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Estudo de Impacte Ambiental (Relatório Síntese) NNAIA - 1527  

 
Projeto de Melhoria das Instalações da Bracamonte - 
Agropecuária, Lda. 

 
Designação 

 
(não aparecem designados) 

 
Equipa técnica 

 
Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de maio; 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril 

 
Enquadramento 

Legal 
 
O projeto localiza-se na Herdade de Vale de Melão de Cima, freguesia 
de Igrejinha, concelho de Arraiolos. 

 
Localização 

 
 
O projeto prevê a remodelação das instalações da Bracamonte devido a 
uma maior necessidade de espaço de modo a possibilitar um aumento 
do número de vacas, de um efetivo de 834 animais para 1400 a longo 
prazo. 
 
A atividade principal consiste na criação de vacas leiteiras e produção 
de leite. 

 
Finalidade 

 
O projeto prevê a melhoria das seguintes instalações existentes na 
Herdade de Melão de Cima: 
 
- Dois estábulos, onde estão as vacas, vitelas e recria; 
- Uma área descoberta destinada à permanência de bezerros no inicio 
de vida e uma outra com cobertura para proteção dos animais; 
- Um pavilhão onde se faz a ordenha, armazenamento de leite, produtos 
químicos e desinfetantes, e onde se situa o escritório; 
- Um armazém onde é guardado o azevém, dois tanques de arejamento, 
casas para os funcionários e respetivas fossas céticas, um depósito de 
gasóleo e silos de ração. 

 
Características do 

projeto 

 
Descritor património arquitetónico e arqueológico 

 
 

 
O descritor refere a consulta do PDM e a realização de trabalho de 
campo. 
 
Encontra-se inventariado e descrito o património classificado existente 
no concelho de Arraiolos. Listado o património arqueológico existente 
no concelho de Arraiolos (com base no Endovélico), e descrito o 
património arqueológico existente na Freguesia de Igrejinha. 
 
Não foi identificado qualquer elemento patrimonial, quer arqueológico 
quer arquitetónico, na área de intervenção. 

 
Caracterização da 

situação de 
referência 

 
Não é referida a avaliação de impactes do descritor Património. 

 
Identificação de 

impactes 

 
Contactar o IPPAR se durante os trabalhos forem encontrados 
quaisquer vestígios arqueológicos. 

 
Medidas de 

minimização 
 
É solicitado pela CA: “o descritor património deverá ser efetuado por um 
arqueólogo devidamente autorizado pelo Instituto Português do 
Património de acordo com o estabelecido no art. 5º do Anexo I do DL 
270/99, de 15 de julho, e o relatório desse estudo deverá ser sujeito a 
aprovação desse Instituto, de acordo com o estipulado nos art. 12º e 14º 

 
Anotações 
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do Anexo I do DL 270/99, de 15 de julho”. 
 
É apresentado em anexo o relatório de trabalhos arqueológicos. 

 
 
Resumo Não Técnico 
 
“Foi efetuado um estudo pela Palimpsesto – Estudo e Preservação do 
Património Cultural, Lda. que constituiu numa análise do património 
cultural existente, sendo que a mesma não considerou que existisse 
qualquer razão que implique a imposição de qualquer tipo de medidas 
minimizadoras ao projeto em avaliação (…)  
Desta forma face aos resultados obtidos, não se considerou que existisse 
qualquer razão que implique a imposição de qualquer tipo de medidas 
minimizadoras ao projeto em avaliação (…)” Pág. 13 

 
Património 

arquitetónico e 
arqueológico 

 
 
Relatório da Consulta Pública 
 
A Consulta Pública decorreu durante 25 dias úteis, entre 14 de agosto 
a 19 de setembro de 2006. 

 
Período 

 
No âmbito da Consulta Pública foi recebido um parecer: (i) Junta de 
Freguesia da Igrejinha 

 
Pareceres 

 
Não se levantaram questões patrimoniais 

 
Conteúdos 

 
 
Parecer da Comissão de Avaliação 
 
Eng.º Luís Miranda; Dr. Rita Cardoso, Eng.º Pedro Antão - Instituto do 
Ambiente; Dra. Alexandra Estorninho - Instituto Português de 
Arqueologia; Arqta. Cristina Salgueiro - CCDR Alentejo. 

 
Entidades e 

representantes 

 
Emite parecer FAVORÁVEL ao projeto CONDICIONADO à apresentação 
de elementos, ao cumprimento das medidas de minimização e planos 
de recuperação paisagística, acompanhamento ambiental da obra e 
monitorização mencionadas: 
 
- Caso seja efetuada alguma intervenção no terreno que envolva 
revolvimento do solo, esta deverá ser alvo de acompanhamento 
arqueológico integral, com prospeção das áreas funcionais da obra. 

 
Conteúdos 

 
 
Declaração de Impacte Ambiental 
 
Emite Declaração de Impacte Ambiental (DIA) FAVORÁVEL 
CONDICIONADA ao cumprimento de todas as condicionantes 
constantes no anexo à presente DIA: 
 
Para o Descrito Património refere na íntegra as medidas propostas pela 
CA. 

 
Conteúdo 

 
 



 

Página 3 de 3 
 

Bibliografia 
 
INSTITUTO DO AMBIENTE (2006) – Parecer da Comissão de Avaliação do 
Projeto de Melhoria das Instalações de Bracamonte (Projeto de Execução). 
13 p. Acessível no Centro de Documentação e Informação da Agência 
Portuguesa do Ambiente, Amadora, Portugal. 
 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. GABINETE DO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DO AMBIENTE (2006) – Declaração de Impacte Ambiental do 
“Projeto de melhoria das Instalações da Bracamonte” (Projeto de 
Execução). 8 p. Acessível no Centro de Documentação e Informação da 
Agência Portuguesa do Ambiente, Amadora, Portugal. 
 
NORCONTROL (2003) – Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de 
Melhoria das Instalações da Bracamonte Agropecuária, Lda. 174 p. 
Acessível no Centro de Documentação e Informação da Agência 
Portuguesa do Ambiente, Amadora, Portugal. 
 
NORCONTROL (2006) – Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte 
Ambiental do Projeto de Melhoria das Instalações da Bracamonte 
Agropecuária, Lda. 18 p. Acessível no Centro de Documentação e 
Informação da Agência Portuguesa do Ambiente, Amadora, Portugal. 
 
SERRA, Miguel e BARBOSA, Rui Pedro (2006) – Relatório do Estudo de 
Impacte Ambiental/Vertente Patrimonial realizado no âmbito do Projeto 
“Melhoria das Instalações da Bracamonte – Exploração Agropecuária, 
Lda., Arraiolos”. 23 p. Acessível na Divisão de Inventário, Documentação 
e Arquivo do IGESPAR, I.P., Palácio Nacional da Ajuda, Portugal. 

 
Documentação 

 


