



Moção 
Pela segurança das populações relativamente às consequências 
e incómodos resultantes da proximidade das culturas intensivas 

Ao longo dos tempos a paisagem rural tem-se alterado consoante o uso da terra, há 
largos milhares de anos que os povos acompanham e se adaptam às condições naturais 
ou moldam o meio às suas necessidades e rotinas, permitindo o desenvolvimento da 
fauna e flora, bem como a própria vida humana. 

Nos últimos anos, com a entrada em funcionamento do empreendimento de fins 
múltiplos do Alqueva, e perante a inexistência de um plano de desenvolvimento agrícola 
para a região, têm surgido novas culturas e técnicas agrícolas (agricultura intensiva e 
super-intensiva de monoculturas) que nos trazem um aumento de preocupação com os 
impactos que tais práticas estão a ter no ecossistema, na deterioração dos solos, da 
água, nos animais, e no ser humano. 

A concentração da propriedade em grandes grupos é um problema de gestão de 
território que causa forte preocupação, enquanto a dependência das monoculturas, as 
quais determinam intenso uso de fungicidas, herbicidas, insecticidas e fertilizantes, 
representando um grande passo para a morte da biodiversidade, da saturação dos solos, 
da contaminação das linhas de água ou dos lençóis freáticos. 

A proximidade destas culturas aos aglomerados populacionais e as respetivas 
consequências e incómodos para a saude pública, deverá representar uma preocupação 
para todos nós, com destaque para as instituições que determinam a gestão do território 
e das culturas na área de influencia do Alqueva. Assim, e face ao exposto, a Assembleia 
Municipal de Aljustrel reunida a 30 de setembro de 2019, considera: 

1. Reclamar do Governo: 

I. A adoção de um plano de desenvolvimento agrícola para a região; 

II. A aplicação, nas áreas sujeitas a intensificação da atividade agrícola, 
processos de monitorização ambiental, demográfica, laboral, socioeconómica 
e do património cultural;  

III. Que defina perímetros de proteção aos aglomerados urbanos, nos quais deve 
haver limites à instalação de explorações de cariz intensivo;  

IV. Que no âmbito do licenciamento industrial das unidades de produção de óleo 
de bagaço de azeitona, determine como obrigatório a avaliação dos impactos 



destas unidades sobre a qualidade do ar e sobre os recursos hídricos, 
estabelecendo igualmente um regime específico de análise das emissões 
atmosféricas e da qualidade dos efluentes emitidos para o ambiente.  

2. Reivindicar que a Câmara Municipal de Aljustrel, através dos seus mecanismos de 
gestão do território, garanta a segurança das populações relativamente às 
consequências e incómodos resultantes da proximidade destas culturas;  

3. Ser urgente a inclusão em PDM de normas a respeitar nas faixas de proteção sanitária 
e paisagística no espaço rural, para enquadramento das intervenções no território 
pelos proponentes, quer na fase de projeto e construção, quer na fase de 
exploração, acautelando: 

I. Distâncias mínimas em relação a perímetros urbanos e nos espaços contíguos, 
zonas de lazer, linhas de água e recursos hídricos com origens subterrâneas e 
superficiais; 

II. No caso de atividades suscetíveis de emissão de cheiros e de componentes 
voláteis de fácil propagação, definir uma distância mínima em relação aos 
perímetros urbanos e espaços contíguos, aos edifícios classificados e a 
empreendimentos turísticos, às estradas nacionais, a habitações isoladas, 
linhas de água e recursos hídricos com origens subterrâneas e superficiais, às 
estradas e caminhos municipais; 

III. A implementação de operações de arborização e criação de cortinas verdes 
como elementos de enquadramento paisagístico e sanitário; 
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