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1.  Introdução 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do Projecto de Execução do Circuito Hidráulico de Vale do Gaio, elaborado 

em fase de Projecto de Execução, cujo proponente é a empresa EDIA – Empresa de 

Desenvolvimento e Infra-estruturas de Alqueva, S.A.. 

 

Esta versão do RNT constitui uma reformulação de uma versão anterior (de Maio de 2009), 

tendo sido efectuada na sequência do Parecer da Comissão de Avaliação do EIA (Ref. 

AIA2116/1501/09/GAIA, de 2 de Setembro de 2009), do qual decorreram 

alterações/correcções ao estudo (apresentadas sob a forma de Aditamento ao EIA, 

conforme legalmente previsto). Essas alterações/correcções tiveram também de ser 

transpostas para o RNT, o que motivou a presente reformulação. 

 

Este EIA foi elaborado pela empresa ENGIRECURSOS – Consultoria em Engenharia e 

Ambiente, Lda. 

 

Os trabalhos que aqui se apresentam foram desenvolvidos no período entre Abril de 2008 e 

Maio de 2009. 

 

A obrigatoriedade da submissão do projecto em causa a procedimento de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) resulta do disposto no Anexo II do Decreto-Lei n.º197/2005, de 8 de 

Novembro, o qual inclui na lista dos empreendimentos que deverão ser alvo de estudos de 

avaliação do impacte ambiental todos os projectos de construção de aquedutos e adutoras, 

com um comprimento superior ou igual a 10 km e um diâmetro superior ou igual a 0,5m. 
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2. Objectivos do projecto 

O Projecto em causa, ao fazer parte da rede primária de rega do Sistema Global de Rega de 

Alqueva, é uma peça fundamental do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. 

 

A sua execução permitirá fornecer água para adução aos reservatórios da Baronia e de 

Barras e servirá um total de cerca de 3 910 ha de novas áreas de regadio, distribuídas pelos 

seguintes sub-blocos: 

• Torrão ................................................... 726ha 

• Barras ................................................... 960ha 

• Baronia Baixo........................................ 537ha 

• Baronia Alto........................................... 430ha 

• Alvito Baixo ........................................ 1 042ha 

• Alvito Alto .............................................. 215ha 
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3. Localização e enquadramento 

A área de implantação do Circuito Hidráulico de Vale do Gaio localiza-se na bacia 

hidrográfica do rio Sado, abrangendo os distritos de Beja (concelho de Alvito, freguesias de 

Alvito e Vila Nova da Baronia) e de Setúbal (concelho de Alcácer do Sal, freguesia do 

Torrão), conforme apresentado na Figura 3.1. 

 

 

 
Figura 3.1 - Localização geográfica do projecto 

 

 

O Circuito Hidráulico de Vale do Gaio enquadra-se no Subsistema de Rega de Alqueva, 

Bloco do Baixo Alentejo e Circuito de Ligação Alvito – Odivelas – Vale do Gaio, constituindo 

o troço final deste circuito de ligação. 
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4. Descrição do projecto 

O Projecto de Execução do Circuito Hidráulico de Vale do Gaio em análise inclui as 

seguintes componentes (Figura 4.1): 

 

1) Adutor de Vale do Gaio 

2) Reservatório de Barras 

3) Reservatório da Baronia 

4) Estação Elevatória da Baronia 

 

 

 
Figura 4.1 - Esquema geral das infra-estruturas do projecto 

 

 

O adutor de Vale do Gaio, com cerca de 15,9 km de comprimento, começa no nó de 

derivação para o Circuito Hidráulico de Vale do Gaio e é constituído por uma linha de tubos 

pré-fabricados, em betão armado, instalados em vala. 

 

O reservatório de Barras, com uma capacidade de aproximadamente 36.500m3, é do tipo 

semi-escavado, com taludes inclinados a 1V:2H, com uma altura exterior máxima de 15,5 m 

terá uma forma aproximadamente rectangular, com 175x100m. O reservatório será vedado. 

 

O reservatório da Baronia, com uma capacidade de aproximadamente 60.000m3, também é 

do tipo semi-escavado, com taludes inclinados a 1V:2H, com uma altura exterior máxima de 
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6 m terá uma forma aproximadamente rectangular, com 164,0 x 130,5 m. O reservatório 

também será vedado. 

 

Do projecto do reservatório faz também parte o projecto dos arranjos exteriores, no qual se 

prevê a protecção do talude exterior através da colocação de terra vegetal, seguida da 

aplicação de uma mistura de espécies vegetais. 

 

A Estação Elevatória da Baronia ficará localizada imediatamente a jusante do reservatório 

da Baronia. O edifício da estação elevatória compreenderá uma nave principal, na qual 

ficarão instalados os grupos de bombagem. Esta nave terá um pé direito médio de 6,25m. O 

edifício compreende ainda uma outra nave, onde ficarão as salas destinadas aos 

equipamentos eléctricos. 

 

Por razões de segurança, o recinto da estação elevatória será cercado por uma vedação. 

 

Do projecto da estação elevatória faz também parte o projecto dos arranjos exteriores, tendo 

sido proposta a plantação de árvores e arbustos e o revestimento vegetal com espécies 

herbáceas, recorrendo a espécies características da região. 

 

O Projecto não prevê intervenções ao nível da construção/reabilitação de rede viária, a não 

ser as ligações aos reservatórios de Barras e Baronia e Estação Elevatória da Baronia. 

 

O prazo previsto para a execução do Adutor de Vale do Gaio e do Reservatório de Barras é 

22 meses. Para o Reservatório da Baronia é de cerca de 8,5 meses e para a Estação 

Elevatória da Baronia prevê-se um prazo de 12 meses. 
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5. Caracterização da área em estudo 

Como principais factores regionais determinantes no clima da região, salienta-se a sua 

posição geográfica no interior do Alentejo, sujeito às influências das vagas de calor e o 

afastamento do litoral. 

 

O valor médio anual de precipitação nas estações com influência na área em estudo oscila 

entre 706,1 mm, em Viana do Alentejo e 591,8 mm, em Vale de Gaio/Barragem. 

 

Em termos médios, na estação de Viana do Alentejo o valor máximo de temperatura 

registou-se em Julho e Agosto (23,3 ºC) e o mínimo em Janeiro (9,4 ºC), sendo a 

temperatura média anual de 15,9 ºC. 

 

Em termos médios, na estação de Alcácer do Sal o valor máximo de temperatura registou-

se em Agosto (23,0 ºC) e o mínimo em Janeiro (10,3 ºC), sendo a temperatura média anual 

de 16,3 ºC. 

 

A fisiografia da zona em estudo caracteriza-se por um terreno de morfologia ondulada, com 

um relevo suave, sem grandes declives e sem influência de nenhuma exposição solar 

predominante. As cotas da zona interessada variam aproximadamente entre os 100 e os 

180m. 

 

Os Solos Mediterrâneos são os mais abundantes na zona em estudo, sendo o risco de 

erosão “Diminuto” e “Baixo”. 

 

De acordo com os levantamentos de campo efectuados, verificou-se que o uso do solo 

predominante na zona em estudo corresponde às áreas de culturas anuais de sequeiro, que 

representam mais de metade (56%) da superfície de referência considerada. Os montados 

de azinho surgem em 2º lugar, com cerca de 39% da superfície, surgindo os olivais na 

terceira posição, mas já só representando cerca de 2%. 

 

De notar ainda a existência de uma galeria ripícola, correspondente ao atravessamento da 

ribeira de Vila Nova de Baronia, que se encontra em razoável estado de conservação, 

principalmente no troço a jusante do atravessamento, com presença de estratos arbóreos, 

arbustivos e herbáceos, e sem forte presença de espécies infestantes. 

 

As linhas de água interceptadas pelo adutor são pequenas ribeiras/barrancos e seus 

afluentes sem expressão significativa, as quais apenas têm água após terem acontecido 
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chuvadas com alguma intensidade, com excepção da ribeira de Vila Nova da Baronia que 

apresenta um caudal permanente.  

 

Os pontos de água localizados na envolvente do adutor, nomeadamente charcas (planos de 

água de pequenas albufeiras), servem essencialmente para o gado beber. Referem-se dois 

planos de água junto ao portão de acesso ao Monte das Pereiras, um pequeno plano de 

água próximo do Monte das Lanças, um plano de água junto ao Monte do Castelo Ventoso, 

um plano de água, depois do atravessamento da ribeira de Vila Nova da Baronia, próximo 

do Monte Cortes Pequenas e no sentido do Monte Cortes Grandes, no lado direito do 

caminho, antes de se chegar ao monte, existe outro plano de água.  

 

Os poços existentes na área em estudo, para apoio à actividade agrícola, localizam-se no 

Monte do Vale do Hospital, no Monte do Pardieiro, no Monte do Vale Paraíso de Cima 3, no 

Monte das Cortes Grandes 1, no Monte Pulo do Lobo 2, no Monte Pulo do Lobo 1, no Monte 

dos Lanças e no Monte das Pereiras. Junto a alguns destes poços também existem 

bebedouros para o gado. 

 

Com base nas análises de água disponíveis e nos critérios de classificação do Instituto da 

Água foi possível classificar a qualidade da água como “aceitável” para rega. 

 

Na área de estudo distinguem-se as seguintes unidades territoriais: 

 

• “Culturas Anuais de Sequeiro”, onde a paisagem é marcada pela actividade agrícola, 

correspondendo a zonas de campo aberto, sem árvores (ou com árvores dispersas 

ou isoladas), abrangendo geralmente áreas de grandes dimensões, marcadas pela 

uniformidade visual da paisagem, conforme se pode observar na Foto 5.1.  

 

 

 
Foto 5.1 – Culturas anuais de sequeiro 
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• “Montado de Azinho”, que é uma unidade de paisagem tipicamente alentejana. 

Caracteriza-se por uma paisagem agrícola de aproveitamento misto agro-silvo-

pastoril, marcada pela presença de árvores – azinheiras – em povoamentos de baixa 

densidade, associada a um tipo de agricultura extensiva, de áreas geralmente 

extensas (Foto 5.2). 

 

 

 
Foto 5.2 – Montado de azinho 

 

 

• “Olival de sequeiro”, tal como o nome indica, são áreas de uso agrícola marcadas 

pela presença do olival explorado em regimes tradicionais (extensivo de sequeiro). 

Contrastam visualmente com as restantes áreas agrícolas envolventes (áreas de 

campo aberto e áreas de montado). 

 

 

 
Foto 5.3 – Olival de sequeiro 
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• “Galerias ribeirinhas e planos de água”: Corresponde às áreas onde a presença da 

água marca a diferença, por contraste com as áreas envolventes, nomeadamente 

em termos cromáticos e texturais. Surge tanto em alinhamentos (galerias ripícolas), 

como se pode observar na Foto 5.4,como em áreas de planos de água (charcas ou 

pequenas barragens).  

 

 
Foto 5.4 – Linha de água 

 

 

• “Áreas sociais”: Caracteriza-se por áreas marcadas pela presença de construções, 

edificações, parques de máquinas, densidade de vias rodoviárias e presença de 

outras infra-estruturas, que revelam a proximidade da presença humana. 

Corresponde essencialmente aos montes dispersos existentes na zona em estudo e 

sua envolvente próxima, podendo abranger pequenas áreas de horta familiar ou de 

pomar.  

 

 

 
Foto 5.5 – Exemplo de um monte existente na área em estudo 
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A área de implantação do projecto não se encontra integrada em nenhuma área classificada 

para conservação da natureza, situando-se fora da Rede Nacional de Área Protegidas e dos 

locais inseridos na Rede Natura 2000.  

 

Na Figura 5.1 mostram-se as áreas classificadas existentes nas proximidades da zona em 

estudo, nomeadamente as Zonas de Protecção Especial (ZPE) e Sítios de Interesse 

Comunitário (SIC), integradas no Plano Sectorial da Rede Natura 2000, bem como as áreas 

pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas. Da sua observação conclui-se que a 

área classificada mais próxima é o SIC de Alvito/Cuba, distando cerca de 4700m do ponto 

mais próximo da área de intervenção do projecto. 

 

 

 
Figura 5.1 - Proximidade do projecto com as áreas classificadas 

 

 

De entre a avifauna da área em estudo salienta-se a abundância de aves características de 

meios abertos e de aves estepárias, designadamente cegonha-branca, garça-boieira, abibe, 

sisão e algumas aves de presa. 

 

Da sobreposição do traçado do adutor, localização dos reservatórios e da estação elevatória 

nas Plantas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN) 

dos Plano Director Municipal de Alcácer do Sal e de Alvito verifica-se que o traçado se 

desenvolve em áreas pertencentes à RAN e/ou à REN. 

 

Localização do 

projecto 
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No total, avalia-se em 5090m a extensão total do traçado sobreposto a áreas de RAN 

(2820m no concelho de Alcácer e 2270m no concelho de Alvito) e em 5570m a extensão 

total sobre áreas de REN. 

 

A área atravessada pelo Circuito Hidráulico de Vale do Gaio é razoavelmente bem servida 

de acessos rodoviários. A Figura 5.2 mostra a rede rodoviária principal que serve a zona do 

projecto, onde se verifica que todo o traçado da conduta fica aproximadamente entre o 

triângulo formado pelas vias EN2, que liga Torrão a Odivelas, EN383 que liga Torrão a Vila 

Nova de Baronia e EN257 que liga Alvito a Odivelas. O circuito hidráulico atravessa ainda a 

EM1001, que liga Vila Nova de Baronia à EN257. 

 

Para além da rede rodoviária referida, toda a área atravessada pela conduta é também 

servida por uma rede de caminhos agrícolas e/ou rurais. 

 

 

 
Figura 5.2 - Principais vias de acesso à área em estudo 

 

 

As principais actividades do sector primário praticadas na área em estudo referem-se à 

agricultura, pecuária e floresta. De acordo com o último Recenseamento Geral da 

Agricultura (RGA), realizado pelo INE em 1999, existem nas freguesias abrangidas pelo 

projecto 463 explorações agrícolas. A actividade agrícola ocupa a quase totalidade da 

superfície territorial da freguesia do Torrão, enquanto na freguesia de Alvito essa 

percentagem é de cerca de 76%, na freguesia de Vila Nova de Baronia é de cerca de 48%. 
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A área média das explorações é de 161 ha na freguesia do Torrão, 85 ha na freguesia do 

Alvito e 57 ha na freguesia de Vila Nova de Baronia. 

 

O projecto do Circuito Hidráulico de Vale do Gaio irá atravessar 22 parcelas cadastrais, às 

quais correspondem 18 proprietários distintos, a que deverá equivaler um número 

semelhante de explorações afectadas. 

 

Refira-se ainda que muitas das áreas atravessadas pelo projecto estão integradas em áreas 

do Regime Ordenado de Caça, com diversas zonas de caça em actividade. 

 

A equipa do EIA, no sentido de caracterizar impactes ao nível da actividade cinegética 

contactou, por carta, as entidades gestoras das várias Zonas de Caça, ou seja, todas as 

zonas de caça dos concelhos de Alcácer do Sal e do Alvito. 

 

As entidades gestoras de zonas de caça atravessadas pelo projecto que responderam 

afirmam que não prevêem que com a realização do projecto resulte qualquer impacte 

negativo a nível da gestão e do normal funcionamento das respectivas zonas de caça. 

 

Pela ausência outras respostas, parece ser possível concluir, que o projecto não deverá 

implicar impactes negativos significativos para a actividade cinegética destas áreas. 
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6. Principais efeitos do projecto sobre o ambiente 

Na fase de construção do Circuito Hidráulico de Vale do Gaio o uso dos solos será 

alterado na área que vier a ser afecta às obras. Esta alteração implicará a perda 

temporária das áreas agrícolas e agro-florestais, o que constitui um impacte negativo e 

permanente (apenas durante a fase de obra). 

 

Com a conclusão das obras e entrada em exploração do projecto, parte significativa da 

alteração ao uso do solo verificada na fase de obra deixará de se fazer sentir, sendo reposta 

a situação inicial. Exceptuam-se apenas as áreas que serão afectas à construção dos 

reservatórios de Barras e Baronia e da estação elevatória da Baronia, onde a alteração de 

uso será permanente. A área total aqui envolvida é de cerca de 10ha, a qual corresponde à 

área a expropriar no âmbito do projecto. 

 

De facto, uma vez terminada a construção do adutor, toda a área afectada pela passagem 

da conduta tem possibilidade de retornar ao uso agrícola inicial, devendo apenas cumprir 

com as limitações resultantes da servidão, que será instituída sobre o adutor. 

 

Tendo por base situações semelhantes, no contexto do projecto global de Alqueva, em que 

já foram instituídas este tipo de servidões, poderá esperar-se que esta venha a instituir a 

proibição de construção de furos ou de edificações, bem com a instalação de culturas 

permanentes ou outras plantações, numa faixa de terreno com 3 m de largura centrada no 

eixo do adutor, em toda a extensão deste. Fica, portanto, aberta a possibilidade de uso 

agrícola destes terrenos, com base em culturas temporárias ou pastagens, por exemplo. 

 

Em relação ao montado de azinho, às azinheiras dispersas e ao olival que serão afectados 

pelo projecto, estas espécies gozam de um estatuto legal de protecção. No entanto, a 

alínea 2) do Artigo 12º do referido Decreto-Lei n.º 21-A/98, determina que “O corte ou 

arranque de espécies legalmente protegidas não carece de autorização (...)”. A isenção de 

autorização para arranque/abate destas árvores, no entanto, não diminui a dimensão do 

impacte ambiental inerente, que é negativo, significativo e permanente, uma vez que se 

estima o abate de cerca de 145 exemplares de quercíneas (20 no Reservatório de Barras, 

25 no Reservatório e Estação Elevatória da Baronia e 100 ao longo do traçado do Adutor). 

 

Na fase de construção, ao nível dos recursos hídricos superficiais, os principais impactes 

negativos prendem-se com o atravessamento e desvio temporário das linhas de água 

induzido pela instalação do adutor.  
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As interferências da conduta com algumas linhas de água apenas se farão sentir na fase de 

obra, pois o projecto de execução do circuito hidráulico prevê a sua recuperação final, 

incluindo na empreitada as acções de recuperação necessárias à reposição da situação 

inicial das linhas de água (nomeadamente através do reperfilamento do leito e margens e 

replantação da vegetação ripícola cuja destruição seja indispensável à execução da obra).  

 

Embora se considere que ao nível dos recursos hídricos superficiais os principais impactes 

decorrentes do Projecto em análise se verificarão na fase de construção, há que considerar 

potenciais impactes na fase de exploração, associados à ocorrência de eventuais descargas 

de recurso, provenientes de descarregadores de emergência, das estações elevatórias e 

dos reservatórios, as quais só funcionarão em situações de emergência, cuja probabilidade 

de ocorrência é, efectivamente, reduzida, constituindo situações acidentais. 

 

Sendo assim, embora exista, de facto, um impacte negativo sobre o domínio hídrico, por ser 

bastante localizado espacialmente, considera-se pouco significativo. 

 

Espera-se que os referidos impactes sejam de magnitude reduzida, temporários e 

reversíveis, uma vez que se prevê a reabilitação das áreas afectadas pelos 

atravessamentos, conforme indicado no Plano de Recuperação Biofísica que integra o 

Sistema de Gestão Ambiental da obra. 

 

A modificação da morfologia resultante das escavações necessárias à instalação do adutor, 

dos reservatórios e da estação elevatória, traduz-se num impacte negativo e permanente, 

face à alteração da morfologia e ao volume de terras que será necessário escavar, mas 

pouco significativo e minimizável, atendendo a que no caso dos reservatórios e estação 

elevatória a afectação é muito localizada e no caso do adutor, a afectação é linear em cerca 

de 15,9 km de extensão e por se tratar de uma infra-estrutura enterrada, há deste modo 

uma minimização dos impactes na fisiografia. 

 

A área abrangida por este Projecto foi alvo de trabalhos de reconhecimento desenvolvidos 

por uma equipa de arqueólogos com o intuito de identificarem testemunhos da presença 

humana nesta região, ao longo dos tempos.  

Estes trabalhos permitiram reconhecer um conjunto de 21 ocorrências de interesse 

Patrimonial que indiciam a ocupação desta região desde os tempos Pré-Históricos até aos 

nossos dias.  

 

Com a execução deste Projecto, prevê-se que três destas ocorrências possam vir a ser 

afectadas durante a fase de revolvimento dos solos.  

Nestes casos, antes do início da obra, deverão ser desenvolvidos trabalhos de escavação 

arqueológica, com o objectivo de permitir o estudo científico destes vestígios.  
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Outras ocorrências localizadas nas proximidades do traçado deste Projecto, deverão ser 

protegidas pelos arqueólogos que irão acompanhar os trabalhos da empreitada, de modo a 

garantir a sua preservação.  

 

Deverá salientar-se que durante o desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental foi 

possível alterar a localização do Reservatório de Barras, pois este iria ocupar uma área 

onde os arqueólogos identificaram um povoado da Pré-História e uma Atalaia de época 

Moderna (séculos XV-XVII). 

 

A viabilidade agro-económica das explorações afectadas pelo projecto será negativamente 

afectada na fase de construção através dos seguintes efeitos: 

 

• Expropriação das áreas destinadas à construção dos Reservatórios de Barras e da 

Baronia e da Estação Elevatória da Baronia, numa área total de cerca de 10ha 

(100.266,47m2); 

• Impossibilidade de exercer a actividade agrícola nas áreas a sujeitar a indemnização 

temporária, cuja extensão total se estima em cerca de 27,5ha (275.330,85m2); 

• Abate de árvores (quercíneas); 

• Destruição de vedações, numa extensão de 2100m. 

 

Durante a fase de exploração, a viabilidade económica das explorações será afectada 

apenas pelas limitações de uso que vierem a ser impostas na faixa de servidão permanente 

que será constituída sobre o traçado do adutor (3m de largura). No entanto, tendo em conta 

que na maior parte da área afectada isto não implicará qualquer alteração ou limitação ao 

uso actual do solo, considera-se que o prejuízo económico resultante não deverá afectar 

significativamente a viabilidade económica destas explorações. 

 

Está previsto que todos estes prejuízos venham a ser devidamente compensados através 

do pagamento de indemnizações e/ou da reposição (no caso das vedações). Admitindo que 

os pagamentos indemnizatórios obtenham o mútuo acordo dos proprietários e do Dono de 

Obra, deverá considerar-se que os prejuízos ficam totalmente compensados, resultando 

portanto num impacte nulo, no que se refere à viabilidade económica das explorações. 

 

Durante a fase de construção poderá esperar-se a ocorrência de alguma dinamização 

sócio-económica na região, motivada pelo afluxo de trabalhadores e técnicos envolvidos nas 

obras. Esperam-se, nomeadamente, efeitos positivos tão diversos como sejam o aumento 

da procura de serviços de restauração, de dormidas por parte de pessoal técnico em trânsito 

de visita à obra, ou mesmo de serviços de animação e lazer. 
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No entanto, recomenda-se o recurso à utilização de mão-de-obra local sempre que possível, 

nomeadamente na fase de construção. 

 

Para maximizar o recurso à mão-de-obra local na fase de construção, o empreiteiro deverá 

dar prioridade aos trabalhadores locais, procedendo ao seu recrutamento nas localidades 

vizinhas da área de construção. Deverá contactar os centros de emprego locais, juntas de 

freguesia, câmaras municipais, entre outras entidades, no sentido de anunciar e publicitar a 

necessidade de recrutamento de trabalhadores para a obra em causa, especificando os 

respectivos requisitos a exigir. 

 

No que se refere ao fornecimento de materiais e equipamentos, também neste caso o 

empreiteiro deve dar preferência às empresas locais e/ou regionais, em situação de 

igualdade de outros critérios, nomeadamente no que se refere a qualidade e preço. 

 

Estas medidas visam sobretudo maximizar a captação de benefícios económicos e sociais 

para a região que vai ser afectada pelo projecto, contribuindo para compensar eventuais 

efeitos nefastos decorrentes das próprias obras. 

 

Tendo em conta que o projecto em causa está integrado num conjunto de investimentos de 

âmbito mais vasto, no contexto de um empreendimento hidroagrícola, deverão ser realçados 

os impactes sócio-económicos positivos que o projecto, ainda que de forma indirecta, irá 

permitir captar, ao contribuir para o desenvolvimento agrícola de uma vasta extensão de 

terrenos agrícolas, através da sua reconversão ao regadio. 

 

O valor total da área a expropriar identificado no Projecto de Expropriações, é de cerca de 

10,0ha. O impacte sócio-económico destas expropriações é negativo, mas de magnitude 

reduzida face à elevada dimensão das parcelas em causa e das explorações envolvidas, 

pelo que se considera pouco significativo. 

 

A área total a submeter a indemnização temporária é de cerca de 27,5ha. Estas 

indemnizações temporárias durarão o tempo necessário para a realização das obras, sendo 

provável que possam obrigar ao não aproveitamento agrícola das áreas afectadas. Este 

constitui, por isso, um impacte negativo, mas pouco significativo, dado o período temporal 

em que se farão sentir. 

 

Das informações recolhidas, através do contacto directo com representantes da população 

local, designadamente das Juntas de Freguesia abrangidas pelo projecto (freguesias de 

Torrão e Vila Nova da Baronia), a receptividade da população ao projecto é favorável, não 

sendo conhecidos casos importantes de oposição ao mesmo. 
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A única fonte de ruído associada a este projecto será proveniente da estação elevatória da 

Baronia, quando em funcionamento. O único receptor a considerar na sua envolvente 

corresponde ao conjunto edificado do Monte de São Bartolomeu, o qual fica a cerca de 

350m de distância do local de implantação da estação elevatória.  

 

Diversos factores, no entanto, levam a que se considere que o impacte do ruído produzido 

pelo funcionamento dos grupos de bombagem da estação elevatória será muito pouco 

significativo, senão mesmo nulo. Entre estes factores destaca-se que:  

 

• Entre a estação elevatória e o Monte de São Bartolomeu, exactamente no mesmo 

alinhamento, ficará localizado o reservatório da Baronia, o qual, pela sua dimensão e 

elevação acima da cota natural do terreno, funcionará como “barreira acústica” de 

protecção ao Monte (Figura 6.1); 

 

 

 
Figura 6.1 - Localização do Monte de São Bartolomeu, relativamente à estação elevatória e ao 

reservatório da Baronia 

 

 

• Os edifícios do Monte de São Bartolomeu têm uma utilização essencialmente de 

apoio agrícola, servindo de local de recolha de gado e de guarda de alfaias e 

máquinas agrícolas. De facto, no decurso dos trabalhos de campo não foram 

observadas evidências de utilização residencial do Monte, tendo-se inclusivamente 

constatado o estado de abandono dos seus edifícios residenciais. 

Monte de São 

Bartolomeu 

Reservatório da 

Baronia Estação elevatória 

da Baronia 



Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Execução do 

Circuito Hidráulico de Vale do Gaio – RESUMO NÃO TÉCNICO 

 20 

EngiRecursos
CONSULTORIA EM ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA.

7. Medidas de minimização de impactes negativos 

Para que se verifique o mínimo de efeitos sobre o ambiente, o Dono de Obra providenciará 

que seja efectuado o acompanhamento necessário, o qual deve garantir a implementação 

das medidas de minimização e valorização propostas no estudo, as quais também 

contemplam a listagem das medidas constantes no site da Agência Portuguesa de Ambiente 

(APA). 

 

As medidas propostas visam reduzir a magnitude e importância dos impactes negativos e 

potenciar os impactes positivos, sempre que tal for possível. 

 

Salienta-se que algumas das medidas de minimização, propostas neste estudo terão 

consequências positivas em mais do que um descritor.  

 

Entre as medidas de minimização propostas salientam-se, como mais importantes, as 

seguintes: 

 

• Na fase de preparação prévia à execução das obras deve ser elaborado um Plano 

de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos os 

elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas de minimização 

a implementar na fase da execução das obras, e respectiva calendarização. Este 

PGA deverá incluir um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das obras.  

 

• O Dono de Obra deve indicar aos trabalhadores quais os procedimentos 

ambientalmente adequados a ter na obra e sobre as sanções a aplicar no caso do 

não cumprimento da legislação sobre Segurança e Higiene no Trabalho; 

 

• Como medida de compensação do abate de quercíneas proceder-se-á à reposição 

do número de exemplares abatidos. A reposição será efectuada numa área 

envolvente à Estação Elevatória da Baronia; 

 

• Durante a fase de construção, de forma a garantir a minimização dos impactes nos 

recursos hídricos superficiais recomenda-se que as obras sobre as linhas de água 

decorram, preferencialmente, na época de estio, período em que a maior parte das 

linhas de água afectadas pela obra não apresentam caudal; 
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• Durante a fase de construção propõe-se a implementação do programa de 

monitorização para a principal linha de água potencialmente afectada pelo Projecto 

(ribeira de Vila Nova da Baronia); 

 

• Reabilitação de troços ribeirinhos afectados pelo atravessamento do adutor: através 

de sementeira e/ou plantação de espécies ripícolas. Estas medidas fazem parte das 

medidas propostas no âmbito do Plano de Recuperação Biofísica que integra o 

Sistema de Gestão Ambiental da Obra, 

 

• Os locais que venham a ser destinados a zonas de estaleiro, parqueamento de 

máquinas e viaturas pesadas, ou de depósito de materiais, deverão ser localizados o 

mais distante possível de zonas sensíveis, designadamente de habitações; 

 

• Armazenamento temporário de todo o tipo de resíduos resultantes da actividade da 

obra em locais e condições adequadas, para posterior transporte para local e 

depósito autorizado; 

 

• Os solos resultantes da desmatação das zonas a serem intervencionadas deverão 

ser armazenados em pargas, em locais relativamente planos e afastados das linhas 

de água, antes de serem encaminhados para destino adequado; 

 

• Tendo em conta a época do ano em que se realizem as obras, deverá ser definido 

um esquema de realização regular de aspersão com água das zonas de solo 

descoberto, de terra batida, de modo a reduzir significativamente o levantamento de 

poeiras originado quer pela acção do vento quer das máquinas em movimento; 

 

• Caso haja necessidade de recorrer a explosivos, essas operações de fogo deverão 

ser realizadas por pessoal devidamente habilitado para esse efeito e deverão ser 

observadas as regras de segurança próprias, nomeadamente no que se refere ao 

manuseamento, transporte, carregamento e detonação; 

 

• As áreas de implantação dos estaleiros, os acessos a utilizar/melhorar ou a construir, 

as áreas de extracção de terras de empréstimo e de depósito de terras sobrantes 

deverão ser precedidos de trabalhos de prospecção arqueológica, devendo 

proceder-se à alteração ou ajuste da sua localização prevista caso ocorram áreas de 

interesse arqueológico; 

 

• Durante a fase de construção, os trabalhos da obra deverão ser acompanhados por 

um grupo de arqueólogos, de modo a garantir a protecção das ocorrências 
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patrimoniais já conhecidas, assim como identificar outras ocorrências apenas 

reconhecíveis durante a execução da obra. 

 

• Pagamento das indemnizações previstas legalmente no âmbito do projecto. Estas 

indemnizações deverão cobrir as áreas expropriadas, as áreas temporariamente 

ocupadas na fase de obra (incluindo estaleiro e acessos temporários), as benfeitorias 

destruídas e cuja reposição não seja possível (incluindo as árvores a abater), bem 

como os prejuízos causados pelas limitações de usos que vierem a ser impostas 

pela servidão permanente, a instituir em fase de exploração; 

 

• Pré-aviso e informação atempada dos agricultores que exploram as áreas afectadas 

sobre as datas previstas para a realização dos trabalhos e respectivo período de 

duração, de modo a evitar a perda de colheitas; 

 

• Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras 

na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das 

perturbações na actividade das populações; 

 

• Cumprir o Sistema de Gestão Ambiental e o Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição previstos no Projecto de Execução; 

 

• Na fase final da execução das obras proceder à recuperação de caminhos e vias 

utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os pavimentos e passeios 

públicos que tenham eventualmente sido afectados ou destruídos. 
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8. Considerações finais 

De acordo com a avaliação técnica efectuada no Estudo de Impacte Ambiental, considera-

se que o Projecto do Circuito Hidráulico de Vale do Gaio é ambientalmente viável, não tendo 

sido identificado nenhum impacte que, pela sua gravidade, pudesse pôr em causa a sua 

concretização. 

 

Na sua generalidade, os impactes negativos identificados são de efeitos localizados e sua 

envolvente próxima e minimizáveis por via das medidas propostas. 

 

Por outro lado, muitos dos impactes negativos identificados foram previstos e incorporados 

ao nível do Projecto de Execução, pelo que este já inclui a implementação das medidas 

necessárias para a sua minimização ou reposição da situação actual, como é o caso de 

acções previstas no Plano de Recuperação Biofísica que integra o Sistema de Gestão 

Ambiental da Obra. 

 

Os impactes positivos mais significativos, provocados pelo projecto, ocorrem ao nível da 

sócio-economia. 

 

O Projecto em causa, ao fazer parte da rede primária de rega do Sistema Global de Rega de 

Alqueva, é uma peça fundamental do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. A sua 

execução permitirá viabilizar o desenvolvimento dos projectos dos regadios dos blocos de 

Baronia, Alvito, Barras e Torrão, num total de 3910 ha. 

 

Desta forma, o projecto contribui de forma significativa para a criação das condições 

necessárias ao desenvolvimento de uma vasta região do Baixo Alentejo, com importantes 

reflexos no campo social e económico, não só ao nível do sector primário (agricultura) mas 

também da industria (industrias de transformação agrícola e de produção de factores de 

produção) e dos serviços (serviços de apoio técnico, logístico e comercial). 

 

São de realçar, portanto, os impactes positivos do projecto, que se farão sentir sobretudo na 

fase de exploração, através da dinamização económica e social desta Região, duma forma 

potencialmente duradoura. 

 

 

 


