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Estudo de Impacte Ambiental (Relatório Síntese) NNAIA - 388 

 
Central de Compostagem de Portel 

 
Designação 

 
(não se encontra individualizada) 

 
Equipa técnica 

 
Decreto-lei n.º 186/90, de 6 de junho 
Decreto Regulamentar n.º 38/90, de 27 de novembro 

 
Enquadramento 

Legal 
 
A central localiza-se ao km 3 da EN 384, que liga Portel a Alqueva. 

 
Localização 

 
 
A central de compostagem tem como principal função o tratamento de 
lamas provenientes de estações de tratamento e águas residuais 
(ETARs) de lagares de azeite. 
 
Como segundo objetivo, poderá admitir lamas provenientes dos 
decantadores das ETARs municipais que tratem águas residuais 
domésticas ou industriais. 
 
É prevista a possibilidade de utilização dos compostos produzidos nos 
solos agrícolas da região. 

 
Finalidade 

 
A central de compostagem consiste, fundamentalmente, em dois 
pavilhões e um gabinete de apoio técnico: 
 
Pavilhão de compostagem – possui uma área coberta, não confinada, 
com cerca de 840 m², destina-se às operações de receção e 
compostagem e inclui: zona de descarga (área dotada de unidade de 
desidratação, descarga e movimentação de lamas) zona de digestão 
(dois canais de digestão aeróbica com arejamento). 
 
Pavilhão de ensacagem – possui uma área coberta de 50m², destina-se 
à ensacagem do composto produzido e à sua armazenagem com paletes 
para posterior expedição, possui: zona de ensacagem (zona de 
enchimento de sacos); zona de armazenagem (local de deposição dos 
sacos de composto sobre paletes); 
 
Gabinete de apoio técnico – inclui um edifício com uma área de cerca 
de 20 m² e destina-se ao desenvolvimento de funções múltiplas de 
gestão administrativa, estudos técnicos e convívio. 

 
Características do 

projeto 

 
Descritor património arquitetónico e arqueológico 

 
 

 
O descritor refere a consulta ao Recenseamento Preliminar do 
património de Portel (1993) para confirmar a inexistência de qualquer 
elemento histórico-arqueológico na área de implantação do projeto. 

 
Caracterização da 

situação de 
referência 

 
Não foram definidos impactes. 

 
Identificação de 

impactes 

 
Não foram definidas medidas de minimização. 

 
Medidas de 

minimização 
 
Não foram feitos trabalhos arqueológicos. 

 
Anotações 
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Resumo Não Técnico 
 
“Na área de implantação do projeto e de acordo com o recenseamento 
Preliminar do Património de Portel, (1993), não se verifica a existência de 
qualquer elemento pertencente ao património histórico-arqueológico” (pág. 
6) 

 
Património 

arquitetónico e 
arqueológico 

 
 
Relatório da Consulta Pública 
 
A consulta do público decorreu durante 20 dias úteis, com início a 8 de 
julho e final a 2 de agosto de 1996. 

 
Período 

 
Foi recebido apenas o parecer do Instituto Português do Património 
Arquitetónico e Arqueológico (IPPAR). 

 
Pareceres 

 
“Conforme se declara no relatório, de acordo com LIMA, Paulo, Património 
de Portel, Recenseamento Preliminar, Portel, 1992, “…não se verifica a 
existência de qualquer elemento pertencente ao património histórico-
arqueológico.” 

 
Conteúdos 

 
 
Parecer da Comissão de Avaliação 
 
Eng.º João Freire - DRARN Alentejo; Eng.º Jorge Garcia - DRARN 
Alentejo; Eng.ª Diana Pereira - IPAMB; Eng.º Ricardo Guerreiro - ICN. 

 
Entidades e 

representantes 
 
A CA refere o parecer do IPPAR em fase de consulta pública. Emite 
parecer DESFAVORÁVEL. 

 
Conteúdos 

 
 
Declaração de Impacte Ambiental 
 
A DIA, datada de 18 de setembro de 1996, subscreve o parecer 
DESFAVORÁVEL proposto pela CA. 
 
(A referencia não consta da bibliografia, por não se encontrar disponível 
para consulta) 

 
Conteúdo 
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