de incêndios florestais devido ao abandono e falta de limpeza das matas e
florestas;
- praga do nemátodo do pinheiro-bravo na zona litoral do concelho;
- falta de verbas e de recursos humanos disponíveis para a fiscalização destes espaços;
- crescimento turístico;
- possível contaminação da Lagoa de Santo André.
De seguida, apresenta-se a caracterização do estado actual dos espaços naturais e áreas
protegidas do concelho.
3.2.4.2 Caracterização geral
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No concelho de Santiago do Cacém, encontra-se a Reserva Natural das Lagoas de Santo
André e da Sancha, que se estende desde a praia da Lagoa de Santo André, até ao limite sul
do concelho, abrangendo cerca de 91% da sua linha de costa e inclui no seu interior quase
toda a superfície do sítio da Directiva Habitats “Comporta Galé”, da Zona de Protecção
Especial (ZPE) “Lagoa de Santo André” e ainda o sítio designado para a Convenção de
Ramsar. Existem assim várias áreas nesta zona do concelho, que estão sob a influência da
Rede Natura 2000, Sítios de Ramsar e Rede Nacional de Áreas Protegidas.
A Lagoa de Santo André constitui um complexo de diversas lagunas costeiras, com uma
superfície média de 150 ha e máxima de 360 ha, apresentando uma profundidade média anual
de 1,8 m com um máximo de 5 m em alguns locais. Este conjunto constitui o monumento
natural mais importante do concelho (figura 3.25).
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Figura 3.25 - Habitats da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha segundo o Anexo I da
Directiva Habitats (Tipos de Habitats Naturais de Interesse Comunitário cuja Conservação exige a
Designação de Zonas Especiais de Conservação) [Fonte: PORNLSAS, extracto da carta n.º 12F]

Em contraste com o que acontece na maior parte das áreas protegidas em Portugal, a quase
totalidade da Reserva Natural desenvolve-se em terrenos que são propriedade do Estado, o
que permite uma maior liberdade na definição e capacidade de execução de medidas de
conservação. A Reserva Natural subdivide-se nas seguintes unidades ecológicas: “zonas
húmidas”, “faixa litoral”, “cordão dunar”, “área florestal”, “área agrícola de sequeiro” e “área
urbana”.
O concelho apresenta actualmente uma grande diversidade de tipos de vegetação, podendo
encontrar-se muitas espécies únicas em Portugal e algumas únicas no mundo. Existem assim
em Santiago do Cacém, vários habitats florestais naturais classificados como de interesse
comunitário, pela Directiva Habitats, dos quais são prioritários:
- as dunas litorais com Juniperus spp.;
- as dunas com florestas de Pinus pinea e/ou Pinus pinaster;
- os matagais arborescentes de Laurus nobilis;
- as florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae).
A diversidade faunística presente em Santiago do Cacém é bastante rica e diversificada. Por
exemplo, a ictiofauna tanto do rio Sado como do rio Mira (cuja bacia hidrográfica ocupa parte
da freguesia do Cercal do Alentejo), acolhe diversas espécies endémicas da Península Ibérica,
como o barbo-do-sul (Barbus steindacheneri) e a verdemã (Cobitis paludica), e mesmo um
endemismo lusitânico, a boga-portuguesa (Chondrostroma lusitanicum), espécie que foi
classificada como “rara” no Livro Vermelho dos Peixes de Portugal (ICNB, 2006) e “vulnerável”,
segundo a IUCN. Para além disso, também a Lagoa de Santo André e as albufeiras do
concelho são suporte de diversas espécies piscícolas com interesse para a conservação e/ou
interesse económico.
Relativamente aos mamíferos e aves, estão presentes algumas espécies consideradas de
importância prioritária para a conservação, pelas directivas Aves e Habitats. Como exemplos
podem referir-se, os casos do abetouro ((Botaurus stellaris) - ave que está presente
regularmente na Lagoa de Santo André), do zarro-castanho ((Aythya nyroca) - pato que pode
ser observado, fora do período de nidificação e em número reduzido, na Lagoa de Santo
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André), e do caimão ((Porphyrio porphyrio) - ave aquática que se reproduz na Lagoa de Santo
André).
A Lagoa de Santo André, tal como a generalidade dos sistemas lagunares costeiros funciona
como local de deposição de sedimentos e nutrientes que lhe conferem elevados níveis de
produtividade biológica. A biodiversidade presente na Lagoa é bastante variada e abundante,
devido à sua localização de fronteira entre biótopos terra e mar, e à dinâmica do sistema
lagunar onde a oscilação dos níveis de salinidade ao longo do ano permite assinalar a
presença de espécies marinhas, estuarinas e dulçaquícolas. Da ictiofauna marinha presente
podem contar-se 12 espécies colonizadoras sazonais e 14 espécies ocasionais. Este tipo de
ictiofauna desempenha um papel importante na ecologia da Lagoa, funcionando também como
área de criação para juvenis de diversas espécies marinhas.
Actualmente, a actividade piscatória do concelho envolve 30 a 50 pescadores, que se dedicam
sobretudo à captura da enguia (Anguilla anguilla), recorrendo a pequenos botes a remos e a
nassas como principal arte de pesca. Apesar de não haver dados recentes sobre a actividade
da lagoa, os dados recolhidos entre 1980 e 1996, revelam um rendimento variável, em que a
enguia surge como o principal capturado, com cerca de 92% do valor económico, sendo que
nos anos de maior produtividade, as capturas locais desta espécie chegaram a representar
mais de 50% das descargas nacionais.
Para além da enguia, dos recursos pesqueiros com importância económica assinalam-se o
linguado da areia (Solea lascaris), com valores superiores a 18,25 Kg/dia, seguido das raias
(Raja clavata e R. undulata), do ruivo (Chelidonicthys lastoviza), do pregado (Psetta maxima) e
do carapau (Trachurus trachurus).
A pesca na Lagoa de Santo André é actualmente regulamentada pela Portaria nº 86/2004 (2ª
série), de 8 de Janeiro, que define uma Zona de Pesca Profissional e proíbe a pesca
profissional e desportiva na restante área da Lagoa. Na figura 3.26 encontra-se a delimitação
das áreas de utilização piscatória da lagoa e da RNLSAS.
Existem algumas espécies de peixes dulçaquícolas indígenas que apresentam elevado valor
conservacionista, estando estas presentes nos cursos de água e valas que drenam para a
Lagoa de Santo André. Exemplos dessas espécies são: o ciprinídeo Chondrostoma
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lusitanicum, considerado ameaçado, e o verdemã (Cobitis paludica), um endemismo ibérico,
que também se encontra ameaçado por perda de habitat.
A faixa marítima da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha (RNLSAS) tem
1,5 km de largura, e é constituída por uma plataforma continental de declive suave (0 a 3%),
coberta por sedimentos com diferentes granulometrias. Nesta faixa marítima estão presentes
variadas espécies bentónicas, pelágicas, de moluscos cefalópodes, de bivalves e de
crustáceos. Em relação aos mamíferos e répteis marinhos, assinala-se a ocorrência muito
pontual do roaz-corniveiro (Tursiops truncatus) e de tartarugas marinhas (Dermochelys
coriacea e Caretta caretta).

Figura 3.26 – Carta da Utilização Piscatória da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha
[Fonte: PORNLSAS, extracto da carta n.º 20]
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Para além do Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da
Sancha (PORNLSAS), a RNLSAS também se encontra sob influência do Plano de
Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sado – Sines.
O litoral arenoso de Santiago do Cacém permite o uso de quase toda a costa, no entanto
apenas se encontram classificadas 4 praias no POOC com diferentes níveis de infraestruturação, e ainda uma que não se encontra classificada neste plano, a praia da Lagoa de
Santo André.
Segundo o PORNLSAS, “A actividade balnear concentra-se nas três praias reconhecidas pela
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo como praias marítimas e
estuarinas, designadamente as praias da Fonte do Cortiço, Costa de Santo André e Lagoa de
Santo André. Destas, apenas as duas primeiras são reconhecidas no POOC Sado-Sines. A
terceira figura na listagem da União Europeia das praias marítimas e estuarinas com a
designação de zonas balneares, para efeitos de aplicação da Directiva76/1600/CEE”.
Todas as praias presentes no concelho, Costa de Santo André (com galardão de Bandeira
Azul), Lagoa de Santo André, Monte Velho, Areias Brancas e Fonte do Cortiço, encontram-se
na freguesia de Santo André, que é a única que tem frente litoral.
3.2.4.3 Enquadramento legal
3.2.4.3.1

Introdução

O concelho de Santiago do Cacém é abrangido por várias áreas classificadas, pertencentes à
Rede Natura 2000, Sítios Ramsar e Rede Nacional de Áreas Protegidas (quadro 3.5).
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Quadro 3.5 – Áreas classificadas do concelho
ÁREAS CLASSIFICADAS NO CONCELHO DE SANTIAGO DO CACÉM
Tipo
Zonas de Protecção
Especial (Directiva Aves —
Directiva 79/409/CEE)
REDE NATURA
2000
Sítios da Lista Nacional
(Directiva Habitats —
Directiva 92/43/CEE)

Legislação
Decreto-Lei n.º 384B/99, de 23 de Setembro
Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24 de Abril
Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24 de Abril
Resolução do Conselho
de ministros n.º 142/97,
de 28 de Agosto

Designação

Lagoa de Santo André

Comporta/Galé Costa
Sudoeste

SÍTIOS RAMSAR

Decreto n.º 101/80, de 9
de Outubro

Lagoa de Santo André

REDE NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

Decreto Regulamentar
n.º 10/2000, de 22 de
Agosto

Reserva Natural das
Lagoas de Santo
André e da Sancha

Para além destas áreas classificadas, o concelho tem ainda áreas abrangidas por outras
condicionantes legais, das quais a Reserva Ecológica Nacional (REN) e a Reserva Agrícola
Nacional (RAN).

3.2.4.3.2

Rede Natura 2000

O Plano Sectorial da Rede Natura (PSRN2000), aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros nº 115-A/2008, de 21 de Julho, transpõe para o território de Portugal Continental as
Directivas 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril (Directiva Aves) e 92/43/CEE do Conselho,
de 21 de Maio (Directiva Habitats). Este Plano constitui um instrumento de gestão territorial ao
serviço da Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB)
aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 152/2002, de 11 de Outubro.
As orientações estratégicas e as normas programáticas estabelecidas pelo PSRN2000,
vinculam as entidades públicas para a concretização da política nacional de conservação da
diversidade biológica, com vista a salvaguardar e valorizar os Sítios Classificados e as Zonas
de Protecção Especial (ZPE) do território continental, bem como a manutenção das espécies e
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habitats num estado de conservação favorável nestas áreas. Por serem restrições de utilidade
pública, os Sítios Classificados e as ZPE deverão constar na Planta de Condicionantes dos
Planos Municipais de Ordenamento do Território.
Assim, os objectivos do PSRN2000 são:
- “Estabelecer orientações para a gestão territorial das ZPE e Sítios”;
- “Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais dos locais integrados
no processo, fixando os usos e o regime de gestão compatíveis com a utilização sustentável do
território”;
- “Representar cartograficamente, em função dos dados disponíveis, a distribuição dos habitats
presentes nos Sítios e ZPE”;
- “Estabelecer directrizes para o zonamento das áreas em função das respectivas
características e prioridades de conservação”;
- “Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num estado de conservação
favorável dos habitats e espécies, bem como fornecer a tipologia das restrições ao uso do solo,
tendo em conta a distribuição dos habitats a proteger”;
- “Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial de ordenamento do
território das medidas e restrições mencionadas nas alíneas anteriores”;
- “Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da avaliação de impacte
ambiental e na análise de incidências ambientais”.
Em termos da relação e articulação do PSRN2000 com os planos municipais de ordenamento
do território, o nº 3 do Artigo 24º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, na sua
redacção actual estabelece que “os planos municipais de ordenamento do território e, quando
existam os planos intermunicipais de ordenamento do território, devem acautelar a
programação e a concretização das políticas de desenvolvimento económico e social e de
ambiente, com incidência espacial, promovidas pela administração central, através dos planos
sectoriais”.
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No concelho de Santiago do Cacém regista-se a ocorrência de dois Sítios Classificados e de
uma Zona de Protecção Especial (ZPE), respectivamente:
- Sítio Comporta/Galé (PTCON0034), com 32 051 ha;
- Sítio Costa Sudoeste (PTCON0012), com 3 100 ha, na freguesia do Cercal do Alentejo;
- ZPE Lagoa de Santo André (PTZPE0013), com 2 165 ha (área terrestre de 1.406 ha e área
marinha de 759 ha).
A área correspondente à ZPE está quase totalmente inserida na Reserva Natural das Lagoas
de Santo André e da Sancha, no entanto o Sítio Classificado Comporta/Galé excede
significativamente o limite Este da Reserva Natural, decorrente da escala a que foi
desenvolvido o PSRN2000. Existem assim áreas abrangidas pelo Sítio Classificado não
abrangidas pelo PORNLSAS, devendo neste caso o PDM prosseguir os objectivos do
PSRN2000, ou caso se provem desajustados, a sua delimitação deve ser corrigida.
A área afecta ao Sítio Classificado Costa Sudoeste situa-se na cabeceira da bacia hidrográfica
do Rio Mira e está totalmente fora do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
pelo que não sendo abrangida pelo Plano de Ordenamento que protege este Parque Natural
(Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina –
POPNSACV) apenas através do PDM poderão as orientações do PSNRN2000 vincular
particulares.
Para além dos Sítios Classificados e ZPE existem áreas a montante, para as quais a proposta
de ordenamento deverá atender a impactes que possam resultar a jusante. Estas áreas com
influência relevante na conservação dos habitats e valores naturais correspondem, no concelho
de Santiago do Cacém à área compreendida entre a faixa costeira e a linha de cabeceira da
Serra, onde se inserem as freguesias de Santo André, Santa Cruz e parte das freguesias de
São Francisco da Serra e Santiago do Cacém.
A caracterização e o diagnóstico detalhado do estado de conservação dos mais relevantes
valores e habitats naturais, classificados pela RN2000, no concelho de Santiago do Cacém
encontram-se desenvolvidos no PORNLSAS e também ainda que marginalmente no
POPNSACV.
As principais ameaças que se verificam à conservação dos habitats presentes na RNLSAS são
a praga do nemátodo do pinheiro bravo, a propagação de espécies exóticas (eucalipto e
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acácia) e a pressão exercida na orla costeira pelas actividades humanas. Por outro lado, no
Sítio Classificado Costa Sudoeste (PTCON0012) os habitats presentes são ecologicamente
mais robustos, pelo que diminui a influência negativa que as intervenções humanas possam ter
para os valores a jusante deste local.
3.2.4.3.3

Convenção de Ramsar

A Convenção sobre as Zonas Húmidas constitui um tratado intergovernamental adoptado a 2
de Fevereiro de 1971 na cidade iraniana de Ramsar, daí ser conhecida como a Convenção de
Ramsar.
A Convenção de Ramsar entrou em vigor em 1975, contando actualmente com 150 países
aderentes em todos os continentes. Foram recentemente definidos por esta convenção 1 600
sítios de importância internacional, correspondentes a cerca de 134 milhões de hectares de
zonas húmidas. São definidas como Zonas Húmidas as “zonas de pântano, charco, turfeira ou
água, natural ou artificial, permanente ou temporária, com água estagnada ou corrente, doce,
salobra ou salgada, incluindo águas marinhas cuja profundidade na maré baixa não exceda os
seis metros”.
Portugal ratificou a Convenção de Ramsar em 1980, passando a ter como obrigações:
- A designação das zonas húmidas para inclusão na Lista de Zonas Húmidas de Importância
Internacional. Esta designação é feita a partir de critérios de representatividade do
ecossistema, de valores faunísticos e florísticos e da sua importância para a conservação de
aves aquáticas e peixes;
- A elaboração de planos de ordenamento e de gestão para as zonas húmidas, com vista à sua
utilização sustentável;
- A promoção da conservação de zonas húmidas e de aves aquáticas, estabelecendo reservas
naturais e providenciando a sua protecção apropriada (ICNB, 2011).
No concelho de Santiago do Cacém as Lagoas de Santo André e da Sancha estão inseridas
nas zonas húmidas abrangidas pela Convenção de RamsarRAMSAR..
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3.2.4.3.4

Rede Nacional de Áreas Protegidas

O conceito de áreas protegidas tal como hoje se encontra definido, é bastante recente. A
primeira referência à criação de um Parque Natural data de 1948, no entanto as bases de uma
política de protecção da natureza só foram criadas pela Lei nº 9/70, que atribuía ao governo a
responsabilidade da promoção e protecção da natureza através da “defesa de áreas onde o
meio natural deva ser reconstituído ou preservado contra a degradação provocada pelo
Homem “ e do “uso racional e a defesa de todos os recursos naturais em todo o território de
modo a possibilitar a sua fruição pelas gerações futuras”. A concretização destes objectivos
deveria ser atingida pela criação de Parques Nacionais e Reservas Naturais.
Em 1971 foi então criada a primeira Área Protegida, o Parque Nacional da Peneda-Gerês. Mais
tarde em 1974, foi também criada a Secretaria de Estado do Ambiente, tendo aqui as questões
ligadas ao Ambiente e à Conservação da Natureza ganhado uma nova força. A publicação do
Decreto-Lei nº 613/76, de 27 de Julho, definiu a classificação das Áreas Protegidas com a
introdução do conceito de Parque Natural, que já existia em vários países europeus. Para além
destes, a publicação da Lei de Bases do Ambiente, através da Lei nº 11/87, referia a
importância da regulamentação e implementação de uma rede nacional de áreas protegidas,
definindo os estatutos nacionais, regionais e locais que as mesmas deveriam ter. Finalmente,
em 1993 criou-se a Rede Nacional de Áreas Protegidas, com a publicação do Decreto-Lei nº
19/93.
No concelho de Santiago do Cacém existe uma Área Protegida, a Reserva Natural das Lagoas
de Santo André e da Sancha criada pelo Decreto Regulamentar nº10/2000, de 22 de Agosto, e
mais tarde alterada pelo Decreto Regulamentar nº4/2004, de 29 de Março, com o objectivo de
“promover a conservação de valores de relevante importância biológica, tais como os sistemas
lagunares costeiros de Santo André e da Sancha, o complexo dunar envolvente e a faixa
marítima adjacente”. O Plano de Ordenamento desta Reserva Natural (PORNLSAS) aprovado
pela Resolução do Concelho de Ministros nº 117/2007, de 23 de Agosto tem ainda como
objectivos específicos de ordenamento do território:
- Assegurar, à luz da experiência e dos conhecimentos científicos adquiridos sobre o
património natural desta área, uma correcta estratégia de conservação e gestão que permita a
concretização dos objectivos que presidiram à sua classificação como reserva natural;
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- Corresponder aos imperativos de conservação dos habitats naturais da fauna e da flora
selvagens protegidas, nos termos do Decreto -Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na redacção dada
pelo Decreto -Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro;
- Estabelecer propostas de ocupação do solo que promovam a necessária compatibilização
entre a protecção e valorização dos recursos naturais e o desenvolvimento das actividades
humanas em presença, tendo em conta os instrumentos de gestão territorial convergentes na
área da Reserva Natural;
- Determinar, atendendo aos valores em causa, diferentes níveis de protecção tendo em
consideração as respectivas prioridades de intervenção.
3.2.4.3.5

Reserva Ecológica Nacional

A Reserva Ecológica Nacional (REN) é uma restrição de utilidade pública, criada pelo DecretoLei nº 321/83, de 5 de Julho, e tem como objectivo contribuir para a protecção dos recursos
naturais, em particular a água e o solo, salvaguardando para esse efeito parcelas do território
que desempenham funções de regulação importantes no equilíbrio dos ecossistemas.
Mais tarde surgiu o Decreto-Lei nº 180/2006, de 6 de Setembro, com algumas alterações ao
anterior, no sentido de uma melhor fundamentação técnica e científica, tentando procurar
ultrapassar a visão estritamente proibicionista que lhe estava associada. Neste novo DecretoLei existe já uma identificação e regulamentação dos usos e acções compatíveis com as
funções da REN.
Actualmente, a legislação em vigor para a REN, é o Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto,
que estabelece a delimitação das áreas de REN a dois níveis:
- um nível estratégico de âmbito nacional e regional, que compreende as directrizes e critérios
para a delimitação da REN, sendo este da responsabilidade das CCDR;
- e um nível operativo que se traduz na delimitação das áreas de REN, a nível municipal.
Este diploma identifica tipologias de áreas integradas na REN, estabelecendo critérios para a
sua delimitação, e identificando as suas funções, usos e acções compatíveis, revelando uma
evolução positiva em termos de clarificação conceptual e simplificação procedimental. De
acordo com o Artigo 4º dos termos legais em vigor, as áreas a integrar na REN são:
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- Áreas de protecção do litoral (faixa marítima de protecção costeira; praias; restingas e ilhasbarreira; tômbolos; sapais; ilhéus e rochedos emersos do mar; dunas costeiras e dunas fósseis;
arribas e respectivas faixas de protecção; faixa terrestre de protecção costeira; águas de
transição e respectivos leitos; zonas de protecção das águas de transição);
- Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico (cursos de água e respectivos
leitos e margens; lagoas e lagos e respectivos leitos, margens e faixas de protecção; albufeiras
e uma faixa de protecção; áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos);
- Áreas de prevenção de riscos naturais (zonas adjacentes; zonas ameaçadas pelo mar não
classificadas como zonas adjacentes nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos,
aprovada pela Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro; zonas ameaçadas pelas cheias não
classificadas como zonas adjacentes nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos;
áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; áreas de instabilidade de vertentes).
A versão da REN actualmente em vigor no concelho de Santiago do Cacém, é a publicada pela
Resolução do Conselho de Ministros (RCM) nº77/97, DR nº 111, I Série B, 14-05-1997,
elaborada nos finais da década de 1980, e que revela hoje algumas lacunas.
A área do concelho afecta ao regime da REN (não incluindo a área marinha) perfaz um total de
33 273 ha, correspondendo esta área a 30 % do território do concelho. Esta área é
essencialmente composta pelas categorias: zonas ameaçadas pelas cheias; áreas de risco de
erosão, cabeceiras de linha de água e áreas de máxima infiltração. Estas quatro categorias
representam mais de 75 % de toda a área de REN do concelho.
Em relação à incidência da REN por freguesias, esta é proporcionalmente maior nas freguesias
em que se observa uma maior apetência à urbanização, decorrente da procura de habitação
para residência e turismo, como é o caso das freguesias de Santo André, Santa Cruz, São
Francisco da Serra e Santiago do Cacém.
A re-delimitação da REN deverá ter em conta a compatibilização com outros instrumentos de
gestão territorial em vigor no concelho, como sejam os planos especiais de ordenamento do
território que entretanto entraram em vigor, assim como as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto.
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A REN noutros Instrumentos de Gestão Territorial
Existem três Planos Especiais de Ordenamento do Território em vigor no concelho de Santiago
do Cacém, que devem ser coerentes com a delimitação da REN municipal (nº 2 do Artigo 3º do
Decreto-Lei nº 166/2008). No entanto, dada a natureza jurídica destes planos a delimitação da
REN neles inscrita e aprovada, prevalece sobre a versão do PDM em vigor.
O Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha
(PORNLSAS) aprovado pela Resolução de Conselhos de Ministros nº 117/2007, de 23 de
Agosto, inscreve a REN na sua planta de condicionantes (Carta 44). A Reserva Natural,
enquanto área protegida integrada na Rede Natura 2000, é da competência do actual ICNF,
estando subordinada aos regimes de protecção constantes no seu plano de ordenamento, que
detalham em pormenor as acções compatíveis com a adequada gestão dos valores e recursos
naturais.
No Plano de Ordenamento da Albufeira de Águas Públicas de Campilhas (POAAP –
Campilhas) a delimitação da REN inclui as tipologias: áreas com risco de erosão, zonas
ameaçadas por cheias e albufeira e faixa de protecção (100 m).
Por fim, no Plano de Ordenamento da Albufeira de Águas Públicas de Fonte de Serne (POAAP
– Fonte de Serne) a delimitação da REN inclui as tipologias: zonas ameaçadas por cheias e
albufeira e faixa de protecção (100 m).
3.2.4.3.6

Reserva Agrícola Nacional

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) é uma restrição de utilidade pública, criada pelo DecretoLei nº 321/83, de 5 de Julho, com o objectivo de defender os solos com maiores
potencialidades agrícolas, (de acordo com a classificação da Carta de Capacidade de Uso do
Solo elaborada pelo Centro de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (CNROA) e Divisão de
Solos, do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRHa)) e os elementos essenciais
no equilíbrio ecológico das paisagens, não só pela função que desempenham na drenagem
das várias bacias hidrográficas, mas também por desempenharem o papel de suporte da
produção vegetal, especialmente daquela que se destina à produção.
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Esta restrição de utilidade pública protege as zonas com melhor potencial de produção primária
e que, como tal não podem sofrer alterações irreversíveis dessa situação, visto serem
fundamentais dos pontos de vista biofísico, económico e social.
Actualmente, a legislação em vigor para a RAN, é o Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de Março. A
delimitação desta restrição de utilidade pública tem por base as Cartas de Solos e Capacidade
de Uso do Solo, elaboradas pelo SROA / CNROA / IEADR / IHERA / IDRHa / DGADR à escala
1:25 000, no sistema de projecção de Gauss – Elipsóide Internacional – Datum de Lisboa e
coordenadas militares (IGeoE) ou, caso esteja disponível, a classificação de terras e solos com
base na metodologia recomendada pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO).
A re-delimitação da RAN deverá ter em conta a compatibilização com outros instrumentos de
gestão territorial que entraram entretanto em vigor, as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
nº 73/2009, de 31 de Março, assim como a realidade territorial actual.
Não estando aprovada a classificação de terras e solos com base na metodologia
recomendada no Artigo 6º, pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação (FAO), a RAN do concelho de Santiago do Cacém integra ao abrigo do nº 2 do
Artigo 8º do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de Março:
- As áreas com solos das classes de capacidade de uso A, B e Ch, com base na Carta de
Capacidade de Uso do Solo;
- As áreas com unidades de solos classificadas como baixas aluvionares e coluviais, com base
na Carta de Solos;
- As áreas em que as classes e unidades acima referidas estejam maioritariamente
representadas ou seja, em percentagens iguais ou superiores a 50%;
- Áreas com solos de outras classes quando assumam relevância em termos de economia local
ou regional, nos termos do Artigo 9º do Decreto-Lei 73/2009 (Integração específica);
- Às áreas acima referidas deverão subtrair-se as áreas classificadas como perímetro urbano
existente ou a criar em sede da presente revisão do PDM – Artigo 10º e 14º.
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3.2.5 FACTOR DE DECISÃO - RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS
3.2.5.1 Introdução
A caracterização e diagnóstico dos Riscos Naturais e Tecnológicos para o concelho de
Santiago do Cacém foi elaborada pela equipa do CESUR, responsável pelo desenvolvimento
do PDM. O trabalho foi realizado segundo as orientações da Autoridade Nacional de Protecção
Civil (ANPC) constantes do Manual para a Elaboração, Revisão e Análise de Planos Municipais
de Ordenamento do Território na Vertente da Protecção Civil, assim como do Guia
Metodológico para a Produção de Cartografia Municipal de Risco e para a Criação de Sistemas
de Informação Geográfica (SIG) de Base Municipal. Foi reunida toda a informação disponível
relativamente às áreas de maior susceptibilidade aos perigos localmente relevantes e
respectivos elementos vulneráveis, tendo como base as seguintes fontes de informação:
- Série cartográfica Nacional 1:10 000 do Instituto Geográfico Português (IGP);
- Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo – RCM nº 53/2010 de 2 de Agosto;
- Plano Municipal de Emergência (PME);
- Plano Inter-Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Sines e Santiago do Cacém
(PIDFCI);
- Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Setúbal (PDDFCI);
- Plano Director Municipal;
- Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha
(PORNLSAS);
- Atlas do Ambiente Digital – Agência Portuguesa do Ambiente;
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- Projecto de Investigação desenvolvido pelo CERENA no âmbito do estudo da desertificação
na Região Sul de Portugal.
Tendo em conta a informação reunida, foram construídas as seguintes peças cartográficas:
- Carta de Susceptibilidade – onde se identificaram as áreas com propensão para serem
afectadas por cada um dos perigos com possibilidade de ocorrência no território municipal,
segundo as fichas de susceptibilidade constantes do Guia Metodológico para a Produção de
Cartografia Municipal de Risco e para a Criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
de Base Municipal;
- Carta de Elementos Expostos – onde se indicaram o conjunto dos elementos expostos
estratégicos, vitais e/ou sensíveis, de acordo com o Anexo II do mesmo guia;
- Carta de Localização de Risco – onde se apresenta a sobreposição da informação
constante das duas peças desenhadas anteriores. Esta carta tem como objectivo ilustrar a
incidência espacial dos elementos vulneráveis a todos os riscos naturais e tecnológicos,
inclusivamente os que não constam da carta de condicionantes, por se situarem fora do
concelho ou por não constituírem servidões ou restrições de utilidade pública nos termos da lei.
Estas peças cartográficas tiveram como objectivo criar o modelo territorial a propor na revisão
do PDM, com vista a evitar a criação ou agravamento de situações de risco para pessoas e
bens, minimizando-as através da elaboração de medidas restritivas ou mitigadoras dos riscos
existentes.
Na figura 3.27 encontra-se a Carta de Riscos Naturais e Tecnológicos presente no Plano
Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Alentejo. Nesta carta de escala regional
(escala a que é desenvolvido o PROT) é possível identificar como principais Riscos Naturais e
Tecnológicos para o concelho de Santiago do Cacém os seguintes:
- zonas de elevada intensidade sísmica;
- alguns pontos de ocorrência de cheias;
- risco de incêndio alto e muito alto na zona histórica de Santiago do Cacém;
- vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação com risco alto;
- presença de uma grande área susceptível à desertificação.
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Figura 3.27 – Carta de Riscos Naturais e Tecnológicos

A inclusão deste capítulo respectivo aos Riscos Naturais e Tecnológicos presentes no concelho
de Santiago do Cacém, segue-se no pedido do parecer emitido pela Autoridade Nacional de
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Protecção Civil, encontrando-se aqui descritos todos os riscos relevantes para o Planeamento
Municipal e de acordo com as fontes de informação acima mencionadas.
No entanto, importa apenas incluir estes riscos na avaliação dos impactes ambientais das
medidas de Ordenamento do Território a implementar no âmbito da revisão do PDM.
Considera-se que as medidas propostas para o novo PDM já tiveram em consideração e
ponderação estes riscos, assim como as gravidades a eles associadas, tanto para a segurança
como para a saúde pública. Além disso, grande parte destes Riscos Naturais e Tecnológicos já
se encontram incluídos nos restantes factores decisão, anteriormente descriminados,
nomeadamente Águas, Ar, Solos e Uso do Solo, e Espaços Naturais e Estrutura Ecológica.
3.2.5.2 Enquadramento legal
De acordo com o Guia Metodológico para a Produção de Cartografia de Risco e para a Criação
de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de Base Municipal apenas é exigida aos
municípios, a elaboração da Carta de Localização de Risco, resultantes da sobreposição das
Cartas de Susceptibilidade e de Elementos Expostos, sendo o aprofundamento da avaliação
dos riscos facultativo, segundo o guia da ANPC.
A avaliação mais aprofundada destes riscos poderá ter por base a avaliação da perigosidade
(probabilidade de ocorrência dos eventos), ou o método da Análise Quantitativa de Riscos,
tendo em conta em ambos os casos a vulnerabilidade dos elementos expostos (severidade dos
efeitos sentidos).
Neste estudo na avaliação dos riscos naturais e tecnológicos, fez-se uma análise qualitativa do
risco e da vulnerabilidade, no âmbito do PME para os perigos nele elencados, assim como uma
caracterização

dos

aspectos

de

maior

relevância

para

o

planeamento

municipal,

complementando-os com outros riscos naturais e tecnológicos, referidos no Guia Metodológico
da ANPC, e cuja caracterização e/ou espacialização foi possível efectuar com base noutras
fontes de informação.
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3.2.5.3 Identificação e Avaliação de Riscos de acordo com o Plano Municipal de
Emergência (PME)
Segundo este plano, os riscos considerados para o concelho de Santiago do Cacém são:

•

Riscos Naturais

- Sismo;
- Maremoto (Tsunami);
- Deslizamento;
- Temporal / Ciclone e Tornado;
- Inundação por Temporal;
- Seca;
- Incêndio Florestal;

•

Riscos Tecnológicos

- Incêndio Urbano;
- Derrame no Oleoduto Sines - Aveiras;
- Acidente com Transporte de Mercadorias Perigosas;
- Poluição do Litoral ou Maré Negra;
- Rotura de Barragem;
- Acidente Industrial Grave (AIG) em Sines;
- Poluição do Ar;
- Terrorismo.
Os respectivos graus de risco e vulnerabilidades dos riscos naturais e tecnológicos
identificados, encontram-se no quadro 3.6. Conclui-se que o concelho de Santiago do Cacém
não está exposto a grandes riscos de origem natural, mas existem grandes riscos com origem
antropogénica, nomeadamente os relacionados com a proximidade ao complexo industrial de
Sines e com o risco de incêndio no centro histórico de Santiago do Cacém. No entanto, em
relação ao grau de vulnerabilidade, revela-se uma elevada exposição das populações face a
algumas ocorrências, tanto de riscos naturais como tecnológicos.
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Quadro 3.6 - Síntese dos Riscos Naturais e Tecnológicos no concelho de Santiago do Cacém

ORIGEM NATURAL

TIPO DE RISCO

GRAUS DE RISCO
MÁX

MD

PQ

MÍN

Sismo

X

X

X

Maremoto

X

MÁX

GR

MD

X

X

X

Temporal / Ciclone e Tornado

X

Inundação por temporal

X

Seca

X

Incêndio florestal

X
0

Incêndio urbano

X

2

X

X

X

X

Poluição do litoral ou maré negra

X

Rotura de barragem

X

Acidente Industrial Grave (AIG)
em Sines

X

Terrorismo

X

X

X

X

X

X

3

X
0

3

4

4

3

X
X

X

X
X

X
X
X

X

Poluição do Ar

X

X

6

X

X

X

X

Acidente no transporte de
mercadorias perigosas

X

X

X

X

X

X

X

Sub-total

0

3

7

2

0

3

2

3

3

3

Total

0

3

13

4

3

3

5

7

7

6

3.2.5.4 Riscos relevantes para o Planeamento Municipal
3.2.5.4.1

MÍN

X

X

0

Derrame no oleoduto Sines /
Aveiras

PQ

X

Deslizamento

Sub-total

PROVOCADOS PELO HOMEM OU
TECNOLÓGICOS

GR

VULNERABILIDADES

Introdução

A caracterização dos riscos relevantes para o Planeamento Municipal foi realizada com base
nos riscos identificados pelo PME, anteriormente referidos, e outros riscos naturais e
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tecnológicos, referidos no Guia Metodológico da ANPC, e cuja caracterização e/ou
espacialização foi possível efectuar com base noutras fontes de informação.

3.2.5.4.2

Riscos Naturais

3.2.5.4.2.1

Seca

A Carta de Susceptibilidade à Seca elaborada para o concelho de Santiago do Cacém teve por
base um trabalho desenvolvido pelo CERENA, para a Região a Sul do Tejo. Este trabalho
consistiu no estudo da dinâmica espácio-temporal de um índice de precipitação extrema
considerado como indicador da susceptibilidade à ocorrência de secas. O índice de
precipitação extrema utilizado é designado por RL10 e define-se como o número de dias por
ano com precipitação abaixo dos 10 mm. Este índice permite obter uma medida da frequência
dos dias com valores de precipitação moderada e de pequena ordem.
A caracterização deste índice foi feita para a Região a Sul do Tejo, onde o regime de
precipitação à semelhança de outras regiões do Mediterrâneo é caracterizado por um padrão
espacial e temporal muito irregular dos quantitativos de precipitação. Assim, para esta Região
em particular, o estudo do comportamento extremo de uma variável como a precipitação
assume particular interesse para a gestão das bacias hidrográficas. Nas regiões de clima
mediterrânico os padrões de precipitação observados apresentam uma variabilidade elevada
no que se refere ao tempo, ao espaço, à quantidade de precipitação ocorrida e à duração dos
eventos.
A maioria dos trabalhos publicados sobre extremos de precipitação têm como objectivo apenas
o estudo da tendência temporal destes índices, e poucos se focam nos padrões espáciotemporais da precipitação, devido aos autores apenas se focarem na avaliação das alterações
climáticas ao longo do tempo, e à dificuldade em estimar os padrões espaciais por falta de
dados disponíveis, uma vez que geralmente a rede de estações de monitorização existente é
insuficiente para uma correcta avaliação destes padrões espaciais de precipitação nos
territórios em estudo. No entanto, este estudo teve também em consideração, para além da
tendência temporal, a tendência espacial do índice RL10. A carta de susceptibilidade à seca
apresentada na figura 3.28 teve por base os registos da precipitação diária no período entre
2000 a 2006.
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Figura 3.28 - Carta de Susceptibilidade à Seca - Região Sul do Tejo e delimitação do concelho de
Santiago do Cacém (probabilidade de excedência)

A escala de susceptibilidade que converte a probabilidade de excedência do índice RL10 em
diferentes classes, foi adoptada de acordo com o “Guia Metodológico para a Produção de
Cartografia Municipal de Risco e para a Criação de Sistemas de Informação Geográfica de
Base Municipal” (ANPC, 2009), e têm os seguintes intervalos de probabilidade:
- 34,85% - 40% (Classe 2 – Susceptibilidade Baixa);
- 40% - 50% (Classe 3 – Susceptibilidade Moderada);
- 50% - 56,42 % (Classe 3 – Susceptibilidade Elevada).
A carta de susceptibilidade à seca para o concelho de Santiago do Cacém é apresentada na
figura 3.29. Esta carta é apenas representativa do risco de seca devido à variabilidade da
precipitação, uma vez que a validação da carta depende de uma série temporal de pelo menos
10 anos, e para esta apenas foram utilizados os dados de precipitação entre 2000 e 2006. No
entanto, os dados publicados para as três últimas décadas também confirmam a esta
tendência. Verificou-se que em média, o número máximo de dias com precipitação inferior a 10
mm é quase 351, e o mínimo pouco menos do que 346. Estes números confirmam a escassez
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de precipitação nesta zona específica do Alentejo, factor considerado determinante no
desencadear de processos como a degradação da qualidade do solo e da vegetação, que
conduzem à desertificação biofísica do território.
Pela análise da figura 3.29, verifica-se que as zonas mais susceptíveis à seca localizam-se a
Este do concelho, com susceptibilidades de moderada a elevada. É também nesta zona do
concelho onde está presente uma maior actividade agrícola, e onde os solos têm melhores
capacidades para este fim, nomeadamente nos concelhos de Alvalade e Ermidas-Sado que
apresentam solos predominantemente da classe C (classe de capacidade para uso agrícola
moderada) (figura 3.24).
Verifica-se também que é na zona Este do concelho e de maior susceptibilidade à seca, que se
encontra a zona de recarga do aquífero de Alvalade. Assim, um aumento da seca nesta região
poderá impedir a ideal recarga do aquífero, e futuramente a incompatibilização com a
actividade agrícola, uma vez que serão depois necessários maiores gastos para rega.
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Figura 3.29 - Carta de Susceptibilidade à Seca de Santiago do Cacém

3.2.5.4.2.2
•

Hidrologia

Cheias e inundações urbanas

As áreas de risco de cheias ou inundações consideradas na carta de riscos foram os
aglomerados de Abela, Ermidas-Sado e Alvalade, e uma situação pontual no Cercal do
Alentejo (relacionada com a deficiente drenagem de águas pluviais no Largo dos Caeiros).
Para além disso, na Carta de Susceptibilidade foram assinalados os leitos de cheia da rede
hidrográfica do concelho, delimitados de acordo com os critérios da REN e no âmbito da nova
proposta de delimitação. Segundo a avaliação do grau de risco do PME, este fenómeno
apresenta um risco médio no mês de Março e ao longo do Outono.
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•

Inundações e galgamentos costeiros

Não há registo de ocorrências de inundações por galgamentos costeiros no concelho de
Santiago do Cacém, nem susceptibilidade de que venham a ocorrer sem que decorram de um
tsunami. No entanto este fenómeno extremo pode vir a adquirir uma maior susceptibilidade no
futuro a longo prazo. As perspectivas para a evolução, no médio a longo prazo, do nível médio
das águas do mar poderão agravar os processos de erosão costeira, ameaçando a robustez
das praias e dos sistemas dunares que funcionam como barreira defensiva das habitações,
existentes e previstas, no perímetro urbano da Costa de Santo André.

•

Inundação por tsunami

Não havendo estudos que informem mais detalhadamente as áreas de susceptibilidade de
ocorrência de inundação por tsunami e a sua magnitude, foram consideradas como
susceptíveis as áreas costeiras do território municipal situadas a uma altitude inferior a 10
metros, seguindo a metodologia utilizada num estudo semelhante realizado para Portimão.
3.2.5.4.2.3

Geodinâmica interna – Sismos

A actividade sísmica, para além dos abalos sísmicos e eventuais movimentos de massa ao
longo de falhas activas, compreende ainda outros fenómenos secundários que representam
riscos elevados em outras áreas, tais como:
- Maremotos;
- Deslizamentos de terra;
- Queda de blocos;
- Liquefacção do solo;
- Cheias derivadas da ruptura de barragens;
- Explosões e/ou incêndios.
A avaliação da perigosidade sísmica do concelho de Santiago do Cacém, consistiu em
determinar a probabilidade de ocorrência de um evento sísmico, que atingisse ou
ultrapassasse uma determinada intensidade ou aceleração do solo, num dado período de
referência. O estudo compreendeu a caracterização das fontes sísmicas em termos de
localização, magnitude e recorrência, conduzindo à definição dos movimentos do solo de
referência atendendo ao zonamento sismotectónico, à configuração geológica e geotécnica e à
topografia da zona de estudo. Santiago do Cacém insere-se na classe de maior perigosidade,
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para acções sísmicas com epicentro próximo, e na classe intermédia para acções sísmicas
afastadas.
A classificação do Eurocódigo 8, contém uma classificação de substratos em função da sua
aptidão geotécnica para a fundação de edifícios, que permite realizar um zonamento mais
detalhado da perigosidade sísmica do território. Este zonamento da perigosidade sísmica pode
ser desenvolvido sobre uma carta geotécnica, que até à data cobre apenas parte do território
municipal (resultante dos estudos de caracterização do Gabinete da área de Sines para a
instalação do complexo industrial). Nesta cartografia que cobre parcialmente a faixa entre a
cumeada da serra e a orla costeira, verifica-se que a cidade de Santiago do Cacém se
encontra na classe A, de menor perigosidade, e que salvo nos leitos de cheia das ribeiras, a
geologia não agrava significativamente os riscos em casos de fenómenos sísmicos.
3.2.5.4.2.4

Geodinâmica externa - Movimentos de Massa em Vertentes

No que respeita aos movimentos de vertente, e por indicações do SMPC, foi assinalada na
planta apenas uma vertente onde se registam ocorrências de queda de blocos que, apesar de
já ter sido intervencionada com a colocação de uma rede metálica de contenção, representa
um risco para a circulação rodoviária no acesso à cidade de Santiago do Cacém através da
Rua da Estação dos Caminhos de Ferro (antiga EN 261-3).
Em relação às restantes vertentes, a natureza predominantemente esquelética dos solos na
cordilheira das Serras de Grândola e do Cercal não aponta risco de deslizamentos de terras,
mas pelo contrário para um elevado potencial de erosão hídrica dos solos. É pois nos taludes
artificiais resultantes das escavações para abertura de vias de comunicação que estes
fenómenos são susceptíveis de causar risco para pessoas e bens, sobretudo durante épocas
de maior saturação hídrica do solo.
Desta forma, e seguindo as orientações da ANPC, foram assinaladas em planta do PDM as
áreas de susceptibilidade a movimentos de massa em vertentes, elaboradas com base no
método proposto pela CCDR-LVT para a delimitação desta tipologia na nova delimitação da
REN.
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3.2.5.4.2.5

Erosão Costeira: Destruição de Praias e Sistemas Dunares

A erosão do litoral é também um fenómeno a considerar na faixa costeira do concelho, tanto
pelas suas características naturais quanto pelo conjunto de habitações e actividades
económicas aí localizadas.
Apesar de não haver cartografia detalhada sobre este fenómeno, o Sistema Nacional de
Informação dos Recursos do Litoral (SNIRLIT) reuniu informação com base num conjunto de
estações de monitorização localizadas no concelho. De acordo com essa informação, esta é
uma costa arenosa aberta e exposta, formada por praias arenosas, corpos dunares com
dimensão variada, que podem atingir os 40 m de altitude, e arribas. A Lagoa de Santo André,
sendo uma lagoa costeira, está isolada do mar por uma barreira arenosa e contínua, aberta
artificialmente para permitir a renovação da água e a circulação de sedimentos.
As praias são formadas por areias médias a grosseiras, sendo o balanço anual da deriva litoral
potencial bastante elevado e dirigido para sul. No entanto, o balanço sedimentar global neste
sector pode ser considerado em equilíbrio. Regista-se contudo alguma erosão costeira e recuo
das arribas, associada à erosão hídrica pelas águas pluviais e não por acções marinhas. A
evolução do perfil da arriba dá-se essencialmente por ravinamento. O perfil da praia possui
resposta sazonal dominante e morfodinâmica geral reflectiva a intermédia. A robustez das
praias e do cordão dunar na globalidade da orla costeira do concelho, conferem uma
vulnerabilidade reduzida a este risco, com excepção para algumas edificações na Costa de
Santo André.
3.2.5.4.3

Riscos Tecnológicos

3.2.5.4.3.1

Acidentes no Transporte de Mercadorias Perigosas

O transporte de matérias perigosas no concelho de Santiago do Cacém e concretamente o
atravessamento de perímetros urbanos por veículos pesados, constituem segundo o PME um
dos principais factores de risco tecnológico atendendo à sua probabilidade e ao volume de
tráfego. Verifica-se actualmente transporte rodoviário de mercadorias perigosas em veículos
pesados nas vias EN 120, EN 120-1, EN 121, EN 261-3, EN 262, EN 289, EN 390, ER 261,
IC1, IC33 e IP8, levando a considerar este factor como um risco para os aglomerados urbanos
de Santiago do Cacém, Sonega, Ermidas do Sado, Alvalade, Mimosa, mas principalmente
Cercal do Alentejo.
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Os acidentes no transporte rodo e ferroviário de mercadorias perigosas são classificados no
PME como sendo de grande gravidade. No entanto, nas vias rodoviárias acima referidas, a
probabilidade de acidente foi considerada de Média, e nas ferrovias de Baixa.
3.2.5.4.3.2

Acidente no Transporte Marítimo de Produtos Perigosos

Este evento foi designado no PME por “Poluição do Litoral ou Maré Negra”. Considerou-se que
toda a faixa de praias do concelho é susceptível de ser afectada em caso de derrame. A
actividade turística e o ambiente marinho são em caso de ocorrência de maré negra, os
elementos mais gravemente afectados, razão que levou o PME a classificar este evento com
gravidade alta. No entanto, o elevado fluxo no transporte marítimo de produtos perigosos ao
longo da costa portuguesa e o reduzido número de acidentes registados, resulta porém numa
probabilidade baixa. Assim, o PME avaliou o respectivo grau de risco como médio, nos meses
de Março, Setembro, Outubro e Novembro.
3.2.5.4.3.3

Colapso de Túneis, Pontes e outras Infra-estruturas

Este elemento de susceptibilidade não foi assinalado pelo PME, pelo que não existe qualquer
avaliação quantitativa do risco associado a estas estruturas. No entanto, identificaram-se na
Planta de Susceptibilidade todas as “obras de arte” associadas a infra-estruturas rodo e
ferroviárias assinaladas na cartografia base da Série Cartográfica Nacional, podendo vir a ser
desenvolvidos estudos posteriores que permitam avaliar o seu estado de conservação e a sua
resistência sísmica, entre outros aspectos relevantes.
3.2.5.4.3.4

Acidentes em Infra-Estruturas Fixas de Transporte de Produtos Perigosos

(oleodutos e gasodutos)
Face às possíveis consequências de um derrame dos produtos que circulam nestas infraestruturas o PME classifica este risco com gravidade alta, ao longo do trajecto do oleoduto,
numa faixa de 1 400 m para cada lado do eixo. No entanto, atendendo à baixa probabilidade da
sua ocorrência, o grau de risco é avaliado como médio na referida faixa de 1 400 m para cada
lado do eixo.
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3.2.5.4.3.5

Cheias e Inundações por Ruptura de Barragens

As barragens de Campilhas e Fonte de Serne são o único perigo assinalável, uma vez que em
caso de ruptura, a onda de cheia expectável poderá atingir o perímetro urbano de Alvalade.
Apesar de este risco ter sido indicado nas primeiras versões do PROT-Alentejo, nos vales a
jusante destas barragens, na versão aprovada este risco foi retirado.
A determinação da área afectada pela possível propagação da onda de inundação é uma
competência do dono de obra em sede do Plano de Emergência Interno da Barragem. Este
plano de elaboração obrigatória para as barragens de Classe I (barragens em que a inundação
de ruptura pode afectar pelo menos 25 residentes), não está elaborado para nenhuma das
albufeiras do concelho.
3.2.5.4.3.6

Acidentes em Áreas e Parques Industriais

Apesar de as ZIL e ZAM terem sido integradas na listagem de susceptibilidades de perigos
naturais e tecnológicos, do tipo de indústrias presentes e da densidade de ocupação não
ressaltam focos de risco assinaláveis. No entanto, de acordo com as orientações da ANPC,
estas áreas foram integradas na cartografia municipal de risco na qualidade de elementos vitais
e sensíveis, apesar de os acidentes nestas áreas de indústria não serem considerados pelo
PME.
3.2.5.4.3.7

Acidentes que envolvam Substâncias Perigosas (Directiva SEVESO II)

Face às potenciais consequências de um acidente na Zona Industrial e Logística de Sines
(ZILS) ou no Porto de Sines, o PME classificou a gravidade deste risco como alta. No entanto,
face ao número e à concentração de estabelecimentos SEVESO em Sines foi atribuída uma
probabilidade média para a ocorrência deste tipo de acidentes. Da conjugação de ambos os
factores obteve-se um grau de risco grande, na cidade de Sines e nas zonas adjacentes e de
influência dos Terminais Químico e Petrolífero do Porto de Sines e do Complexo Industrial de
Sines (cuja dimensão depende das condições meteorológicas).
Contudo, relativamente à magnitude dos diferentes Acidentes Industriais Graves (AIG) que
possam ocorrer na plataforma industrial e portuária de Sines, e da sua eventual capacidade de
afectar populações no concelho de Santiago do Cacém, não foi efectuada uma avaliação
exacta, devido a não estar concluído o Plano de Emergência Externo de Sines. Este tipo de
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indústrias (SEVESO) foram no entanto, à semelhança das ZIL e ZAM, integradas na cartografia
municipal de risco na qualidade de Elementos Expostos Estratégicos, Vitais e/ou Sensíveis, de
acordo com o guia da ANPC.
3.2.5.4.3.8

Degradação e contaminação de solos com substâncias NQB (Nucleares,

Químicas e Biológicas)
Não existe um levantamento extensivo do nível de contaminação dos solos do concelho, que
permita distinguir os diferentes tipos de contaminantes, tendo por isso este item de
susceptibilidade sido agregado ao da Degradação e Contaminação dos Solos.
3.2.5.4.3.9

Acidentes em instalações de combustíveis e lubrificantes

Uma vez que o risco associado aos grandes reservatórios do complexo petroquímico de Sines
foi integrado num ponto anterior, apenas se consideraram aqui os postos de abastecimento de
combustíveis assinalados na cartografia base. O carácter pontual destas infra-estruturas, a sua
dimensão reduzida e o conjunto de procedimentos de segurança a que estão sujeitas nos
termos da lei, ditou que não tivessem sido consideradas como fontes de risco pelo PME.
Assim, na ausência de dados que permitissem uma adequada modelação de cenários de
acidentes nestas infra-estruturas, elas foram simplesmente integradas na cartografia de
Elementos Expostos Estratégicos, Vitais e/ou Sensíveis, de acordo com o guia da ANPC.
3.2.5.4.3.10

Poluição Atmosférica Grave com Partículas e Gases

O projecto SINESBIOAR tem actualmente continuação e desenvolvimento, através do projecto
GISA. No entanto este projecto não possui ainda dados suficientes que permitam concluir com
um grau de confiança suficiente, a susceptibilidade à ocorrência de picos de poluição
atmosférica grave.
Contudo, num concelho maioritariamente rural como o de Santiago do Cacém, onde as áreas
urbanas não têm dimensão para gerar por si mesmas, níveis de poluição graves, como ocorre
nas grandes metrópoles, a Zona Industrial e Logística de Sines surge como a principal fonte de
poluição atmosférica grave, particularmente, em caso de emissões excepcionais ou de
acidentes industriais graves. Assim, a modelação da susceptibilidade de ocorrência de picos de
poluição atmosférica grave, deverá decorrer dos cenários desenvolvidos pelo Plano de
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Emergência Externo da ZILS, sendo complementada e cruzada com a informação recolhida no
âmbito do GISA.
Na ausência de cenários de acidentes industriais com impactes na qualidade do ar, a avaliação
desta susceptibilidade de poluição atmosférica assentou sobre os dados disponibilizados pelo
SINESBIOAR e pelo GISA.
Segundo os dados do SINESBIOAR, o ozono troposférico (O3) é o poluente que regista
concentrações mais preocupantes para a saúde da população do concelho. Este composto
forma-se na atmosfera por reacção com outros compostos emitidos pelas indústrias, e regista
valores mais elevados nas áreas de maior altitude da Serra de Grândola, onde se inclui a
cidade de Santiago do Cacém.

Figura 3.30 - Mapa estimado para a concentração de O3 (Ozono troposférico) na envolvente da ZILS

A utilização dos líquenes como biomonitores pelo projecto GISA, é adequada para medir os
principais padrões espaciais de poluição atmosférica, e pretendendo detectar alterações da
biodiversidade local devido a fontes de perturbação.
Os líquenes utilizados para a obtenção do LDV (Lichen Diversity Value Index) foram objecto de
uma campanha cujos dados foram colhidos e analisados, no período entre 2008 e 2010. Os
resultados preliminares deste projecto reforçam os resultados descritos anteriormente para o
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projecto SINESBIOAR. Os primeiros dados deste índice reforçam a susceptibilidade à poluição
atmosférica nas áreas de maior altitude, designadamente nas freguesias de Santiago do
Cacém, São Bartolomeu, Abela e Cercal do Alentejo, tal como representado no mapa (figura
3.31). Para além disso, no mapa as freguesias de Alvalade e Ermidas do Sado surgem também
com baixo índice de qualidade do ar, que poderá estar associado a outras fontes que não a
ZILS, mas sim o intenso tráfego rodoviário ao longo do IC1.

Figura 3.31 - Lichen Diversity Value Index (LDV) para o concelho de Santiago do Cacém [Fonte: Dados
preliminares do projecto GISA]

3.2.5.4.4

Riscos mistos

3.2.5.4.4.1

Incêndios florestais

Apesar de ter sido tido em conta a avaliação e diagnóstico realizados no âmbito do Plano InterMunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Sines e Santiago do Cacém (PIDFCI), foi
apenas integrada a cartografia de risco de incêndio proveniente do Plano Distrital de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (PDDFCI). A cartografia proveniente deste último Plano, apresenta
em comparação com a outra, uma maior verosimilhança com o coberto vegetal existente, a
orografia e as acessibilidades, preservando assim uma escala de representação adequada ao
fenómeno em causa. Para além disso, a classificação do PDDFCI, é sistemática e homogénea
para todo o concelho, encontrando-se esta na planta de riscos do PDM.
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O Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha
(PORNLSAS) tem também uma carta de risco de incêndio florestal, contudo com uma
classificação diferente da do PDDFCI. Este apenas se centra na preservação dos habitats e
valores naturais classificados pela Rede Natura 2000. A figura 3.32 mostra o mapa de risco de
incêndio do PORNLSAS.

Figura 3.32 - Risco de Incêndio Florestal na Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha

3.2.5.4.4.2

Degradação e contaminação de aquíferos

No concelho de Santiago do Cacém existem dois importantes sistemas aquíferos, o da bacia
de Alvalade que abrange a planície Oriental do concelho, e o de Sines situado na planície
litoral e que abastece a maioria da população do concelho.
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Em relação ao nível de risco apresentado por estes aquíferos, o sistema aquífero de Sines é o
que apresenta maior susceptibilidade de contaminação, pela exposição às indústrias
petroquímicas de Sines. A possibilidade de degradação das águas subterrâneas por
contaminação química representa uma das maiores ameaças ambientais do concelho,
decorrente da proximidade à ZILS e ainda da grande concentração de suiniculturas na área de
recarga do aquífero.
O sistema aquífero de Sines é um sistema multicamada com dois reservatórios independentes,
um superficial e outro profundo, que por via da fracturação decorrente da elevação do batólito
de Sines, têm ligações hidráulicas na área mais a Sul.
O sistema aquífero superficial está em conexão hidráulica com a rede hidrográfica, e apresenta
grande vulnerabilidade à contaminação devido à elevada permeabilidade dos solos,
predominantemente arenosos. Este sistema aquífero desempenha um papel importante na
transferência de água doce para os ecossistemas lagunares da costa, locais de grande
interesse para a conservação da natureza, como as Lagoas de Santo André (PTZPE0013) e
Sancha (PTZPE0014), ou a Foz da Ribeira das Camarinheiras (também designado por Sapal
da Ribeira de Moinhos).
Por outro lado, o aquífero carbonatado profundo (confinado a semi-confinado), de onde é
captada a água para consumo humano, apresenta uma vulnerabilidade menor como resultado
da protecção oferecida por camadas geológicas impermeáveis. No entanto, foram detectados
entre 2008 e 2009 na ZILS, na envolvente do complexo petroquímico, solos contaminados por
hidrocarbonetos e também nas captações de água para abastecimento público mais próximas.
Foram também detectados nas captações das Águas de Santo André (AdSA), valores residuais
deste composto que poderão ter origem natural, isto é provenientes da própria geologia, uma
vez que não foram detectados hidrocarbonetos processados, ou seja, compostos produzidos
pelas indústrias. A contaminação por este composto afecta exclusivamente o sistema aquífero
de Sines. Para além da detecção de hidrocarbonetos no aquífero profundo de Sines foi
também identificada contaminação por nitratos, provenientes da actividade suinícola, nas
captações das Águas de Santo André (AdSA).
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Assim, a susceptibilidade à contaminação do sistema aquífero de Sines é influenciada por dois
factores de risco principais, provenientes das fontes de poluição concentrada: Zona Industrial e
Logística de Sines e suiniculturas do concelho de Santiago do Cacém.
A avaliação da susceptibilidade à degradação e contaminação dos aquíferos teve por base
uma ponderação de permeabilidade dos solos com os declives. Os solos foram divididos em
cinco classes (A, B, C, D, e Z) dos mais permeáveis aos totalmente impermeáveis, e os
declives divididos também em cinco classes de percentagens [0, 2], [2, 6], [6, 12], [12, 18] e
superiores a 18%. Depois de os valores da permeabilidade dos solos e dos declives terem sido
dispostos numa matriz, foram seleccionados como mais susceptíveis à contaminação, a
combinação maior permeabilidade / menor declive, dado serem estas as condições mais
favoráveis à infiltração.
Foram também acrescentados à classe de Susceptibilidade Elevada, desta classificação
extensiva a todo o território municipal, os Sistemas Aquíferos da Bacia de Alvalade e Sines, e
os maciços cársicos assinalados na carta geológica, pela importância que têm na recarga do
aquífero de Sines.
Por fim, foram assinaladas por tramas as encostas ocidentais da cordilheira de Grândola e
Santiago do Cacém, independentemente da permeabilidade do substrato (solo e litologia). No
entanto, uma vez que o aquífero de Sines é composto por um sistema multicamada com uma
diferenciação clara ao longo da falha de Deixa-o-Resto, as tramas foram dividas por duas
zonas. A primeira abrange a Zona de Recarga Directa do Aquífero Profundo (RDAP), que
engloba as áreas de maior infiltração, compostas por solos arenosos e/ou afloramentos
cársicos, compreendidos entre a falha de Deixa-o-Resto e os litossolos da Serra de Grândola.
A segunda zona abrange as encostas da serra situadas entre a linha de cumeada e a do início
da zona de RDAP. A reduzida permeabilidade dos solos e da litologia, nas encostas desta zona
dá origem a escoamento superficial, que por sua vez conduz os eventuais contaminantes para
as áreas de recarga a jusante, onde são susceptíveis de se infiltrar no aquífero profundo. Esta
área foi por isso denominada de Zona de Recarga Indirecta do Aquífero Profundo (RIAP).
A Oeste da falha de Deixa-o-Resto estende-se a área de recarga do aquífero superficial livre,
que apesar de ser muito susceptível à contaminação e de ter comunicação com as linhas de
água e com os sistemas lagunares, não representa um risco tão elevado pelo facto de não ser
utilizado para abastecimento público.
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Nas figuras 3.33 e 3.34 apresenta-se a Carta de Riscos Naturais e Tecnológicos do PDM, na
qual é possível distinguir as Áreas de Recarga Directa do Aquífero Profundo.

Figura 3.33 – Carta de Riscos Naturais e Tecnológicos
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Figura 3.34 – Legenda respectiva à Carta de Riscos Naturais e Tecnológicos

De acordo com esta distinção foi possível desagregar os vários focos de risco de contaminação
do sistema aquífero, tendo-se concluído que a maioria deles ameaça, o aquífero cársico
profundo. Verificou-se também que sobre a área do aquífero superficial se localizam 7
suiniculturas (assinaladas pela DASB) e 2 lixeiras/sucateiras. Os focos de risco de
contaminação do aquífero profundo encontram-se discriminados no quadro 3.7.
Quadro 3.7 –Focos de risco de contaminação do aquífero profundo
Focos de risco

RDAP (nº)

RIAP (nº)

Total (RDAP+RIAP)

Descargas de ETAR

4

1

5

Lixeiras/Sucateiras

5

1

6

Suiniculturas (SAGRAN)

8

5

13

Suiniculturas (DASB)

17

16

33

Total

34

23

57
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Importa referir que a metodologia aplicada para a definição de áreas de risco baseia-se numa
delimitação das zonas de recarga do aquífero superior e profundo que considera um
prolongamento da falha de Deixa- o Resto, de forma a diferenciarem-se duas zonas distintas.
No entanto, as áreas obtidas resultam de um modelo conceptual, necessário para a modelação
hidrogeológica do aquífero (Figura 3.35).

Figura 3.35 – Zonas de recarga do aquífero a sombreado (a) zona de recarga do aquífero superficial; b)
zona de recarga do aquífero profundo) [Fonte: LNEC, 2010]

3.2.5.4.4.3

Degradação e contaminação das águas superficiais

A avaliação da susceptibilidade à degradação e contaminação das águas superficiais teve
como base uma modelação espacial semelhante à utilizada para os aquíferos, onde se
ponderaram as variáveis, permeabilidade dos solos e do substrato geológico, comprimento dos
declives e a distância à linha de água principal mais próxima. Os solos e os tipos litológicos
presentes foram agregados em classes representativas da sua permeabilidade, às quais foram
atribuídos valores com vista a ponderar a sua susceptibilidade para originar contaminações nas
águas superficiais. A informação resultante desta ponderação foi designada como
Susceptibilidade do Substrato para a Contaminação de Águas Superficiais. A combinação das
classes pedológicas e litológicas mais impermeáveis, pela sua maior susceptibilidade de gerar
escoamento superficial e assim transporte de contaminantes, foi considerada a classe de maior
susceptibilidade. No quadro 3.8, encontra-se a ponderação das várias combinações e a
avaliação da susceptibilidade à contaminação das águas superficiais em função do tipo de
substrato.
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Quadro 3.8 - Matriz de ponderação da susceptibilidade à contaminação de águas superficiais / solos, em
função da permeabilidade dos solos e da litologia
Permeabilidade do
solo

Susceptibilidade do substrato para a contaminação de águas superficiais
Z

A

B

C

D

Valor

0

1

2

2

3

Rochas quartziticas e afins

11

0

11

22

22

33

Rochas sedimentares quimiogénicas

9

0

9

18

18

27

Rochas xistentas

9

0

9

18

18

27

Rochas vulcânicas

9

0

9

18

18

27

Rochas carbonatadas compactas do jurássico superior

7

0

7

14

14

21

Rochas sedimentares detriticas (grés, conglomerados)

7

0

7

14

14

21

Rochas carbonatadas compactas do Jurássico inferior e médio

5

0

5

10

15

15

Depósitos superficiais

1

0

1

2

3

3

Plano Água

-1

0

-1

-2

-3

-3

Classes litológicas - Permeabilidade

Estes valores foram depois reclassificados de forma a poderem integrar o contributo do
comprimento do declive da encosta (LS – o factor L e S representam em conjunto o efeito que
a topografia local tem na influência do escoamento e da erodibilidade hídrica do solo). Quanto
maior o comprimento do declive da encosta, maior o caudal de escoamento superficial,
aumentando assim a capacidade de transporte de contaminantes para as linhas de água. Foi
também ainda avaliada a distância de cada célula no mapa à linha de água principal mais
próxima,

tendo-se

considerado

que

esta

distância

é

inversamente

proporcional

à

susceptibilidade de contaminação das águas superficiais.
Na Carta de Riscos Naturais e Tecnológicos estão identificadas como áreas de
susceptibilidade elevada de contaminação das águas superficiais, todos os planos de água,
albufeiras, lagoas e charcas.
3.2.5.4.4.4

Degradação e contaminação dos solos

A susceptibilidade à degradação e contaminação dos solos foi avaliada de acordo com o
mesmo modelo utilizado para a avaliação da susceptibilidade à contaminação dos aquíferos e
das águas superficiais. Para este factor de risco foram ponderados três critérios fundamentais:
a permeabilidade do solo, a permeabilidade geológica e o declive, de acordo com os seguintes
pressupostos:
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- Os solos de permeabilidade intermédia (tipos B e C) são os mais susceptíveis à
contaminação, seguidos dos solos impermeáveis (tipo D), onde a infiltração é reduzida, e por
último como menos susceptíveis, os solos permeáveis (tipo A), onde tenderá a haver lixiviação
dos contaminantes para as camadas geológicas inferiores, transferindo-se a susceptibilidade
de contaminação para os aquíferos;
- Somente nos solos impermeabilizados, classificados como áreas sociais pela carta de solos,
é que a susceptibilidade à contaminação é considerada nula;
- A permeabilidade geológica reduz a susceptibilidade à contaminação dos solos, por favorecer
a infiltração dos contaminantes para além do solo (em direcção aos aquíferos);
- Quanto maior o comprimento do declive, dado pelo parâmetro LS, ao favorecer o transporte
dos contaminantes para as linhas de água, e nos casos mais extremos a erosão hídrica dos
próprios solos, diminui a susceptibilidade de contaminação destes, uma vez que promove a
transferência da contaminação para jusante.
No quadro 3.8, encontra-se a ponderação das várias combinações e a avaliação da
susceptibilidade à contaminação dos solos em função da permeabilidade dos solos e da
litologia.
Estes valores foram depois reclassificados de forma a poderem integrar o contributo do
comprimento do declive da encosta (LS), obtendo-se assim a classificação final de
susceptibilidade dos solos à contaminação.

3.3

ANÁLISES DE TENDÊNCIAS

3.3.1 INTRODUÇÃO
O uso do solo do concelho de Santiago do Cacém permite dividir o território em zonas distintas
em termos da intensidade e tipo de ocupação, e consequentemente distintas quanto à sua
qualidade ambiental.
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Os pólos urbanos de Santiago do Cacém e de Vila Nova de Santo André constituem os
principais aglomerados residenciais do concelho. O concelho é pouco industrializado, com a
maioria das indústrias existentes concentradas em cinco Zonas Industriais Ligeiras e três
Zonas de Actividades Mistas. As freguesias de Santiago do Cacém, São Bartolomeu da Serra e
Abela são marcadas pela intensa actividade pecuária, com especial incidência nas
suiniculturas. A actividade agrícola ocupa vastas áreas do concelho, com especial
predominância nas regiões Sul e Este, incluindo extensas áreas de RAN, por exemplo nas
freguesias do Cercal do Alentejo e Alvalade.
A proximidade do concelho a Sines e à Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS) têm
naturalmente efeitos no território, nomeadamente através de uma maior intensidade na
circulação rodoviária, bem como pela maior pressão urbanística associada à actividade
industrial.
A grande extensão de território de Santiago do Cacém permite, a existência de uma
diversidade no tipo de uso do solo, coexistindo no mesmo concelho zonas de maior actividade
humana com outras de elevado valor ecológico, como é o caso da Reserva Natural das Lagoas
de Santo André e da Sancha, na região Noroeste do território. A Serra de Grândola, por seu
lado, faz a separação entre este importante património natural, no litoral do concelho, e a
região interior. Na região Sul, existem ainda duas albufeiras, Fonte Serne e Campilhas, que
servem as amplas áreas agrícolas aí existentes. Grande parte do território é ocupada por
montados de sobro e azinho, havendo ainda áreas silvo-pastorícias de relevo, por exemplo as
adjacentes à Lagoa de Santo André.
São estes diferentes tipos de ocupação do solo que condicionam o estado da Qualidade do
Ambiente no concelho.
Para além dos tipos de ocupação do solo, existem também vários fenómenos exógenos que
poderão influenciar as actividades económicas e sociais do concelho, dos quais fazem parte
por exemplo:
- as alterações climáticas;
- a crise económica e mudança de política energética;
- o cumprimento da legislação europeia no domínio do ar (emissões de GEE), água
(cumprimento da Directiva Quadro da Água) e solo (transposição da Directiva Quadro do Solo).
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Alterações Climáticas
De acordo com estudos realizados à escala global, com base em observações e dados de
modelos, verifica-se uma tendência para um aquecimento global, devido principalmente ao
aumento dos valores das temperaturas mínimas e a eventos meteorológicos extremos, como
por exemplo, as ondas de calor e o aumento da frequência de episódios de precipitação
extrema (cheias ou secas).
A maioria dos actuais estudos e previsões sobre os futuros padrões da precipitação na região
do Mediterrâneo, baseados em observações e em dados referentes a cenários de alterações
climáticas, sugerem uma diminuição da quantidade de precipitação ao longo do ano e um
aumento da frequência da ocorrência de eventos de precipitação extrema. Períodos de secas
severas e a ocorrência de cheias têm também sido registados com alguma frequência na
Europa nos últimos anos e a tendência é para serem ainda mais frequentes num futuro
próximo. No caso particular da região do Mediterrâneo, têm sido referidas e registadas
tendências de seca e a ocorrência longos períodos de secas, sobretudo no Verão nas regiões
situadas mais a sul.
Um trabalho recente publicado pela equipa do CERENA, dedicado ao estudo da variabilidade
espacial e temporal de fenómenos de precipitação extrema (secas e cheias), demonstrou que
as ocorrências de secas na Região Sul de Portugal têm uma extensão espacial cada vez
maior.
Crise Económica e Mudança de Política Energética
Alguns dos mais importantes efeitos da actual crise económica global podem ter graves
consequências nos factores de qualidade ambiental, por exemplo, o desemprego e a redução
do investimento europeu em Portugal, que possui uma economia débil e extremamente
vulnerável a estes factores. O aumento do desemprego e consequente agravamento das
condições sociais da população atingida, faz com que nestas fases os governos centrais
tendencialmente menosprezem as questões ligadas ao Ambiente em detrimento da
“estabilização” de curto prazo dos factores sociopolíticos. No entanto, é importante tentar
inverter esta tendência tendo o governo e as Câmaras Municipais de apostar em fundos
europeus e nacionais.
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A mudança de política energética está relacionada com as alterações climáticas e a
“descarbonização” da economia mundial. O nosso país tem, potencialmente, uma situação
privilegiada neste domínio uma vez que:
- é dos países europeus que, em termos relativos, mais apostou nas chamadas energias
renováveis. Segundo os dados de 2007, no final deste ano mais de 39 por cento da
electricidade foi produzida a partir de fontes renováveis, sendo o limite a atingir de 45 por
cento. Para este aumento contribuiu essencialmente a aposta na energia eólica;
- por outro lado, é dos países mais bem colocados geograficamente para “substituir” o petróleo
por gás de origem não Russa. Concretamente, para além do gás proveniente do Norte de
África, tem em Sines um porto privilegiado para o gás de outras origens.
O decréscimo do consumo de petróleo em detrimento do gás e o uso de energias alternativas
vão ter efeitos muito significativos no desenvolvimento dos factores ambientais, nomeadamente
no desenvolvimento da ZILS e consequentemente, na qualidade ambiental dos concelhos
limítrofes, onde se insere Santiago do Cacém.
Cumprimento da Legislação Europeia no Domínio do Ar (emissões de GEE), Água
(cumprimento da Directiva Quadro da Água) e Solo (transposição da Directiva Quadro do Solo)
A transposição e cumprimento de legislação europeia relacionada com a qualidade do ar, da
água e do solo constitui um objectivo relevante para o País dadas as consequências
ambientais e económicas que advêm do seu incumprimento.
No que respeita à qualidade do ar, a prevenção e redução da emissão industrial de gases de
efeito de estufa (GEE) são determinantes para o cumprimento das metas europeias
estabelecidas com o intuito de atraso no desenvolvimento do fenómeno do aquecimento global.
Segundo o National Greenhouse Gas Inventory Data for Period 1990-2005, elaborado pelas
Nações Unidas e publicado em 2007, no período de tempo considerado, Portugal aumentou
em 42,8% as emissões de GEE (sem entrar em conta com o sector agrícola e florestal).
Contudo, segundo o Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão 2008-2012 (PNALE
II), Portugal tinha como meta não ultrapassar em mais de 27% no primeiro período de
cumprimento do Protocolo de Quioto (PQ 2008-2012) as emissões de GEE registadas em
1990. Assim, este limite foi largamente ultrapassado, mesmo antes de 2008. Este facto revela
que deve ser realmente realizado, nomeadamente no sector industrial, um esforço de redução,
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traduzido na aplicação das políticas e medidas, nacionais e europeias, que se encontram em
vigor.
Relativamente à qualidade da água, o objectivo prioritário e global é o cumprimento dos
objectivos da Directiva Quadro da Água até 2015, limite estabelecido pela União Europeia. A
Directiva Quadro da Água tem como objectivo geral o “estabelecimento de um sistema para a
protecção das águas de superfície interiores, das águas de transição, das águas costeiras e
das águas subterrâneas”. Pretende-se com a implementação dos seus conteúdos:
- “a provisão de água em quantidade e qualidade suficiente para uma utilização sustentável,
equilibrada e equitativa do recurso;
- a redução significativa da poluição das águas subterrâneas;
- a protecção das águas marinhas e territoriais…”.
Os normativos europeus sobre o ar e a água já há algum tempo que fazem parte da legislação
nacional, o que faz da aplicação destes diplomas um processo recorrente e já largamente
debatido. No entanto, no caso do solo, não existe ainda ao nível europeu, um documento
global sobre a política a seguir. Desde há algum tempo que se encontra em discussão a
Directiva Quadro do Solo, esperando-se a sua finalização para breve. Apesar deste vazio legal
no que respeita, por exemplo, à obrigatoriedade de proceder à avaliação da contaminação do
solo, existem orientações internacionais que obrigam ao controlo da desertificação, um
fenómeno que também contribui para a afectação da qualidade do solo. Com o reconhecimento
das consequências das alterações climáticas, a importância a dar à implementação de medidas
de combate à desertificação será um factor crescente nos próximos anos.
Seguidamente, apresentam-se as análises de tendências para cada Factor de Decisão.

3.3.2 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS DO FACTOR DE DECISÃO ÁGUAS
Os usos do solo existentes no concelho de Santiago do Cacém condicionam o estado da
qualidade da água nas três vertentes analisadas: superficial, subterrânea e balnear.
Em relação à água superficial, é a predominância da actividade agro-pecuária no concelho que
está na origem dos principais indícios de contaminação, registados pelos dados das estações
de amostragem de água superficial disponibilizados pelo SNIRH e pelos Anuários de Recursos
Hídricos do Alentejo. Estes indícios referem-se principalmente à existência de nitritos, um dos
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indicadores de contaminação com origem suinícola e cujos valores detectados são
considerados elevados na perspectiva da análise da qualidade da água para uso piscícola. No
entanto, estes dados só se referem aos cursos de água existentes na zona S-SE-E do
concelho, uma vez que as estações de monitorização se localizam apenas aqui,
nomeadamente nas sub-bacias hidrográficas de Campilhas, Fonte de Serne e Lezíria do Sado
(figuras 3.1 e 3.2). Considera-se que há falta de dados que caracterizem a qualidade da água
superficial do concelho, devido a existência de poucos pontos de amostragem. Assim,
deveriam ser monitorizados outros pontos do concelho que incidam sobre outras sub-bacias
hidrográficas.
No que respeita à qualidade das águas subterrâneas, para os resultados disponibilizados pelo
SNIRH, os parâmetros cujos valores se destacam pelo incumprimento da legislação são o ferro
dissolvido, os cloretos, a condutividade e a temperatura. Para os resultados disponibilizados
pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém os parâmetros com destaque de incumprimento
são os fosfatos, o oxigénio dissolvido (indicador de contaminação orgânica), os fluoretos, o
ferro dissolvido e o manganês. Os parâmetros indicadores de contaminação com origem
suinícola são segundo a APA, o azoto total, o fósforo total, o carbono orgânico total, o cobre e
o zinco. Estes resultados não parecem demonstrar assim a presença de contaminação com
origem suinícola. Por outro lado, segundo o estudo do CERENA sobre contaminação das
águas subterrâneas com nitratos (indicador de contaminação com origem suinícola), foram
identificadas essencialmente duas manchas de contaminação por este composto, de destacar
uma delas a Sul próximo de Sonega, com uma evolução significativa entre 2003 e 2007, e
onde se registaram concentrações superiores ao valor máximo admitido (VMA) no ano de
2007. Os metais pesados cobre e zinco, não são contemplados em nenhuma das análises
realizada pela Câmara Municipal, sendo esta uma lacuna importante de informação, uma vez
que o abastecimento de água ao concelho depende exclusivamente de captações de água
subterrânea. Para além destes, a detecção recente de hidrocarbonetos e de nitratos nas
captações das Águas de Santo André é também importante ter em consideração futuramente.
Assim, considera-se que deveriam ser disponibilizados mais parâmetros para análise e
avaliação da vulnerabilidade dos aquíferos aos usos do solo existentes, sendo esta informação
fundamental para a futura monitorização da qualidade deste recurso.
Quanto à qualidade das águas balneares, apesar de terem sido identificadas descargas de
águas residuais sem tratamento e com origem em suiniculturas, na Bacia Hidrográfica de Santo
André, a monitorização realizada durante o período balnear não revela a presença de
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poluentes passíveis de condicionar o uso balnear nas praias de Santiago do Cacém. No
entanto, considera-se que deveriam ser analisados dados anuais completos para uma correcta
avaliação da qualidade destas águas. Contudo, apesar de as praias adjacentes à Lagoa de
Santo André estarem aptas à utilização balnear, esta lagoa inserida na Reserva Natural das
Lagoas de Santo André e da Sancha, pela sua importância como área protegida e devido aos
indícios de contaminação por efluentes de origem doméstica ou suinícola com tratamento
deficiente ou inexistente, necessita de uma despoluição bem gerida.
A enorme ZEE portuguesa (parte dela adjacente ao concelho de Santiago do Cacém),
representa um grande potencial económico para o país, sobretudo se se considerarem
recursos ainda não exploráveis, mas representa, também, uma enorme responsabilidade face
à preservação de tão extensa área marítima (Atlas de Portugal, 2011).
Uma vez que é a actividade suinícola que mais influencia a qualidade da água no concelho nas
suas três vertentes, a Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais
(ENEAPAI), anteriormente explicitada, é de grande importância para uma boa gestão dos
efluentes desta actividade. No entanto, devido à crise económica actual este projecto encontrase actualmente parado. Considera-se que a existência e continuação deste projecto seria muito
importante, uma vez que esta é a actividade económica mais significativa do concelho, mas por
outro lado com maiores impactes no ambiente.

3.3.3 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS DO FACTOR DE DECISÃO AR
O conjunto dos elementos apresentados anteriormente permite identificar como principal fonte
de poluição da qualidade do ar, a existência de um elevado número de explorações agropecuárias, principalmente suiniculturas, cuja exploração está na origem da disseminação de
maus cheiros. Estes maus cheiros são responsáveis pela libertação e dispersão de poluentes
como o NH3, H2S e os COV, mas também PM10, N2O e CH4.
A emissão destes poluentes tem efeitos negativos na qualidade do ambiente, dos quais o
aumento da eutrofização, da acidificação do solo e das alterações na vegetação. Para além
disso, o NH3 tem como impacte negativo directo na saúde humana, a alteração da capacidade
respiratória, e as PM10 são responsáveis por infecções respiratórias graves. Por outro lado, o
N2O e o CH4 são gases com efeito de estufa, que contribuem para o aquecimento global.
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Assim, à emissão deste tipo de poluentes está associada a afectação da qualidade do ar no
concelho de Santiago do Cacém, em particular nas áreas envolventes às explorações
suinícolas. A presença destes poluentes foi confirmada no período de 2003 a 2005, no âmbito
do INERPA, no entanto a escala a que foi realizado este estudo não permite delimitar à escala
local, as áreas afectadas.
A existência da Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-Pecuários e Agro-Industriais,
anteriormente explicitada, é um ponto forte em relação a este factor de decisão de qualidade
do ar, uma vez é a ineficiência ou a inexistência do tratamento dos efluentes provenientes da
actividade suinícola, que provocam a emissão deste tipo de poluentes. No entanto, devido à
falta de fundos económicos este projecto encontra-se actualmente parado. Considera-se que a
existência e continuação deste projecto seria muito importante, uma vez que esta é a
actividade económica mais significativa do concelho, mas por outro lado com maiores impactes
no ambiente.
Além da poluição do ar induzida pelo tipo de ocupação do solo do concelho, (essencialmente
devido às suiniculturas), é também importante ter em conta as ocupações dos solos dos
concelhos limítrofes, nomeadamente Sines, onde se localiza uma das maiores áreas
industrializadas do país, a ZILS. Na ZILS estão actualmente em funcionamento três grandes
indústrias associadas à emissão de poluentes atmosféricos, a Repsol, a Petrogal e a Central
Termoeléctrica da EDP.
Existem vários estudos de monitorização da qualidade do ar para a zona da ZILS, e que por se
considerarem fiáveis e representativos do que poderá ser a situação actual da qualidade do ar
em Santiago do Cacém, uma vez que o concelho se encontra integrado na área de estudo
destes projectos, foram aqui descritos. Para além disso, a análise da qualidade do ar tendo em
consideração as emissões com origem na indústria presente em Sines, é importante para
avaliar os potenciais efeitos desta na qualidade do ar em Santiago do Cacém.
Destaca-se também como positivo o conjunto de medidas de minimização propostas pela
recente AAE do Plano de Urbanização da ZILS, que entretanto foram também integradas no
Regulamento do Plano de Urbanização, e que têm como objectivo principal assegurar o
controlo e monitorização das emissões atmosféricas das indústrias existentes e de outras
unidades futuras que venham a instalar-se.
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Além disso, as cada vez mais exigentes imposições legais nacionais e comunitárias, bem como
o desenvolvimento e melhoramento de tecnologias industriais menos poluentes, obrigam a uma
maior eficiência no tratamento das emissões gasosas pelo que, tendencialmente a contribuição
destas grandes unidades industriais, terá cada vez menos danos para a qualidade do ar. Este
facto é já comprovado pelos valores registados em 2007 nas estações de monitorização
localizadas em Sines. Mais ainda, com a crise económica actual prevê-se que no curto/médio
prazo não surjam muitas novas indústrias na ZILS.
Conclui-se assim, e através da análise dos dados anteriormente realizada, que a qualidade do
ar em Santiago do Cacém não é significativamente afectada pela emissão de poluentes como o
SO2, o NO2 e os NOx (entre outros) com origem nas indústrias da ZILS. Os resultados da biomonitorização e bio-indicação liquénica apresentados pelo SINESBIOAR e pelo GISA,
comprovam esta análise, demonstrando uma tendência para o aumento da biodiversidade
liquénica de Oeste para Este, no sentido do concelho de Santiago do Cacém. Contudo, existem
algumas indicações de focos de poluição na zona Sul do concelho, devido ao regime de ventos
aí existente.
Destacam-se ainda, as concentrações de ozono registadas no âmbito da campanha com tubos
difusores, no período entre 2002 e 2007, que revelam valores elevados na Serra de Grândola e
na zona Norte de Santiago do Cacém. Estas elevadas concentrações estão associadas à
elevada altitude nas zonas assinaladas, bem como devido à grande exposição solar destas.
Por fim, o tráfego rodoviário nas principais vias, IC1 e IP8, a Este do concelho, e a Sul no nó do
Cercal do Alentejo, onde se verifica um grande tráfego de veículos pesados, estão também
relacionados com a poluição do ar nesta zona do concelho. A reestruturação e a criação de
melhores acessos viários, o desenvolvimento do turismo da região, assim como a construção
de novas infra-estruturas de apoio ao turismo, poderão induzir um aumento do tráfego
rodoviário e consequentemente afectar a qualidade do ar.

3.3.4 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS DO FACTOR DE DECISÃO SOLO E USO DO
SOLO
O Factor de Decisão Solo e Uso do Solo não se encontra suficientemente descriminado devido
à falta de informação. A escassa informação disponível ao nível da monitorização da qualidade
do solo não permitiu quantificar o grau de contaminação existente no concelho de Santiago do
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Cacém, visto que não se encontra disponível a nível nacional, regional ou local, uma rede de
monitorização da qualidade dos solos.
No entanto, esta componente será apenas relevante em situações específicas em que haja
evidência de contaminação com resíduos perigosos, e sempre que esta possa vir a condicionar
a construção de novos empreendimentos, e/ou sempre que se verifique uma situação de
contaminação das águas subterrâneas. Uma vez que a actividade industrial no concelho é
pouco significativa, é expectável apenas a ocorrência de focos pontuais de deposição não
controlada de resíduos, que uma vez identificados poderão ser removidos, havendo lugar
sempre que necessário a uma avaliação local da contaminação do solo.
Para além da questão da contaminação, é importante ter igualmente em consideração a
quantificação da degradação do solo ou a perda de qualidade, devido a factores como a
ausência e intensidade da precipitação, más práticas agrícolas, desflorestação, entre outros.
Neste caso, a avaliação quantitativa deste fenómeno depende igualmente de dados relativos à
análise de parâmetros como a matéria orgânica, o pH, a granulometria, etc. A concretização de
uma base de dados desta natureza requer um investimento até agora inacessível às entidades
locais e nacionais, pelo que a qualidade do solo deverá ser objecto de futuras medidas de
prevenção que minimizem a ocorrência do fenómeno de degradação.
Em resposta às preocupações sobre a protecção dos solos a União Europeia publicou em 2002
uma estratégia para protecção deste recurso: “Towards a Thematic Strategy for Soil
Protection”. Assim, é de extrema importância a criação de uma Directiva específica sobre este
tema ao nível europeu. No entanto até hoje, este documento está apenas em fase de uma
Estratégia Temática do Solo (COM (2006) 231) juntamente com uma proposta de Directiva
Quadro do Solo (COM (2006) 232). Apenas nove dos Estados Membros da União Europeia
têm uma legislação específica sobre a protecção dos solos (especificamente sobre a
contaminação). No caso de Portugal não existe nenhuma regulação específica para o solo
além dos princípios aprovados pela Lei de Bases do Ambiente (Decreto-Lei nº 11/87, de 7 de
Abril), não existindo regulamentos a aplicar para a avaliação da qualidade do solo (no caso
específico de avaliação de contaminação de solos, recomenda-se que se siga o "Guideline for
Use at Contaminated Sites in Ontario" (http://www.ene.gov.on.ca/)) (Horta, 2010).
Várias razões devem ter contribuído para o atraso na publicação de uma Directiva Europeia
dos Solos, sendo talvez uma das principais razões o facto de a avaliação do solo,
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monitorização e remediação ser um processo com custos muito elevados devido a toda a
logística envolvida (trabalho de campo, análises laboratoriais, processamento de dados,
digitalização de mapas).
As explorações agrícolas e florestais são vitais para a economia de qualquer país, sendo por
isso essencial a existência da Política Agrícola Comum e da União Europeia (PAC). Esta
política criada em 1962, consiste num sistema de subsídios à agricultura e programas de
desenvolvimento em áreas afins, e tem como objectivos principais assegurar o abastecimento
de géneros alimentícios e garantir aos agricultores um rendimento em conformidade com os
seus desempenhos. Para além disso, esta política garante o desenvolvimento da agricultura de
uma forma compatível com a protecção do ambiente, ajuda a desenvolver o tecido económico
e social das comunidades rurais, e desempenha um papel essencial na procura de soluções
para fazer face a desafios como as alterações climáticas, a gestão dos recursos hídricos, a
bioenergia ou a biodiversidade. Esta pode ser considerada como uma das mais importantes
políticas da União Europeia, já que cerca de 44% do orçamento comunitário é gasto na
agricultura. Assim, os princípios básicos da PAC são a criação de um mercado único dentro do
qual se possa importar e exportar produtos agrícolas livremente, preferindo os produtos
produzidos dentro das fronteiras da União Europeia e o financiamento comunitário da Política
Agrícola Comum (Europa – Portal da União Europeia, 2011, Wikipédia, 2011).
Apesar da fraca qualidade dos solos de Santiago do Cacém para a agricultura, esta é uma
actividade com uma importância económica significativa para o concelho, devendo por isso ser
criados incentivos para o desenvolvimento e melhoramento desta actividade.
Para além disso, considera-se que existe pouca informação sobre o aterro de lamas oleosas
existente no concelho. Deveria existir uma monitorização da qualidade dos solos neste aterro e
deslocalização para outro local, visto localizar-se em zona de recarga do aquífero de Sines.
Em conclusão, os factores condicionantes para a falta de informação sobre a qualidade dos
solos no concelho de Santiago do Cacém e no restante país são a inexistência de uma rede de
monitorização e de uma Directiva dos Solos que imponha níveis de qualidade para este
recurso.

3.3.5 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS DO FACTOR DE DECISÃO ESPAÇOS
NATURAIS E ESTRUTURA ECOLÓGICA
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É mundialmente reconhecida a situação crítica ao nível da conservação da natureza e da
biodiversidade, com a crescente ameaça de desaparecimento de um número cada vez mais
significativo de espécies. Esta situação é resultante de diversos factores, tais como a
degradação de habitats únicos, a intensificação da exploração da actividade agrícola, a
expansão urbanística, a industrialização, a intensificação da actividade turística, ou a crescente
poluição.
Em Portugal, são também estes factores que ameaçam a grande diversidade de valores
naturais que do continente às ilhas constituem o nosso património natural ímpar, que é
fundamental proteger. No entanto, apesar da localização geográfica privilegiada e de uma
herança natural única, o nosso país continua a sofrer graves problemas estruturais de
desenvolvimento, deixando muitas vezes para segundo plano as questões ligadas ao ambiente
e ao ordenamento do território, e onde se constata que a conservação da Natureza ainda não é
encarada como uma área prioritária de actuação.
As áreas protegidas representam muito mais do que zonas livres da acção antrópica, são
também territórios que reflectem um equilíbrio entre a paisagem natural e as actividades
desenvolvidas pelo Homem, sendo da manutenção deste equilíbrio que dependem actividades
económicas importantes como a agricultura, a caça, a criação de gado ou a pesca.
Contudo, verifica-se algumas vezes a existência de valores naturais sujeitos a regimes de
preservação e protecção, que acabam por ser transformados em “ilhas de protecção”, isoladas
territorialmente e sem qualquer tipo de visão estratégica. Nestes casos, o exigente regime de
protecção não permite às populações envolvidas a possibilidade de encontrar novas
alternativas de desenvolvimento que sejam compatíveis com o desejado equilíbrio natural, tal
como também não as sensibiliza e informa convenientemente sobre as vantagens que se
podem retirar do facto de estarem integradas num território protegido, nem sobre a importância
dessas mesmas medidas.
Conclui-se assim que a paisagem existente nestas áreas, reflecte o necessário equilíbrio entre
a acção humana e o meio, uma vez que a quebra deste equilíbrio devido à ausência da acção
humana traduz-se geralmente em consequências nefastas, como por exemplo os incêndios
florestais, a degradação e empobrecimento dos solos, as alterações climáticas ou o
despovoamento de áreas consideráveis do território nacional.
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Perante este cenário e tendo em conta o concelho de Santiago do Cacém, considera-se que o
aproveitamento da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha é importante para
a sua valorização, de forma a envolver também as populações locais no seu aproveitamento e
gestão.
No entanto, a Rede Nacional de Áreas Protegidas depara-se com problemas de funcionamento
que impedem a concretização de parte dos seus objectivos, não só em termos financeiros e
devido à crise actual, mas também a falta de recursos humanos para implementar as políticas
em vigor, fiscalizar e vigiar com eficácia as Áreas Protegidas.
Por outro lado, considera-se um ponto forte a existência de um Plano de Ordenamento da
Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, contrariamente ao que acontece
ainda com algumas Áreas Protegidas que não possuem Planos de Ordenamento aprovados,
apesar da sua exigência legal. Até 2004, apenas 2 entre as 29 áreas exigidas por lei, tinham
novos Planos de Ordenamento aprovados. Em algumas situações, torna-se mesmo necessário
alterar a própria lei para evitar a desclassificação daquelas áreas, facto que tem condicionado
bastante os objectivos propostos neste âmbito (Atlas de Portugal, 2011). No entanto,
actualmente apenas 4 das 29 Áreas Protegidas não possuem Planos de Ordenamento
aprovados, o que representa uma melhoria muito significativa nesta área,
O litoral do país possui mais de 20% da sua extensão classificada como área protegida. No
caso de Santiago do Cacém, a sua orla costeira desenvolve-se ao longo de aproximadamente
8 km do Litoral Alentejano. Nesta zona de elevado valor ecológico está presente a RNLSAS,
que se estende desde a praia da Lagoa de Santo André até ao limite sul do concelho, e
abrangendo cerca de 91% da sua linha de costa. Considera-se assim de grande importância o
aproveitamento estratégico das áreas marinhas do concelho, na ligação com RNLSAS.
Mais ainda a actividade piscatória na lagoa é de grande importância socioeconómica, mas
também cultural e de identidade local, podendo ser considerada simultaneamente como uma
ameaça e uma oportunidade, no sentido da preservação do ecossistema da lagoa e da
projecção

desta

área

protegida

enquanto

factor

de
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económico,

nomeadamente através do turismo.
Em resumo, devido à crise económica actual e à previsível redução no investimento por parte
do governo em questões ligadas ao Ambiente e ao Ordenamento do Território, nomeadamente
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na conservação da Natureza, dificulta o cumprimento dos objectivos definidos pelas
organizações responsáveis pela gestão das Áreas Protegidas, designadamente Rede Natura
2000, Sítios Classificados, ZPE, Reserva Natural, REN e RAN. Para além disso, não existe
uma forma de controlo específica por parte do governo, com vista às autoridades responsáveis
pela gestão destes espaços, mostrarem resultados e cumprimento dos objectivos a que se
propuseram. Neste sentido, será importante recorrer a fundos europeus para requalificação e
investimento nestas áreas.

3.3.6 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS DO FACTOR DE DECISÃO RISCOS NATURAIS
E TECNOLÓGICOS
3.3.6.1 Introdução
O desenvolvimento da Carta de Riscos Naturais e Tecnológicos como elemento regulamentar e
estratégico dos PMOT, e em particular do PDM, deve ser realizado com vista à promoção da
segurança e da mitigação de riscos no desenvolvimento territorial a médio e longo prazo (10 a
20 anos). Importa apenas no âmbito da AAE incluir estes riscos na avaliação dos impactes
ambientais das medidas de Ordenamento do Território a implementar no novo PDM. Assim,
considera-se que as medidas propostas pelo PDM já tiveram em consideração e ponderação
estes riscos, assim como as gravidades a eles associadas, tanto para a segurança como para
a saúde pública.
Expõem-se aqui as tendências expectáveis para a evolução no médio a longo prazo de alguns
dos Riscos Naturais e Tecnológicos descritos anteriormente, complementando assim a
caracterização da situação actual.
As perspectivas avançadas pelo Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas
(IPCC) alertam para a probabilidade do agravamento de fenómenos climáticos extremos tanto
em magnitude quanto em frequência de ocorrência, como resposta meteorológica às
alterações climáticas. Segundo a mesma fonte, será de prever um aumento do risco associado
a um conjunto de fenómenos climatéricos tais como temporais e precipitações fortes,
inundações e cheias, secas extremas e prolongadas, incêndios florestais e à consequente
delapidação do solo nas encostas das serras. Todos estes fenómenos associados a riscos
naturais contribuem para o agravamento do processo de desertificação física do território. O
desenvolvimento acelerado deste processo de desertificação física tem graves consequências
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económicas, sociais e ambientais, cujos impactes no longo prazo são muito difíceis de estimar,
mas que exigem a adopção de estratégias prévias no sentido da sua mitigação. Por outro lado,
e numa perspectiva custo-benefício, na selecção das medidas mais eficazes no combate à
desertificação à escala local, é importante ter um conhecimento mais aprofundado destes
fenómenos, que deverão ser actualizados em contínuo ao longo da vigência do plano.
Relativamente aos riscos tecnológicos a sua tendência evolutiva, por depender de factores
políticos e legislativos, económicos e tecnológicos é também bastante difícil de prever. No
entanto, o principal foco dos riscos tecnológicos do concelho é a ZILS, que dispõe actualmente
de um Plano de Urbanização que orienta a sua gestão no sentido de uma diversificação da
actividade económica contrariando o predomínio da indústria química, petroquímica e
energética. Mais ainda, este plano submete o licenciamento de novas indústrias perigosas a
uma avaliação de tectos de emissão, tendo para esse efeito inscrito a obrigatoriedade de a
entidade gestora dispor de um sistema de monitorização. Apesar de estas disposições
regulamentares não reduzirem por si só a probabilidade de ocorrência de acidentes, constituem
um factor positivo no reforço da melhoria das condições ambientais e na redução da tendência
de agravamento de riscos e impactes ambientais deste complexo industrial tão importante para
a economia local e regional.
Em seguida são desenvolvidas em maior profundidade as tendências expectáveis para os
riscos associados ao processo de desertificação - a seca, os incêndios florestais e a erosão
hídrica do solo – e às eventuais consequências que as alterações climáticas possam ter sobre
a erosão costeira.
3.3.6.2 Seca
A globalização do problema das alterações climáticas levou os cientistas a estudarem os
extremos meteorológicos e climáticos, para melhor se entenderem os limites que estas
alterações podem ter. Estudos realizados à escala global com base em observações e em
dados de modelos, revelaram uma tendência para um aquecimento global, devido
principalmente ao aumento dos valores das temperaturas mínimas e a eventos meteorológicos
extremos, como por exemplo, as ondas de calor e o aumento da frequência de episódios de
precipitação extrema (cheias ou secas).
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A maioria dos actuais estudos e previsões sobre os futuros padrões da precipitação na região
do Mediterrâneo, baseados em observações e em dados referentes a cenários de alterações
climáticas sugerem uma diminuição da quantidade de precipitação ao longo do ano, mas um
aumento da frequência da ocorrência de eventos de precipitação extrema. Períodos de secas
severas e ocorrência de cheias catastróficas têm sido também registados com alguma
frequência na Europa nos últimos anos e a tendência é para serem ainda mais frequentes num
futuro próximo. No caso particular da região do Mediterrâneo têm sido referidas e registadas
tendências de seca e a ocorrência de longos períodos de secas, sobretudo no Verão nas
regiões situadas mais a Sul. São estes eventos extremos que podem conduzir a curto prazo ao
desequilíbrio dos ecossistemas, do qual a desertificação é um bom exemplo.
3.3.6.3 Incêndios florestais
O agravamento da severidade e da extensão espácio-temporal das secas, tem consequências
biofísicas que tendem a agravar o número de ocorrências e a severidade dos incêndios
florestais. A degradação dos bosques de sobreiro e das áreas florestais em geral, e a sua
substituição por matos onde predominam espécies pirófitas (espécies vegetais cuja
propagação de sementes e a sua germinação beneficia da ocorrência de incêndios), como a
esteva (Cistus ladanifer) ou a mimosa (Acácia dealbata), agravam por sua vez a probabilidade
de ocorrência de incêndios.
As orientações estratégicas para a redução do risco de incêndio sugerem várias medidas que
poderão passar pela redução da vulnerabilidade, nomeadamente através da contenção da
edificação dispersa ou isolada em espaços florestais, por medidas de gestão do coberto
vegetal, desde a limpeza de matos na envolvente a edificações, ao incentivo ao pastoreio ou
ao fogo controlado, entre outras, até incentivos a intervenções físicas com vista à melhoria das
condições de combate a incêndio, nomeadamente a manutenção da rede de caminhos
florestais ou o adensamento da rede de pontos de água.
No entanto, devido à grande dimensão do concelho, não é possível existir uma equipa de
fiscalização contra incêndios eficaz, que controle a limpeza das matas e o cumprimento da
legislação neste âmbito. Assim, têm de ser os próprios privados, donos dos terrenos a mantêlas limpas.
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3.3.6.4 Erosão hídrica dos solos
A erosão do solo é considerada como um dos mais importantes processos de degradação
biofísica no agravamento da desertificação, sendo por isso o principal o principal indicador da
desertificação física do solo. No concelho de Santiago do Cacém a erosão do solo surge
associada às áreas de maior risco de incêndio, ou seja nas encostas da Serra.
O estado actual dos solos e do coberto vegetal nas áreas de maior risco de erosão hídrica não
apontam para um agravamento deste processo, uma vez que nestas áreas a degradação
pedológica já atingiu uma severidade próxima do limite e que muito dificilmente poderá haver
uma recuperação natural. A natureza esquelética e a pobreza dos solos nas encostas da Serra
são verificadas pela ausência de bosques e pelo predomínio quase absoluto da esteva no
coberto, com excepção de algumas encostas orientadas a Norte. Esta tendência de perda
pedológica poderá no entanto expandir-se e generalizar-se por toda a faixa serrana e às
encostas orientadas a Norte, onde ainda persistem importantes manchas de sobreiral e urzal
densos que previnem a erosão hídrica do solo.
Nas áreas actualmente já muito erodidas a inversão do processo exige um esforço significativo
e um conjunto de medidas de correcção torrencial nas encostas e replantação de espécies
climáticas, como o sobreiro, a azinheira ou o cerquinho, ainda que com um elevado risco de
insucesso e com efeitos apenas perceptíveis no muito longo prazo.
3.3.6.5 Erosão costeira
A erosão do litoral é também um fenómeno que poderá ser agravado pelo aumento da
ocorrência de fenómenos meteorológicos adversos. No entanto, a robustez das praias, do
cordão dunar e das arribas na globalidade da orla costeira do concelho de Santiago do Cacém,
conferem uma vulnerabilidade reduzida a este risco com excepção para algumas edificações
na Costa de Santo André.
De acordo com o Sistema Nacional de Informação dos Recursos do Litoral, o troço de costa
compreendido entre a Ribeira das Fontainhas e o Cabo de Sines, que engloba a totalidade da
faixa costeira do concelho de Santiago do Cacém, revela alguma erosão com recuo da linha de
costa. Este troço de costa continuará a ser monitorizado.
A subida lenta gradual do nível médio das águas do mar previsível para as próximas décadas
como resposta ao degelo dos glaciares terrestres, poderá agravar o risco de destruição do
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sistema dunar principalmente se coadjuvado por temporais em marés vivas equinociais. Estas
são as razões que a médio prazo recomendam a tomada de medidas preventivas de reforço do
cordão dunar, nomeadamente através da sua florestação adequada, controlo do pisoteio e
circulação de veículos, principalmente na envolvente à lagoa e perímetro urbano da Costa de
Santo André.
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4 AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA
4.1

INTRODUÇÃO

Tal como referido anteriormente a análise de impactes ambientais no âmbito da presente AAE
acompanhou os trabalhos do PDM pelo que as propostas de ordenamento em análise
reflectem esse trabalho conjunto entre a equipa do CERENA (responsável pela componente
ambiental) e a equipa do PDM.
Neste capítulo, apresentam-se as principais linhas estratégicas definidas pelo PDM, a definição
de cenários que resultam dessas opções estratégicas e a respectiva avaliação de impactes
ambientais, que constitui um dos principais conteúdos da AAE.

4.2

PRINCIPAIS ASPECTOS ESTRATÉGICOS DO PDM

O Relatório de Fundamentação da Proposta elaborado para o processo de revisão do PDM de
Santiago do Cacém identificou os aspectos estratégicos, prioridades e linhas de força que
pretendem explicitar os objectivos de desenvolvimento concelhio.
Os aspectos estratégicos de âmbito regional propostos pelo novo PDM que mais interessam
ao município de Santiago do Cacém, ao “Trevo” (conjunto de Santiago – Sines – Santo André)
e ao conjunto dos municípios do Alentejo Litoral, são os seguintes:
1º O desenvolvimento do Porto de Sines;
2º Cautelas acrescidas e criativas visando soluções de minimização dos impactos ambientais
sobre os valores ambientais e paisagísticos do Alentejo Litoral produzidos pelas instalações e
actividades do porto e das indústrias e também pelo próprio crescimento dos aglomerados
urbanos; redução da poluição atmosférica e criação de dispositivos que evitem a poluição das
terras e seus aquíferos com hidrocarbonetos;
3º Desenvolver estudos mais profundos e estabelecer medidas e acções atinentes à
construção do grande Corredor Ecológico Diagonal do Alentejo (CEDA) que deverá englobar a
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Reserva Natural das Lagoas da Sancha e Santo André e da Lagoa de Melides, um Parque
Biofísico entre Santo André e Relvas Verdes (que incluirá o Badoca, a ampliar), uma faixa
verde atravessando parte das Freguesias de São Domingos, Vale de Água e Cercal do
Alentejo e depois passando para o Município de Ourique até atingir a Serra do Caldeirão;
4º Linha de Sines, que actualmente passa em Santiago e daí vai até Ermidas, com um
percurso pouco aceitável para o tráfego ferroviário que serve o Porto de Sines, e passaria, sob
a cumeada da Serra de Grândola – Cercal do Alentejo, vindo a juntar-se ao actual canal da
Linha de Sines próximo de São Bartolomeu da Serra;
5º Beneficiação do actual eixo Santiago – São Bartolomeu da Serra – Abela – Ermidas e seu
prolongamento por Ferreira do Alentejo, seguindo para Beja e para o Alentejo Profundo e Raia
de Espanha, de modo a incluir o tráfego que não seguir pelo IP8 mas que será
progressivamente mais pesado e que, porém, deverá ser respeitador das ligações aos
aglomerados de percurso, podendo servir as suas futuras expansões industriais e de
entrepostos de armazenagem;
6º Rearranjo da linha-férrea em Ermidas para melhor servir o tráfego referido em 5 e melhorar
as condições de vida do próprio aglomerado de Ermidas, em coordenação com a futura
estação do Lousal. Aguarda definição ferroviária;
7º Beneficiar a ligação Grândola– Abela– São Domingos – Vale de Água – Cercal do Alentejo –
Odemira, como ligação secundária, mas que deverá ser útil para o desenvolvimento destes
aglomerados. Haverá que rever a passagem na barragem de Campilhas, evitando o trajecto
actual e facilitando a ligação do Cercal do Alentejo para Vale de Água e São Domingos,
podendo apresentar uma eventual variante por Vale de Água mais directa para a ligação
Santiago – Cercal do Alentejo (longo – prazo). Eventualmente a longo prazo;
8º Desenvolvimento e organização da pesca e das suas ligações em terra (construindo
instalações para os aprestos, ancoradouros e vias de acesso e desenvolvendo actividades
complementares), com participação dos pescadores e responsáveis pela Reserva Natural das
Lagoas de Santo André e Sancha.
Para além destes, os objectivos estratégicos municipais do PDM, considerados essenciais
ao desenvolvimento futuro de Santiago do Cacém, são os seguintes:
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1º Melhoria da Ligação Santiago – Cercal do Alentejo por Vale de Água, sem prejuízo da via
por Sines (eventualmente – a longo prazo - contornando a Zona Industrial e depois seguindo
por Morgavel e Sonega);
2º Restrição ao tráfego na via de cumeada dos montados, que liga Santiago do Cacém ao
Cercal do Alentejo (troço da EN 120), para um trânsito exclusivo florestal e de recreio, muito
contido, beneficiando essa via como caminho pedonal, de ciclistas e de passeio, visando a
protecção ecológica do sítio (regime de caminho florestal);
3º Construção de uma via pelo sul de Santiago, ligando Sines ao eixo de Abela sempre
contornando Santiago, ou, em alternativa, estabelecer uma variante pelo norte (estudo
comparativo e aprofundado);
4º Projectos para Santiago (Cripta no Castelo, Centro Histórico, etc.) a enquadrar em estudos
esquemáticos e de conjunto;
5º Alameda Santiago – Santo André, com traçado que pretende ligar as duas cidades através
dos Escatelares, Giz e outras povoações periféricas às duas cidades. Elaborar o conceito de
“estrúa” (estrada e rua), para estradas que contêm troços a funcionar simultaneamente como
ruas, dentro de aglomerados urbanos;
6º Introdução, numa expansão sudeste de Santo André, de uma instalação para o Centro
Veterinário visando a saúde e o tratamento de animais selvagens, um centro turístico de visita
ao futuro Parque Biofísico do Trevo — onde se promoverá a reconstituição do bosque
autóctone — e um Centro de Recepção Pedagógico;
7º Beneficiação e humanização da estrada de Santo André para Sines (eventual eléctrico
ligeiro a longo prazo);
8º Previsão de empreendimentos turísticos entre Cercal do Alentejo e a Barragem de
Campilhas;
9º Protecção dos terrenos favoráveis à recarga de toalhas aquíferas e localização preferencial
de suiniculturas no eixo São Bartolomeu da Serra – Abela (incentivar a relocalização das
suiniculturas mal localizadas);
Avaliação Ambiental Estratégica
Relatório Ambiental – Versão Final

162

Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém

R E L ATÓ R IO AM B IE N T AL - ju nh o 2 01 5

10º Protecção das áreas costeiras de Santo André e dos recursos paisagísticos
correspondentes;
11º Desenvolvimento das acções destinadas ao programa do Plano de Ordenamento da Orla
Costeira para aproveitamento turístico e cultural da zona das praias de Santo André, a
coordenar com os municípios vizinhos;
12º Protecção do Hospital Regional e suas eventuais expansões (Unidade Urbana e de Gestão
do Hospital), a desenhar em conjunto com um bairro habitacional e o futuro cemitério de
Santiago-Santo André, e a articular com a revisão dos acessos e do nó de estradas que lhe
ficam vizinhos;
13º Localização do novo cemitério e seu enquadramento e acessos a coordenar com as
acções referidas em 12;
14º Desenvolvimento dos aglomerados de São Domingos e Vale de Água para apoio às
actividades agropecuárias e armazenagem e transformação dos seus produtos agrícolas e da
agropecuária assim como de eventual extracção de recursos mineiros;
15º Constituição de incentivos para recriar uma rede de Antigos Montes Alentejanos visando: a)
a sua protecção cultural; b) instalação de abrigos para núcleos de artistas plásticos; c)
pequenas habitações auto-suficientes para turistas e visitantes; f) local de exibição e produção
de artesanato; g) melhoria e sinalização da rede de caminhos rurais de acesso; h) centros de
acolhimento nos aglomerados urbanos mais próximos;
16º Promoção ambiental dos projectos da habitação, incluindo obrigatoriamente a construção
de uma cisterna, incentivo de aproveitamento da energia eólica (geradores eólicos) e de
energia solar (células foto-voltaicas), fossas sépticas e tratamento de efluentes, recolha de lixo
seleccionada, reciclagem de resíduos, visando uma sustentabilidade mais auto-suficiente;
17º Estudos urbanísticos de promoção do aglomerado de Alvalade, de forma a valorizar o seu
carácter urbano e de Tradição Alentejana;
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18º Revisão da rede viária do Cercal do Alentejo de modo a desviar o trânsito pesado das vias
mais estreitas, através da construção de uma circular a nordeste do aglomerado e valorizar a
Área Central;
19º Revisão da rede viária e dos espaços verdes da Abela de modo a resolver a circulação
rodoviária e a reabertura do ribeiro que foi canalizado, evitando as inundações frequentes que
existem e oferecendo à população um motivo de atracção e valor artístico;
20º Plano intermunicipal da Sonega com variante para a passagem da via de Morgavel para o
Cercal do Alentejo;
21º Reservar áreas de estacionamento em todos os aglomerados, com sinalização adequada
para serem facilmente acessíveis, garantindo-se uma área suficiente para o serviço a prestar,
assim “limpando” as ruas de carros estacionados indesejáveis, nomeadamente nas Áreas
Centrais;
22º Localização de espaços de campismo e caravanismo, qualificados;
23º Estabelecimento de um serviço de transportes concelhios e interconcelhios, prevendo
serviços por demanda em zonas de habitação dispersa e a coordenação com o comboio
intercidades com paragem em Ermidas-Sado;
24º Defender princípios de proximidade, nomeadamente em relação às escolas, procurando
soluções “ad hoc” para o ensino em áreas de poucos alunos;
25º O Mar deve ser objecto de estudos variados, com programação (pesca, recreio, energia,
cabotagem, passagem de navegação, vigilância, exploração de recursos…) e integrado nos
estudos dos ecossistemas litorais;
26º Política de vias pedonais em áreas urbanas centrais com circulação pedonal exclusiva ou
prioritária;
27º Estudo do enquadramento das pedreiras e do seu reaproveitamento após a conclusão da
exploração;
28º Programação de acontecimentos. Coordenação com os concelhos vizinhos;
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29º Explorar novas actividades e iniciativas de empreendedorismo, ecoturismo, residências
turísticas, investigação e ensino, recreio e espectáculos, ambiente, saúde pública e veterinária
e indústria;
30º Construção de uma variante da ligação de Santiago do Cacém – Vila Nova de Santo André,
a partir da Aldeia de Santo André, evitando-se a passagem de veículos no troço mais
congestionado (Aldeia de Santo André-Giz) do Caminho Municipal que liga as duas cidades.
Tendo em consideração estes objectivos foram sintetizadas as seguintes linhas estratégicas
que definem a proposta de ordenamento para a revisão do PDM de Santiago do Cacém:
- Linha Estratégica I – Valorização e Conservação do Património Natural com os
objectivos:
- Objectivo 1 – Gerir de modo integrado os sistemas naturais;
- Objectivo 2 – Prevenir situações de riscos naturais e tecnológicos;
- Objectivo 3 – Gerir a actividade agrícola, pecuária e florestal de forma sustentável.
- Linha Estratégica II – Qualificação e Inovação da Base Económica com os objectivos:
- Objectivo 1 – Reforçar e desenvolver a competitividade dos sectores tradicionais;
- Objectivo 2 – Apostar e desenvolver actividades emergentes.
- Linha Estratégica III – Melhoria e sustentabilidade da Mobilidade com os objectivos:
- Objectivo 1 – Melhorar a eficiência e a sustentabilidade dos sistemas de transportes;
- Objectivo 2 – Requalificar e modernizar as infra-estruturas de transportes e construção da
linha de Sines.
- Linha Estratégica IV – Equilíbrio e coesão dos espaços urbano e rural com os objectivos:
- Objectivo 1 – Consolidar / Estruturar a rede urbana e controlar a dispersão;
- Objectivo 2 – Potenciar a complementaridade de funções entre os aglomerados e o espaço
rural envolvente;
- Objectivo 3 – Garantir a qualificação dos espaços através da regeneração urbanística e da
potenciação do património cultural e natural.

Avaliação Ambiental Estratégica
Relatório Ambiental – Versão Final

165

Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém

R E L ATÓ R IO AM B IE N T AL - ju nh o 2 01 5
- Linha Estratégica Transversal – Governança e Relações com o Exterior com os
objectivos:
- Objectivo 1 – Internacionalização;
- Objectivo 2 – Complementaridades e sinergias intermunicipais;
- Objectivo 3 – Governança municipal.
A estratégia definida em termos regionais e municipais serviu de base para a definição de
cenários sobre os quais incidiu a análise de impactes ambientais.

4.3

DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS

Para a avaliação ambiental da estratégia proposta pelo PDM para potenciar o desenvolvimento
e ordenamento de Santiago do Cacém, considerou-se necessária a definição de Cenários.
Estes Cenários representam “imagens” prováveis da realidade, que podem ocorrer em fases
temporais diferentes, englobando sempre duas situações distintas:
- a evolução da realidade do concelho de acordo com a situação de referência e as tendências
identificadas anteriormente (Capítulo 3), que não consideram as propostas do PDM em análise;
- a concretização das propostas e medidas do PDM.
A definição destes Cenários (considerados os mais relevantes para uma quantificação dos
impactes ambientais resultantes da concretização do PDM) respeitou os anteriores temas
considerados estratégicos e prioritários no Relatório de Fundamentação da Proposta,
nomeadamente os seguintes:
- a valorização e conservação do património natural (através da gestão integrada e sustentável
dos espaços rurais e sistemas naturais, do reflorestamento das Serras de Grândola e do
Cercal, e da criação de espaços vocacionados para a prevenção de riscos naturais e
tecnológicos);
- a qualificação e inovação da base económica (através do reforço da importância do montado,
do desenvolvimento de actividades emergentes, e do desenvolvimento da actividade turística);
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- a melhoria e sustentabilidade da mobilidade (através da requalificação e modernização da
rede viária e ferroviária, onde se destaca a proposta do novo troço ferroviário entre o Porto de
Sines e a Linha do Sul);
- o equilíbrio e coesão dos espaços urbano e rural (onde se destaca a proposta de controlo da
habitação dispersa).
Para além destas ideias que definem a estratégia urbanística municipal, importa também
incluir, como medidas prioritárias a implementar de acordo com o PDM, as seguintes:
- a protecção dos terrenos favoráveis à recarga de toalhas aquíferas e localização preferencial
de suiniculturas no eixo São Bartolomeu – Abela (incentivar a relocalização das suiniculturas
mal localizadas);
- a expansão e manutenção de áreas agrícolas (principalmente nas freguesias de Alvalade e
Ermidas);
- o regulamento dos espaços afectos à exploração de recursos geológicos;
- a definição da localização do novo cemitério;
- a adesão ao sistema plurimunicipal Águas Públicas do Alentejo SA para o abastecimento
público de água (com a integração de parte das captações no sistema de abastecimento gerido
pelas Águas de Santo André) e tratamento de águas residuais (com a remodelação e
desactivação das ETAR com funcionamento e exploração deficientes);
- a regulamentação das descargas industriais na rede pública de drenagem;
- a promoção ambiental dos projectos de novas habitações;
- o incentivo à implementação de uma política de solos.
Assim, os cenários definidos para avaliação de impactes consideraram as seguintes opções
que englobam os pressupostos referidos anteriormente, ou seja, a evolução do concelho sem a
intervenção do PDM e com a execução deste plano de ordenamento.
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- Cenário I: Valorização e conservação do património natural
a) Manutenção do estado actual dos espaços considerados “naturais”, respeitando apenas as
imposições legais existentes no que respeita a estes espaços (modelo de gestão dependente
do investimento público);
b) Aposta na conservação, manutenção e criação de espaços que contribuem para a
valorização ecológica e paisagística do concelho e que podem funcionar como zonas de
protecção aos riscos naturais.
- Cenário II: Desenvolvimento de actividades económicas
a) Manutenção da localização actual e do funcionamento de actividades consideradas
impactantes da qualidade do ar, solo, aquíferos e linhas de água superficiais;
b) Reordenamento, requalificação e/ou cessação de suiniculturas, depósitos de lamas oleosas,
locais de extracção de minério, pedreiras e sucatas, e outras indústrias.
- Cenário III: Gestão de recursos hídricos
a) Continuação da utilização dos recursos hídricos disponíveis sem controlo da qualidade da
água e da disponibilidade hídrica;
b) Modelo de gestão das reservas de água subterrânea e superficial que privilegie um sistema
de monitorização da quantidade e qualidade destes recursos.
- Cenário IV: Desenvolvimento turístico do concelho;
a) Manutenção da oferta turística actual;
b) Aposta no desenvolvimento do turismo de “natureza” com a criação de novos motivos de
interesse (campos de golfe, Parque Biofísico Multiusos, requalificação da zona costeira).
- Cenário V: Remodelação da rede viária de Santiago do Cacém;
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a) Manutenção da rede viária actual, beneficiando apenas das acções previstas no Plano
Rodoviário Nacional e dependentes do investimento público;
b) Requalificação e beneficiação da rede viária (melhoria das ligações municipais e
intermunicipais) com implementação de medidas de promoção da mobilidade sustentável.
- Cenário VI: Construção da linha ferroviária de mercadorias (ligação Porto de Sines Linha do Sul);
a) Manutenção da ligação ferroviária existente que impossibilita o transporte ferroviário de
mercadorias do Porto de Sines e inviabiliza a dinamização da estação Ermidas/Sado;
b) Criação de uma ligação ferroviária entre o Porto de Sines e a Linha do Sul, aproveitanto a
estação da raquete, construindo um túnel que atravessará Miróbriga, aproveitamento e
beneficiação de uma parte significativa de linha já existente, e consequentemente revitalizando
a estação de Ermidas /Sado.

4.4

AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS

A avaliação de impactes ambientais incidiu sobre os cenários anteriormente definidos sendo
identificado, para cada Cenário, o(s) Factor(es) de Decisão a considerar para a quantificação
dos impactes (Quadro 4.1).
Desta análise resultará a identificação de medidas consideradas fundamentais implementar
para garantir a melhoria da qualidade ambiental do concelho. Por outro lado, esta avaliação
servirá também para criar um conjunto de indicadores que possam ser utilizados futuramente
pelo Executivo para monitorizar o desempenho ambiental do concelho.
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Quadro 4.1 – Factores de Decisão a considerar para cada Cenário
Cenários
I
II
III
IV
V
VI

4.4.1 CENÁRIO

Águas

Ar

Solo / Uso do
Solo

X
X
X

X

X

Espaços
Naturais e
Estrutura
Ecológica
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

I:

VALORIZAÇÃO

E

CONSERVAÇÃO

Riscos
Naturais e
Tecnológicos
X
X
X
X

DO

PATRIMÓNIO

NATURAL
Numa perspectiva de manutenção do modelo actual de gestão das áreas protegidas e
restantes espaços abrangidos pela legislação da REN e da RAN, a garantia da preservação da
qualidade ambiental destes espaços assenta no cumprimento da legislação em vigor e na
respectiva fiscalização.
Isto representa, à partida, uma fragilidade deste modelo de gestão principalmente porque a
fiscalização necessária para assegurar uma correcta preservação destes espaços é, muitas
vezes, remetida para segundo plano por falta de verbas e pessoal técnico disponível. Mais
ainda, apesar da gestão de espaços como a Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da
Sancha estar a cargo de uma entidade pública, a falta de verbas e de articulação do actual
ICNF (resultante da fusão dos anteriores ICNB e AFN) e do Conselho Estratégico desta
Reserva Natural, para a sua melhor gestão, impossibilita a solução de problemas graves como
sejam a contaminação da água da Lagoa de Santo André.
Cumpre, no entanto, referir que a existência de Planos como o Plano de Ordenamento da Orla
Costeira (POOC) Sado-Sines e o Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Lagoas de
Santo André e da Sancha (PORNLSAS) definem medidas importantes à preservação deste
conjunto de habitats, embora estas medidas sejam de carácter generalista e mais uma vez
dependentes de uma fiscalização eficaz.
Assim, o modelo existente para a “valorização e conservação do património natural” não é
suficiente para lidar a curto/médio prazo com problemas como a praga do nemátodo da
madeira do pinheiro-bravo, espécie florestal esta que caracteriza a Reserva Natural das
Lagoas de Santo André e da Sancha e contribui para a preservação do cordão dunar; o
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crescimento turístico; a preservação e revitalização do coberto florestal autóctone e a criação
de novos espaços que contribuam para a consolidação dos espaços naturais do concelho.
Mais ainda, o modelo de gestão actualmente assumido pelas entidades nacionais e municipais
não considera a protecção dos espaços naturais na perspectiva da sua vulnerabilidade face à
ocorrência de desastres naturais e/ou antropogénicos.
Apesar de poder haver um reforço na colaboração entre entidades municipais e nacionais, a
resolução dos problemas ambientais das áreas protegidas terá de ir mais além do que o
cumprimento da legislação e, neste contexto, as medidas propostas pelo PDM poderão ser
uma forma de concretizar esta parceria que serve as necessidades de protecção de espaços
como a Lagoa e promove a criação de um “continuum” natural que contribui para a
requalificação biofísica, paisagística e ambiental do concelho.
A solução encontrada pelo PDM assenta na definição e concretização de uma Estrutura
Ecológica Municipal que assegurará uma “ligação” entre a reserva ecológica litoral lagunar
(Sancha, Santo André e Melides) e o Corredor Ecológico Diagonal do Alentejo. Contraria-se
assim a desfragmentação entre o ecossistema costeiro e o ecossistema terrestre, sendo o
“ponto de contacto” o Parque Biofísico Multiusos entre Santo André e Relvas Verdes (que
incluirá o Badoca Safari Park). Para além da mais-valia “ecológica”, este parque pretende
constituir-se como um ponto de atracção turística, que poderá dar a conhecer a importância
dos habitats que conferem a esta região um elevado valor conservacionista.
Concretamente no que respeita ao sistema lagunar costeiro de Santo André, o PDM propõe a
articulação com a ZPE, e restrições à utilização turística, procurando dar valor a elementos
diferenciadores como a avifauna e o valor paisagístico. Estas acções serão concertadas com o
programa POOC para aproveitamento turístico e cultural da zona das praias de Santo André, e
aposta também num trabalho de coordenação inter-concelhio com Sines e Grândola.
A longo prazo, o PDM propõe que sejam criadas condições para o concurso de ideias e
projectos, em parceria com os concelhos do “Trevo” e direccionados para o estudo do Mar
(pesca, recreio, energia, cabotagem, passagem de navegação, vigilância, exploração de
recursos…), trabalhos estes integrados nos estudos dos ecossistemas litorais.
Para além da zona costeira, a Estrutura Ecológica Municipal “estende-se” para o interior do
concelho e prevê a inclusão de uma faixa atravessando parte das freguesias de São
Domingos, Vale de Água e Cercal e depois passando para o município de Ourique até atingir a
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Serra do Caldeirão. Também serão criados os corredores de montado na linha de festo das
Serras de Grândola e Cercal (intermunicipal Santiago – Sines), o corredor da Ribeira de
Corona e o corredor intermunicipal (Santiago – Grândola) da Serra de S. Francisco, na
direcção Oeste – Este.
As intervenções previstas para a Serra de Grândola e do Cercal são fundamentais para
fomentar a sua reflorestação, essencial para contrariar o estado actual de degradação
pedológica que atingiu já uma severidade próxima do limite e onde muito dificilmente poderá
haver uma recuperação natural. A natureza esquelética e a pobreza dos solos nestas encostas
são agravadas pela ausência de bosques e pelo predomínio quase absoluto da esteva no
coberto, com excepção de algumas encostas orientadas a Norte. Esta tendência de perda
pedológica poderá expandir-se e generalizar-se por toda a faixa serrana e às encostas
orientadas a norte onde ainda persistem importantes manchas de sobreiral e urzal densos que
previnem a erosão hídrica do solo. Nas áreas actualmente já muito erodidas a inversão do
processo exige um esforço significativo e um conjunto de medidas de correcção torrencial nas
encostas e replantação de espécies climáticas – como o sobreiro, a azinheira ou o cerquinho.
Outra medida relevante introduzida pelo PDM prende-se com a definição da classe de Espaços
Múltiplos Agro-silvo-pastoris, cujo regulamento pretende:
- salvaguardar o coberto florestal em áreas de maior sensibilidade e valor sob o ponto vista
biofísico;
- promover uma combinação equilibrada de usos e actividades que contribuam para a
sustentabilidade da floresta autóctone e assegurando a viabilidade económica na sua
exploração silvícola, agrícola e pecuária;
- assegurar as funções de enquadramento, transição e amortecimento de impactes (como no
caso de alguns eucaliptais na serra do Cercal, ou dos pinhais litorais da freguesia de Santo
André);
- e promover uma gradual reconversão dos povoamentos de eucalipto em floresta autóctone
(envolvente dos Espaços Naturais na Serra do Cercal, nas áreas de recarga do aquífero de
Sines e na envolvente das albufeiras).
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Ao prever limites para a edificação e fraccionamento nas áreas propostas para este espaço, o
PDM cria as condições necessárias à exploração sustentável da actividade agro-silvo-pastoril
assegurando complementarmente a protecção ambiental das espécies que tornam esta
actividade possível.
No que respeita ao pinheiro-bravo, que caracteriza as areias do litoral da freguesia de Santo
André, esta espécie encontra-se actualmente ameaçada pela praga do nemátodo da madeira
do pinheiro. A presença do pinheiro-bravo é fundamental para garantir a estabilidade das
praias e do cordão dunar e, assim, evitar a erosão costeira. A solução proposta pelo PDM para
a resolução deste problema consiste na eliminação das florestas desta espécie e substituição
por espécies mais adequadas (por exemplo, pinheiro manso e/ou sabina-das-praias, entre
outras espécies autóctones).
“O nemátodo da madeira do pinheiro (NMP) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer)
Nickle et al. é o causador da doença da murchidão dos pinheiros. Trata-se de um dos
organismos com maior potencial destrutivo para a floresta de coníferas, tendo sido detectado
em Portugal em 1999. Este organismo tem sido responsável por fortes limitações ao comércio
internacional de madeira, sendo considerado organismo prejudicial para a União Europeia e
listado como organismo de quarentena pela Organização Europeia e Mediterrânica de
Protecção de Plantas (OEPP)” (Decreto-Lei nº 95/2011).
Todo o concelho de Santiago do Cacém foi reconhecido, nos termos do Decreto-Lei nº
95/2011, de 8 de Agosto, como “Local de Intervenção (LI)” para o controlo do nemátodo da
madeira do pinheiro, significando por isso que foram detectados surtos massivos desta praga e
se decidiu proceder ao abate sistemático de espécies coníferas hospedeiras afectadas por esta
praga.
A acção de reflorestação das áreas afectadas pelo nemátodo terá de ser consertada com a
estratégia nacional e as diferentes entidades envolvidas, nomeadamente com o disposto no
mesmo Decreto-Lei nº 95/2011. De acordo com esta norma, o controlo desta espécie deverá
ser feito de forma a evitar-se a sua dispersão e, quando possível erradicá-la, procedendo para
tal à implementação das medidas de protecção fitossanitária previstas na Decisão n.º
2006/133/CE, da Comissão, de 13 de Fevereiro, alterada pela Decisão n.º 2009/993/UE, da
Comissão, de 17 de Dezembro.
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As medidas propostas pelo PDM no âmbito da valorização e conservação do património natural
tiveram também em conta as considerações da Carta de Riscos Naturais e Tecnológicos, no
que respeita à protecção dos espaços naturais na perspectiva da prevenção da ocorrência de
riscos naturais e mistos. Neste contexto, destacam-se os riscos relacionados com a
susceptibilidade à seca; a ocorrência de cheias e inundações urbanas; a inundação por
tsunami; a erosão costeira; os incêndios florestais; a degradação e contaminação das águas
superficiais; e a erosão hídrica do solo.
Como principais medidas a adoptar para minimizar os efeitos que podem decorrer da
concretização dos riscos acima identificados, destacam-se as seguintes:
- melhoria e reflorestação do coberto florestal autóctone, em particular nos espaços de usos
múltiplos agro-silvo-pastoris (risco de cheia e de erosão hídrica do solo);
- prevenção dos picos de cheia na Abela, através do correcto ordenamento das sub-bacias
hidrográficas a montante incluindo também uma proposta de intervenção no perímetro urbano
do aglomerado (risco de inundação urbana);
- nos espaços de usos múltiplos agro-silvo-pastoris, incentivo à criação de charcas e pequenas
barragens para armazenamento de água para rega e lavagem assim como para apoio no
combate a incêndios (risco de susceptibilidade à seca e de incêndios florestais);
- reabilitação e a manutenção de áreas degradadas do ponto de vista biofísico,
designadamente, na faixa dunar segundo técnicas de engenharia natural (risco de inundação
por tsunamis e risco de erosão costeira);
- nos corredores ribeirinhos incluídos na Estrutura Ecológica Municipal, prevê‐se um programa
municipal de incentivo ao restauro e conservação de galerias ripícolas com vista à valorização
das suas funções ecológicas, como a depuração de contaminantes e de nutrientes
provenientes da agricultura e pecuária (risco de degradação e contaminação das águas
superficiais).
Em resumo, considera-se que, no geral, as medidas propostas pelo PDM introduzem impactes
positivos e significativos nos Factores de Decisão Espaços Naturais e Estrutura
Ecológica e Riscos Naturais e Tecnológicos, no que respeita à preservação e gestão eficaz
das áreas protegidas e restantes espaços abrangidos pela legislação da REN e da RAN.
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No entanto, um dos principais problemas identificados para a situação actual permanece, pois
para que estas medidas tenham sucesso é necessário haver uma fiscalização (nacional e/ou
municipal) eficaz que verifique o seu cumprimento. Esta é uma situação de difícil resolução
dada a grande extensão do concelho de Santiago do Cacém e a diversidade de situações, mas
essencialmente devido à falta de verbas e de pessoal técnico disponível.
Outro dos problemas identificado e que foi abordado numa das reuniões plenárias da revisão
do PDM pela Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, foi o da morte no montado de
sobro no concelho, e em sobreiros ainda jovens. Este problema deve-se a um conjunto de
factores provocados pelas más práticas agrícolas e fitossanitárias aplicadas durante décadas,
que deixaram os sobreiros precocemente envelhecidos e demasiado debilitados para resistir a
eventos de stress, como sejam episódios de calor extremo, invernos secos, etc.
Esta

preocupação

é

reflectida

num

documento

do

Ministério

da

Agricultura,

do

Desenvolvimento Rural e das Pescas, da DGRF e do INRB, I.P., no qual se refere que toda a
zona a Sul do Tejo se encontra afectada, mas que são fundamentalmente as zonas de
Santiago do Cacém, Grândola, Coruche e Ponte de Sôr que apresentam situações mais
preocupantes. Possíveis soluções para este problema passam pela reflorestação e/ou
rejuvenescimento das massas florestais (a serem geridas com melhores práticas silvícolas do
que as utilizadas anteriormente), reforço do apoio e informação aos agricultores, adequação de
sistemas de exploração à diversidade das estações, entre outras (Ministério da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, DGRF, INRB, I.P., 2007).

4.4.2 CENÁRIO II: DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
A exploração e localização actuais de actividades económicas consideradas como impactantes
da qualidade do ar, água e solos, nomeadamente, as actividades agro-pecuárias (suiniculturas
e agricultura), a exploração de pedreiras e a actividade industrial provocarão, no curto/médio
prazo, um agravamento da qualidade do ambiente de Santiago do Cacém. Para além destas
actividades, a existência de um depósito de lamas oleosas (designado por Aterro de Sines –
com células para resíduos urbanos (encerrado), para resíduos industriais e, ainda, lagoas de
lamas oleosas provenientes do complexo industrial de Sines – importante passivo ambiental
que se encontra por resolver (INAG e ARH Alentejo, 2007)), e de vários locais de sucata e
depósitos não controlados de resíduos contribuem também para este impacte negativo e
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significativo. Complementarmente, é importante assinalar a presença de um complexo
industrial de grandes dimensões no concelho limítrofe de Sines (Zona Industrial e Logística de
Sines – ZILS). O passivo ambiental das indústrias localizadas na ZILS foi já descrito e avaliado
na Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de
Sines (CERENA, 2008).
Como exemplos dos problemas ambientais associados a estas actividades, destacam-se os
seguintes:
- a contaminação do aquífero (superficial e profundo) de Sines com poluentes emitidos pelas
suiniculturas (dos quais os nitratos são exemplo e que foram objecto de caracterização no
presente estudo), devido ao tratamento deficiente ou inexistente dos efluentes;
- a contaminação do aquífero (superficial e profundo) de Sines com hidrocarbonetos, de acordo
com dados fornecidos pela Câmara Municipal de Sines, sendo a origem destes
hidrocarbonetos ainda desconhecida mas potencialmente associada ao funcionamento das
indústrias químicas na ZILS e, eventualmente, ao depósito de lamas oleosas (Aterro de Sines)
cujo estado de conservação se desconhece;
- a potencial contaminação do aquífero da Bacia de Alvalade com poluentes emitidos pela
agricultura (tendo por base a localização de áreas de recarga deste aquífero em zonas
agrícolas e com base nas informações dos estudos das Águas Públicas do Alentejo, 2010, e do
INAG e ARH Alentejo, 2007);
- a contaminação das águas superficiais com poluentes emitidos pelas suiniculturas e
agricultura;
- a contaminação do solo e da água devido à exploração de recursos geológicos;
- a contaminação dos solos causada pelo espalhamento de lamas das suiniculturas e a
aplicação excessiva de fertilizantes nos solos;
- o aumento do grau de salinização dos solos por práticas de rega inadequadas;
- a contaminação do ar com poluentes emitidos pelas suiniculturas;
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- a contaminação do ar com poluentes emitidos na ZILS.
No que respeita à contaminação com origem nas actividades das suiniculturas, é
expectável que o funcionamento desta actividade não seja alterado no concelho de Santiago
do Cacém atendendo ao facto de grande parte das suiniculturas serem explorações de cariz
familiar (e, por isso, associadas a uma residência) e ao facto do contexto económico não
favorecer o investimento na melhoria do desempenho ambiental destas infraestruturas.
Adicionalmente, não se prevê que haja uma cessação desta actividade no médio prazo, já que
os produtos de origem suinícola constituem uma referência deste concelho e um suporte à
economia local. Por sua vez, a inexistência de um sistema de monitorização integrado da
qualidade do ar e da qualidade da água (superficial e subterrânea) configuram uma situação de
ausência de dados que não permite controlar e detectar situações de contaminação que
coloquem em perigo a saúde pública e o ambiente.
Assim, considera-se que as propostas do PDM que abrangem a actividade das suiniculturas
são fundamentais para minimizar os impactes ambientais negativos que actualmente já se
verificam. Estes impactes resultam principalmente do número de explorações existentes e não
tanto da sua dimensão, ou seja, representam impactes cumulativos que resultam da dispersão
de explorações familiares, sem qualquer tipo de controlo ambiental.
As medidas do PDM consistem:
- na localização preferencial de novas suiniculturas no eixo São Bartolomeu – Abela; (figura
4.1)
- no incentivo à re-localização de suiniculturas existentes em áreas de recarga dos aquíferos no
eixo São Bartolomeu – Abela (através da redução das taxas inerentes à construção de novas
instalações);
- na restrição do número de animais nos espaços multifuncionais agro-silvo-pastoris;
- na regulamentação e fiscalização das descargas de águas residuais assegurando que estas
são tratadas numa infraestrutura própria e/ou conduzidas à rede pública de saneamento para
posterior tratamento;
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- na implantação de uma unidade de produção de compostos e fertilizantes com escala
regional / nacional (lamas das suiniculturas);
- interdição do espalhamento de lamas provenientes das suiniculturas (nas Áreas de Recarga
Directa do Aquífero Profundo e nas Áreas de Maior Susceptibilidade à Contaminação de Águas
Superficiais - assinaladas na planta de Riscos; a uma distância inferior a 50 m de poços e furos
utilizados exclusivamente para rega; e a 100 m de captações de água para consumo humano
de que não tenham perímetro de protecção definido).

Figura 4.1 – Locais preferenciais para a relocalização das suiniculturas
A serem implementadas, estas medidas vão permitir que os impactes ambientais decorrentes
da actividade das suiniculturas sejam negativos mas pouco significativos.
Cumpre referir que, no que respeita à re-localização das suiniculturas, devem ser tidos em
consideração os seguintes aspectos para a escolha dos novos locais:
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- Distância a residências e preferência por locais naturalmente arborizados de forma a
minimizar a dispersão de odores e impacte visual das instalações;
- Optimização da instalação de novas suiniculturas tendo em consideração a necessidade de
construir soluções de tratamento de efluentes comuns;
- Distância às captações activas, respeitando os seus limites de protecção.
Outro foco de contaminação potencial não está localizado no concelho mas a sua
proximidade determina que a ZILS, a principal área industrial de Sines e a mais importante ao
nível nacional, condicione directamente a qualidade do ar e das águas. Na área afecta à ZILS
localizam-se infraestruturas com diferentes tipologias e características incluindo produção de
biodiesel e bioetanol, indústrias químicas, metalomecânicas, produção de betão e cimento e
produção de energia. Destas unidades industriais destacam-se, pela sua dimensão, a Repsol
(complexo petroquímico e produção de energia), a Petrogal (refinaria e central de cogeração) e
a CPPE - Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade, S.A (central termoeléctrica). A
análise dos impactes ambientais associados a estas indústrias e as medidas de minimização e
gestão ambiental a implementar a curto/médio prazo podem ser consultadas no Plano de
Urbanização (PU) da ZILS, em particular, no Relatório Ambiental que acompanha o documento
(CERENA, 2008) e no Regulamento (Publicado na Diário da República nº 217, de 7 de
Novembro, através do edital nº 1090/2008).
De acordo com o Relatório Ambiental do PU da ZILS e com a análise de tendências
apresentada anteriormente para o Factor de Decisão Ar, pode conclui-se que o potencial de
contaminação com origem nestas indústrias será tendencialmente menor atendendo ao
investimento realizado no tratamento dos efluentes gasosos, em particular, pela CPPE.
Adicionalmente, existe o controlo obrigatório das emissões das três principais indústrias (Galp,
Repsol e Central Termoeléctrica), sendo esta monitorização efectuada por entidades externas
ao funcionamento das indústrias, nomeadamente, pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo e pelo CERENA (no contexto da realização de
programas de doutoramento e projectos de investigação como o GISA, www.gisaproject.org).
Importa também referir que a entidade gestora da ZILS (AICEP) irá implementar, a curto prazo,
um sistema de monitorização da qualidade do ar e do aquífero, de acordo com o disposto no
Regulamento do PU da ZILS.
Assim, é expectável que os impactes ambientais associados ao funcionamento da ZILS e com
efeitos directos em Santiago do Cacém sejam negativos mas pouco significativos. Importa
porém referir que, no caso de acidente industrial, existe a probabilidade do concelho de
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Santiago ser afectado, aspecto este que foi integrado no Plano de Emergência Municipal de
Santiago do Cacém e de Sines.
Relativamente às áreas agrícolas que caracterizam a zona Sul e Este de Santiago do Cacém
e que representam a segunda actividade mais importante para a economia local (depois das
suiniculturas), é expectável que continue a aposta na conversão dos espaços agrícolas em
pastagens permanentes tendo em vista a manutenção da actividade agro-pecuária (suínos e
bovinos). Também as culturas de irrigação irão continuar a fazer parte da paisagem agrícola
eventualmente com a produção de produtos transgénicos como já tem vindo a acontecer
noutros concelhos nesta zona do País (produção de milho). A evolução desta actividade estará
sempre dependente das políticas europeias para o sector (incluindo a expansão das áreas
agrícolas) e da capacidade dos mercados locais e nacionais de absorverem os produtos desta
região.
Assim, em relação às actividades agrícolas, o PDM propõe:
- a expansão e manutenção de áreas agrícolas (novos perímetros de rega);
- o desenvolvimento dos aglomerados de São Domingos e Vale de Água para apoio às
actividades agro-pecuárias, de armazenagem e transformação dos seus produtos agrícolas e
da agro-pecuária;
- salvaguardar e “facilitar” a instalação de agro‐indústrias de produtos regionais com selos de
qualidade (ex: DOP; IGP) (possibilidade de serem consideradas como actividades
complementares à actividade agrícola e pecuária e por isso a necessidade de terem que
laborar na proximidade – em solo rural).
Não havendo uma especificação, para Santiago do Cacém, de quais as medidas futuras a
aplicar no âmbito da política agrícola nacional e europeia, pode considerar-se que as propostas
do PDM estão em conformidade com as pretensões actuais para este sector. A principal
limitação à evolução agrícola do concelho será possivelmente a falta de verbas para este
sector sendo esta uma limitação comum aos dois cenários (com e sem a entrada em vigor do
PDM). Importa salientar que a criação de novas áreas agrícolas e a manutenção das existentes
deverá sempre pressupor o “desenvolvimento da agricultura de uma forma compatível com a
protecção do ambiente” (de acordo com as orientações da Política Europeia para a
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Agricultura). Em particular no que respeita à contaminação do solo, dos aquíferos e dos cursos
de água superficiais, deverão ser consideradas as seguintes medidas:
- utilização, sempre que possível, de fertilizantes sem compostos químicos passíveis de
contaminar o solo e a água, e tendo em conta as orientações da Directiva Quadro do Uso
Sustentável de Pesticidas (Directiva 2009/128/CE, de 21 de Outubro, que estabelece um
quadro de acção a nível comunitário para uma utilização sustentável de pesticidas,
objectivando a redução de riscos e efeitos da sua utilização na saúde humana e no ambiente, e
preconizando que os Estados Membros procedam à realização de Planos de Acção para
redução dos riscos associados ao uso dos pesticidas);
- rotação e/ou escolha de culturas atendendo à proximidade de áreas de recarga dos aquíferos
e zonas de escorrências superficiais de forma a evitar a lixiviação de matéria orgânica e
substâncias poluentes na época de maior pluviosidade;
- adequação do tipo de rega de forma a evitar a salinização dos solos;
- deposição adequada dos resíduos agrícolas (por exemplo, em centrais de compostagem).
Estas medidas são particularmente relevantes no caso da agricultura de regadio, mais exigente
do ponto de vista da preparação, da fertilização do solo e da utilização de água. Mais ainda,
apenas com a implementação destas medidas, é possível considerar que as propostas do PDM
para o sector agrícola introduzem um impacte positivo e significativo na qualidade ambiental
do concelho.
No que respeita às explorações de recursos geológicos (onde se incluem as pedreiras e os
areeiros), os principais impactes negativos estão relacionados com a poluição atmosférica
(devido à emissão de partículas finas), ruído (devido aos trabalhos de escavação, desmonte e
transporte dos materiais), contaminação de linhas de água superficiais (dependendo da
proximidade a zonas de escorrência), contaminação do aquífero (dependendo da interferência
da exploração com o nível freático), e intrusão visual.
Existem dez pedreiras/areeiros em exploração e cerca de três vezes mais consideradas
inactivas. Com a redução previsível do investimento em obras de construção civil, é expectável
que a procura deste tipo de recursos venha também a diminuir. Também as explorações de
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recursos metálicos (como o ferro, o manganês e o cobre) encontram-se, em grande parte,
desactivadas. Em termos ambientais, esta redução na exploração de recursos minerais pode
significar um abandono progressivo dos locais intervencionados e a sua conversão em locais
de deposição não controlada de resíduos. Regra geral, não existe uma fiscalização eficiente
deste tipo de situações. Perante este cenário, afiguram-se relevantes as medidas propostas
pelo PDM, nomeadamente, as seguintes:
- estudo do enquadramento das pedreiras e do seu reaproveitamento após a conclusão da
exploração;
- salvaguarda da área de recarga do aquífero de Sines (onde se localizam grande parte das
explorações) com a inclusão de medidas específicas no Regulamento dos Espaços Afectos à
Exploração de Recursos Geológicos, tais como acautelar, ao longo de todas as fases da
actividade extractiva – da exploração à desactivação:
- os riscos de contaminação durante a exploração das massas minerais;
- o impacte na infiltração e consequentemente, na recarga do aquífero cársico
confinado;
- integrar no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, a reabilitação ambiental e
paisagística da pedreira, com o objectivo de providenciar a reabilitação biofísica do local
promovendo a melhoria das condições de habitat para a biodiversidade, recorrendo para tal a
espécies de flora autóctones e procurando, sempre que possível, recriar condições de habitat
natural que compense os impactes causados no aquífero e na biodiversidade.
Assim, considera-se que os impactes ambientais com origem na exploração de recursos
geológicos só poderão ser considerados negativos e pouco significativos com a
implementação das medidas propostas pelo PDM.
Em resumo, considera-se que, para todos os Factores de Decisão considerados na AAE, os
impactes ambientais associados ao desenvolvimento das actividades económicas são, no
geral, negativos. No entanto, caso as medidas propostas pelo PDM entrem em vigor, estes
impactes são classificados como pouco significativos no que concerne a afectação da
qualidade do ar, águas e solos.
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4.4.3 CENÁRIO III: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
A utilização contínua dos recursos hídricos disponíveis no concelho de Santiago do Cacém
sem controlo da qualidade da água e da disponibilidade hídrica conduzirá a uma situação de
desequilíbrio na gestão destas duas componentes caso se mantenha o modelo actual.
Uma das lacunas identificada nos estudos de caracterização das águas superficiais,
subterrâneas e costeiras consiste na ausência de um sistema de monitorização eficaz e
abrangente. Esta falta de informação, ocorre ao nível do número de locais de amostragem, à
quantidade de parâmetros analisados e às séries temporais disponíveis (caso das águas
costeiras, onde apenas existem dados para o período balnear). A inexistência de um sistema
de monitorização eficiente é particularmente grave em Santiago do Cacém se tivermos em
consideração as fontes de contaminação identificadas como sejam as suiniculturas.
No que respeita às águas subterrâneas, este cenário é mais atenuado uma vez que a recolha
de água bruta para análise no âmbito do abastecimento público a partir de captações
distribuídas pelo concelho, permite a caracterização da qualidade no aquífero. É expectável
que, com a integração destas captações no futuro Sistema Plurimunicipal das Águas de
Portugal, esta monitorização continue a efectuar-se conjuntamente com o controlo dos níveis
freáticos. Quanto à monitorização das águas superficiais e das águas costeiras, a
implementação de um sistema de monitorização mais abrangente estará dependente de
orientações regionais e/ou nacionais que, no âmbito da legislação em vigor, providenciem o
alargamento da rede de monitorização e dos parâmetros de análise.
Quanto às disponibilidades hídricas, nomeadamente no que respeita à escassez de água,
sabe-se que esta “decorre do fenómeno natural de baixos valores de precipitação média anual,
com grande variabilidade espacial e temporal da precipitação e do escoamento, associado ao
desequilíbrio nas disponibilidades de água, devido à sobre-exploração dos recursos hídricos, à
degradação da qualidade da água, ao uso inadequado do solo e também à salinização, que
determina impactes significativos nas actividades socioeconómicas, nomeadamente no
abastecimento às populações e nos sectores da agricultura e agro-pecuário” (INAG e ARH
Alentejo, 2007). “A escassez de água é uma preocupação real, que vários sistemas actuais não
conseguem resolver eficazmente, especialmente em períodos de seca” (Águas Públicas do
Alentejo, 2010). Em relação à disponibilidade hídrica do concelho de Santiago do Cacém, não
foi possível determiná-la com exactidão, pois desconhecem-se vários dados, nomeadamente
as recargas de cada um dos aquíferos, os volumes captados em cada um dos aquíferos, e os
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volumes consumidos pelo abastecimento público ou a agricultura. Segundo o estudo do INAG
e da ARH Alentejo de 2007, grande parte das captações de água não inclui a medição dos
caudais captados, principalmente nos sectores agrícola e agro-pecuário, que são também os
que têm consumos mais significativos, desconhecendo-se rigorosamente os volumes de água
consumidos, de perdas e desperdícios. Esta dificuldade de estimação impossibilita a
determinação do uso eficiente e racional da água, na perspectiva da sua utilização sustentável.
Segundo o documento “Questões Significativas da Gestão da Água na Região Hidrográfica do
Sado e Mira” do INAG e da ARH Alentejo, na Região Hidrográfica do Sado e Mira têm ocorrido
problemas de escassez de água mais significativos nas albufeiras do Roxo, Vale de Gaio, Pego
do Altar e Campilhas, havendo por vezes restrições nas campanhas de rega e adopção de
medidas de uso eficiente da água. Existem já alguns concelhos limítrofes com escassez de
água e problemas de abastecimento público de água, nomeadamente os concelhos de Alcácer
do Sal, Beja, Odemira e Ourique (INAG e ARH Alentejo, 2007).
Também segundo uma notícia do Jornal Público de 2006, o Alentejo enfrentava nesse ano
restrições severas ao regadio, designadamente nas albufeiras do Roxo e Vigia, para assegurar
o abastecimento às populações nos dois anos seguintes, tendo também ainda limitações as
albufeiras de Lucefecit, Apartadura, Fonte Serne (Santiago do Cacém), Vale do Gaio e Pego do
Altar, todas no Alentejo (Público, 2006).
À semelhança do que foi feito nas albufeiras do nordeste transmontano, poderiam ser
elaborados “planos que contemplam acções de sensibilização, controlo e monitorização dos
consumos, reutilização de águas residuais e controlo de perdas, e execução de infra-estruturas
de reforço de caudal a partir de outros cursos de água” (Público, 2006).
Porém, em relação às águas subterrâneas (única fonte de abastecimento do concelho), o
estudo do INAG e da ARH Alentejo para a Região Hidrográfica do Sado e Mira, refere que
relativamente à análise do estado quantitativo, não se registaram situações de rebaixamentos
acentuados em nenhuma das massas de água desta região, tendo-se verificado apenas
oscilações das superfícies freáticas em função das épocas húmidas e secas (INAG e ARH
Alentejo, 2007). A reforçar este aspecto, segundo o estudo do LNEC (LNEC, 2010), de acordo
com os balanços hídricos e volumes extraíveis obtidos pelos autores Lobo Ferreira et al.,2000
e Almeida et al.,2000, o sistema aquífero parece ser largamente excedentário.
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Em relação à qualidade da água, importa referir que são os usos do solo existentes no
concelho, e principalmente a actividade suinícola, que condicionam o estado da qualidade da
água. O tratamento inexistente ou ineficiente dos efluentes da actividade suinícola e a sua
descarga em águas superficiais ou costeiras introduz matéria orgânica e nutrientes nestes
meios, causando eutrofização e afectação dos ecossistemas. Mais ainda, o espalhamento das
lamas provenientes desta actividade causa contaminação dos solos. Se o local de
espalhamento destas lamas for realizado em solos porosos e/ou em zonas de recarga de
aquíferos, haverá migração de matéria orgânica e nutrientes, nomeadamente de nitratos, para
as águas subterrâneas, como se verificou pelo estudo do CERENA sobre contaminação das
águas subterrâneas com nitratos.
Relativamente a estas causas de má qualidade da água (superficial, subterrânea e costeira) é
possível que a falta de investimento público na reformulação das infra-estruturas de
saneamento básico e o desenvolvimento da actividade suinícola impossibilite uma evolução
positiva deste cenário condicionando assim a possibilidade de inverter o sentido negativo e
significativo deste impacte.
Quanto à potencial afectação das disponibilidades hídricas, não se conhece uma estratégia a
nível nacional, regional ou concelhio que procure estudar as causas deste problema e
acautelar medidas de prevenção. No entanto, é expectável que, na Região Sul do Alentejo se
venham a verificar períodos prolongados de seca (Durão et al., 2009) que poderão condicionar
a recarga dos aquíferos e das linhas de água superficiais. Embora não se conheçam os usos
de água futuros dependentes dos recursos hídricos no concelho nem a evolução dos usos de
água actuais, é expectável que possa vir a ocorrer um agravamento de situações de falta de
água que, aliás, foram já reportadas em 2007 em estudos do INAG e da ARH Alentejo.
Segundo o estudo elaborado pelo CERENA para a caracterização do risco de seca (ver
capítulo 3.2.5.4.2.1), a zona Este de Santiago do Cacém apresenta uma susceptibilidade à
seca moderada a elevada. Tal como já foi referido, é esta a zona preferencialmente agrícola do
concelho e, por isso, associado a elevados consumos de água (INAG e ARH Alentejo, 2007).
No cenário decorrente da implementação das medidas do PDM, uma das medidas que se
enquadra na preservação das disponibilidades hídricas prende-se com o controlo das perdas
na rede. Atendendo aos valores actuais estimados (cerca de 40% de perdas devido sobretudo
ao facto da rede de distribuição ter mais de 30 anos), é imperativo que sejam reabilitados os
sistemas de distribuição em baixa.
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Outra medida refere-se à integração de medidas de recuperação de água nos projectos de
edificações, como seja, a construção obrigatória de cisternas (ou de outro sistema capaz de
armazenar água proveniente das chuvas para reutilização na rega, lavagem de pavimentos ou
mesmo para utilização doméstica excluindo água para consumo).
No entanto, é importante reforçar a consciencialização da comunidade em geral e, em
particular da comunidade agrícola, para o problema da ocorrência de períodos de seca no
futuro. As medidas de gestão ambiental propostas neste Relatório Ambiental procuram reforçar
a necessidade premente de implementar medidas de uso eficiente da água no sector agrícola e
no abastecimento público. Estas medidas deverão ser tidas em consideração no contexto da
medida proposta pelo PDM relativa à criação/expansão de novos perímetros de rega.
Retomando a questão da qualidade da água, as principais medidas propostas pelo PDM para
contrariar a tendência negativa actual de degradação das águas superficiais, subterrâneas e
costeiras, consistem no seguinte:
- no aumento da eficiência no tratamento das águas residuais (domésticas e provenientes das
suiniculturas);
- na protecção das zonas de recarga dos aquíferos;
- no controlo da dispersão de habitações.
No que respeita à melhoria dos sistemas de tratamento das águas residuais, a adesão ao
sistema plurimunicipal para abastecimento e tratamento das águas residuais (Sistema
Público de Parceria Integrado de Águas do Alentejo, gerido pelas Águas Públicas do Alentejo,
SA), para gestão dos sistemas em alta, poderá ser uma solução, visto que com este sistema se
prevê a desactivação de um grande número de captações e rentabilização das que ficarão em
funcionamento, e a reabilitação de grande parte das ETAR tendo em conta as actuais
condições afluentes.
Considera-se ainda essencial a regulamentação das descargas industriais, uma vez que a
permissão ou não da ligação destas à rede municipal influenciará as futuras intervenções a
realizar nas ETAR. Outro dos problemas das ETAR diz respeito ao destino das lamas em
excesso. A solução encontrada pelo PDM, de construção de uma instalação central de
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desidratação de lamas, na área da actual ETAR de Santiago do Cacém (que irá ser
desactivada) poderá ser uma oportunidade e uma forma de tratar estes resíduos com menores
custos.
Assim, se as medidas propostas pelo PDM forem desenvolvidas e aplicadas pelo executivo
municipal e/ou pelo novo sistema plurimunicipal das Águas Públicas do Alentejo, introduzem-se
alterações positivas significativas, no sentido de melhorar a qualidade e disponibilidade dos
recursos hídricos no geral. Desta forma, conclui-se que os impactes ambientais decorrentes da
criação deste novo sistema são positivos e significativos.
Uma vez que são os usos de solo que condicionam a qualidade da água, a localização de
actividades impactantes do ponto de vista do ambiente, terão de ser cuidadosamente
estudadas, tendo em conta aspectos como o ordenamento do território ou os riscos naturais e
tecnológicos, nomeadamente a protecção das zonas de recarga de aquíferos. As medidas
propostas pelo PDM com o objectivo de protecção destas áreas consistem na localização
preferencial de novas suiniculturas no eixo São Bartolomeu – Abela (freguesias não localizadas
em zonas de recarga dos aquíferos), o incentivo à relocalização de suiniculturas cuja
localização seja considerada como inadequada pela Câmara Municipal ou a limitação do
número de animais nos espaços multifuncionais agro-silvo-pastoris.
As freguesias de São Bartolomeu da Serra e Abela, escolhidas para a localização preferencial
de novas suiniculturas, são já intensamente marcadas por esta actividade. Estas áreas do
concelho não se encontram em zonas de recarga dos aquíferos, sendo por isso um local
adequado para a sua instalação. Em relação à limitação de animais nos espaços de uso
múltiplo agro‐silvo‐pastoril, para a detenção caseira de efectivos suínos a uma cabeça normal
(seis porcos de acabamento ou três varrascos) e circulação confinada a espaços privados com
2

uma área mínima de 5 000 m , têm em conta a protecção destes espaços, nomeadamente
sobre problemas como o declínio do montado e a desertificação.
De acordo com o Artigo 4º do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, estão previstas as
“Áreas estratégicas de protecção e recarga dos aquíferos” incluídas na classe das “Áreas
relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico”. A protecção destas áreas encontra-se
também referida na Lei da Água, transposta pela Directiva da Água, onde as zonas de máxima
infiltração devem revestir-se de um regime de protecção, por se considerarem como “zona
objecto de medidas de protecção especial dos recursos hídricos”.
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Considera-se assim, que as medidas propostas apesar das limitações que impõem para a
protecção das áreas de recarga dos aquíferos, têm em vista não pôr em causa a actividade
suinícola. Para além disso, se estas forem aplicadas, introduzem alterações bastante positivas
para a protecção das áreas de recarga dos aquíferos, podendo os impactes ambientais ser
anulados com a entrada em vigor do PDM.
A edificação dispersa é outro dos problemas do concelho, tendo em conta que a percentagem
de isolados e localidades com menos de 50 habitantes é de cerca de 16% (Águas Públicas do
Alentejo, 2010). A dispersão das habitações tem consequências para o ordenamento do
território, principalmente devido à dificuldade de encontrar uma solução viável para garantir o
acesso das populações às infra-estruturas sociais básicas, como escolas, centros de saúde,
hospitais, correios, estradas, abastecimento de água, tratamento das águas residuais, recolha
de resíduos, entre muitas outras. Esta dificuldade implicará obviamente elevados custos
económicos e ambientais. Desta forma, para contrariar este fenómeno, o PDM sugere a
consolidação dos aglomerados, nomeadamente em Santo André, para preservação, e nas
Serras de Grândola e do Cercal, através da interligação destas edificações com o objectivo de
economizar a rede de infra-estruturas, bem como a limitação à construção de novas habitações
nestas condições.
Assim, considera-se que os impactes ambientais causados pela edificação dispersa são
negativos, mas pouco significativos, que poderão ainda ser minimizados através das
medidas sugeridas pelo PDM.
Em resumo, considera-se que, para o Factor de Decisão Águas, os impactes ambientais
associados à gestão de recursos hídricos são, no geral, negativos e pouco significativos
caso sejam implementadas as medidas propostas pelo PDM.
A reforçar ainda o problema da qualidade das águas superficiais, subterrâneas e costeiras no
concelho, segundo o estudo do LNEC (LNEC, 2010), o autor Monteiro et al. 2008, considera
que o balanço hídrico das lagoas depende das conexões hidráulicas entre o aquífero superficial
e a rede hidrográfica, sendo que as propriedades hidráulicas do aquífero superior controlam os
volumes de transferências de água deste aquífero para as linhas de água. Segundo o autor
Inverno et al. 1993 existe também descarga para os rios, nalguns pontos do sistema aquífero
jurássico (profundo), através de acidentes tectónicos. Assim, uma vez que existem evidências
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de conexão hidráulica entre o aquífero de Sines e as Lagoas e Albufeiras, maior é a
importância de monitorização e manutenção da qualidade da água do aquífero de Sines que
abastece a maioria da população do concelho, e das Lagoas de Santo André e da Sancha, que
pertencem à Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, e das quais dependem
as transferências de água doce dos aquíferos para estes ecossistemas.
Assim, para além destas medidas sugere-se, no âmbito do presente Relatório Ambiental, a
implementação de um sistema de monitorização eficaz das massas de água. A definição de
Programas de Monitorização é prevista na Directiva Quadro da Água, a qual refere que “os
Estados Membros devem estabelecer, com base na caracterização e na análise de pressões e
impacto efectuado, programas de monitorização de vigilância, operacional e, se necessário, de
investigação. No caso de zonas protegidas, os programas de monitorização devem ser
complementados com os requisitos necessários”. As zonas protegidas a abranger são (INAG e
ARH Alentejo, 2007):
- “Locais de captação de água para a produção de água potável”;
- “Zonas designadas para a protecção de espécies aquáticas de interesse económico”;
- “Massas de água designadas como águas de recreio, incluindo zonas designadas como
águas balneares”;
- “Zonas sensíveis em termos de nutrientes, incluindo as zonas vulneráveis e as zonas
designadas como sensíveis”;
- “Zonas de protecção de habitats e de espécies”.
Verifica-se que neste âmbito, “os meios humanos, técnicos e logísticos não são suficientes
para proceder à rotina de fiscalização dos recursos hídricos, contribuindo para a sua
ineficiência diversos factores como a forma como está organizada a própria estrutura de
fiscalização, a ausência de planificação ou planificação desajustada das acções de
fiscalização, a metodologia e os procedimentos de controlo adoptados, a falta de conjugação
adequada com as outras componentes de gestão ambiental, em especial com o licenciamento
e a pós-avaliação, e a deficiente articulação com os outros serviços/entidades com
competência nas áreas da fiscalização e inspecção. A carência de recursos humanos reflecteAvaliação Ambiental Estratégica
Relatório Ambiental – Versão Final

189

Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém

R E L ATÓ R IO AM B IE N T AL - ju nh o 2 01 5
se igualmente na capacidade de desenvolvimento dos processos de contra-ordenação e nas
coimas aplicadas, bem como na resposta atempada às reclamações atendidas” (INAG e ARH
Alentejo, 2007).
Assim, será necessária a criação de um sistema de monitorização adequado e eficaz que
esteja adaptado às necessidades e imposições legais locais e que tenha em conta os meios
disponíveis para a sua implementação, tanto materiais como financeiros. Uma proposta para
este plano de monitorização é apresentada no capítulo 5 relativo às medidas de gestão
ambiental da AAE.

4.4.4 CENÁRIO IV: DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO CONCELHO
O modelo turístico de Santiago do Cacém define-se essencialmente pelo touring cultural,
turismo paisagístico e de natureza, turismo em espaço rural, gastronomia, mas também sol e
mar. A manutenção do actual modelo fica aquém do que os recursos turísticos, as condições
geoeconómicas do Alentejo Litoral, e as opções preconizadas pelo Plano Estratégico Nacional
do Turismo (PENT) para o Alentejo, permitem abrir como oportunidade e constituir produtos
diversificadores da oferta para um modelo turístico competitivo em diversos segmentos. Esta
aposta na diversificação poderá ser feita por exemplo através do turismo de negócios, do
turismo residencial, dos conjuntos turísticos (resorts), do turismo activo e desportivo, do turismo
náutico, do turismo de saúde e bem-estar, do golfe, do campismo, do caravanismo, da
gastronomia ou dos vinhos. As medidas propostas pelo PENT têm como objectivo a redução
da sazonalidade e a construção de um território/destino integrado, sustentável e competitivo.
O concelho de Santiago do Cacém possui poucos recursos de costa com potencial balnear,
encontrando-se classificadas apenas 4 praias pelo POOC Sado-Sines, (mais a praia da Lagoa
de Santo André que não se encontra classificada por este plano). A praia da Costa de Santo
André, classificada pelo POOC Sado-Sines, está a ser requalificada ao nível dos apoios,
acessos e estacionamentos, colocando-a acima da média das praias do Alentejo Litoral. Para
além das praias não foram desenvolvidos grandes atractivos turísticos, à excepção do parque
de diversões Badoca Park. Assim, o concelho possui ainda uma capacidade de alojamento
turístico e hoteleiro muito superior, em quantidade e qualidade, à dos concelhos limítrofes. O
Badoca Safari Park representa um grande sucesso no mercado, sendo um parque temático de
diversões, bem organizado e promovido, com um grande atractivo de visitantes, tendo
ultrapassado os 200 000 visitantes por ano.
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Em relação à distribuição hoteleira pelo concelho, a freguesia de Santiago do Cacém tem 35%
das camas, Santo André tem 33%, e Cercal do Alentejo 20%, ou seja estas três freguesias
detêm um conjunto de 88% das camas turísticas do concelho, enquanto as freguesias de Santa
Cruz, Alvalade, Abela e São Francisco da Serra, possuem apenas no seu conjunto 12% das
camas. Verifica-se assim que a maior concentração de turismo no concelho ocorre ao longo de
uma faixa mais litoral e contígua ao concelho de Sines.
No entanto, o concelho sofre de grandes problemas de acessibilidades para as funções de
turismo, existindo algumas centralidades turísticas no concelho mas mal ligadas entre si,
impedindo a integração do concelho com os concelhos limítrofes e com os objectivos gerais do
Alentejo Litoral. Verifica-se assim um grande défice de imagem e notoriedade do concelho, e
especialmente da cidade de Santiago do Cacém, como destino turístico de identidade e
imagem de marca.
Se em termos económicos, o estado actual do sector do turismo em Santiago do Cacém não
satisfaz as expectativas, em termos da preservação da qualidade ambiental, o facto de o
concelho não ser assediado por uma procura turística intensiva favorece a minimização de
impactes ambientais normalmente associados à proliferação de empreendimentos turísticos,
golfe e acessos rodoviários. É esta tendência futura expectável para Santiago do Cacém.
No entanto é cada vez mais premente associar as componentes ambiental e económica num
modelo sustentável, tendo inclusive como objectivo assegurar a manutenção dos ecossistemas
e sistemas naturais através do seu usufruto.
É nesta perspectiva que se inserem as medidas do PDM que visam o desenvolvimento turístico
de Santiago do Cacém através por exemplo, da promoção ambiental de novos projectos de
habitação e da qualificação da Costa de Santo André e de Brescos. O PDM prevê igualmente a
criação de empreendimentos turísticos entre o Cercal e a Barragem de Campilhas onde as
medidas de promoção ambiental dos empreendimentos são igualmente aplicáveis.
A freguesia do Cercal do Alentejo será o local preferencial de aposta ao desenvolvimento do
turismo em Santiago do Cacém. Esta freguesia no Sul do concelho tem um elevado potencial
turístico, devido à sua proximidade com a costa litoral e com o concelho de Sines. A criação de
novos empreendimentos turísticos no Cercal do Alentejo, uma vez que é uma freguesia já
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com alguma actividade turística e com um núcleo histórico importante e a ser requalificado
juntamente com o de Alvalade, permitirá o aproveitamento da Barragem de Campilhas e da
proximidade com Sines, para desenvolvimento e reforço da atractividade do concelho.
No entanto, será necessária ter em consideração uma avaliação mais detalhada dos impactes
ambientais associados à construção destes novos empreendimentos turísticos, quando forem
conhecidos os projectos a desenvolver neste âmbito. Este aspecto será particularmente
relevante no que respeita à construção de campos de golfe: num concelho onde é expectável a
ocorrência de um risco de seca moderado a elevado, a construção de projectos associados a
consumos de água deverá ser analisada com rigor. Outro aspecto a ter em consideração é a
construção de infra-estruturas nas áreas de escorrência para as albufeiras, em particular, a
albufeira de Campilhas. Neste contexto, a escolha dos sistemas de tratamento de águas
residuais e a impermeabilização de terrenos são dois factores a considerar na avaliação de
impactes ambientais.
Para além disso, o PDM também propõe associado à medida anterior, a promoção ambiental
dos novos projectos de habitação, nomeadamente através da construção obrigatória de
cisternas, do incentivo de aproveitamento da energia eólica e da energia solar, da utilização de
fossas sépticas, do tratamento das águas residuais, da recolha de resíduos diferenciada, com o
objectivo de uma sustentabilidade mais auto‐suficiente. Estes objectivos serão aplicados a
montes

convertíveis

em

espaço

rural,

em

novos

estabelecimentos

hoteleiros

e

empreendimentos de turismo no espaço rural, e à criação de conjuntos de bungalows
associados a equipamentos de lazer e desporto, designadamente nas áreas envolventes das
albufeiras.
Assim, se a construção de novos empreendimentos turísticos no concelho, e em especial na
freguesia de Cercal do Alentejo tiver em consideração estas medidas de promoção ambiental,
os impactes ambientais associados serão negativos pouco significativos.
Em relação à qualificação da Costa de Santo André e Brescos, esta é uma medida que
permite dar a conhecer o valor científico e conservacionista deste local, que faz parte da
importante Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, abrangida pelo
PORNLSAS. Esta reserva contempla uma grande biodiversidade e avifauna migratória, com
habitats de importância internacional, que podem ser um factor de diferenciação e valorização
da oferta de alojamento e animação turística.
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A concretização desta medida, com vista à valorização e protecção destas áreas terá impactes
ambientais positivos pouco significativos.
Assim, as propostas para a expansão turística do concelho através do desenvolvimento de
ofertas estruturadas e diversificadas, e com aproveitamento sustentável dos espaços e
recursos naturais, patrimoniais e culturais disponíveis, são importantes para o desenvolvimento
do concelho por exemplo ao nível do aumento da empregabilidade e das condições
económicas.
Em conclusão, os impactes ambientais gerados pelo desenvolvimento turístico do concelho,
nos Factores de Decisão Águas, Ar, Solo e Uso do Solo são negativos pouco significativos
e no Factor de Decisão Espaços Naturais e Estrutura Ecológica são positivos pouco
significativos.

4.4.5 CENÁRIO V - REMODELAÇÃO DA REDE VIÁRIA DE SANTIAGO DO
CACÉM
A actual rede viária de Santiago do Cacém está ainda desactualizada face aos objectivos
traçados para o concelho, nomeadamente as estratégias que foram definidas nas últimas
décadas, quer a nível Nacional pela Administração Central, quer a nível Europeu pela
Comissão Europeia, para a Sub-Região onde o concelho de Santiago do Cacém se insere. As
principais lacunas da rede viária identificadas para o concelho consistem no seguinte:
- a sobrecarga do aglomerado do Cercal do Alentejo que se assume como o mais importante
do pólo Sul do concelho;
- uma grande carência em termos de acessos para o hospital distrital que prejudica as suas
valências regionais, ocasionando o subaproveitamento deste importante equipamento de
saúde e consequentemente sobrecarga de unidades hospitalares já sobrelotadas mas que
beneficiam de melhores acessibilidades, nomeadamente as de Setúbal e de Almada;
- a inexistência de ligações rápidas entre a sede do concelho e as sedes dos concelhos
vizinhos, sobretudo a Este e a Sul de Santiago do Cacém;
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- a carência nas acessibilidades para as funções turísticas, nomeadamente entre a Costa de
Santo André e Tróia necessitando a E.N. 261 de muitos melhoramentos;
- o afastamento do tráfego rodoviário de Santiago do Cacém devido à ligação Lisboa ‐ Sines via
I.P. 8, o que favorece apenas Vila Nova de Santo André;
- os confusos e de má qualidade acessos à cidade de Santiago do Cacém;
- as ineficientes ligações rodoviárias internas do concelho, sejam as ligações Norte‐Sul ou as
ligações à costa e a Vila Nova de Santo André.
No que respeita à carência de ligações entre Santiago do Cacém e as sedes dos concelhos
vizinhos, esta poderá ser em parte colmatada pela entrada em funcionamento do IP8 na
ligação Sines – Santiago do Cacém – Beja. No entanto, fica ainda por resolver uma adequada
ligação aos concelhos do Sul.
Estas lacunas realçam a necessidade da remodelação da rede viária do concelho de Santiago
do Cacém, nomeadamente ao nível de requalificações, melhoramentos e construção de novas
vias. Do ponto de vista do impacte ambiental, é possível que a dificuldade de acessos entre os
pólos urbanos aumente os tempos de viagem o que poderá significar aumentos da poluição
atmosférica com origem no tráfego urbano, em particular, no que se refere à circulação de
veículos pesados. A médio prazo, não é previsível que esta situação seja alterada uma vez que
o investimento nas vias rodoviárias depende de financiamento público.
As medidas propostas pelo PDM com o objectivo da remodelação da rede viária do concelho e
que poderão vir a minimizar os impactes identificados (quer em termos ambientais quer em
termos de segurança) consistem no seguinte:
- promoção da mobilidade sustentável através da criação/humanização de vias existentes
criando condições para a implantação de vias pedonais, ciclovias e eléctrico;
- melhoria da Ligação Santiago – Cercal por Vale d’Água, sem prejuízo da via por Sines;
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- restrição ao tráfego na via de cumeada dos montados para um trânsito exclusivo florestal e de
recreio, muito contido, beneficiando essa via como caminho pedonal, de ciclistas e de passeio,
visando a protecção ecológica do sítio (regime de caminho florestal);
- construção de uma via pelo sul de Santiago, ligando ao eixo de Abela e a Ferreira do Alentejo
sempre contornando Santiago;
- criação da alameda Santiago – Santo André, com traçado que pretende ligar as duas cidades
através dos Escatelares, Giz e outras povoações periféricas às duas cidades; criação de uma
ligação adequada de Santo André ao IP8, ao Hospital Regional e a Santiago do Cacém
(através da ER 261); beneficiação e humanização da estrada de Santo André para Sines e da
estrada Santiago do Cacém – Sines, com a construção de pontos de interacção (eventual
aproveitamento do canal abandonado do Caminho de Ferro);
- revisão da Urbanização do Cercal de modo a desviar o trânsito pesado das vias mais
estreitas e valorizar a área central.
No que respeita à restrição ao tráfego na via de cumeada dos montados para um trânsito
exclusivo florestal e de recreio com o objectivo da protecção ecológica do local, considera-se
positiva esta medida, no sentido em que se promove uma protecção e aproveitamento dos
espaços naturais e em especial das zonas de montado. No entanto é importante ter em
atenção que uma medida como esta poderá incentivar ao abandono destes espaços, com
todos os riscos inerentes, nomeadamente incêndios florestais, falta de manutenção do
montado, etc…
Os impactes ambientais desta restrição ao tráfego no Factor de Decisão Ar e Espaços
Naturais e Estrutura Ecológica são positivos, uma vez que irá melhorar a qualidade do ar
neste local pela redução da emissão de poluentes atmosféricos e promover a sua protecção
ecológica.
Em relação à medida de desvio do tráfego pesado do aglomerado do Cercal do Alentejo
esta é bastante significativa e importante para a melhoria da qualidade do ar no aglomerado,
introduzindo por isso uma redução dos impactes ambientais causados pelo tráfego intenso de
pesados nesta zona do concelho. Assim, os impactes ambientais no Factor de Decisão Ar,
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mas também do Factor de Decisão Riscos Naturais e Tecnológicos podem considerar-se
negativos pouco significativos.
Outra medida significativa proposta pelo PDM é a criação de uma Alameda de ligação
Santiago do Cacém - Santo André. Considera-se que esta ligação é fundamental visto que
são dois dos mais importantes aglomerados do concelho e que neste momento possuem uma
ligação rodoviária com grandes limitações. No entanto, ainda que consista apenas no
reperfilamento da via, esta deverá ser sujeita a uma avaliação mais detalhada dos seus
impactes ambientais, quando for conhecido um trajecto mais pormenorizado da via,
nomeadamente no que respeita ao volume de terras a mobilizar e outras actividades
impactantes durante as fases de construção, utilização, e desmantelamento.
No entanto, apesar da necessidade de um estudo mais aprofundado desta medida,
consideram-se que os impactes ambientais nos Factores de Decisão Solo e Uso do Solo e
Riscos Naturais e Tecnológicos são negativos pouco significativos.

4.4.6 CENÁRIO VI: CONSTRUÇÃO DA LINHA FERROVIÁRIA DE MERCADORIAS
(LIGAÇÃO PORTO DE SINES - LINHA DO SUL)
A proximidade do Porto de Sines ao concelho de Santiago do Cacém determinou a inclusão
deste cenário que procura explorar a evolução inevitável das vias ferroviárias, determinada
pelo crescimento do Porto de Sines e a consequente necessidade de transporte de
mercadorias. Actualmente, este transporte é maioritariamente rodoviário o que coloca
constrangimentos ao nível do funcionamento do Porto de Sines que, pela sua dimensão, não
dispõe de uma rede de transportes proporcional à sua importância nacional e internacional.
O actual transporte de mercadorias entre Sines e a Linha do Sul, que passa em Santiago do
Cacém e daí vai até Ermidas, encontra-se desactualizado. A Plataforma Logística Portuária de
Sines passará a ter de responder no médio prazo, a desafios à escala europeia, tornando-se
assim indispensável a modificação do Ramal Ferroviário de Sines, de modo a permitir a sua
utilização por comboios de mercadorias com grandes composições, assegurando a sua
competitividade económica. Este ramal tem como objectivo ligar os portos de Sines e de
Algeciras (em Espanha) com o centro da Europa, e é mesmo definido como Projecto Prioritário
1 pela Comissão Europeia.

Avaliação Ambiental Estratégica
Relatório Ambiental – Versão Final

196

Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém

R E L ATÓ R IO AM B IE N T AL - ju nh o 2 01 5
Já foram avançadas algumas soluções para a ligação ferroviária entre o Porto de Sines e a
Linha do Sul, sendo a mais mediática uma das soluções proposta pela REFER (Rede
Ferroviária Nacional) que prevê a implantação de uma nova linha ferroviária, seguindo a linha
de costa entre o Ramal Ferroviário de Sines e a Plataforma Logística do Poceirão. A proposta
desta solução coincidiu com a revisão do PDM do concelho de Sines, da responsabilidade da
mesma equipa encarregue da revisão do PDM de Santiago do Cacém. O CESURA Equipa do
Plano considerou existir uma alternativa em termos ferroviários, ideia essa que integrou a
revisão do PDM de Sines, já que esta solução prevê a recuperação de parte da linha ferroviária
de ligação com a Linha do Sul, através de Ermidas- Sado sendo para tal necessária a
construção de um túnel de ligação entre o Ramal Ferroviário de Sines e a Linha do Sul,
atravessando a Serra do Grândola, próximo à cidade de Santiago do Cacém..
No entanto, após uma reunião decorrida no dia 3 de Novembro de 2009, sobre o traçado da
linha ferroviária, em que a REFER defendeu a sua alternativa e autarquias, Associação do
Montado, Quercus, e equipa do PDM defenderam a solução do CESUR, apresentada no PDM
de Sines, considerou-se necessário encontrar uma terceira solução. Recentemente, a REFER
propôs uma nova opção de traçado para esta via, solução esta até ao momento, aceite pela
equipa do PDM (CESUR) e CMSC, e única incluída na proposta deste PDM.
Assim, em termos da avaliação de cenários, no caso da manutenção da ligação ferroviária
existente, tal como referido anteriormente não serão cumpridos os objectivos da Comissão
Europeia e não será possível dar resposta às necessidades de escoamento que o Porto de
Sines terá no médio prazo. A construção e exploração de uma nova linha ferroviária terá
sempre impactes ambientais negativos, ao nível do ruído ou da ocupação do solo. No entanto,
a sua “não construção” obrigaria a um aumento incomportável de tráfego rodoviário, e
consequentemente, um aumento da poluição atmosférica e do ruído, muito superior à que seria
emitida pela opção ferroviária para qualquer um dos traçados estudados. Para além destes
factores ambientais, a manutenção da solução rodoviária teria encargos muito superiores em
termos de segurança pública.
No caso de ser concretizada, existem até ao momento três duas alternativas de traçado para a
construção desta linha ferroviária: um vertical, ligando a Linha de Sines à Linha do Sul, a norte
de Grândola, e outro horizontal, aproveitando parte do actual traçado da Linha de Sines,
considerando uma ligação, que inclui túnel, variante à cidade de Santiago do Cacém, cabendo
à REFER estudar ambas as alternativas.uma delas incluída na proposta do PDM de Sines;
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outra inicialmente proposta pela REFER; e uma mais recentemente proposta também pela
REFER.
A alternativa incluída na proposta do PDM de Sines, faz a ligação entre o Porto de Sines e
Ermidas-Sado, atravessando a Serra de Grândola através de um túnel com cerca de 1,7 km,
juntando-se depois ao actual canal da Linha de Sines próximo de São Bartolomeu. Esta
alternativa inclui a reabilitação da estação de Ermidas-Sado que actualmente se encontra
desactivada para transporte de mercadorias.
O traçado desta alternativa compreende uma intervenção de 35,6 km, distribuída da seguinte
forma:
- 15,5 km de linha nova;
- 1,7 km de túnel;
- 18,4 km de beneficiação de linha existente.
Desta forma, cerca de metade da linha será feita de raiz enquanto a restante parte será de
beneficiação e aproveitamento da existente, reduzindo as intervenções no uso do solo que não
estejam a ser utilizadas para este fim. Das áreas afectadas por esta alternativa, têm-se
essencialmente os espaços múltiplos agro-silvo-pastoris, e também áreas de montado.
A alternativa estudada pela REFER, faz a ligação entre o Porto de Sines e Grândola, pelo
sopé da Serra de Grândola evitando o seu atravessamento. Até ao momento, esta solução não
conseguiu reunir consenso quer ao nível dos concelhos interessados nesta ferrovia quer em
sede de Avaliação de Impacte Ambiental (o processo de Avaliação de Impacte Ambiental do
primeiro Estudo Prévio elaborado foi suspenso em Julho de 2009).
A principal dificuldade encontrada para a implementação da alternativa apresentada no PDM
de Sines seria a construção do túnel atravessando a Serra de Grândola. A construção deste
túnel poderá encarecer a obra em relação à solução apresentada pela REFER. Para além
disso, o estudo, projecto e construção deste túnel terá de ser acompanhado por trabalhos
preliminares de prospecção geotécnica e geofísica bastante detalhados de forma a
conhecerem-se o mais possível as características do maciço rochoso, a existência de falhas
sísmicas e a presença de lençóis freáticos. No entanto, o Estudo de Viabilidade da Utilização
das Infra-estruturas Existentes, realizado pelo Engº José Patrão no âmbito da Revisão do PDM
de Sines, refere que o valor estimado para a concretização desta alternativa, mesmo
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considerando estes trabalhos preliminares, apesar de ser superior, seria da mesma ordem de
grandeza do que a solução encontrada pela REFER.
Da mesma forma, a nova alternativa para esta via proposta recentemente pela REFER, que
tem também no seu percurso prevista a construção de um túnel atravessando Miróbriga,
poderá ser encarecida pela necessidade de realização de trabalhos preliminares de
prospecção geotécnica e geofísica. A nova alternativa prevê assim as seguintes distribuições:
- 7,7 km de linha nova e aproveitamento da estação da raquete;
- 1,8 km de túnel;
- restante - beneficiação de linha existente (indo juntar-se também ao actual canal da Linha de
Sines próximo de São Bartolomeu).
Qualquer uma das três duas soluções considerapresentadas tem impactes ao nível do uso do
solo e do ordenamento do território. No entanto, tendo em conta os traçados previstos para
cada uma das alternativas, verificou-se que as áreas sujeitas a alteração de uso do solo são
inferiores, na solução horizontal na proposta apresentada no PDM de Sines, comparativamente
à solução vertical, e na nova solução da REFER, comparativamente à solução inicialmente
apresentada pela REFER, uma vez que naas duas primeiras será feito um aproveitamento de
uma parte significativa da linha existente.
Para além disso, a opção inicialmente proposta pela REFERsolução vertical cria uma barreira
física entre Santo André e a cidade de Santiago do Cacém, passará junto ao Hospital Regional
(que é uma zona de grande sensibilidade), afectará o Badoca Park, afastará a ferrovia do
Alentejo Interior, da estação de Ermidas-Sado e do aeroporto de Beja, e fomentará o
crescimento industrial longitudinal costeiro. Este traçado litoral vai contra os princípios de
interligação de municípios e solidariedade institucional estabelecidos no PROT Alentejo e no
PNPOT. Mais ainda, sendo este local, um grande atractivo turístico cultural, paisagístico, de
lazer, e uma zona ambientalmente muito sensível, a passagem de comboios de mercadorias
neste local, poderá ser afectada pelo ruído, pela poluição do ar, pelo corte do território através
da criação de uma barreira física, e por uma imagem industrial prolongada.
Ainda em relação ao uso do solo e aos espaços naturais, esta opção ocupa uma extensa área
de encosta voltada ao mar, que vai desde a Serra de Grândola até à faixa costeira lagunar,
com um importante valor ecológico e onde se insere a RNLSAS. Este traçado constituirá uma
barreira com impactes ambientais muito negativos nos ecossistemas da RNLSAS, atravessará
Avaliação Ambiental Estratégica
Relatório Ambiental – Versão Final

199

Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém

R E L ATÓ R IO AM B IE N T AL - ju nh o 2 01 5
numerosos cursos de água, entre os quais a Ribeira da Sancha, para além de destruir
importantes áreas de areias de dunas, montado de sobro, floresta de protecção de pinheiromanso, mas também de algumas áreas de produção de pinheiro-bravo, entre outras.
Por último, importa referir que a opção por este traçado de ligação entre o Porto de Sines e
Grândola poderá remeter no futuro para a necessidade da construção de uma variante Sul,
acrescida de custos, de ligação Sines – Cercal do Alentejo e posterior ligação à Llinha do Sul,
que sirva o Alentejo Interior, o aeroporto de Beja, e o Sul do país, de forma a reduzir o tráfego
rodoviário nesta zona. Nesta situação de longo prazo, haveria uma duplicação de traçados, de
custos incomportáveis e com agravamento dos impactes ambientais associados a esta
alternativa.
Comparando as duas restantes alternativas (a incluída na proposta do PDM de Sines e a mais
recentemente proposta pela REFER) as duas têm extensões de linhas semelhantes (a mais
recente possui ainda assim uma menor extensão de linha nova) e tipos de ocupação do solo
semelhantes. Contudo, importa referir e realçar que esta nova proposta da REFERa solução
horizontal propõe a construção de um túnel que atravessará Miróbriga, e consequentemente
as Ruínas Romanas de Miróbriga. Segundo esta entidadea REFER este atravessamento irá
ocorrer a uma profundidade suficientemente grande para não afectar este importante
monumento histórico.
Em conclusão, os impactes ambientais nos Factores de Decisão Ar e Riscos Naturais e
Tecnológicos, associados à manutenção da ligação ferroviária existente são negativos
significativos.
Por outro lado, os impactes ambientais nos Factores de Decisão Ar, Solo e Uso do Solo,
Espaços Naturais e Estrutura Ecológica, e Riscos Naturais e Tecnológicos, associados à
nova alternativa apresentada pela REFERsolução horizontal são também negativos
significativos. Ressalva-se que a passagem em túnel por Miróbriga terá de ser melhor
avaliada e estudada quanto à sua viabilidade e impactes ambientais, sociais e económicos,
dada a importância histórica das Ruínas Romanas de Miróbriga ou a eventual presença de
lençóis freáticos a grande profundidade, e que apenas poderão ser feitos quando forem melhor
detalhados e conhecidos os estudos para esta proposta.
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5 MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
Da avaliação dos impactes ambientais associados aos cenários representativos da evolução do
concelho de Santiago do Cacém, consideram-se as seguintes medidas como prioritárias no
que respeita à implementação no curto/médio prazo de um plano de monitorização e gestão
ambiental:
a)

Planeamento e concretização da relocalização das suiniculturas situadas nas áreas de

recarga do aquífero superficial e profundo, e na Bacia Hidrográfica de Santo André;
b)

Limpeza dos terrenos após a relocalização das suiniculturas e sua ocupação com usos

compatíveis com a protecção do aquífero, evitando no entanto a sua impermeabilização
desnecessária (privilegiar a ocupação natural/florestal dos espaços em detrimento de
construção de pavimentos, residências,…);
c)

Sensibilização ambiental para o uso eficiente da água para rega nas áreas agrícolas do

concelho;
d)

Criação de um manual de boas práticas integrando o tipo de culturas adequadas ao

risco moderado a elevado de seca, e o tipo de fertilizantes e pesticidas a utilizar para evitar a
contaminação das águas superficiais e subterrâneas;
e)

Criação de um manual de boas práticas para a construção de empreendimentos

turísticos integrando as disponibilidades hídricas compatíveis com os usos da água (em
particular se estiverem associados campos de golfe), o uso sustentável de energia, o uso
eficiente

de

água,

a

minimização

da

produção

de

resíduos,

a

minimização

da

impermeabilização do solo e a preservação dos habitats naturais;
f)

Regulamentação das descargas industriais na rede pública de drenagem;

g)

Criação de uma equipa técnica de fiscalização ambiental, nomeadamente no que

respeita à qualidade das águas (superficiais, subterrâneas e costeiras), do ar, dos espaços
naturais (limpeza das florestas) e áreas protegidas;
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h)

Nova avaliação do encerramento do aterro de lamas oleosas e remoção dos resíduos

aí depositados;
i)

Quantificação das disponibilidades hídricas integrando os valores estimados para os

usos de água futuros em termos de abastecimento público e utilização agrícola, e integração
desta informação com as áreas de risco de seca moderado a elevado;
j)

Monitorização da qualidade da água subterrânea;

k)

Monitorização da qualidade da água superficial, em particular, a Lagoa de Santo André;

l)

Avaliação de projectos para a criação de infraestruturas para o tratamento /

compostagem de lamas provenientes do tratamento de águas residuais domésticas e
provenientes das suiniculturas;
m)

Identificação das áreas afectadas pelo nemátodo do pinheiro e planeamento da sua

reposição por espécies autóctones;
n)

Promoção de estudos de caracterização da dinâmica lagunar e a sua ligação com a

zona costeira de forma a quantificar tempos de residência de água e sedimentos (e,
consequentemente, zonas preferenciais de acumulação de sedimentos) de forma a fornecer
dados para implementação da monitorização da qualidade da Lagoa de Santo André;
o)

Utilização dos resultados do projecto GISA para a caracterização da qualidade do ar do

concelho e posterior integração em estudos subsequentes neste domínio.
As medidas propostas como alíneas a) a h) poderão ser implementadas apenas com recurso à
capacidade financeira e técnica do concelho de Santiago do Cacém enquanto as restantes
medidas requerem colaboração com outras entidades públicas e privadas para assegurar a sua
concretização. No entanto, esta necessidade de estabelecer parcerias não deve constituir um
condicionamento à execução deste programa de gestão e monitorização ambiental que se
considera de elevada importância para assegurar a boa qualidade ambiental de Santiago do
Cacém conjuntamente com a execução das medidas propostas pelo PDM.
Grande parte das medidas incluídas nesta AAE incidem na gestão dos recursos hídricos e
procuram responder às Questões Significativas de Gestão da Água identificadas pela ARH
Avaliação Ambiental Estratégica
Relatório Ambiental – Versão Final

202

Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém

R E L ATÓ R IO AM B IE N T AL - ju nh o 2 01 5
Alentejo, para Região Hidrográfica nº6 do Sado e Mira onde Santiago do Cacém se insere,
(INAG e ARH Alentejo, 2007), nomeadamente no que se refere às:

questões relativas a pressões e impactes:
- “Agravamento da qualidade da água devido à suspensão dos sedimentos”;
- “Águas enriquecidas por nitratos e fósforo”;
- “Alteração das comunidades da fauna e da flora”;
- “Alterações do regime de escoamento”;
- “Competição das espécies pelo espaço e pelo alimento com consequente desequilíbrio das
comunidades”;
- “Contaminação de águas subterrâneas”;
- “Destruição e fragmentação de habitats”;
- “Escassez de água”;
- “Eutrofização (nitratos, fósforo, compostos de fósforo, clorofila a, ocorrência de blooms de
algas)”;
- “Inundações”;
- “Poluição com metais”;
- “Poluição com substâncias perigosas e substâncias prioritárias”;
- “Poluição microbiológica”;
- “Poluição orgânica (CBO5, azoto amoniacal)”;
- “Redução da biodiversidade”;
e às:
questões de ordem normativa, organizacional e económica:
- “Fiscalização insuficiente e/ou ineficiente”;
- “Licenciamento insuficiente e/ou ineficiente”;
- “Monitorização insuficiente e/ou ineficiente das massas de água”;
- “Medição e auto-controlo insuficiente e/ou ineficiente das captações de água e descargas de
águas residuais”.
De acordo com os estudos de caracterização anteriores os dois aquíferos presentes no
concelho, Sines e Bacia de Alvalade, mostraram estar contaminados com fortes evidências da
sua origem estar associada aos usos do solo impactantes, como as suiniculturas, a agricultura,
entre outros.
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A actividade suinícola é considerada a actividade mais impactante para o ambiente no
concelho e constitui uma “ameaça” para a saúde pública.
Para além da relocalização de suiniculturas para áreas onde a probabilidade de contaminação
do aquífero é diminuta, é importante verificar que o tratamento das águas residuais quer
através de estações de tratamento próprias quer através de uma ligação à rede pública é
garantido pelas explorações. A deposição não controlada das lamas de suinicultura deverá ser
expressamente proibida, sendo por isso fundamental a criação de soluções e locais viáveis
para a sua armazenagem, estabilização e/ou compostagem. Após a relocalização /
desmobilização de uma suinicultura, deverá ser feita a recuperação dos solos e de todas as
estruturas (bacias de lama, fossas, etc) que possam continuar a acção de contaminação por
lixiviação.
Para a concretização plena destas medidas de gestão ambiental, é prioritária a sensibilização
dos produtores locais e respectivas associações para a procura de soluções que, do ponto de
vista económico, permitam modernizar e adequar as instalações sem prejudicar a sua
rentabilidade.
No que respeita à gestão e exploração das áreas agrícolas e à criação de novos perímetros de
rega é fundamental uma mudança de comportamento e sensibilização dos agricultores e
entidades envolvidas para questões como a degradação do solo, o consumo sustentável de
água e a ocorrência de períodos de seca. O problema da disponibilidade hídrica e da seca,
com maior susceptibilidade para a ocorrência deste fenómeno na zona Este do concelho,
deverão

ser

factores

determinantes

a

considerar

na

gestão futura

destas

áreas,

nomeadamente no tipo de culturas utilizadas, especialmente as culturas de irrigação que são
mais consumidoras de água.
Mais uma vez, a sensibilização das entidades envolvidas neste sector para a importância de
integrar a componente ambiental na actividade agrícola é essencial para garantir a
sustentabilidade deste uso. Para além disso, a implementação de uma política de solos que
defina medidas e critérios de sustentabilidade do recurso solo é essencial.
Outra das actividades impactantes do concelho é a deposição de lamas oleosas no Aterro de
Sines, que se encontra numa zona de recarga do aquífero. Existe muito pouca informação
Avaliação Ambiental Estratégica
Relatório Ambiental – Versão Final

204

Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém

R E L ATÓ R IO AM B IE N T AL - ju nh o 2 01 5
sobre o seu funcionamento, devendo ser avaliada a sua impermeabilização. Idealmente, a
tomada de decisão relativamente a este aterro deverá contar com a participação das entidades
que, até ao momento, possuem informação histórica sobre a instalação, nomeadamente, a
ARH Alentejo, a Agência Portuguesa do Ambiente, as Águas de Santo André e as Câmaras
Municipais de Santiago do Cacém e de Sines.
Tendo-se ainda conhecimento da necessidade da construção de um novo cemitério no
concelho, alerta-se para a sua não localização nas zonas de recarga dos aquíferos (Sines ou
Bacia de Alvalade).
Uma vez que a água subterrânea proveniente dos aquíferos é a única fonte de abastecimento
pública do concelho, é prioritária a sua monitorização tanto em termos da sua quantidade como
da qualidade. É através da conjugação de um sistema de monitorização adequado e eficaz das
massas de água com medidas de gestão ambiental que se atingirá uma redução das pressões
e dos impactes ambientais negativos que decorrem das diversas actividades do concelho.
Assim, no que respeita à quantidade de água disponível para extracção sugere-se a
monitorização dos níveis freáticos dos dois aquíferos. Para esse fim, deverão ser utilizadas as
captações da actual rede de abastecimento pública, independentemente da utilização futura
prevista destas. Para além disso, as captações a desactivar deverão ser devidamente seladas,
de forma a impedir a entrada de contaminantes.
Em relação à qualidade das águas subterrâneas, deverão continuar a ser monitorizados os
parâmetros indicadores de contaminação orgânica, nomeadamente Azoto Total, Fósforo Total,
Carbono Orgânico Total, Coliformes Fecais, Coliformes Totais, Cobre e Zinco, entre outros,
bem como os Nitratos, visto ter-se verificado excedência deste composto em algumas zonas do
concelho no estudo elaborado pelo CERENA. Alerta-se ainda para a detecção recente de
hidrocarbonetos nos solos e águas subterrâneas da envolvente da ZILS. Estes deverão ser
monitorizados no aquífero de Sines, estando previsto para breve o início do Plano de
Monitorização dos Recursos Hídricos na Zona Industrial e Logística de Sines, por parte da
AICEP.
Numa primeira fase, a monitorização da qualidade da água subterrânea deverá ter como
principal objectivo a verificação da dispersão espacial de substâncias consideradas indicadores
de poluição com origem agro-pecuária. Neste sentido, deverá ser analisada a evolução da
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qualidade da água consoante a aplicação das medidas previstas para a deslocalização de
actividades impactantes (em especial, suiniculturas) das áreas de recarga dos aquíferos.
Numa segunda fase, e após a desmobilização das suiniculturas, a monitorização da qualidade
da água subterrânea servirá para a despistagem de outros focos de poluição que possam
condicionar a qualidade da água dos aquíferos (por exemplo, poluição agrícola ou com origem
em fossas sépticas).
Sugere-se ainda a monitorização de mais pontos de amostragem de água superficial uma vez
que existe uma carência de amostragem na zona Norte, Centro e Oeste do concelho.
No que respeita à periodicidade das amostragens tanto das águas superficiais como das
subterrâneas, sugere-se a recolha semestral de amostras de forma a percepcionar-se com
maior detalhe uma evolução da qualidade das massas de água e da quantidade disponível
para extracção.
Em relação à monitorização da qualidade das águas superficiais, poderá optar-se pela
biomonitorização.
Os biomonitores da qualidade da água têm sido utilizados mundialmente para avaliar poluentes
a partir de uma variedade de fontes de poluição (metais, compostos orgânicos, etc). O uso de
biomonitores pode ser vantajoso pois usando estes organismos os poluentes acumulam-se ao
longo do tempo, revelando a exposição crónica aos poluentes. Alguns dos mais importantes
efeitos tóxicos de poluentes (nomeadamente os orgânicos), tanto para o biota como para a
saúde humana, são resultado da exposição crónica a concentrações muito baixas.
Os musgos aquáticos provaram ser eficazes como biomonitores da qualidade da água e têm
uma ampla distribuição geográfica. Quando os musgos não estão presentes naturalmente
podem ser transplantados de locais de controlo para o local que se pretende avaliar. Uma vez
analisados os musgos é possível a partir da assinatura do tipo de compostos que foram
acumulados procurar as fontes de poluição das águas superficiais.
Assim, propõe-se que seja considerada a colocação de musgos aquáticos nas linhas de água
do concelho, em particular naquelas cujas bacias hidrográficas interceptam fontes poluentes
como sejam as suiniculturas. O número de pontos e a frequência de amostragem assim como
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os parâmetros a analisar deverão ser estudados no âmbito de uma parceria a estabelecer com
entidades públicas (onde se incluem universidades) ou entidades privadas com experiência na
realização de biomonitorização.
No que respeita à qualidade do ar, as potenciais fontes de poluição do ar no concelho de
Santiago do Cacém provêm da actividade industrial presente no concelho e da ZILS em Sines,
mas essencialmente da actividade agro-pecuária, nomeadamente as suiniculturas.
Neste sentido, recomenda-se a continuação da aplicação do plano de monitorização e
avaliação do GISA – Gestão Integrada de Saúde e Ambiente, que compreende várias
campanhas de monitorização da qualidade do ar com amostradores passivos (tubos difusores)
e biomonitores (líquenes). Este instrumento permitirá obter imagens de qualidade do ar da
região e permitirá induzir e quantificar a influência das fontes de contaminação. Prevê-se ainda
a inclusão das águas subterrâneas no projecto GISA, a qual se considera também pertinente
de inclusão futura no plano de monitorização.
No que respeita à praga do nemátodo que afecta o pinheiro-bravo das areias do litoral, deverá
haver uma quantificação da área afectada, de forma a promoverem-se acções de reflorestação
adequadas que tenham em conta a protecção costeira, nomeadamente na estabilização das
dunas. Para além disso, deverão ser estudadas as características das novas espécies a utilizar
em termos da sua longevidade e capacidade de adaptação, sempre com o objectivo primordial
de protecção da zona costeira.
Por fim, importa ainda referir que as pedreiras e areeiros desactivados ou a desactivar deverão
ser alvo de uma “reabilitação ambiental e paisagística, com o objectivo de providenciar a
reabilitação biofísica do local promovendo a melhoria das condições de habitat para a
biodiversidade, recorrendo para tal a espécies de flora autóctones e procurando, sempre que
possível, recriar condições de habitat natural que compensem os impactes causados no
aquífero e na biodiversidade”.
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6 SÍNTESE DA AAE E DIRECTRIZES PARA SEGUIMENTO
A avaliação ambiental estratégica apresentada neste Relatório Ambiental está estreitamente
relacionada com a implementação das medidas propostas pelo PDM em análise sendo que a
execução das medidas de gestão e monitorização ambiental aqui propostas pressupõem que o
PDM entrará em vigor. Assim, para os Factores de Decisão considerados nesta análise,
consideram-se como mais valias da implementação do PDM/AAE os seguintes aspectos:
- Revitalização e protecção das áreas naturais e áreas protegidas assegurando a sua
manutenção (ambiental e económica) e evitando simultaneamente a sua ocupação com usos
do solo impactantes;
- Resolução do problema das suiniculturas no concelho, reconhecendo a sua importância
económica mas salvaguardando aspectos fundamentais como a saúde pública e a qualidade
ambiental dos recursos hídricos, solos e ar;
- Resolução do problema do tratamento deficiente das águas residuais com a identificação das
infra-estruturas deficitárias e proposta para a sua modernização;
- Proposta para a sustentabilidade da actividade agrícola do concelho precavendo um cenário
futuro de seca que possa vir a condicionar a disponibilidade dos recursos hídricos;
- Proposta para a monitorização dos recursos hídricos do concelho;
- Revitalização da oferta turística do concelho salvaguardando a sua integração ambiental com
a proposta de integração de medidas de protecção ambiental nos novos projectos turísticos.
É muito difícil avaliar a qualidade dos ecossistemas presentes nos espaços naturais e áreas
protegidas, através de medidas concretas e quantitativas, nomeadamente devido à dimensão
destes sistemas, à complexidade das interacções envolvidas e à dificuldade e custo de
medição. A utilização de indicadores que medem parâmetros químicos directos é eficiente, no
entanto estas medidas não reflectem o comportamento do ecossistema no seu todo e o estado
de conservação dos habitats. Por outro lado, a utilização de indicadores multi-métricos
biológicos permite avaliar e tomar percepção da dinâmica dos ecossistemas, tendo como
desvantagens a dificuldade de encontrar um indicador ou biomonitor específico que explique a
Avaliação Ambiental Estratégica
Relatório Ambiental – Versão Final

208

Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém

R E L ATÓ R IO AM B IE N T AL - ju nh o 2 01 5
complexidade destes sistemas. Neste sentido, sugere-se a biomonitorização das águas
superficiais, e a conjugação destes resultados com a monitorização analítica convencional de
determinação de parâmetros químicos de qualidade. Sugere-se ainda um controlo mais eficaz
das zonas florestais, nomeadamente na limpeza das matas e florestas, bem como na melhoria
das condições de combate a incêndios através da manutenção de uma rede de caminhos
florestais ou o adensamento da rede de pontos de água do concelho.
A entrada em vigor do sistema plurimunicipal, SPPIAA, gerido pelas Águas Públicas do
Alentejo SA, assegurará o abastecimento de água ao concelho e o tratamento das águas
residuais. Este é igualmente um aspecto a ter em consideração embora não seja um resultado
directo da estratégia proposta pelo PDM/AAE. No âmbito deste novo enquadramento para os
sistemas de abastecimento e saneamento é importante promover a divulgação (pela Câmara
Municipal de Santiago do Cacém) dos estudos já realizados para a caracterização do aquífero
de Sines de forma a poder concluir quanto às zonas efectivamente contaminadas e restringir,
se for caso disso, a sua utilização. Para além disso é muito importante a avaliação do estado
do aquífero contemplando aspectos como a reserva disponível, o regime, a eventual intrusão
da cunha salina na camada do pliocénico. No que respeita ao aquífero da Bacia de Alvalade,
desconhece-se a existência de estudos de caracterização pelo que, à semelhança do que foi
feito para o aquífero de Sines, deverá ser compilada a informação existente (esta tarefa deverá
ser desempenhada pela equipa técnica municipal afecta à gestão ambiental do concelho e/ou
pela entidade que ficará responsável pela captação/distribuição de água, nomeadamente, a
Câmara Municipal de Santiago do Cacém ou a Águas Públicas do Alentejo).
No que respeita à monitorização da eficácia da AAE, propõe-se que sejam adoptados, pelo
Executivo Municipal, os seguintes indicadores que têm como objectivo o controlo e a
adequação das medidas propostas:
- Número de excedências de compostos (Azoto Total, Fósforo Total, Carbono Orgânico Total,
Cobre e Zinco) considerados indicadores de poluição com origem em suiniculturas, agricultura
e deposição de lamas agrícolas e de tratamento de efluentes (análise trimestral/semestral da
qualidade da água subterrânea “bruta” recolhida nos pontos de monitorização propostos);
- Número de excedências dos compostos considerados indicadores de poluição com origem
em suiniculturas e/ou deposição de lamas agrícolas/tratamento de efluentes (análise semestral
da qualidade da água superficial);
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- Índice de qualidade das águas subterrâneas que futuramente poderá vir a ser implementado
como continuação do projecto GISA, e conjugação com os dados de monitorização analítica;
- Eficiência de tratamento das águas residuais no concelho (evolução da melhoria das estações
existentes recorrendo à legislação aplicável no que se refere aos parâmetros de descarga);
- Variação do nível freático dos aquíferos (análise semestral dos dados recolhidos nos pontos
de monitorização propostos);
- Quantificação da disponibilidade hídrica dos aquíferos de Sines e Bacia de Alvalade para os
diferentes usos;
- Evolução das áreas agrícolas do concelho e consumos de água associados;
- Número de suiniculturas re-alocadas (juntamente com o número de cabeças) por ano e sua
localização - este processo deverá ser acompanhado por uma cartografia da localização das
suiniculturas actuais, cartografia esta que deverá ser actualizada cada 5 anos;
- Número de excedências de indicadores de qualidade da água subterrânea vs número de
suiniculturas relocalizadas;
- Número de queixas de odores de suiniculturas e respectiva localização para futura avaliação;
- Índice de qualidade do ar resultante do projecto GISA.
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8 ANEXOS
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8.1

EXPLORAÇÕES SUINÍCOLAS DO CONCELHO
Quadro 8.1 – Explorações suinícolas do concelho, respectivas freguesias e efectivos [Fonte: SAGRAN]
SISTEMA

PORCOS
ENGORDA

PORCAS
REPRODUTORAS

LEITÕES

VARRASCOS

S. Francisco da Serra

Ciclo fechado

700

135

600

-

Abela

Produção de leitões

-

120

300

-

Fernando Maria José

Abela

Produção de leitões

-

45

150

-

4

José Gonçalves Matos

Abela

Produção de leitões

-

36

90

-

5

Jorge Ricardo Pereira Matos Pinela

Abela

Ciclo fechado

400

90

300

-

6

António Gonçalves Pereira

Abela

Produção de leitões

-

35

80

-

7

Maria Amália G. M. Pereira

Abela

Produção de leitões

-

25

90

-

8

Maria Isabel Carrachita

S. Domingos

Produção de leitões

-

180

300

-

Nº

EXPLORAÇÃO

FREGUESIA

1

Vale Vistoso Agro Pec. Lda

2

Vitor Matias P. Matos

3

9

Jorge Varela Vitor

S. Bartolomeu da Serra

Produção de leitões

-

110

240

-

10

Manuel Martins Estevão

Ermidas Sado

Ciclo fechado

200

150

300

-

11

Galapa Suinos

S. Domingos

Ciclo fechado

800

205

960

-

12

Maria Celeste Gonçalinho Rodigues

Abela

Produção de leitões

-

36

80

-

13

Agro Pec. Fontainhas

S. Bartolomeu da Serra

Produção de leitões

-

440

2000

-

14

Agro Pec. Fontainhas

S. Bartolomeu da Serra

Recria e acabamento + leitões

-

2000

400

-

15

Agro Pec. Fontainhas

Santo André

Recria e acabamento

600

-

-

-

16

Fernando Ganhão

Santo André

Ciclo fechado

500

85

300

-

17

Soc. Agro. Pec. Pereira e Filhos

Abela

Ciclo fechado

640

165

760

-
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18

Sapesil

Abela

Ciclo fechado

240

130

520

-

19

Sopesa

S. Bartolomeu da Serra

Ciclo fechado

650

320

260

-

20

Soc. Pec. Olheiro

Abela

Ciclo fechado

800

160

400

-

21

Soc. Agro. Pec. Pires Ribeiro e Filha, Lda

Abela

Produção de leitões

-

90

150

-

22

Soc. Agro. Pec. Pires Ribeiro e Filha, Lda

Abela

Recria e acabamento

400

-

-

-

23

Pec. do Almagêdo

Abela

Ciclo fechado

850

160

850

-

24

Amêndoa Pec.

Abela

Ciclo fechado

770

244

740

-

25

Maria Isabel R. P. Candeias

Abela

Ciclo fechado

100

75

250

-

26

Hermínio Marques Costa

Abela

Produção de leitões

-

60

200

-

27

António Simões Martins

Ermidas Sado

Ciclo fechado

1000

180

700

-

28

José Alves Santos Atíde

Abela

Produção de leitões

-

100

150

-

29

José Pereira Vilhena da Costa

S. Bartolomeu da Serra

Produção de leitões

-

680

1850

-

30

José Pereira Vilhena da Costa

S. Bartolomeu da Serra

Recria e acabamento

1800

-

-

-

31

David José Pereira

S. Bartolomeu da Serra

Ciclo fechado

250

75

350

-

32

Luciano Francisco Costa

S. Francisco da Serra

Ciclo fechado

150

60

200

-

33

Miguel Pereira Costa

S. Francisco da Serra

Ciclo fechado

130

30

110

-

34

Vale Ventoso

Santiago do Cacém

Ciclo fechado

400

112

300

-

35

Casa Agri. Pinheiros Barvos e Madalhais

S. Francisco da Serra

Ciclo fechado

1317

390

1060

-

36

Carlos Manuel Gomes Rodrigues

Santa Cruz

Ciclo fechado

600

130

320

-

37

Pedro Nunes

Santa Cruz

Ciclo fechado

100

50

200

-

38

F. Rodrigues Agro Pecuária

Alvalade

Ciclo fechado

200

90

300

-

39

Crigado

Abela

Recria e acabamento

1500

-

-

-
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40

José Gonçalves Duarte

Santa Cruz

Ciclo fechado

450

100

350

41
42

Conceição Gomes e Pereira, SA

Cercal do Alentejo

António Serafim Conceição

Cercal do Alentejo

43

Francisco António Silva

44

-

Produção de leitões

-

750

550

-

Ciclo fechado

110

35

80

-

Cercal do Alentejo

Produção de leitões

-

50

50

-

Arlindo Pereira Rito

Santa Cruz

Ciclo fechado

170

60

120

-

45

Asla

Santiago do Cacém

Produção de sémen

-

-

-

52

46

Asla

Santiago do Cacém

Ciclo fechado

1846

400

900

-

47

Agro Pec. Cruz Catarino, Lda

Santiago do Cacém

Ciclo fechado

330

65

340

-

48

Manuel António

Santiago do Cacém

Produção de leitões

-

120

350

-

49

Sopavico Lda

Santiago do Cacém

Ciclo fechado

400

200

700

-

50

S. Rito e Filho Lda

Santiago do Cacém

Recria e acabamento

2430

-

-

-

51

José Pereira Vilhena da Costa (Goucha)

Santiago do Cacém

Ciclo fechado

2400

400

1600

-

52

Soc. Agrícola da Ataboeira

Santiago do Cacém

Ciclo fechado

1300

220

400

-

53

Mario Gamito Conceição Gonçalves

Santiago do Cacém

Produção de leitões

-

140

400

-

54

Agro Pec. Vale Rainha

Santiago do Cacém

Ciclo fechado

700

180

800

-

55

Agro Pec. Vale Rainha

Santiago do Cacém

Recria e acabamento

700

-

-

-

56

S. Rito e Filho Lda

Santiago do Cacém

Produção de leitões

-

480

2600

-

57

S. Rito e Filho Lda

Santiago do Cacém

Produção de leitões

-

180

520

-

58

Soc. Agro Pec. Quinta dos Luzianes

Santiago do Cacém

Ciclo fechado

700

250

1300

-

A vermelho estão as explorações com actividade cessada.
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8.2

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO PROJECTO SINESBIOAR

Os dados utilizados para a caracterização da qualidade do ar pelo SINESBIOAR provêm da
CCDR Alentejo e são os seguintes:

•

Médias diárias registadas para os poluentes óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre

(SO2) e ozono (O3), e para as estações de monitorização da qualidade do ar Monte Chãos,
Monte Velho, Santiago do Cacém e Sonega, integradas na rede nacional de monitorização
(figura 8.1);

•

Concentração média diária de Partículas Totais em Suspensão (PTS), registada nas

estações de monitorização de Sines e Provença;

•

Médias diárias dos poluentes óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), ozono

(O3), monóxido de carbono (CO) e partículas totais em suspensão (PTS), registadas nas
emissões de algumas indústrias sediadas na Zona Industrial e Logística de Sines (Petrogal),
pela Central Termoeléctrica de Sines (CPPE) e pela Repsol Polímeros (ex-Borealis)
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Figura 8.1 - Localização das estações de monitorização da qualidade do ar (Rede nacional)

No que respeita à caracterização da qualidade do ar baseada em dados de 2002 provenientes
das estações automáticas de monitorização e referentes às emissões das indústrias, a análise
temporal do indicador Qualidade do Ar, permite concluir o seguinte:
Para o SO2:
- As concentrações registadas em todas as estações analisadas apresentam um
comportamento semelhante;
- As distribuições das médias diárias de SO2 ao longo do ano, mostram que a maior parte dos
valores registados se enquadram nas classes das concentrações mais baixas;
- Para o ano de referência, não ocorreram excedências aos valores limites estipulados na lei;
- Relativamente aos valores guia, estes também não foram excedidos para as médias
3

aritméticas dos valores médios diários obtidos durante o ano (40 a 60 µg/m ).
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Para o NO e NO2:
- Os poluentes NO2 e NO apresentam comportamento e distribuição semelhantes para todas as
estações;
- As concentrações de NO2 são superiores às concentrações do NO, mas em ambos os casos
situam-se nas classes de valores mais baixos do histograma;
- Estabeleceram-se elevadas correlações entre as medições de NO2 e NO para uma mesma
estação;
- Os valores guia e o valor limite não foram ultrapassados em nenhuma das estações;
Para o O3:
- Não se observaram diferenças significativas nas distribuições dos valores das estações, onde
as concentrações predominantes se referem às classes intermédias do histograma;
3

- No que respeita ao cumprimento do limiar de protecção da saúde (110 µg/m – valor médio
em 8 horas), este foi excedido na estação de Monte Chãos (em Abril e Agosto) e Monte Velho
(em Março, Abril e Maio);
- Em relação ao cumprimento do limiar de protecção da vegetação, foram registados valores
3

superiores relativamente ao valor médio numa hora (200 µg/m ), nas estações de Monte Chãos
3

3

(17 de Julho – 204 µg/m ). Relativamente ao valor médio em 24 horas (65 µg/m ), registaramse valores superiores ao limiar nas estações de Monte Velho e Santiago do Cacém;
- No que respeita ao cumprimento do limiar de informação à população, o valor limiar (180
3

3

µg/m ) foi ultrapassado na estação de Monte Chãos (18 de Julho – 182 µg/m e 17 de Julho
3

3

3

204 µg/m ), Monte Velho (15 de Abril – 190 µg/m , 16 de Abril – 190 µg/m , 17 de Julho - 196
3

3

3

µg/m , 18 de Julho - 198 µg/m e 19 de Julho -190 µg/m );
3

- O limiar de alerta à população (240 µg/m ) não foi ultrapassado em qualquer uma das
estações.
A caracterização da Qualidade do Ar, com base na dispersão espacial e espacio-temporal da
poluição atmosférica, recorrendo a campanhas realizadas em 2002, de biomonitorização e
usando tubos difusores, permite concluir o seguinte:

•

Da análise histórica da biodiversidade liquénica (1980 – 2002), verifica-se que, apesar

de não ter ocorrido uma diminuição generalizada da qualidade do ar, é possível registar uma
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variabilidade desta ao longo dos últimos 30 anos, que poderá estar relacionada com a dinâmica
da ocupação territorial daquela região (figuras 8.2, 8.3 e 8.4);

Figura 8.2- Distribuição espacial da biodiversidade liquénica, relativa ao ano de 1980 (locais com reduzida
biodiversidade representados a vermelho; locais com elevada biodiversidade representados a azul)
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Figura 8.3 - Distribuição espacial da biodiversidade liquénica, relativa ao ano de 1997 (locais com
reduzida biodiversidade representados a vermelho; locais com elevada biodiversidade representados a
azul)
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Figura 8.4 - Distribuição espacial da biodiversidade liquénica, relativa ao ano de 2002 (locais com
reduzida biodiversidade representados a vermelho; locais com elevada biodiversidade representados a
azul)

•

Da quantificação de poluentes analisados nos biomonitores (líquenes), utilizada como

medida da deposição atmosférica da poluição, verifica-se uma deposição preferencial de
material particulado (Fe, Al, Co e Ti) e de poluentes com possível origem industrial (Ni e Cr) na
região Sul do concelho (Cercal do Alentejo), dada a proximidade com a Zona Industrial e
Logística de Sines e o regime de ventos existente (figuras 8.5, 8.6 e 8.7);
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Figura 8.5 - Distribuição espacial do grupo de poluentes Ferro, Alumínio, Cobalto, Níquel, Crómio, Titânio
e Manganês (locais com elevadas concentrações dos poluentes representados a vermelho; locais com
baixas concentrações dos poluentes, representados a azul)
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Figura 8.6 - Distribuição espacial do grupo de poluentes Mercúrio, Chumbo, Zinco e Cobre (locais com
elevadas concentrações de poluentes representados a vermelho, locais com baixas concentrações de
poluentes, representados a azul)

•

Da análise espacial conjunta da presença de poluentes e da biodiversidade liquénica

verifica-se que os locais associados a maior concentração de Ni, Al, Cr, Fe, Co e Ti, podem ser
associados quer a emissões poluentes da zona industrial, como à presença nesta zona de
elevado número de partículas provenientes de movimentos do solo ou da dispersão pelo vento
(por exemplo, devido à existência de solo exposto, agricultura ou tráfego automóvel, ou
emissões de indústrias) (figura 8.7);
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Figura 8.7 – Identificação de zonas de degradação da qualidade do ar devido à elevada concentração de
poluentes (Níquel, Alumínio, Crómio, Ferro, Cobalto e Titânio) e reduzida biodiversidade liquénica (Escala
de cores indicativa do grau de degradação da qualidade do ar: vermelho – maior degradação, azul –
menor degradação)

•

Da análise espacial dos dados de biodiversidade liquénica, bioacumulação e dos

amostradores passivos, concluiu-se que:
- Existe um núcleo junto a Sines onde se verificam os menores valores de biodiversidade
liquénica e uma tendência muito marcada para o aumento da biodiversidade de Oeste para
Este, no sentido do concelho de Santiago do Cacém. Os dados das concentrações de Cd, Cr,
Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Zn, Al, Fe, PCB, Ca, Mg, K, Si, Ti, S e N nos líquenes recolhidos
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apontam para valores mais altos na zona de Sines e a Sudeste desta, englobando a zona mais
a Sul do concelho de Santiago do Cacém;
- As concentrações de NO2, SO2, benzeno e tolueno apresentam valores sobreelvados na zona
de Sines. No caso do SO2, verifica-se ainda uma zona de concentrações mais elevadas a
Nordeste da cidade de Santiago do Cacém (figuras 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11);

Figura 8.8 – Mapa estimado da concentração de SO2
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Figura 8.9 – Mapa estimado da concentração de NO2

Figura 8.10 – Mapa estimado da concentração de benzeno
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Figura 8.11 – Mapa estimado da concentração de tolueno

- Na zona da Serra de Grândola ocorrem os valores mais elevados de O3, incluindo grande
parte da Região Norte do concelho de Santiago do Cacém (figura 8.12);
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Figura 8.12 – Mapa estimado da concentração de O3

- Comparando os valores estimados com os valores médios dos parâmetros medidos pelas
estações automáticas de qualidade do ar referentes ao período de exposição dos
amostradores passivos, verifica-se uma concordância em termos relativos, mas não em termos
absolutos, em particular no que respeita aos valores da concentração de SO2;

•

Não foi possível estabelecer uma ligação entre os índices de poluição nas estações de

monitorização e as emissões com origem nas três indústrias situadas em Sines.
Análise Temporal dos Dados de Qualidade do Ar das Estações de Monitorização (2003 – 2007)
O modelo de avaliação da qualidade do ar apresentado pelo SINESBIOAR, sofreu uma
actualização que consistiu na integração de dados de monitorização mais recentes (2003 –
2007), registados nas estações de monitorização da rede nacional. O objectivo foi de actualizar
o modelo na sua componente temporal através da identificação das tendências temporais ao
nível dos valores médios e da variabilidade temporal dos poluentes.
A legislação aplicável a esta análise e os respectivos valores limite a considerar para a
avaliação de impactes na qualidade do ar são apresentados no quadro 8.2.
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Quadro 8.2 – Legislação aplicável para a avaliação de impactes na qualidade do ar
Legislação

Parâmetro

Designação

Período

Valor limite

Valor limite horário
para a protecção da
saúde humana

Horário

250 (2003), 200(2010) µg/m de NO2
(que não pode ser excedido mais de 18
vezes ao ano)

Valor limite anual
para a protecção da
saúde humana

Anual

50 (2003), 40 (2010) µg/m de NO2

Valor limite para a
protecção da
vegetação

Anual

30 µg/m de NOx

Valor limite horário
para protecção da
saúde humana

Horário

350 µg/m (valor a não exceder mais de
24 vezes em cada ano civil)

Valor limite diário
para protecção da
saúde humana

Diário

125 µg/m (valor a não exceder mais de
3 vezes em cada ano civil)

Limiar de informação

Horário

180 µg/m

3

Limiar de alerta

Horário

240 µg/m

3

Valor limite anual
(percentil 98)

Anual

200 µg/m

3

3

NO2

Decreto-Lei nº
111/2002

Nox

3

3

3

SO2

Decreto-Lei
nº320/2003
Portaria
nº286/93

O3

NO2

3

Da análise dos registos disponíveis nas estações de monitorização de Monte Chãos, Monte
Velho e Sonega (a estação de Santiago do Cacém encontra-se desactivada desde 2005),
foram calculados os números de excedências ocorridos para o dióxido de enxofre (SO2), óxidos
de azoto (NOx), dióxido de azoto (NO2) e ozono (O3).
Para o SO2:
- Os limites horários e diários para protecção da saúde humana não foram excedidos em
nenhum dos anos considerados.
Para o NOx:
- Houve transgressão do limite imposto.
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Para o NO2:
- Não se verificaram excedências dos valores limites impostos e do valor horário limite para
protecção da saúde humana.
Para o O3:
- Os valores ultrapassaram algumas vezes o limiar de informação, embora nunca se tenha
excedido o valor do limiar de alerta. No ano de 2007 ambos os limiares não foram excedidos.
De uma forma geral, ao longo dos anos, verificou-se uma diminuição das emissões de NO2,
NO, NOx, SO2 e O3, nas três estações de monitorização consideradas. Realizou-se também
neste âmbito, uma análise estatística dos valores monitorizados, especificamente às médias
diárias entre 2003 e 2007, de forma a estabelecer uma comparação com os valores registados
em 2002, e utilizados no âmbito do projecto SINESBIOAR.
Como principais conclusões desta análise temporal, têm-se:
Para o SO2:
- Comparando para cada ano os valores registados em cada estação, conclui-se que há
algumas diferenças, principalmente no que respeita aos extremos dos valores registados. De
uma forma geral, é na estação de Sonega que são registados os máximos mais elevados;
- Em 2003 verificou-se o valor mínimo mais baixo dos anos considerados. E em 2007 atingiu-se
3

o valor médio mais baixo (3,41 µg/m ), sendo no entanto este superior ao verificado para 2003;
- Comparando com os resultados do projecto SINESBIOAR, pode concluir-se que a tendência
de distribuição se mantém razoavelmente constante.
Para o NO2:
- De uma forma geral, os níveis de NO2 apresentam semelhanças para todas as estações e
para cada ano, e não se observaram diferenças significativas nas distribuições dos valores das
estações;
- Em comparação com os dados de 2002 do projecto SINESBIOAR, observa-se que a
distribuição de valores de concentração do poluente se mantém, uma vez que os histogramas
se mantêm semelhantes. Contudo, regista-se uma diminuição do limite máximo dos valores
máximos registados nas estações de monitorização consideradas. No entanto, verifica-se uma
excepção no ano de 2005, em que há uma maior aglomeração de valores próximos do valor
médio.
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Para o NO:
- Analisando os histogramas dos valores de NO registados nas três estações, verifica-se que
há alguma disparidade entre os valores registados em cada estação, principalmente nos anos
2003 a 2005;
- Uma análise comparativa dos resultados estatísticos dos dados de NO de 2003 a 2007 e de
2002, revela que o padrão de distribuição dos valores registados nas estações de
monitorização não é sempre o mesmo, principalmente na estação de Sonega, nomeadamente
nos anos de 2003 e 2004, nos quais se registou uma maior quantidade de valores de NO
superiores às médias dos outros anos. Assim, para os referidos anos, a média de registos de
3

3

NO é de cerca de 2,60 µg/m , enquanto que em 2007 é de 0,55 µg/m .
Para o O3:
- O padrão de distribuição dos resultados do projecto SINESBIOAR mantém-se para os anos
de 2003 a 2007, já que os valores de O3 registados nesses anos pelas estações de
monitorização consideradas revelam similaridade com os de 2002. Contudo, há uma redução
nos valores de excedência de O3 nos registos ao longo dos anos, sendo que em 2007 não foi
registada nenhuma excedência.
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