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1. INTRODUÇÃO 

Pretende o presente relatório acompanhar o Plano de Pormenor na modalidade específica de Plano de 

Intervenção em Espaço Rústico, com a denominação de Plano de Intervenção em Espaço Rústico das Caldeirinhas, 

(adiante designado por Plano), desenvolvendo os seguintes pontos: 

- Enquadramento do Plano; 

- Situação atual da área de intervenção; 

- Enquadramento nos Instrumentos de Gestão do Território; 

- Qualificação e Classificação do solo; 

- Operação de transformação fundiária 

- Rede geodésica, cartografia e imites administrativos. 

 

 
- FIG 1 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO  

(excerto da Fotografia aérea de 2015, Licença de utilização n.º181/18 da DGT) 
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2. ENQUADRAMENTO 

O objeto do Plano é a área de implantação da atividade agropecuária de produção de leite bovino, que se 

desenvolve há cerca de 19 anos, na Herdade das Caldeirinhas pela Sociedade Agropecuária da Caldeirinha, lda 

(NIF 505249804), com a licença de exploração n.º 147/2014 (proc. 009454/01/AL)1, com a denominação de 

Herdade das Caldeirinhas (NRE 3066253), sob contrato de arrendamento com Van Hal Veehouderij BV na 

qualidade de proprietário do prédio rústico denominado Herdade das Caldeirinhas inscrito na matriz predial sob 

o Art.º 10 Secção P – Freguesia de Caia, São Pedro e Alcáçova.2 

A oportunidade de elaboração do Plano surge da necessidade de alterar o uso previsto em Plano Diretor Municipal 

(PDM) para a área do Plano de a I2 – Unidade Industrial das Caldeirinhas para I2 - Unidade Agropecuária das 

Caldeirinhas encontrando assim enquadramento no regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola 

(RJOAH), Decreto-Lei n.º 269/82, de 10/07 e na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2002 e respetiva legislação 

complementar e regular a ampliação do polígono que delimita a I2 com uma área máxima de 2,2ha para um 

polígono de implantação de 11,37ha no sentido de dar cumprimento às condicionantes elencadas pela decisão 

favorável condicionada da Declaração de Impacte Ambiental (DIA)3, conforme se descreve adiante no capítulo 3 

do presente relatório. 

A exploração foi alvo de Avaliação de Impacte Ambiental, no âmbito do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de 

outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro, tendo obtido uma DIA favorável 

condicionada, datada de 9 de setembro de 20134.  

A implementação deste Plano permitirá um tratamento mais detalhado ao nível da ampliação das construções 

existentes e da implantação de novas edificações e de novas áreas impermeáveis necessárias e destinadas a 

aumentar a sua capacidade de produção de leite e n.º de encabeçamento de animais até ao máximo de 765cn5 

definidas na Licença de Exploração 147/2014, (em acordo com o ponto 1 da DIA)6, bem como a melhoria de 

condições para os animais definidas no mesmo documento normativo. 

O presente plano conforma as diretivas aí definidas assim como os condicionalismos referidos no parecer da 

DGADR, relativo à pretensão de ampliação de instalações de exploração submetido a esta entidade, datado de 10 

de julho de 20177. 

A exploração obteve ainda a deliberação camarária de reconhecimento de interesse público municipal, tendo em 

conta que a mesma gerou impactos positivos no setor socio-económico, contribuindo positivamente para o 

 
1 Anexo 1.1 licença de exploração n.º 147/2014. (ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.1LicençaExploração) 
2 Anexo 6 Declaração Arrendamento, (ficheiro 1207_PIER_ea 09_Anexo6(Arrendamento)) 
3 Anexo 1.2 Declaração de Impacte Ambiental (ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.2DIA328) 
4 Anexo 1.2 Declaração de Impacte Ambiental (ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.2DIA328) 
5Cabeça normal — CN - unidade de equivalência usada para comparar animais de diferentes espécies ou categorias, em função das suas necessidades 

alimentares e dos níveis de excreção de azoto 
6Anexo 1.2 Declaração de Impacte Ambiental (ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.2DIA328), pág. 1 
7 Anexo 1.3 parecer da DGADR relativo a Pretensão de ampliação de instalações de exploração. (ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.3Parecer Final da 

DGADRE) 
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produto interno do Município e da Região, bem como para o benefício do sistema económico local, associando 

também a criação e manutenção de postos de trabalho.8 

Para sistematização dos processos relativos a esta exploração apresenta-se o seu historial no quadro I: 

QUADRO I – HISTORIAL DE PROCESSOS 

Processos 
Área de construção 
(Ac) (m2) 

Área de implantação 
do edifício (Ai) (m2) 

Observações 

Alvará 115/2003  3825 3825 

Correspondente à Vacaria nomeadamente aos 
edifícios 2 – escritório e ordenha (438m2), edifício 
3 – pavilhão pré-parto (811m2) e edifício 4 – 
estábulo para animais (2.576m2), identificados na 
planta geral (Anexo 2) 

Alvará 61/2007  418,55 256 

Correspondente unicamente à construção da 
habitação, com dois pisos, correspondente ao edifício 
n.º1 segundo a planta geral (ver Anexo 2) 

Alvará 19/2012  5395 5395 

Correspondente ás construções do Estábulo (edifício 7 
com 4.145m2) e Armazém (edifício 8 com 1.250m2), 
segundo a planta geral (ver Anexo 2) 

Total 9638,55 9476   

    

Processo para nova desafetação 
do solo RAN, datado de 2013 
(Proc. 87/RAN/2013) 

    não concluído 

Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA) que termina o processo de 
Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) à exploração 

    5 de setembro 2013 

Licença da REAP n.º 147/2014      proc. 009454/01/AL 

Reconhecimento de Interesse 
Público Municipal na 
regularização do 
estabelecimento ou instalação da 
Sociedade Agropecuária 
Caldeirinha Lda. 

    12 nov. 2015 

Pretensão de ampliação de 
instalações de exploração 
submetido à DGADR 

    

Parecer favorável condicionado da DGADR, relativo à 
pretensão de ampliação de instalações de exploração 
submetido a esta entidade, datado de 10 de julho de 
2017 

 

O presente Plano tem uma área de intervenção de 113698 m2 (11,37ha) integrada no Prédio Rústico denominado 
Caldeirinhas - Art.º Matriz 10 Secção P – Freguesia de Caia, São Pedro e Alcáçova, com 48,16 ha9, no qual e em 
conjunto com outros prédios se desenvolve a atividade de Pecuária lntensiva — Vacas Leiteiras pela Sociedade 
Agropecuaria da Caldeirinha, Lda, numa área total de cerca de 221,50 ha. 

Os objetivos do Plano aplicam-se apenas à sua área de intervenção desenvolvendo-se na restante área da 

propriedade as atividades agrícolas de produção de forragens e pastorícia. 

 
8 Anexo 1.4 Deliberação camarária de 28 de outubro de 2015 e certidão da ata da sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 9 de novembro 2015. 

(ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.4-I.P.M. 10 nov 2015 CME) 
9 Anexo 1.5. Caderneta do prédio rústico que integra a área de intervenção do Plano. (ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.5Caderneta). 
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A área do Plano é afetada pelas seguintes condicionantes, abrangendo toda a área da propriedade e toda área de 

intervenção não havendo assim alternativa de implantação, nomeadamente: 

• Reserva Agrícola Nacional, (RAN); 

• Aproveitamento Hidroagrícola do Caia; 

• Rede Natura 2000, 30 PTCON0030 Sítio do Caia 31.087,07ha -Região Biogeográfica Mediterrânica. 

Resumidamente os totais das áreas existentes e propostas são as seguintes: 

• Construções existentes (área) –          11791m2 

• Área Impermeabilizada Existente (inclui edificações, pavimentos e lagoas) –     32238m2 

• Área de Impermeabilização permitida, pelo PDM Elvas -        22000m2 
no âmbito do artigo 13º ESPAÇO INDUSTRIAL E INDUSTRIAL 

PROGRAMADO - UNIDADE AGRO INDUSTRIAL DAS CALDEIRINHAS 

• Construções propostas no P.I.E.R. (área) -         19745m2 

• Área a Impermeabilizar Proposta PIER ( a crescer à existente) –       37260m2 

• Área de máxima de Impermeabilização proposta no âmbito do PIER     69498m2 
e do artigo 13º Espaço Industrial e Industrial Programado - Unidade 
Agro-Industrial das Caldeirinhas, definido pelo PDM. 

• Área do PIER a classificar como unidade agropecuária procedendo com a sua aprovação a alteração da 

designação de I2 - Unidade Agro-Industrial das caldeirinhas para I2 - Unidade Agropecuária das 

Caldeirinhas encontrando assim enquadramento no regime jurídico das obras de aproveitamento 

hidroagrícola (RJOAH), Decreto-Lei n.º 269/82, de 10/07 e na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2002 

e respetiva legislação complementar 

 – I2 – Unidade Agropecuária das Caldeirinhas -        113698m2 

Os cálculos dos índices urbanísticos são feitos considerando a área do Plano, ou seja, 11,37 ha (ou 113698m2) e 

aplicam-se apenas à sua área de intervenção regendo-se a restante área da propriedade pelo definido no Plano 

Diretor Municipal em vigor. 
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FIG 2 - FOTOGRAFIA AÉREA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO  
(excerto da Fotografia aérea de 2015, Licença de utilização n.º181/18 da DGT) 

 

2.1. ENQUADRAMENTO LEGAL DO PLANO 

Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 2.º, do artigo 69.º e artigo 76.º do D.L. n.º 80/2015 de 14 de Maio, 

por solicitação da Sociedade Agropecuária da Caldeirinha, lda, a Câmara Municipal de Elvas entendeu oportuno 

deliberar no sentido da elaboração do Plano de Intervenção em Espaço Rústico das Caldeirinhas. 

O Plano será elaborado nos termos do Decreto - Lei n.º 80/2015, de 14 de maio e nos termos do Decreto – Lei 

n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto – Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, 

e obtém como referência estratégica o conteúdo dos termos de referência consubstanciados neste 

documento. 

O Plano será executado com recurso a contratação de consultoria privada a contratar pelo promotor, nos 

termos do artigo 79º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de Maio. 

A área em questão, integrada na sua totalidade em solo rural, assumirá a modalidade específica de Plano de 

Intervenção em Espaço Rústico, nos termos da alínea c) do artigo 103º e 104º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, do D.L. n.º 80/2015 de 14 de Maio pelo que se tomará a designação de 

Plano de Intervenção em Espaço Rústico das Caldeirinhas (adiante designado por Plano). 
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2.2. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

A exploração agro-industrial foi sujeita a Estudo de Impacte Ambiental no âmbito de da alínea b) do n.º3 e n.º4 

do artigo 1º do DL 197/2005 de 8 de novembro10, por se tratar de uma pecuária intensiva com mais de 500 

bovinos efetivos, possuindo da Secretaria de Estado do Ambiente uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

de 2013 onde referem que foi consultada a Câmara Municipal de Elvas e a entidade regional da Reserva 

Agrícola Nacional, concluindo por decidir por um parecer favorável condicionado às imposições legais que 

existem em relação à exploração em causa, nomeadamente o respeito pela área de impermeabilização de 2,2 

ha que a Comissão de Avaliação considerou esgotada, por se encontrar em causa para além dos edifícios, toda 

a zona necessária de lagoas e silos, para a reciclagem das areias e tratamento dos efluentes.11 

Considerando a atual capacidade da exploração agro – industrial, e o facto de não se pretender incluir no Plano 

novos usos ou o aumento do número de efetivos animais, que constituam o enquadramento para a sujeição a 

avaliação de Impacte ambiental ou a avaliação de incidências ambientais, e considerando ainda que o presente 

vem dar resposta a algumas condicionantes enunciadas na DIA, entende-se que o mesmo dispensa Avaliação 

Ambiental Estratégica, mais ainda por manter o uso já definido em Plano Diretor Municipal, nos termos do n.º 

1 do artigo 78º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de Maio. 

 

2.3. OPORTUNIDADE DE ELABORAÇÃO DO PLANO E ADEQUABILIDADE DA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA 

DISCIPLINA URBANÍSTICA E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO12 

A presente proposta de elaboração de Plano surge na sequência da evolução da laboração da unidade 

agropecuária necessitar de ampliar as áreas edificadas que excedem o índice previsto no ARTº 13º ESPAÇO 

INDUSTRIAL E INDUSTRIAL PROGRAMADO - UNIDADE AGRO INDUSTRIAL DAS CALDEIRINHAS, com 2,2 ha de área máxima 

de impermeabilização que o Regulamento do PDM Elvas estipula. 

A atividade agropecuária que já se desenvolve há cerca de 19 anos, (A “Sociedade Agropecuária Caldeirinha Lda” 

foi criada em Dezembro de 2001, com o objetivo de se dedicar à produção leiteira, conforme se desenvolve no ponto 3.5 

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA do presente relatório), que tem vindo a aumentar a sua capacidade 

de produção de leite e n.º de encabeçamento de animais até ao máximo de 765 cabeça normais (cn), número 

definido no REAP13 e DIA14, assim como a melhoria de condições para os animais. O efetivo bovino conta com 

550 vacas adultas (dos que 490-500 em produção) e respetivas crias (400 entre 0 e 2 anos).  

Uma vez que se verifica existirem no local as condições propícias, para a evolução, tanto ao nível da melhoria 

e constante modernização da exploração, como a dimensão da propriedade e a sua grande capacidade de 

produção agrícola permite alimentar os animais, prevê-se igualmente a futura necessidade de mais 

construções, principalmente no que toca a pavilhões, para armazenamento de toda a espécie (equipamento 

leve e pesado, oficina palha para as camas e alimento, etc.). 

 
10 Que altera o DLn.º69/2000 de 3 de maio 
11 Anexo 1.2 Declaração de Impacte Ambiental (ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.2DIA328) 
12 In “ Termos de referência para a elaboração do Plano de Intervenção em Espaço Rústico das Caldeirinhas”. Câmara Municipal de Elvas. 
13 Anexo1 Licença de Exploração (ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.1LicençaExploração) 
14 Anexo 1.2 Declaração de Impacte Ambiental( ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.2DIA328) 
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Neste contexto e porque qualquer ampliação que se pretenda, tanto presentemente como no futuro, 

encontra-se em desconformidade com os instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o PDM de Elvas, 

já que as construções efetuadas excedem o seu limite, 2,2ha e esgotada a possibilidade de legalização ao 

abrigo do Decreto lei 165/2014 que estabelece com caráter extraordinário a possibilidade de corrigir a 

situação, vem o presente Plano criar as condições de resolver este assunto bem como acautelar as ampliações 

futuras. 

A elaboração deste plano visa criar um instrumento de planeamento territorial que articule a situação 

existente e as perspetivas futuras, promovendo um desenvolvimento rural ajustado à diversidade do território 

municipal.  

Numa ótica de expansão da atividade agropecuária, deverá o plano definir um modelo de ordenamento do 

espaço rural que beneficiando das potencialidades endógenas, potencie o seu desenvolvimento.  

Deste modo deve o plano promover medidas de:  

- gestão sustentável do espaço rural e dos recursos naturais;  

- potenciação da economia e do emprego;  

- promoção de condições de criação de postos de trabalho;  

- crescimento sustentável das instalações agropecuárias  

Assim dever-se-á tirar partido das potencialidades da área de intervenção, tendo como objetivo a gestão, a 

conservação e a valorização dos recursos naturais e culturais existentes, assegurando o equilíbrio de usos, a 

qualificação das paisagens e o desenvolvimento económico sustentável, potenciando oportunidades de 

fixação das populações nas áreas rurais. 

 

2.4. DEFINIÇÃO DA BASE PROGRAMÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO URBANÍSTICA 

São fundamentos programáticos do Plano: 

• Alteração da designação de I2 - Unidade Agroindustrial das caldeirinhas para I2 - Unidade 

Agropecuária das Caldeirinhas encontrando assim enquadramento no regime jurídico das obras de 

aproveitamento hidroagrícola (RJOAH), Decreto-Lei n.º 269/82, de 10/07 e na redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 86/2002 e respetiva legislação complementar, promovendo essa correção nas peças 

que constituem o PDM, nomeadamente no regulamento e plantas de ordenamento e condicionantes, 

uma vez que não se trata de uma zona industrial ou agroindustrial, a qual não tem enquadramento 

no disposto no RJOAH, em particular no que se refere ao articulado do artigo 95.º, o que também se 

infere dos artigo 17.º e 18.º do Regulamento do PDM 

• Necessidade de regular a ampliação do polígono que delimita a I2 – Unidade Industrial das 

Caldeirinhas, que no PDM atual estipula uma área máxima de 2,2ha para impermeabilizações do solo 

para desenvolvimento da atividade agropecuária; 
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• Enquadrar as condicionantes elencadas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida em 5 de 

setembro 2013, sobre a instalação de pecuária intensiva — vacas leiteiras da Herdade das 

Caldeirinhas; 

• Estabelecimento dos critérios de edificação, nomeadamente com o aumento da área de 

armazenagem e capacidade de saída de produto final; 

• Garantia da sustentabilidade agropecuária; 

• Incremento da capacidade na área da produção de leite; 

• Salvaguarda e valorização dos recursos locais; 

Os objetivos e índices definidos no Plano aplicam-se apenas à sua área de intervenção regendo-se a restante 

área da propriedade pelo definido no Plano Diretor Municipal em vigor. 

O presente Plano tem uma área de intervenção de 113698,391m2 (11,37ha) integrada no Prédio Rústico 

denominado Caldeirinhas - Art.º Matriz 10 Secção P – Freguesia de Caia, São Pedro e Alcáçova, com 48,155 

ha, no qual e em conjunto com outros prédios rústicos se desenvolve a atividade de pecuária intensiva de 

vacas leiteiras pela Sociedade Agropecuária da Caldeirinha, Lda, numa área total de cerca de 221,50 ha. 

 

2.5. CONTEÚDO MATERIAL DO PLANO  

O Plano adotará o conteúdo material e documental estabelecido na legislação em vigor, estabelecendo, 

nomeadamente:  

• A definição e caracterização da área de intervenção, identificando os valores culturais e naturais a 

proteger caso existam; 

• O desenho da parte construída e proposta, exprimindo a definição dos espaços agropecuárias de 

produção e transformação e armazenamento, de circulação viária, pedonal e locais de estacionamento, 

alinhamentos, implantações, modelação do terreno, distribuição volumétrica, bem como a localização 

dos equipamentos e zonas verdes não produtivas; 

• A distribuição de funções e a definição de parâmetros urbanísticos, designadamente índices, número de 

pisos e cérceas; 

• Os Indicadores relativos às cores e materiais a utilizar; 

• As operações de conservação e reabilitação das construções existentes; 

• A implantação das redes de infraestruturas existentes e a manter, com delimitação objetiva das áreas a 

elas afetas; 

• A identificação dos sistemas de execução do plano e a programação dos investimentos privados; 

• A estruturação da parte de produção agrícola; 

• Enquadrar as condicionantes identificadas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) de 5 de setembro 

2013; 
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2.6. CONTEÚDO DOCUMENTAL 

Nos termos do n.º 1 e n.º 2 do artigo 107.º do Decreto – Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e o que consta no Decreto 

– Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto – Lei n.º 278/2007, de 1 de 

agosto, o Plano deverá integrar todos os elementos necessários a um completo entendimento do modelo 

proposto e à sua operacionalização, nomeadamente: 

• Regulamento 

• Planta de implantação 

• Planta de condicionantes 

O Plano será acompanhado por: 

• Relatório, contendo a fundamentação técnica das soluções propostas no plano, suportada na 

identificação e caracterização objetiva dos recursos territoriais da sua área; 

• Programa de execução das ações previstas; 

• Plano de financiamento e fundamentação da sustentabilidade económica e financeira. 

O Plano será acompanhado pelos elementos complementares: 

• Planta de localização 

• Planta da situação existente 

• Plantas contendo os elementos técnicos definidores da modelação do terreno, cotas mestras, 

volumetrias, perfis longitudinais e transversais dos arruamentos e traçados das infraestruturas; 

• Relatório sobre recolha de dados acústicos ou mapa de ruído, nos termos do n.º 2 do artigo 7.o 

do Regulamento Geral do Ruído 

• Participações recebidas em sede de discussão pública e respetivo relatório de ponderação; 

• Ficha dos dados estatísticos, em modelo a disponibilizar pela Direção-Geral do Território. 
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3. OBSERVÂNCIA DA DECLARAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)15 

Neste capítulo descreve-se as propostas do Plano no sentido de dar cumprimento às condicionantes elencadas 

pela decisão favorável condicionada da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), que se encontrem no âmbito e 

área do Plano, mais concretamente aos pontos 2 e 4 e ainda às medidas de minimização 10 e 3016. Relativamente 

às restantes condicionantes da DIA, estão fora do âmbito deste plano sendo medidas de gestão da atividade. 

Ponto 2 – Interditar a construção de qualquer infraestrutura em solos pertencentes a Reserva Agrícola Nacional, dado que foi esgotada a 

área de 2.2 ha entretanto desafetada desta servidão e integrada no PDM de Elvas como área agroindustrial. Para a restante área já 

construída que ocupa solos da RAN, proceder a respetiva regularização, devendo, para o efeito, ser instruído o respetivo processo junto da 

Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, de acordo com o previsto no Anexo II da Portaria n.° 162/2011, de 18 de abri. 

A oportunidade de elaboração do Plano de surge da necessidade de ultrapassar os índices previstos no atual 

PDM de Elvas para esta categoria de espaço específica, designadamente no que respeita à área de 

impermeabilização permitida e pretende regular a ampliação do polígono que delimita a I2 com uma área 

máxima de 2,2ha para um polígono de implantação de 11,37ha, para permitir posterior processo de 

licenciamento dando assim cumprimento ao ponto 2 da DIA. 

Ponto 4 - Implementar faixas de intervenção condicionada, com 10 m de largura, ao longo das linhas de agua que delimitam a exploração, 

para além das faixas associadas ao domínio hídrico legalmente consagrado, com o objetivo de proteção da  galeria ripícola associada. 

Ainda relativamente ao cumprimento das medidas definidas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) de 2013 

e mais concretamente ao seu ponto 417, cumpre esclarecer que as linhas de água que delimitam a exploração18, 

têm o leito fora da área de intervenção do plano, (como se pode ver no excerto da Planta de Localização com 

base na Carta Militar e das fotografias aéreas de 2006 e 2019 que se apresentam nas figuras 4, 5 e 6 

respetivamente), e não apresentam galeria ripícola. No entanto o Plano considerou uma faixa, com 10 m de 

largura ao longo do limite do Plano, com de intervenção condicionada e a plantação de cortinas arbóreas nesta 

faixa, respeitando cumulativamente a servidão às infraestruturas do Aproveitamento Hidroagrícola do Caia 

(AHC). 

 
15 Anexo 1.2 Declaração de Impacte Ambiental (ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.2DIA328 
16 Anexo 1.2 Declaração de Impacte Ambiental (ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.2DIA328), pág. 1 
17 Anexo 1.2 Declaração de Impacte Ambiental (ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.2DIA328) 
18 Anexo 1.2 Declaração de Impacte Ambiental (ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.2DIA328m. Ponto 4 da Pag.1 
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- FIG 4 – EXCERTO DA EXCERTO DA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

Efetivamente, como referido no capítulo 2, a área do Plano corresponde a parte do prédio rústico denominado 

Herdade das Caldeirinhas inscrito na matriz predial sob o Art.º 10 Secção P – Freguesia de Caia, São Pedro e 

Alcáçova, onde se desenvolve a atividade, sendo este delimitado a este e oeste pelo rio Caia e pelo barranco 

da Enxara, (figura 5 e 6), ambos fora da área de intervenção do Plano, apresentando apenas o rio Caia uma 

galeria ripícola. A linha de água que se vê na figura 4 da Carta Militar, a atravessar a área do Plano, corresponde 

a uma linha de drenagem no início de cabeceira e cujo leito foi alterado pela implantação das lagoas de 

chorumes e dos pivots de rega, (como se pode ver na figura 5 e 6), fazendo agora o seu percurso num canal 

paralelo ao limite este do Plano. Esta linha de água não apresenta galeria ripícola neste período temporal. 

 

 
FIG 5 – EXCERTO DA FOTOGRAFIA AÉREA DE 2004-2006) 

(DGT, Data de Referência: 01-01-2010) 
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FIG 6 –EXCERTO DA FOTOGRAFIA AÉREA DE 2019 

(DGT, Ortofotos 1:10 000, resolução 40 cm de todo o concelho de Elvas – 2020) 

 

Medida de minimização 10 – Manter, nas faixas de intervenção condicionada, vegetação herbácea, de preferência em sequeiro, não 

podendo realizar-se espalhamento de efluentes pecuários e a sua gestão deve incluir o corte com meios que não mobilizem o solo. Os 
objetivos desta medida estão relacionados com o aumento da proteção à galeria ripícola do curso de agua para reduzir a probabilidade do 
efluente contaminar a massa de agua, o habitat e as espécies da fauna e da flora, aumentar o nível de biodiversidade que a criação de um 
mosaico e diversidade cultural por norma potencia. 

As Áreas Agrícolas definidas na Planta de Implantação visam cumprir a medida 10 da DIA. Nestas áreas 
agrícolas, de intervenção condicionada, dever-se-á manter vegetação herbácea, de preferência em sequeiro, 
não podendo realizar-se espalhamento de efluentes pecuários e a sua gestão deve incluir o corte com meios 
que não mobilizem o solo.  

Os objetivos desta medida 10 da DIA, estão relacionados com “o aumento da proteção à galeria ripícola do 
curso de água para reduzir a probabilidade do efluente contaminar a massa de água, o habitat e as espécies 
da fauna e da flora, aumentar o nível de biodiversidade que a criação de um mosaico e diversidade cultural por 
norma potencia”19. 

Medida de minimização 30 – Implementar uma cortina arbórea no limite norte da exploração com o objetivo de ocultar o perfil dos 

pavilhões. 

Na Planta de Implantação é representada uma área denominada Cortina Arbórea com o objetivo de ocultar o 
perfil dos pavilhões no âmbito do cumprimento à medida de minimização 3020., definida na Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA) e complementarmente o ponto 4. 

A cortina arbórea deverá ser definida em projeto específico devendo ser composta por espécies autóctones 
na área indicativa com representação na Planta de Implantação e que a sua execução terá de cumprir com o 
disposto no RJOAH e cumulativamente com as disposições do art.º 7.º do Regulamento do PIER. 

Relativamente às restantes condicionantes da DIA, estão fora do âmbito deste plano sendo medidas de gestão da 

atividade. 

 

 
19 In Declaração de Impacte Ambiental (ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.2DIA328m. Pág. 2. 
20 Anexo 1.2 Declaração de Impacte Ambiental (ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.2DIA328m. Pág. 3. 
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4. SITUAÇÃO ATUAL 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO 

O presente Plano tem uma área de intervenção de 113698m2 (11,37ha) integrada no Prédio Rústico 

denominado Caldeirinhas - Art.º Matriz 10 Secção P – Freguesia de Caia, São Pedro e Alcáçova, com 48,16 ha, 

no qual e em conjunto com outros prédios se desenvolve a atividade de pecuária intensiva — Vacas Leiteiras 

pela Sociedade Agropecuária da Caldeirinha, Lda., numa área total de cerca de 221,50 ha. 

QUADRO II – QUADRO COM IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS 

 

N.º REGISTADO EM 

CONSERVATÓRIA  
CADERNETA DO REGISTO 

PREDIAL 

N.º ARTIGO 

MATRICIAL  
CADERNETA PREDIAL 

URBANA 

NATURE

ZA 
DESCRIÇÃO CONFRONTAÇÕES 

PROPRIETÁRIO 

ATUAL 
N.º DO 

REGISTO 

ÁREA 

TOTAL 

(ha) 

N.º DO 

ARTIGO 

ÁREA 

TOTAL 

(ha 

  NORTE SUL 
NASCENTE 

(E)   
POENTE 

(O)  

Van Hal 
Veehouderij B. 
V.  

 48,16 10   48,16 Rústica Produção agrícola, 
(culturas arvenses e 
prado natural), com 

linha de água natural.  

Terreno 
do 

próprio 

Terreno 
do 

próprio 

Terreno 
do 

próprio 

Terreno 
do 

próprio 

Van Hal 
Veehouderij B. 
V.  

  2776 0,43 Urbana Armazéns e atividade 
industrial 

Terreno 
do 

próprio 

Terreno 
do 

próprio 

Terreno 
do 

próprio 

Terreno 
do 

próprio 

Van Hal 
Veehouderij B. 
V.  

  2777 0,037 Urbana Habitação Terreno 
do 

próprio 

Terreno 
do 

próprio 

Terreno 
do 

próprio 

Terreno 
do 

próprio 

 

Esta propriedade é na sua totalidade afeta à exploração agropecuária e à produção de forragens. 

O relevo do terreno é suave, caracterizado pela ocorrência de solos predominantemente de origem xistosa, 

pardos, mediterrânicos, argilo-calcários e argilosos, com menor expressão. 

O edificado existente procurou uma imagem tradicional, quer na área afeta à gestão quer na de produção e 

armazenamento. 

As infraestruturas existentes e a manter são de abastecimento de água através de regadio, do Sistema de 

distribuição da Barragem do Caia e dois poços existentes na exploração. 

Os efluentes são utilizados para fertilização dos campos, onde a parte líquida é parcialmente usada para 

fertirrigação e o efluente solido armazenado em cisterna e posteriormente distribuído por reboques próprios 

para aplicação. Relativamente ao tratamento das águas residuais, existe um sistema próprio de tratamento e 

apropriado ao tipo de efluentes. 

Além da produção de leite de bovino, e produção de forragens, também produz eletricidade solar, em 320 

placas solares, com uma capacidade no pico de 67 kWh. 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO ARQUITETÓNICA DO EDIFICADO 

EDIFÍCIO PARA HABITAÇÃO, em tipologia tradicional de dois pisos, numa imagem de construção sóbria e simples, 
com geometria regular de fenestrações pequenas, com cobertura de quatro águas, constituída por telha 
cerâmica. 

EDIFÍCIOS AGRÍCOLAS, em estrutura e ferro e cobertura, construídas entre 2002 e 2014 e cujas áreas se encontram 
no Quadro III: 

QUADRO III– QUADRO DE ÁREAS EXISTENTES 

  
Área da 

propriedade (m2) 
Área do Plano 

(As) (m2) 
Área construção 

(Ac) (m2) 
Área impermeável 

(Aimp) (m2) 
Uso 

1   320 320 Habitacional - Habitação do proprietário 

1a   96 97 Habitacional - Piscina 

2   196 196 Agropecuária - Lab.º/Refeitório 

3   4 387 4 387 Agropecuária - Vacaria 

4   1 078 1 078 Agropecuária - Telheiro 

5   270 270 Agropecuária - Construções gerais 

6   1 018 1 018 Agropecuária - Vacaria - ordenha 

7   319 319 Agropecuária - Vacaria - viteleiro 

8   2 633 2 633 Agropecuária - Vacaria 

9   44 44 Agropecuária - Boxes 

10   1 255 1255 Agropecuária - Armazém 

11   29 29 Agropecuária - Construções gerais 

12   14 14 Agropecuária - Construções gerais 

13   113 113 Agropecuária - Construções gerais 

14   9 9 Agropecuária - Construções gerais 

15    10 026 Agropecuária - Silos 

16    8 091 Agropecuária - Lagoas de chorumes 

17    2 272 Agropecuária - Pavimento impermeável 

18    58 Agropecuária - Pavimento impermeável 

19   10 10 Agropecuária - Construções gerais 

TOTAIS 481 550 113 698 11 791 32 238   
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FIG 3 - FOTOGRAFIA DO ESTÁBULO 3 (REFERIDO NO QUADRO III). (Fotografia do Requerente) 

 
FIG 4 - FOTOGRAFIA DO INTERIOR DA VACARIA 3 (REFERIDO NO QUADRO III). (Fotografia do Requerente) 
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FIG 5 - FOTOGRAFIA DA ZONA DE RECICLAGEM DAS AREIAS UTILIZADAS NAS CAMAS. (Fotografia do Requerente) 

 
FIG 6 - FOTOGRAFIA DA ZONA DE TRATAMENTO DOS EFLUENTES. (Fotografia do Requerente) 

 
FIG 7 - FOTOGRAFIA DO INTERIOR DA VACARIA 8 (REFERIDO NO QUADRO III). (Fotografia do Requerente) 
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4.3. CARACTERIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

4.3.1. Instalações elétricas 

A alimentação de energia elétrica é feita através de PT com um transformador de 250KVA e de um sistema de 

segurança (em caso de falha no abastecimento) de um gerador de 100KVA. As 320 placas solares, com uma 

capacidade no pico de 67 kWh de eletricidade solar, produzem energia vendida à rede em sistema de micro-

produção. 

4.3.2. Rede de abastecimento de água 

A água para abastecimento humano é proveniente de dois furos existentes na propriedade.  

A água para a atividade pecuária, (abeberamento de gado e limpeza) vem do conjunto de 2 furos (um principal, 

outro de reserva/reforço) anteriormente referidos e que se situam ao junto do edifício 11. 

O abastecimento de água através do Sistema de distribuição da Barragem do Caia e os dois poços servem 

apenas para regas das culturas forrageiras. 

4.3.3. Saneamento. 

Relativamente ao tratamento das águas residuais, existe um sistema próprio de tratamento e apropriado ao 

tipo de efluentes. Os efluentes resultantes da atividade agrícola são reaproveitados na fertilização dos campos. 

4.4. CARACTERIZAÇÃO PAISAGÍSTICA E AMBIENTAL 

A área do Plano integra uma vasta planície aluvionar do rio Caia, numa paisagem dominada pelas culturas de 

estrato herbáceo e marcada pelos pivots de rega, sobressai por isso também, a galeria ripícola arbórea do rio 

Caia na linha de horizonte. Também no horizonte se distingue a silhueta da cidade de Elvas. A área de 

intervenção, no entanto, concentra uma vasta estrutura edificada de apoio à atividade agropecuária incluindo 

ainda a habitação do proprietário. 

4.5. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA 

A “Sociedade Agropecuária Caldeirinha Lda”, contribuinte n.º 505 249 804, com sede na Herdade das 

Caldeirinhas, inscrita sob o Art.º 10, Secção P, descrito na Conservatória do Registo Predial da freguesia de Caia 

e S. Pedro, com Apartado 306, 7350 Elvas, foi criada em dezembro de 2001, com o objetivo de se dedicar à 

produção leiteira, tendo arrendado para o efeito, em julho de 2002, dois prédios rústicos limítrofes, a Herdade 

das Caldeirinhas21 e a Herdade do Monte Campo, sitos na freguesia de Caia e São Pedro, e Ajuda, Salvador e 

Santo Ildefonso respetivamente, ambos do concelho de Elvas. 

No total a exploração tem a área de 221,50 ha, conforme IE, dos quais 210ha são agricultáveis, destinando-se à 

produção de forragens para alimentação do efetivo bovinos leite e ao seu pastoreio, em parte da área. O regadio 

da exploração é feito a partir do sistema de distribuição da barragem do Caia, e dois poços existentes na 

exploração. 

A empresa tem vindo a realizar progressivamente diversos investimentos para melhoria das condições da 

exploração, de forma a cumprir as normas de proteção e preservação do ambiente, consolidando assim a sua 

 
21 Anexo 6 Declaração de Arrendamento (ficheiro 1207_PIER_ea 09_Anexo6(Arrendamento)). 
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produção leiteira, tendo concluído em outubro de 2014, um conjunto de investimentos aprovados no âmbito 

do PRODER, Ação 111, para a melhoria das condições de higiene, alimentação, produção e bem-estar animal da 

exploração.  

Não é objetivo aumentar o efetivo pecuário da exploração, mas sim dar continuidade ao trabalho de melhoria 

das condições de produção da exploração, aumentar a eficácia de todas as tarefas realizadas, e 

consequentemente melhorar a qualidade e quantidade da produção leiteira. 

AGRICULTURA E PECUÁRIA: 

A atividade agrícola é direcionada para a produção de alimento para o efetivo pecuário. 

Sequeiro – 55 ha de azevém 

Regadio – 155ha, dos quais 115ha com 2 culturas, milho na Primavera/Verão e azevém no Outono/Inverno, 

10ha de milho e 30ha com luzerna 

A luzerna é uma cultura melhoradora do solo, com ausência de fertilização azotada (porque produz o 

próprio azoto através de azoto-bactérias-rizobium), e tem custos de exploração e necessidades alimentares 

bastante inferiores ao milho e azevém. A luzerna é uma fonte de proteína de alta qualidade, que substitui 

uma boa parte das matérias-primas de maior valor proteico, permitindo a otimização da autonomia 

alimentar da exploração. 

A cultura de milho é utilizada em silagem como alimento energético e fibroso para os animais em produção. 

O seu potencial produtivo, em conjunto a possibilidade de rega, traduz-se numa cultura de grande 

rendimento. 

Entre o ciclo de milho, a terra tem uma cultura intercalar, mas produtivo, de azevém. Regra geral é semeado 

em setembro, e leva 3 a 4 cortes, ate à época de sementeira do milho. Fora da área de pivôs, a terra é 

utilizada para uma cultura de inverno (sequeiro) de azevém. 

O efetivo bovino conta com 550 vacas adultas (dos que 490-500 em produção) e respetivas crias (400 entre 

0 e 2 anos). Prevê-se que com os melhoramentos de bem-estar animal, conseguiremos reduzir o número 

de crias necessário para substituição. 

Os animais de produção estão sempre em estábulo. Os animais em período seco (de 60 ate 20 dias antes 

de parto) estão em modo semi-estabulado (tem acesso a campo), e os animais de recria de 17- 23 meses 

e 5-9 meses também estão em modo semi-estabulado. Os outros estão sempre estabulados. 

O leite é entregue na sua maioria a uma cooperativa (proleite). O gado de refugo costuma de sair 

mensalmente. 

Os efluentes são utilizados para fertilização dos campos. Alguma da parte líquida por ferti-rega, o restante 

e o solido por cisterna e reboques próprios de aplicação.  

A exploração esta licenciado conforme REAP22. 

 

 
22 Anexo 1.1 Licença de Exploração (ficheiro 1207_PIER_ea 04_Anexo1.1LicençaExploração.) 
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PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS E MERCADOS 

A comercialização do leite representa cerca de 98% da receita da exploração, a venda de animais 

representa apenas 2%. 

O leite é comercializado por venda direta, para a empresa de transformação PROLEITE, para onde se 

pretende continuar a fornecer. 

Os vitelos são vendidos à empresa Qt do Nobre, que faz a criação a partir dos 15 dias. 

As novilhas prenhes (de sobre) são vendidas a outras vacarias que não façam recria, pretendam aumentar 

o efetivo ou estejam a iniciar a atividade. 

MÃO-DE-OBRA DA EXPLORAÇÃO  

Neste momento trabalham na exploração 10 pessoas a tempo inteiro 

 

.
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5. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL MUNICIPAL 

Neste capítulo far-se-á o enquadramento da área de intervenção nas categorias e servidões ou restrições de 

utilidade pública identificadas no Plano Diretor Municipal de Elvas (PDM). 

5.1. PDM - ORDENAMENTO 

De acordo com a planta de Ordenamento á escala 1:25.000 de Elvas a área de intervenção do Plano, encontra-se 

classificada como Solo Rústico. 

De acordo com o Plano Diretor Municipal de Elvas, em termos de Ordenamento, na área de intervenção ocorrem 

os seguintes usos, de acordo com a figura abaixo:  

• ACTIVIDADES COMPATÍVEIS COM O ESPAÇO AGRICOLA OU FLORESTAL | INDÚSTRIA I2 que se rege no 

Regulamento pelo ARTº 14º ESPAÇO INDUSTRIAL E INDUSTRIAL PROGRAMADO - UNIDADE 

AGROINDUSTRIAL DAS CALDEIRINHAS, com 2,2 ha de área de impermeabilização; 

• ESPAÇOS AGRÍCOLAS DE REGADIO, que se regem pelos ARTº 19 ESPAÇO AGRICOLA DE REGADIO, com um 

índice de ocupação bruto de 0,02; 

• ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL que se rege pelos ARTº 26º ESPAÇOS DA ESTRUTURA ECOLÓGICA 

MUNICIPAL e 27º CONDICIONAMENTOS EM ESPAÇOS DA ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL, cuja 

norma define que nestes espaços o valor definido para o Índice de Construção assume -se aqui como o 

Índice de Impermeabilização. 

 

- FIG 3 – EXCERTO DA PLANTA DE ORDENAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ELVAS 
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5.2. PDM - CONDICIONANTES E SERVIDÕES DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA 

Relativamente a condicionantes identificadas em PDM, a área do Plano, está afetada por condicionantes ou 

servidão de utilidade pública relativas a: 

• Reserva Agrícola Nacional; 

• Aproveitamento Hidroagrícola do Caia; 

• Rede Natura 2000, 30 PTCON0030 Sítio do Caia 31.087,07ha -Região Biogeográfica Mediterrânica; 

• Faixa de proteção ao caminho municipal 1109. 

 

5.3. RELAÇÃO COM MAPA DE RUÍDO DO CONCELHO DE ELVAS. 

A área do Plano encontra-se abrangida pelo Mapa de Ruído do Concelho de Elvas, em conformidade com a 

legislação em vigor, não havendo qualquer alteração nas fontes de ruído pelo que as características avaliadas por 

aquele documento mantêm-se válidas. 

Apresenta-se em anexo, (Anexo 3), excertos dos desenhos que acompanham o relatório final “Revisão do Mapa 
de Ruído do Concelho de Elvas”. 
 

5.4. RELAÇÃO COM PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS. 

A área do Plano encontra-se abrangida pelo Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, em 

conformidade com a legislação em vigor. 

No âmbito da Lei 76/2017 de 17 de agosto de 2017, relativamente às condicionantes à edificação estipula que se 

devem considerar a cartografia de perigosidade de incêndio, definida no Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios e ainda garantir uma distância à estrema da propriedade. 

Apresenta-se em anexo, (Anexo 4), excertos dos desenhos que acompanham o relatório final do referido plano. 

Recorrendo ao mapa de perigosidade verifica-se pelo índice de perigosidade, que a área do Plano se encontra nas 

classes de perigosidade baixa (1) e o risco de incêndio situa-se na classe de risco baixo (1). 

Relativamente ao afastamento das edificações à estrema, conforme permitido no ponto 5 do art.º 16 da Lei 

76/2017 de 17 de agosto de 2017, foi adotada a faixa de 10m. 

 

.
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6. QUALIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO DA ÁREA SUJEITA A PLANO DE PORMENOR 

O Plano amplia a área destinada à atividade em Solo Rustico na classe de Espaço Industrial – I2 – Unidade 

Agro-Industrial das Caldeirinhas, alterando a designação para I2 - Unidade Agropecuária das Caldeirinhas 

encontrando assim enquadramento no regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola (RJOAH), 

Decreto-Lei n.º 269/82, de 10/07 e na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2002 e respetiva legislação 

complementar, especificando os índices urbanísticos a vigorar na sua área. 

No âmbito do artigo 104 º do Decreto-lei 80/2015 de 14 de maio, o Plano estabelece as regras relativas a:  

a) Construção de novas edificações e a reconstrução, alteração, ampliação ou demolição das edificações 

existentes, quando tal se revele necessário ao exercício das atividades autorizadas no solo rústico; 

b) Implantação de novas infraestruturas de circulação de veículos, de animais e de pessoas, e de novos 

equipamentos, públicos ou privados, de utilização coletiva, e a remodelação, ampliação ou alteração 

o dos existentes; 

c) Criação ou beneficiação de espaços de utilização coletiva, públicos ou privados, de utilização coletiva 

públicos ou privados, e repectivos acessos e áreas de estacionamento; 

d) Criação de condições para a prestação de serviços complementares das atividades autorizadas no solo 

rústico; 

e) Operações de proteção, valorização e requalificação da paisagem natural e cultural. 

6.1. ORDENAMENTO DA ÁREA DO PLANO 

Em termos de ordenamento a área do Plano integra áreas de construção e impermeabilização, espaços de 

circulação, áreas agrícolas, áreas de enquadramento para proteção, valorização e requalificação da paisagem, 

e as lagoas de chorumes para a reciclagem das areias e tratamento dos efluentes. 

6.1.1. Áreas de construção e impermeabilização propostas 

Relativamente ao referido na alínea a), o presente Plano pretende ordenar a implantação de novas edificações 

e ampliações das existentes bem como de áreas de pavimento impermeável para instalação de silos e 

armazenagem de forragem e palha. 

Esta pretensão formaliza o objetivo de ampliar a exploração, sem que seja ultrapassada o número máximo de 

efetivos existente, dando contudo melhores condições aos animais, tanto no que toca ao seu bem-estar como 

à sua saúde, com a ampliação do espaço pré-parto, criação de um viteleiro, um estábulo para animais mais 

novos entre 4 a 10 meses, armazenamento de feno e palhas e ainda da maquinaria necessária, bem como com 

outras pequenas impermeabilizações pontuais do solo, necessárias ao normal funcionamento da exploração. 

Esta é uma exploração que gera impactes positivos no setor socioeconómico, contribuindo positivamente para 

o produto interno do município e da região, bem como para o benefício do sistema económico local, associado 

também à criação e manutenção de postos de trabalho. 

O Objetivo pretendido para além dos aspetos económicos tem a ver com o desenvolvimento sustentável da 

exploração, apostando na modernização da atividade pela aquisição de tecnologias recentes existentes no 

mercado de apoio ao sector pecuário. 
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A empresa tem vindo a realizar progressivamente diversos investimentos para melhoria das condições da 

exploração, de forma a cumprir as normas de proteção e preservação do ambiente, para a melhoria das 

condições de higiene, alimentação, produção e bem-estar animal, aumentar a eficácia de todas as tarefas 

realizadas, e consequentemente melhorar a qualidade e quantidade, consolidando assim a sua produção 

leiteira. 

Esta necessidade de ampliação pretende ainda dar cumprimento às medidas definidas na Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) de 2013, (emitida relativamente ao estudo de impacte Ambiental a que a exploração 

foi sujeita devido ao número de efetivos pecuários), onde referem que foi consultada a Câmara Municipal de 

Elvas (CME) e a Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN), concluindo por um parecer favorável 

condicionado às imposições legais que existem em relação à exploração em causa, nomeadamente o respeito 

pela área de impermeabilização de 2,2 ha que a Comissão de Avaliação (CA) considerou esgotada, por se 

encontrar em causa para além dos edifícios, toda a zona necessária de lagoas e silos, para a reciclagem das 

areias e tratamento dos efluentes, (ponto 2 da DIA), e que motivou o presente Plano. 

Neste sentido são propostas as áreas de edificação e impermeabilização pormenorizadamente apresentadas 

no Quadro IV. 

QUADRO IV– QUADRO DE ÁREAS PROPOSTAS 

 
Área de construção 

(Ac) (m2) 
Área impermeável 

(Aimp) (m2) 
Uso e utilizações 

A 4 375 4 375 Agropecuária - Armazém - palha 

B 7 000 7 000 Agropecuária - Vacaria 

C 7 000 7 000 Agropecuária - Vacaria 

D 920 920 Agropecuária - Telheiro 

E  6 000 Agropecuária - Silos 

F  6 000 Agropecuária - Placa para colocar estrume 

G  5 965 Agropecuária - Pavimento impermeável 

H1 358 358 Agropecuária - Telheiro 

H2 92 92 Agropecuária - Telheiro 

TOTAIS 19 745 37 260   

A estas áreas acrescem as já existentes para cálculo dos índices urbanísticos, conforme se apresenta no 

Quadro V. 

QUADRO V – QUADRO DE TOTAL DE ÁREAS  

 
Área de 

construção 
(Ac) (m2) 

Área impermeável 
(Aimp) (m2) 

Uso e utilizações 

1 320 320 Habitacional - Habitação do proprietário 

1a 96 97 Habitacional - Piscina 

2 196 196 Agropecuária - Lab.º/Refeitório 

3 4 387 4 387 Agropecuária - Vacaria 

4 1 078 1 078 Agropecuária - Telheiro 

5 270 270 Agropecuária - Construções gerais 
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Área de 

construção 
(Ac) (m2) 

Área impermeável 
(Aimp) (m2) 

Uso e utilizações 

6 1 018 1 018 Agropecuária - Vacaria - ordenha 

7 319 319 Agropecuária - Vacaria - viteleiro 

8 2 633 2 633 Agropecuária - Vacaria 

9 44 44 Agropecuária - Boxes 

10 1 255 1 255 Agropecuária - Armazém 

11 29 29 Agropecuária - Construções gerais 

12 14 14 Agropecuária - Construções gerais 

13 113 113 Agropecuária - Construções gerais 

14 9 9 Agropecuária - Construções gerais 

15  10 026 Agropecuária - Silos 

16  8 091 Agropecuária - Lagoas de chorumes 

17  2 272 Agropecuária - Pavimento impermeável 

18  58 Agropecuária - Pavimento impermeável 

19 10 10 Agropecuária - Construções gerais 

A 4 375 4 375 Agropecuária - Armazém - palha 

B 7 000 7 000 Agropecuária - Vacaria 

C 7 000 7 000 Agropecuária - Vacaria 

D 920 920 Agropecuária - Telheiro 

E  6 000 Agropecuária - Silos 

F  6 000 Agropecuária - Placa para colocar estrume 

G  5 965 Agropecuária - Pavimento impermeável 

H1 358 358 Agropecuária - Telheiro 

H2 92 92 Agropecuária - Telheiro 

TOTAIS 31 536 69 498   

Resumidamente os totais das áreas são as seguintes: 

• Construções existentes (área) –         11 791m2 

• Área Impermeabilizada Existente –         32 238m2 

• Área de Impermeabilização permitida, pelo PDM Elvas -       22 000m2 
no âmbito do artigo 13º ESPAÇO INDUSTRIAL E INDUSTRIAL  

PROGRAMADO - UNIDADE AGRO INDUSTRIAL DAS CALDEIRINHAS 

• Construções propostas no P.I.E.R. (área) -        19 745m2 

• Área a Impermeabilizar Proposta PIER  ( a crescer à existente) –      37 260m2 

• Área de máxima de Impermeabilização proposta no âmbito do PIER    69 498m2 
e do artigo 13º Espaço Industrial - Unidade Agro-Industrial das 
Caldeirinhas, definido pelo PDM. 

• Área do PIER a classificar como I2 - Unidade Agropecuária das Caldeirinhas encontrando assim 

enquadramento no regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola (RJOAH), Decreto-Lei 
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n.º 269/82, de 10/07 e na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2002 e respetiva legislação 

complementar 

 – I2 – Unidade Agropecuária das Caldeirinhas -      113 698m2 

 

6.1.2. Infraestruturas de circulação de veículos, de animais e de pessoas 

Relativamente ao referido na alínea b), as infraestruturas de circulação de veículos, de animais e de pessoas 

existentes bem com as novas necessárias para acesso às novas edificações e zonas pavimentadas para 

instalação de silos e armazenagem de forragem e palha, serão implantadas preferencialmente sobre caminhos 

agrícolas existentes ou na continuação destes. As áreas de circulação na envolvente próxima dos edifícios 

serão em pavimento impermeável, os acessos de ligação ao caminho municipal que serve de acesso à 

propriedade serão em terra batida. 

No que diz respeito à alínea c), e em articulação com as infraestruturas de circulação atrás referidas, os acessos 

e áreas de estacionamento para serviço dos trabalhadores e para utilização dos camiões de recolha e 

transporte do leite encontram-se indicados na Planta de Implantação os circuitos utilizados pelos veículos 

pesados de serviço à exploração e veículos ligeiros. 

6.1.3. Serviços e atividades complementares 

Relativamente aos serviços complementares das atividades autorizadas no solo rústico, referidos na alínea d), 

regista-se apenas a habitação do proprietário e área de enquadramento envolvente, com processo de 

licenciamento de 61/2007, não se prevendo qualquer alteração ou ampliação. 

6.1.4. Operações de proteção, valorização e requalificação da paisagem 

Quanto ao referido na alínea e) relativo a operações de proteção, valorização e requalificação da paisagem 

natural e cultural, propõe-se a criação de sebes arbóreas e arbustivas de contenção de vistas, ocultando o 

perfil dos pavilhões e atenuação de cheiros decorrentes da atividade. 

Propõem-se ainda áreas agrícolas de intervenção condicionada, de vegetação herbácea, de preferência em 

sequeiro, não podendo realizar-se espalhamento de efluentes pecuários. 

Quanto às lagoas de chorumes não se prevê a sua ampliação devendo promover a sua monitorização e verificar 

a estanquicidade das infraestruturas de recolha e de armazenamento dos efluentes pecuários. 

6.2. ÍNDICES URBANÍSTICOS  

Os cálculos dos índices urbanísticos são feitos considerando a área do Plano, ou seja, 11,37 ha (ou 113698m2) 

e as áreas construídas e impermeabilizadas existentes e previstas, que se apresentam nos quadros III, IV, e V, 

resultando nos seguintes valores máximos: 

• Índice de Ocupação – 30% 

• Índice de Utilização – 0,30 

• Índice de Impermeabilização – 65% 
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Os índices do Plano aplicam-se apenas à sua área de intervenção regendo-se a restante área da propriedade 

pelo definido no Plano Diretor Municipal em vigor. 
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QUADRO VI – QUADRO COM INDICADORES URBANÍSTICOS 

IDENTIFICAÇÃO  
ÁREA DA 

propriedade 
(m2) 

 CLASSE DE ESPAÇO 
(função) 

ÁREA DO 
PLANO (m2) 

ÁREA total DE 
IMPLANTAÇÃO 
MÁXIMA (m2) 

ÁREA total DE 
CONSTRUÇÃO 
MÁXIMA (m2) 

Área de 
impermeabilização 

total 
ÍNDICES ao Plano** 

ALTURA 
máxima DA 
EDIFICAÇÃO 

(m)*** 

  As     Ai Ac* Aimp  io (%) iu Iimp (%)   

Situação atual 481 550 

• ESPAÇOS AGRÍCOLAS DE REGADIO; 

• ESPAÇO INDUSTRIAL E INDUSTRIAL 
PROGRAMADO - UNIDADE AGRO 
INDUSTRIAL DAS CALDEIRINHAS; 

• ESPAÇOS DA ESTRUTURA ECOLÓGICA 
MUNICIPAL 

22 000 11 791 11 791 32 238    10 

Ampliação 
proposta 

481 550 
• UNIDADE AGROPECUÁRIA DAS 

CALDEIRINHAS 
111 498 19 745 19 745 37 260    10 

Proposta final 481 550 
• UNIDADE AGROPECUÁRIA DAS 

CALDEIRINHAS. 
113 698 31 536 31 536 69 498 30 0,30 65 10 

* acima da cota de soleira 

**Índices calculados à área do Plano de 113698m2 de área. 

***A altura máxima das construções, com exceção de silos, depósitos de água e instalações especiais tecnicamente justificáveis; 
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6.3. CONDICIONANTES E SERVIDÕES DE UTILIDADE PÚBLICA  

A área do Plano é afetada pelas condicionantes identificadas na Planta de Condicionantes e sobre as quais 

vigora a legislação específica, nomeadamente: 

• Reserva Agrícola Nacional, (RAN), abrangendo toda a área de intervenção e toda a área da propriedade 

não havendo assim alternativa; 

• Aproveitamento Hidroagrícola do Caia, especificamente as infra -estruturas dos aproveitamentos 

hidroagrícolas com faixas de protecção de pelo menos de 5 metros para cada lado do seu eixo, estão 

sujeitas às condições definidas nos artigos 17º Espaço agrícola preferencial (solos da RAN) e 18.º 

Espaço agrícola de Regadio do Plano Diretor Municipal de Elvas. 

• Rede Natura 2000, 30 PTCON0030 Sítio do Caia 31.087,07ha -Região Biogeográfica Mediterrânica, 

abrangendo toda a área de intervenção e toda a área da propriedade não havendo assim alternativa; 

• Caminho municipal 1109 com uma faixa de proteção de 4,5 a 6m ao limite do caminho. 

• Rede Nacional de Transporte de Eletricidade e Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade, com uma 

linha de eletricidade de baixa tensão e um PT. 

No âmbito da RAN, da área de Aproveitamento Hidroagrícola do Caia e da Rede Natura 2000, não existe 

alternativa na propriedade para a instalação das edificações, estruturas e pavimentos. 

Relativamente a infraestruturas subterrâneas do sistema de Aproveitamento Hidroagrícola do Caia que 

atravessam a área do Plano, a implantação da zona pavimentada onde são instalados os silos horizontais 

sobrepõe-se a estas estruturas. Esta situação está devidamente identificada e acordada entre a Associação de 

Regantes do Caia e o proprietário que se responsabiliza pela remoção do pavimento sempre que seja 

necessária qualquer reparação neste troço, conforme documento em anexo. 
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7. OPERAÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO FUNDIÁRIA 

No âmbito do Plano não há transformação fundiária, mantendo-se o cadastro de propriedade atual. 

Os encargos com as operações urbanísticas são responsabilidade dos proprietários ou promotores da mesma. 

As regras relativas às obras de urbanização, encontram-se definidas em regulamento sem prejuízo da 

legislação em vigor aplicável. 
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8. REDE GEODÉSICA, CARTOGRAFIA E LIMITES ADMINISTRATIVOS. 

8.1. Rede geodésica 

Relativamente à Rede Geodésica Nacional, constatou-se que dentro da área de intervenção do Plano de 

Pormenor não existem vértices geodésicos. 

Em relação à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão, também não existem marcas, cuja 

integridade deverão ser preservadas. 

8.2. Cartografia 

A cartografia de referência utilizada apresenta-se concordante, com os parâmetros de exatidão posicional e 

temática, definidos para a escala 1:1000, objeto do processo de homologação número 626 

Referem-se algumas características da cobertura em causa: 

· SÉRIE CARTOGRÁFICA A QUE PERTENCE – Série Cartográfica Nacional 1k; 

· DATA  DOS TRABALHOS DE CAMPO - 04-07-2019; 

· DATA DA HOMOLOGAÇÃO MNTC  - 11-03-2020; 

· PRODUÇÃO EFECTUADA: Elsa Mendes 

· PROPRIEDADE DA CARTOGRAFIA: SOCIEDADE AGROPECUÁRIA DA CALDERINHA, LDA; 

· EXATIDÃO POSICIONAL PLANIMÉTRICA: Exatidão posicional planimétrica <= 0,18 m metros; Exatidão 

posicional altimétrica <= 0,25 m; 

· EXATIDÃO TEMÁTICA: EXATIDÃO TEMÁTICA (CLASSIFICAÇÃO E COMPLETUDE) - % ADMISSÍVEL DE ERROS DE OMISSÃO E 

COMISSÃO INFERIOR A 5%; 

· SISTEMA DE GEORREFERÊNCIA: EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89). 

O modelo MNT é direcionado para a produção cartográfica em formato CAD (Computer- Aided-Design). 

8.3. Cartografia temática 

A equipa responsável pelo Plano integra a empresa, LoDo – arquitetura paisagista lda., inscrita na lista da DGT 

de entidades habilitadas a exercer atividades de produção de cartografia temática de base cartográfica.23. 

A Cartografia apresentada respeita o Decreto Regulamentar no nº 10/2009, de 29 de Maio, que fixa a 
cartografia a utilizar nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), nomeadamente em termos ao artigo nº8 
que regula o Plano de Pormenor deve ser igual ou superior à escala 1:2 000.  

Neste sentido, todas as cartas que constituem o Plano de Pormenor são apresentadas à escala de 1:2000. 

A cartografia que acompanha o Plano é apresentada a diferentes escalas, de acordo com a natureza da 

informação apresentada. 

Os ficheiros georreferenciados (DWG) são separados por Layers e de acordo com a sua classificação. 

a) Os polígonos são definidos por polylines fechadas;  

 
23 In “http://www.dgterritorio.pt/lista_de_entidades/entidades_acreditadas/” 

http://www.dgterritorio.pt/lista_de_entidades/entidades_acreditadas/
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b) Não são utilizados elementos do tipo arco;  

c) A unidade de desenho a ser utilizada é metro (1 m = 1 unidade);  

d) As fontes utilizadas em todos os ficheiros correspondem a CALIBRI_0.TTF, ARIALN.TTF, ARIALNB.TTF; 

e) O ponto de inserção do texto, para o caso dos polígonos, está sempre no interior do polígono; no caso 

de pontos, o ponto de inserção corresponde à localização exata do elemento gráfico e no caso de 

linhas, o ponto de inserção coincide com a linha;  

f) Os blocos, estão inseridos no layer apropriado à sua categoria; 

g) Os elementos coincidentes, que representam diferentes funções, são representados nos layers 

correspondentes a essas mesmas funções (ex.: muro e passeio). 

8.3.1. Informação cartográfica temática  

A produção de cartografia temática recorreu sempre que necessário e no âmbito dos temas abordados à 

completude com dados gráficos fornecidos pelas entidades responsáveis, nomeadamente: 

QUADRO VII – Fontes usadas na cartografia temática 
n.º Designação Ref. Relatório Fonte (para além da cartografia de referência  

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM   

ea01 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO* 2. ENQUADRAMENTO 

vectorização: Consórcio IGN-France International + 
Digimapa,2002 
com base em Ortofotomapas para escala: 1/10.000 
voo: (folhas 385-4, 386-3, 399-1/2/3/4, 400-1/3/4, 412-4, 
413-1/2/3/4 e 414-1/2/3/4 voo de 1994. Folhas 426-2/3, 
427-1/2/3/4, 428-1/2/3 e 441A-1 voo de 1998). 
da responsabilidade: Instituto Geográfico Português a 
pedido da: Associação de Municipios do Norte Alentejano  
SISTEMA DE GEORREFERÊNCIA: EPSG:3763 (Datum: 73 
Hayford-Gauss) 
VERSÃO DA CAOP: 2016-8-16-15-47-46 
453__Cont_AAD_CAOP2016. 

ea02 
PLANTA DE SITUAÇÃO ATUAL 

3. Situação atual 
Cartografia da Herdade da Caldeirinha, Município de Elvas 
- Processo nº 626 –DGT 

ea03 
EXTRATO DA PLANTA DE 
ORDENAMENTO DO PDM EM VIGOR 

4. Enquadramento nos 
Instrumentos de gestão 
territorial municipal  

Plano Diretor Municipal de Elvas: 
. 

ea04 
EXTRATO DA PLANTA DE 
CONDICIONANTES DO PDM EM 
VIGOR 

4. Enquadramento nos 
Instrumentos de gestão 
territorial municipal 

Plano Diretor Municipal de Elvas: 
. 

ELEMENTOS QUE CONSTITUEM   

ec1 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO 

5. Qualificação e 
classificação do solo na 
área sujeita a plano de 
pormenor  

 

ec2 PLANTA DE CONDICIONANTES 

5. Qualificação e 
classificação do solo na 
área sujeita a plano de 
pormenor 
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8.4. Limites administrativos 

Na área do presente Plano não há a registar o limite administrativo do território concelhio, utilizando-se 

como referência a CAOP 2016 extraída do site: 

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_portugal_caop/caop__

download_/carta_administrativa_oficial_de_portugal___versao_2019__em_vigor_/ 

8.5. Precisão posicional nominal (PPN) 

Cálculo de PPN de saída gráfica, por produto cartográfico, considerando os seguintes pressupostos: 

• Exatidão Posicional Planimétrica (EPP): 0,3  

• Deformação linear do plotter por metro (DPL) (HP Designjet T1300 44inPS ou HP Designjet 1050c plus): 

0,3mm 

A fórmula de cálculo utilizada foi: 

PPN= EPP2 + (DPLxFERxDAC)2 

 

Sendo: 

PPN = Precisão Posicional Nominal; 

EPP = Exatidão Posicional Planimétrica; 

DPL = Deformação linear do plotter por metro; 

FER = Fator de Escala de Reprodução; 

DAC = Dimensão da área cartografada segundo o rolo do plotter (m). 

 

 

QUADRO VIII – PRECISÃO POSICIONAL NOMINAL 

 

 

N.º DESIGNAÇÃO 
FATOR DE ESCALA DE 

REPRODUÇÃO (FER) 

DIMENSÃO DA ÁREA CARTOGRAFADA 

(DAC) PRECISÃO POSICIONAL 

NOMINAL DA SAÍDA 

GRÁFICA [PPN] (M) 
Comprimento (do desenho) 

segundo o rolo do plotter (m) 

  elementos que acompanham o plano       

ea01 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 1:100000) 0,31 9,3 

ea02 PLANTA DE SITUAÇÃO 1:1000 0,64 0,36 

ea03 
EXTRATO DA PLANTA DE ORDENAMENTO DO 

PDM EM VIGOR 
1:25000 0,42 3,16 

ea04 
EXTRATO DA PLANTA DE CONDICIONANTES 

DO PDM EM VIGOR 
1:25000 0,42 3,16 

  elementos que constituem o plano      

ec01 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO 1:1000 0,64 0,36 

ec02 PLANTA DE CONDICIONANTES 1:1000 0,64 0,36 

     

http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_portugal_caop/caop__download_/carta_administrativa_oficial_de_portugal___versao_2019__em_vigor_/
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_portugal_caop/caop__download_/carta_administrativa_oficial_de_portugal___versao_2019__em_vigor_/
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